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§ 44 2016.197 VÄN

Utmaning fixartjänst
Ärendebeskrivning
Genom beslut i Kommunfullmäktige införde Alingsås kommun 24 november 2010 § 191
utmaningsrätt från och med 1 april 2011. I Alingsås innebär utmaningsrätt en möjlighet att
föra fram synpunkter till kommunen om att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle
kunna utföras av utmanaren. Kommunen prövar då om annan utförare är möjlig och lämplig.
Kommunen besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja utmaningen eller
hänvisa till kommande upphandling.
I anslutning till Kommunfullmäktiges beslut gjordes ändringar i konkurrenspolicyn och
kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2011 § 58 om ”Tillämpningsföreskrifter till
konkurrenspolicy om hantering av utmaning i Alingsås kommun”. Enligt beslut i
Kommunstyrelsen 26 november 2012 § 193 gällande revidering av tillämpningsföreskrifterna,
fattar Kommunstyrelsen beslut om utmaningar, efter inhämtande av underlag från berörd
nämnd, i detta fall vård- och omsorgsnämnden. Berörda nämnder har när de lämnar
underlag en möjlighet, men ingen skyldighet, att förorda om utmaningen ska antas eller
avslås.
Den 9 juni 2016 inkom NoWorries Entreprenad med en utmaning till Alingsås kommun
gällande fixartjänsten. Utmaningen remitterades till nämnden under hösten 2016 och
handlades sedan vidare under vår och sommar 2017. En större omorganisation där en
förebyggandeenhet bildades som inkluderar fixartjänsten medförde att frågan om utmaning
ej behandlats vidare, varpå åter ärendet remitterats till vård- och omsorgsnämnden.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-08-01 lämnat följande yttrande:
Fixartjänsten är en integrerad del av förebyggandeenheten och utförde 1 185 hembesök
under verksamhetsår 2018. Av hembesöken var 853 besök (72 %) med fokus att hjälpa
seniorer i hemmet med arbetsuppgifter på hög höjd (byte av gardiner, glödlampor, batterier i
brandvarnare m.m.), 63 av besöken (5 %) var förebyggande brand/skyddsronder och
resterande 23 % av besöken var teknikstöd. Fixartjänst har därtill tillhandahållit 70
teknikcaféer i förebyggandeenhetens regi under verksamhetsår 2018. Fixaren informerar
också om förebyggandeenhetens verksamhet på föreningsmöten, deltar i uppsökande
verksamhet, seniormässor och andra event samt ansvarar för att all teknik fungerar på
enhetens fyra träffpunkter.
Utifrån att fixartjänsten är en välfungerande integrerad del av förebyggandeenheten förordar
vård- och omsorgsnämnden att utmaningen avslås.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden godkänner skrivning och förordar till Kommunstyrelsen att avslå
utmaningen.
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