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Parkskötsel och barmarksrenhållning i område "Dalen"

Förslag till beslut
Parkskötsel och barmarksrenhållning drivs i enlighet med detta
tjänsteutlåtande
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Bakgrund
2006-10-01 upphör nuvarande driftentreprenadkontrakt för
kontraktsområde Enskede. I samband med beslut om ny upphandling av
driftentreprenad beslöt stadsdelsnämnden 2006-02-16 att undanta område
Dalen avseende på parkskötsel och barmarksrenhållning i syfte att driva
detta i egen regi. Området består av parkområde, grönytor, torgmark med
mera i anslutning tillbostadsområdet Dalen och omfattar ca 10 000 m².
De uppgifter som omfattas är bland annat skötsel av planteringar, tömning
av papperskorgar, städning, gräsklippning m.m. Vinterinsatser som t ex
plogning, sandning etc ingår ej utan sköts av ordinarie driftsentreprenör i
Enskedeområdet.
Förvaltningens förslag
För att klara grundläggande parkskötsel och barmarksrenhållning i
området anställs en arbetande förman med trädgårdsutbildning. Denna
ansvarar för den all löpande skötsel av området enligt de normer som
gäller för övriga områden inom stadsdelsområdet. För att ytterligare höja
standarden inrättas en ny arbetsverksamhet som ska vara en del av
områdets skötsel. Arbetsverksamheten planeras bestå av en
arbetsinstruktör och ha plats för ca 8 arbetstagare uppdelat på förmiddagsrespektive eftermiddagsgrupp om 4-5 personer var. Verksamheten vänder
sig främst till personer med psykiska funktionshinder men även andra
grupper så som till exempel personer från enheten för försörjningsstöd
som behöver arbetsträning.
Genomförande
Under september rekryteras en förman med trädgårdsutbildning som
tillsammans med förvaltningens gatu- och parkingenjörer bygger upp
verksamheten, införskaffar nödvändig utrustning och maskiner med mera.
För att minimera kostnaderna kommer kontakter tas med fastighetsägare i
området för samutnyttjande av maskiner och redskap.
Arbetsverksamheten kommer successivt att byggas upp under hösten och
vintern. Eftersom arbetet till viss del är säsongsberoende kommer full
beläggning sannolikt först att uppnås till våren 2007. Förvaltningens avsikt
är att samverka med annan arbetsverksamhet för samutnyttjande av redan
befintlig arbetsinstruktör.
Kalkyl, helårskostnader
Förman
Lokalhyror för omklädningsrum, garage och förråd
Förbrukningsmaterial

Tkr
500
100
50
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Underhåll reparationer
Engångsanskaffning av maskiner och redskap

50
500

För 2006 beräknas kostnaden uppgå till 300 – 500 tkr beroende på när
rekryteringar och inköp görs.
Bilagor:
1. Karta över ansvarsområdet

