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Svar på motion - Höj städstandarden på våra skolor
och anläggningar

Rena och fräscha lokaler är viktigt för alla. Det är inte bara betydelsefullt för de som besöker
kommunens lokaler utan även för personalen som har rätt till en bra arbetsmiljö. Rena lokaler
bidrar till ökad trivsel och till en ökad hälsa för både personal och andra som vistas där.
Dessutom är det ansiktet utåt mot de som besöker Botkyrkas verksamhet.
Många gånger fungerar städningen bra men vi ser samtidigt hur delar av städningen i
Tullinges skolor lämnar mer att önska. Städning är särskilt viktig för dem som är allergiska
och överkänsliga. För dessa personer kan bristfällig städning orsaka ökade besvär. Vidare tror
vi att rena lokaler ger bättre studieresultat. En hög standard bör eftersträvas för att minska
risken för dålig luftkvalitet samt öka möjligheterna till lyckade studier.
Städning är sådant som vi tror att Botkyrkaborna vill att vi ska satsa mer på för att vara en
attraktiv kommun. Renhållningen tjänar många syften som t ex hygieniska,
underhållsmässiga, produktionsfrämjande och estetiska. Vi är inte främmande för att en
upphandling ska avgöra vem som i framtiden ska sköta städningen. Städverksamheten tillhör
inte kommunens kärnverksamhet. Därför tycker vi det kan vara värt att jämföra olika
alternativ. Allt blir dock inte bra bara man lägger ut verksamheten på entreprenad. Nyckeln är
att ta reda på vem som kan utföra de här uppdragen billigast och till bäst kvalitet. Det kan vara
positivt med en konkurrenssituation när det gäller den här typen av verksamheter.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i
Botkyrka kommun i valet 2010.

