Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2021-03-11, § 12

Tid

Torsdagen den 11 mars 2021 kl. 16.00 – 16.50
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Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

Justering

Tisdagen den 23 mars 2021, §§ 1-7, 9, 12-14, 19, 21, 22

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Torsdagen den 11 mars 2021, §§ 8, 10, 11, 15-18, 20, 23

Daniel Helldén

Rikard Warlenius
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Nilsson, Bengt Stenberg, Gustaf Swedlund §§ 1-2 och
personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-11 samt borgarrådssekreteraren
Thomas Karlsson.

§ 12
Handlingsplan för skadedjursbekämpning. Svar på
uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr T2020-02753
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande och
bifogad handlingsplan som svar på uppdraget från
kommunfullmäktige.

2

Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta
att central upphandling ska vara normalförfarande för
inköpskategorin skadedjursbekämpning.

3

Trafiknämnden föreslår att, efter kommunfullmäktiges beslut
i frågan, beslutet gäller med successiv start i samband med att
nämndernas och bolagens befintliga avtal upphör att gälla.

4

Trafiknämnden föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
genomföra upphandlingen.

5

Trafiknämnden föreslår att trafiknämnden utses till
kategoriägare för stadens skadedjursbekämpning och har
därmed, tillsammans med kommunstyrelsen genom
servicenämnden, ansvar för avtalsförvaltning och samordning
av insatser enligt denna handlingsplan.

6

Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att
godkänna förslaget till handlingsplan för
skadedjursbekämpning samt att besluta om de förslag som
trafiknämnden lagt fram i detta ärende.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 december 2020.
Nämndens behandling av ärendet
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) finner att nämnden beslutar
enligt kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) och Jan Valeskog
m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vi instämmer med handlingsplanens grundläggande analys att
en effektiv skadedjursbekämpning i staden kräver centralt
samordnade insatser, men är inte övertygade om att de
åtgärder som föreslås kommer att leda dit. Tyvärr är
erfarenheten av upphandlade tjänster på området inte entydigt
positiva, och det finns en risk att stora, centraliserade
upphandlingar bara förstorar dessa brister och problem och
samtidigt avhänder politiken möjligheten att åtgärda dem. Vi
menar att inriktningen framöver måste vara att stadens
trafikkontor själv i växande grad övertar det centrala ansvaret
för skadedjursbekämpning. Det kan men behöver inte
innebära att själva utförandet kommunaliseras. Exempelvis
kan en central upphandling med ramavtal ingås med flera
leverantörer av tjänster som kan åtgärda problem genom
avrop från förvaltningar och bolag. Det kan vara ett sätt att
behålla en större del av kontrollen och ansvaret inom
kommunen.

Vid protokollet
Sara Högne
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