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§ 65 2020.238 KUN

Utmaning av arbetsmarknadsenheten av Stadsmissionen
Ärendebeskrivning
Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB, nedan kallad Stadsmissionen,
har i skrivelse inkommen den 27 februari 2020 utmanat Alingsås kommun avseende kulturoch utbildningsnämndens arbetsmarknadsenhet. Stadsmissionen anger att de har
förutsättningar för att bedriva en bättre verksamhet såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.
Kommunens handläggning av en utmaning regleras i tillämpningsföreskrifter för utmaning i
Alingsås kommun (KS 2012-11-26 § 193). Den nämnd som berörs av utmaningen ska
besluta om underlag till KS för beslut om utmaningen antas eller avslås. Inför
kommunstyrelsens prövning av utmaningen önskas därför underlag enligt följande i enlighet
med tillämpningsföreskrifter:










Består den utmanade verksamheten helt eller delvis av myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner eller har den nära anknytning till sådana funktioner?
Bedrivs den utmanade verksamheten redan i dagsläget helt eller delvis av
upphandlad verksamhet?
En beskrivning av personalkonsekvenser för verksamhetsområdet, nämnden och
kommunen som helhet.
Ett ekonomiskt underlag som beskriver kommunens nuvarande kostnad och intäkter
för den utmanade verksamheten, där följande faktiska kostnader ingår som separata
poster, avstämda med den centrala ekonomifunktionen: personal, lokaler,
avskrivningskostnader, särskilda verksamhetskostnader av betydelse samt övriga
kostnader. Intäkter ska specificeras och intäkter och bidrag ska delas upp på
kommuninterna och externa.
Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. Effekter för mindre
lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av utmaningen ska vägas in.
En beskrivning av kvalitén i den utmanade verksamheten så som den bedrivs för
närvarande med de jämförelsetal som bedöms vara relevanta.
Bedömning av den samlade effekten på kvaliteten för den utmanade verksamheten
och kommunen som helhet vid extern drift.
Underlaget ska redogöra för de faktorer som talar för och emot att utmaningen ska
antas.

Förvaltningen lämnar i separat bilaga daterad 2020-09-10 yttrande över de efterfrågade
frågeställningarna.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningen yttrande som sitt eget och översänder
det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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