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Upphandling gällande drift av parkmark inom
Södermalms stadsdelsområde
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag för upphandling gällande drift av
parkmark inom Södermalms stadsdelsområde.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
efter sommaren 2019 återkomma till nämnden med förslag
på inriktning av upphandlingen.
3. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
innan upphandlingen annonseras, återkomma till nämnden
med en redovisning av framtaget förfrågningsunderlag.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
avdelningschef

Sammanfattning
Det nu gällande entreprenadavtalet avseende driften av parkmark
inom stadsdelsområdet löper ut 2020-09-30 och är inte möjligt att
förlänga.
Utifrån analyser och resultat av utredningen om förutsättningarna
att driva skötsel och underhåll av parkmark i egen regi (dnr 10862016-2.2.2), gör förvaltningen bedömningen att det inte är lämpligt
att återta parkdriften i egen regi på grund av att det skulle innebära
kraftigt ökade kostnader. Dessutom skulle det kunna innebära stora
svårigheter att rekrytera personal och hitta lokaler i tillräcklig
omfattning.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsmiljöavdelningen

Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar
om att genomföra en ny upphandling.
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Stadsdelsförvaltningen avser att återkomma efter sommaren 2019
till nämnden med förslag på inriktning av upphandlingen.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att innan upphandlingen annonseras,
återkomma till nämnden med en redovisning av framtaget
förfrågningsunderlag.
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Ärendet
Det nu gällande entreprenadavtalet avseende driften av parkmark
inom stadsdelsområdet löper ut 2020-09-30 och är inte möjligt att
förlänga. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att
stadsdelsnämnden beslutar om att genomföra en ny upphandling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det nu gällande entreprenadavtalet avseende driften av parkmark
inom stadsdelsområdet löper ut 2020-09-30 och är inte möjligt att
förlänga. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att
stadsdelsnämnden beslutar om att genomföra en ny upphandling.
Stadsdelsförvaltningen anlitar serviceförvaltningen för stöd i
upphandlingsarbetet.
Utifrån analyser och resultat av utredningen om förutsättningarna
att driva skötsel och underhåll av parkmark i egen regi (dnr 10862016-2.2.2), gör förvaltningen bedömningen att det inte är lämpligt
att återta parkdriften i egen regi på grund av att det skulle innebära
kraftigt ökade kostnader. Dessutom skulle det kunna innebära stora
svårigheter att rekrytera personal och hitta lokaler i tillräcklig
omfattning. Däremot kan ett mer begränsat åtagande i egen regi
utredas vidare och stadsdelsförvaltningen avser att återkomma efter
sommaren 2019 till nämnden med förslag på inriktning av
upphandlingen.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att innan upphandlingen annonseras,
återkomma till nämnden med en redovisning av framtaget
förfrågningsunderlag.
Tidplan
Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget kommer att inledas
under våren 2019 och slutföras under hösten/vintern 2019.
Stadsdelsförvaltningen återkommer efter sommaren 2019 till
stadsdelsnämnden med förlag på inriktning av upphandlingen.
Under hösten/vintern 2019 återkommer stadsdelsförvaltningen till
stadsdelsnämnden då förslag till förfrågningsunderlag ska
godkännas av stadsdelsnämnden innan upphandlingen annonseras.
Avtal planeras att tecknas i mars 2020 och ska börja gälla från och
med 1 oktober 2020.
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