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Samhällsbyggnadsnämnden
2016-09-20

14
Yttrande över fråga från dialogmöte i Alby (sbf/2016:327)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-08, som yttrande över den
fråga som återfinns i minnesanteckningarna från dialogmötet.
Sammanfattning

Ansvaret för utförandet av städningen ligger på tekniska förvaltningens enhet för teknik och logistik, medan beställaransvaret finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen gata/parkenhet.
Från och med 2016-09-01 har vi mer personal på samhällsbyggnadsförvaltningen som på ett ännu bättre sätt kommer följa upp våra städavtal och kontrollera att entreprenören gör det som står i våra avtal, med regelbunden
städning och tömning av papperskorgar etc.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en fråga från
ett dialogmöte i Alby 2016-05-28. I minnesanteckningarna från mötet ställs
frågan hur samhällsbyggnadsnämnden planerar att förbättra renhållningen i
Alby.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivele, daterad 2016-09-08, utgör
underlag för beslutet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016-09-08

Referens

Mottagare

Olov Lindquist

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr sbf/2016:327

Yttrande över fråga från dialogmöte i Alby 2016-05-28
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-08, som yttrande över den
fråga som återfinns i minnesanteckningarna från dialogmötet.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en fråga från
ett dialogmöte i Alby 2016-05-28. I minnesanteckningarna från mötet ställs
frågan hur samhällsbyggnadsnämnden planerar att förbättra renhållningen i
Alby.
Yttrande
Ansvaret för utförandet av städningen ligger på tekniska förvaltningens enhet för teknik och logistik, medan beställaransvaret finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen gata/parkenhet.
Från och med 2016-09-01 har vi mer personal på samhällsbyggnadsförvaltningen som på ett ännu bättre sätt kommer följa upp våra städavtal och kontrollera att entreprenören gör det som står i våra avtal, med regelbunden
städning och tömning av papperskorgar etc.
Förvaltningen kommer också som vanligt att anordna en städvecka under
våren och då via områdesgrupperna försöka få med skola och föreningar.

Inga-Lill Segnestam
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Persson
Gata/parkchef
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MINNESANTECKNINGAR
Kommunledningsförvaltningen
2016-05-28

Referens

Alexander Szögi

Alby dialogforum 2016-05-28 – Albydagen 2016
Dag och tid

Lördag 28 maj kl. 13-15

Plats

Alby torg

Närvarande

Shakhlo Altieva (MP)
Mehmet Kulbay (M)
Marit Strand Petersen (V)
Stefan Eriksson (S)

Ej närvarande

Diana Hildingsson (S)
Sikander Butt (S)
Milojka Vratonjic (S)
Urban Koistinen (S)
David Abid (M)
Kjell Sjöberg (TuP)
Per Ahlin (SD)

69 medborgare

Minnesanteckningar från Albydagen på Alby torg 28 maj 2016.
Politikerna i dialogforum berättade om Alby dialogforum, bjöd in till ett
kommande möte om ungas hälsa och diskuterade med förbipasserande om vad
de vill förändra i Alby.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2016-05-28

Sammanfattning
Många boende i Alby upplever att det är skräpigt och smutsigt i Alby. Under Albydagen fick
politikerna i Alby dialogforum många synpunkter och frågor om renhållningen som kommunen och Botkyrkabyggen AB ansvarar för.
Fråga till samhällsbyggnadsnämnden:
- Hur planerar samhällsbyggnadsnämnden att förbättra renhållningen i Alby?
Synpunkt till Botkyrkabyggen AB:
- Botkyrkabyggens renhållning av de delar av Alby som bolaget ansvarar för måste
förbättras.
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