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Dnr. KS 2022/0179

Revidering av program för uppföljning och insyn

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderat program för uppföljning och insyn för verksamhet som
utförs av privata utförare.

2. Genom beslut om antagande av styrdokumentet upphör det tidigare antagna

programmet för uppföljning och insyn (KS 2015/0193) 2015-06-15, KF §
4: 1 9.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vi har föreslagit att avtalen mellan Österåkers kommun och de privata

utövama vad gäller särskilt boende, samt hemtjänst, skall ses över och skärpas

betydligt vad gäller krav på bemanning, på personalens yrkeskompetens samt
på språkkunskaper. Likaså måste kommunens uppföljning av avtalen skärpas.

Vitesföreläggande införas och tillämpas samt en ökad tydlighet när ett avtal ska

anses brutet. Att dessa tydligare krav när de är framtagna arbetas in i Program
för uppföljning och insyn.

Vi har lagt detta förslag för att vi upplever att det finns brister när det gäller

bemanning, och personalens yrkeskompetens samt även språkliga brister. Detta

måste åtgärdas snarast

Vi beklagar att Vårt förslag röstades ner och anser att förslagen är angelägna

och problematiken torde vara känd för den moderatledda alliansens

företrädare.

Ann-Christine Furusttand (S), Glenn Viklund (S)

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

MP anser att följande behöver förtydligas i programmet:
21. Vilka minimikrav ska ñnnas med i förfrågningsunderlagen, innan avtal

tecknas
V

b. Krav för arbetsmiljö saknas och behöver förtydligas

c. Krav 'på transparens och information på kommunens hemsida

Sigrid Walve (MP)

Ledamöterna för (RP), (SD), (V) reserverar sig mot beslutet.

Forts.
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Röstförklaring

Vi avslår med hänvisning till att yrkandena från (8) inte har med ärendet att
göra då det redan finns regler för upphandling.
Michaela Fletcher (M)

Sammanfattning
Varje mandatperiod ska Kommunfullmäktige anta ett program med mål och
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, för att
stärka styrningen, uppföljningen och kontrollen. En revidering av kommunensprogram för uppföljning och insyn har skett genom omvärldsbevakning ochgenom samverkan med flera förvaltningar i kommunorganisationen.
Revideringen har lett till en delvis annan disposition av progrmmet för att
underlätta för nämnderna i deras beställaxroll och i uppföljningen. Iprogramet framgår Vilka verksamheter som omfattas av programmet, vadsom ska säkras i avtalen, hur uppföljningen ska ske och hur allmänheten ska få
insyn och informeras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:3.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08.

Förs|ag ti" beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att
1. Anta reviderat program för uppföljning och insyn för verksamhet som

utförs av privata utförare.

2. Genom beslut om antagande av styrdokumentet upphör det tidigare antagna
programmet för uppföljning och insyn (KS 2015/0193) 2015-06-15, KF §4:1 9.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på att avtalen mellan Österåkers kommunoch de privata utövarna vad gäller särskilt boende, samt hemtjänst, skall ses
över och skärpas betydligt vad gäller krav på bemanning, på personalens
yrkeskompetens samt på språkkunskaper. Likaså måste kommunens
uppföljning av avtalen skärpas. Vitesföreläggande införas och tillämpas samt enökad tydlighet när ett avtal ska anses brutet. Att dessa tydligare krav när de är
framtagna arbetas in 1 Program för uppföljning och insyn.

Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden.

lVIichaeIa Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden.

Sigrid Walve (MP) yrkar på återrerniss av ärendet.
Forts.
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ÖSååfåkg g”
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

2022-08-22

Forts. KS § 9:8

Propositionsordning

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vidkommande sammanträde 1 Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska
avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt MichaelaFletchers (M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande ochfinner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (9:8) med 8 jam-röster och 6nej-röster.

Expedietas
Kommundirektören,
Ledningsstöd,

Samtliga nämnder

'7
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Omrös-tningslis-ta.

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 2022-08-22 § 9:8

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X\ X
L Ritva Elg X X

C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
S Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Contreras X X
MP Sigrid Walve X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård

C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Sofia Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X
V Golriz Kamangar -

Resultat 8 6


