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§5
Redovisning av utredning av egen regi av parkskötsel i
mindre omfattning
Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
utredningsuppdraget
2. Nämnden beslutar att inte starta upp en verksamhet i egen
regi av en mindre del av parkskötseln
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande
upphandling av entreprenör ställa tydliga krav på att bereda
plats för minst 4 personer som står långt från
arbetsmarknaden inom verksamheten
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda
skolklasser/föreningar möjlighet att utföra visst städarbete
mot mindre betalning att användas för t.ex. skolresor och att
avsätta 20 000 kr för detta i kommande budget
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande
upphandling ställa krav på miljöcertifiering inklusive
miljökrav på maskinell utrustning, gödningsmedel och ev.
bekämpningsmedel.
Ärendet

På nämndens sammanträde i november 2017 fick förvaltningen i
uppdrag att utreda egen regi av en mindre del av parkskötseln
och återkomma till nämnden med ett beslutsunderlag.
Omfattningen som skulle utredas var landskapsvård samt
mindre och löpande underhålls- och skötselarbeten.
Tre möjliga alternativ för verksamheten har utretts. Alternativ 1:
verksamheten organiseras inom berörda stadsdelsförvaltningar.
Alternativ 2: verksamheten organiseras i samarbete med
Södermalms stadsdelsförvaltning samt alternativ 3: platser
bereds hos nuvarande skötselentreprenör samt att det i
kommande upphandling av entreprenör ställs sociala krav
kopplat till sysselsättning.
Utredningen bedömer att alternativ 3 är det alternativ som i
nuläget förvaltar avdelningens resurser bäst. Utifrån
utredningens analyser och slutsatser föreslår förvaltningen
därför att gå vidare med alternativ 3.
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Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 19 februari 2019.
Dnr 2019-194-3.2.
Förslag till beslut

Andrea Ström m.fl. (M), Mats Hasselgren m.fl. (L), Vivianne
Gunnarsson (MP) och Caroline Blomberg m.fl. (C) yrkade bifall
till att nämnden skulle ställa sig bakom majoritetens
gemensamma förslag till beslut.
Förslag till beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
utredningsuppdraget
2. Nämnden beslutar att inte starta upp en verksamhet i egen
regi av en mindre del av parkskötseln
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande
upphandling av entreprenör ställa tydliga krav på att bereda
plats för minst 4 personer som står långt från
arbetsmarknaden inom verksamheten
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda
skolklasser/föreningar möjlighet att utföra visst städarbete
mot mindre betalning att användas för t.ex. skolresor och att
avsätta 20 000 kr för detta i kommande budget
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande
upphandling ställa krav på miljöcertifiering inklusive
miljökrav på maskinell utrustning, gödningsmedel och ev.
bekämpningsmedel.
6. Därutöver anföra
I ärendet och utredningen framgår att det är svårt att skilja
s.k. ÄTA uppgifter från övriga uppgifter i parkskötseln.
Inom Östermalm har dessa uppgifter handlat om slyröjning,
att hämta avfall t.ex. granar och målning av parkmöbler till
en kostnad av 590 000 kr. Sammanlagt för de tre
stadsdelarna uppgår ÄTA till 1.4 mkr., vilket är en mindre
del av kostnaderna för parkskötsel totalt. Det framgår också
att entreprenörerna redan har ett visst socialt ansvar enligt
följande skrivning i avtalen
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”Beställaren anser därutöver att det är angeläget att
entreprenören kan medverka till att bereda praktikplatser och
sysselsättning för personer som är föremål för olika insatser
på arbetsmarknaden.”
Eftersom det finns svårighet att avskilja ÄTA- uppgifter från
övrigt parkarbete bör även detta inlemmas i ett kommande avtal
med samtidiga krav på entreprenören att kontinuerligt ha minst
4 personer som står långt från arbetsmarknaden i sin
arbetsstyrka.
En ny upphandling bör också formas så att det blir möjligt att
ställa krav på miljöcertifiering och miljökrav på maskinell
utrustning, gödningsmedel och ev. bekämpningsmedel.
Uppdragen bör så långt det går skötas utan förbrukning av
fossila bränslen och med minsta möjliga bullerstörningar. Att ge
fler jobb i kombination med att använda redskap som drivs
manuellt är bra både för människor, miljö och sannolikt också
för ekonomin.
Vårt miljöarbete i staden ska intensifieras under mandatperioden
och ske i nära samarbete med invånare, näringsliv och
civilsamhället. Att låta skolklasser och föreningar plocka skräp
mot en mindre ersättning kan vara ett led i detta arbete. Annat
frivilligarbete i parkskötseln bör också välkomnas.
Beslutsgång

Andrea Ström (M) ställde förslag till beslut från majoriteten mot
förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i
enlighet med majoritetens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
anmälde särskilt uttalande enligt följande:
Vi beklagar att det inte finns ekonomiska förutsättningar att
driva en del av parkskötseln i egen regi. I brist på detta stödjer
vi förvaltningens förslag till beslut. Vi vill i synnerhet betona
vikten av punkt tre, att den kommande upphandlingen ställer
tydliga krav på sociala villkor. Detta ser vi som en självklarhet
för alla upphandlingar på Östermalm.
Dessa villkor borde i synnerhet omfatta möjligheter till
sommarjobb. Vi kritiserade redan majoriteten i vårt förslag till
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verksamhetsplan för 2019 att antalet sommarjobb beräknas
minska från 252 till 140 stycken. Upphandlingen av
parkskötseln skulle också vara ett bra tillfälle att stödja
ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Ersättaryttrande
Stefan Swärd (KD) anmälde att om han hade tjänstgjort i
nämnden hade han ställt sig bakom förslaget till beslut från
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

