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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ut skötsel av vissa av kommunens grönytor
på entreprenad från och med sommaren 2021.
Reservationer

Socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot båda besluten med nedan
motivering.
Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet att privatisera den kommunala skötseln av
grönytor av flera skäl. Bland annat för att vi anser att det är svårt att tro att de siffror som
beskrivs vad gäller vinster kommer att stämma om man inte också minskar personalmängden.
Vår grundhållning är att kommunens återkommande fastighetsskötsel sker med egen personal
då deras kompetens och långa erfarenhet på så sätt bäst tas till vara. Vidare är vi starkt
kritiska till att kommunstyrelsen fattar beslut vad gäller privatisering av hela
verksamhetsområden då vi anser att detta är att betrakta som ett beslut av principiell
beskaffenhet och därför måste avgöras av fullmäktige.
Yrkanden

Jonas Andersson (S) yrkar i första hand avslag till tjänsteskrivelsens förslag.
Mikael Westin (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Annika Lindström (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Lennart Skoog (S) bifaller Jonas Anderssons (S) yrkande.
Jonas Andersson (S) yrkar i andra hand att ärendet rör principiell beskaffenhet
och att detta bör hänskjutas till fullmäktige.
Håkan Lindström (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag och avslag till Jonas
Anderssons förslag att hänskjuta ärendet till fullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Westins (C),
Annika Lindströms (C) och Håkan Lindströms (C) yrkande att lägga ut skötseln
av grönytor på entreprenad
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Jonas Anderssons (S) och
Lennart Skoogs (S) yrkande att avslå tjänsteskrivelsens förslag att lägga ut skötseln
av grönytor på entreprenad.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att lägga ut skötsel av
kommunstyrelsen.
Votering begärd.
Votering
Votering genomförs.
Ja-röst för Mikael Westins (C), Annika Lindströms (C) och Håkan Lindströms (C)
yrkande och nej-röst för Jonas Anderssons (S) och Mikael Westins (C) yrkande.
Omröstningsresultat
6 ja-röster och 5 nej-röster.
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar
att lägga ut skötsel av vissa av kommunens grönytor på entreprenad från och med
sommaren 2021.
Ordförande frågar om ärendet ska hänskjutas till fullmäktige för beslut i enlighet
med Jonas Anderssons (S) andra yrkande.
Ordförande frågar om ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen i enlighet med
Håkan Lindströms yrkande.
Ordförande finner att ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i januari 2021 att föreslå kommunstyrelsen
att besluta om att lägga ut skötseln av vissa av kommunens grönytor på
entreprenad. Kommunstyrelsen valde dock att återremittera ärendet med
motivering att utförligare underlag önskades. Ärendet inklusive nya bilagor tas
därför upp igen nu.
Bilagor

Grönytor kostnader mm 21, dagens kostnader, samt entreprenad priser.
Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen beslutar om att lägga ut skötsel av vissa av kommunens
grönytor på entreprenad från och med sommaren 2021.
Beredande handläggare

Elin Dahlin, enhetschef arbetsmarknad och integration
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