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Ärende	  181:	  	   Svar	  på	  motion:	  Konkurrensutsätt	  driften	  inom	  enheten	  gata/park	  	  	  
 
Dålig renhållning, obefintlig snöröjning och hål i gatan är exempel på företeelser som engagerar 
och upprör människor i vardagen. Hur man trivs i sin kommun påverkas mycket starkt av hur det 
ser ut runt gator och torg.  
 
Nu vill Moderaterna konkurrensutsätta hela eller delar av driften inom enheten gata/park. Men 
ideologi får aldrig stå i vägen för praktiska lösningar. Vi i Tullingepartiet värnar värden som kvalité 
och effektivitet, men därmed inte sagt att hela driften inom gata/park bör upphandlas.  
 
I Botkyrka sköts i dag mycket på entreprenad. Teknik och logistiks andel av kontraktsarbetena inom 
enheten gata/park är cirka 40 % kommunens ansvarsområde. Resterande 60 % ligger på externa 
entreprenörer. Vi i Tullingepartiet ser i dagsläget inget skäl till att lägga ut mer av verksamheten på 
entreprenad.  
 
Med egen personal för skötsel av det gemensamma uppnås en god kontinuitet. Dessutom måste 
någon ta helhetsansvaret. När man överlåter för mycket till entreprenörer är det lätt att tappa 
kontrollen. Det fungerar inte när kommunen skyller på entreprenören som sedan skyller på 
underentreprenörer och tvärtom. Upphandling och kontoroll av privata entreprenörer är dessutom 
förknippat med kostnader.  
 
Alla som vistas i kommunen vet hur det ser ut. Slitna och gropiga vägar finns det gott om. Men 
detta är i första hand inte en fråga om hur stor del av verksamheten som upphandlas. Det handlar 
snarare om att tillföra mer pengar till underhåll från områden med lägre prioritet. Underhållet kan 
inte bli bättre än de resurser som skjuts till.  
 
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta  
att motionen ska anses vara besvarad      
	  
Anders	  Thorén	  (TUP)	  
	   	  	  
	  
 
 


