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Motion angående ny driftsform för Gata och
Park
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta:
Avslå motionen enligt yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 från
Kommunservice, vilket innebär att bibehålla nuvarande organisation av
kommunservice gata/park.

Sammanfattning av ärendet
Birger Larsson (L) har lämnat en motion daterad 2018-06-13 till
kommunfullmäktige med förslag:
 Att allt arbete inom gata och park läggs ut på entreprenad från den 1
september 2019.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 119 att:
 Motionen får ställas.
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionären skriver att kommuner har lagt ut vissa delar av verksamheten på
entreprenad till företag för att nå en högre effektivitet och bättre kvalitet
samtidigt som kostnaderna minskat. Kontrollen över utförandet har också
ökat under förutsättning att man lägger upp entreprenaden på rätt sätt och är
noggrann i sitt förarbete. Bland annat kan vi konstatera att det finns
synpunkter både från medborgare och tjänstemän hur våra parkytor,
kommunala inrättningar och friluftsområden sköts och ser därför ett behov
av att se över verksamheten utifrån kvalitet och kostnadseffektivitet.
2018-10-18 § 153 inkom tekniska nämnden med ett yttrande där
kommunfullmäktige föreslogs bifalla motionen. Ärendet har sedan dess
beretts av kommunledningsförvaltningen. I underlaget för organisationsförändringen (se ärende KS 2020/147) av kommunens förvaltningar har
bland annat Kommunservice Gata och Park pekats ut som en lämplig
verksamhet att konkurrensutsätta.
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Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-11, § 11 att:


Återremittera motionen till tekniska nämnden för vidare beredning.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata/park har redan idag arbetsområden som är utlagda på entreprenad
såsom gräsklippning, vinterväghållning, parkeringsövervakning,
lekplatsbesiktning, tömning av rännstensbrunnar, beläggningsarbeten samt
inhyrning av maskin- och entreprenadtjänster.
Externa tjänster utgör idag c:a 38 % av driftsbudgeten.
Att ta fram förfrågningsunderlag för hela verksamheten är också ett komplext
och kostnadskrävande arbete. Detta arbete föregås av upprättande utav
fullständiga skötselplaner med noggrant specificerade intervall och det är svårt
att täcka upp alla arbetsuppgifter som man idag ser som självklara. Om inte
alla arbetsuppgifter ingår i avtalet (t ex akutåtgärder), kommer dessa att
faktureras som ändrings- och tilläggsarbeten (ätor). De utökade kontrollerna
av entreprenader är ofta underskattade både tids- och kostnadsmässigt och
bör skötas av en entreprenadledare för att säkerställa genomförandet.
Kommunservice fastighet köper idag tjänsten markskötsel av
Kommunservice gata/park.
En samlad upphandling av Kommunservice gata/parkverksamhet förväntas
förmodligen tillfalla en större nationell aktör. Denna entreprenad skulle då
ersätta de avtal som Kommunservice gata/park har tecknat med de mindre,
ofta lokala entreprenörer, vilket skulle påverka det lokala näringslivet. För
Hörby kommun som arbetsgivare kan det påverka varumärket negativt och
innebära förlust av personalens kompetens och flexibilitet.
Några kommuner av de kommuner som har gata/parkverksamhet på
entreprenad har återgått till egen regi. Detta har resulterat i ett behov av
investeringsmedel för inköp av ny maskinpark eftersom tidigare maskinpark
sålts ut p g a entreprenaden.
Konsekvenserna om avtal för entreprenad tecknas är att åtta (8) årsarbetare
kan bli övertaliga på Kommunservice gata/park.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att:


Avslå motionen enligt yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
från Kommunservice, vilket innebär att bibehålla nuvarande
organisation av kommunservice gata/park.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-21-TN
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Motion från Birger Larsson (L) angående ny driftsform för "Gata och Park"
dat 2018-06-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 119
Tekniska nämndens beslut 2018-10-18, 153
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-11, § 11
Uppdrag Kommunservice gata/park 2021
Nuvarande entreprenader 2021
Omvärldsanalys av skånska kommuner 2021
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Peter Siilak
Avdelningschef

