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§8
Redovisning av utredning om att återta en
mindre del av parkskötseln i egen regi
Dnr 2019/165-1.2.1.
Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
utredningsuppdraget.
2. Nämnden beslutar att inte återta en del av parkskötseln i
egen regi.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande
upphandling föreslå entreprenören att ställa tydliga sociala
krav kopplat till sysselsättning i enlighet med utredningens
alternativ 3.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 19 februari 2019.
På nämndens sammanträde i november 2017 fick förvaltningen
i uppdrag att utreda möjligheten att återta en mindre del av
parkskötseln i egen regi och återkomma till nämnden med ett
beslutsunderlag. Med en mindre del av parkskötseln avses
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 nämndens resurser bäst.
Utifrån utredningens analyser och slutsatser föreslås att
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare med
alternativ 3.
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Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Amanda Elfström m.fl. (V) lade fram ett förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
detta.

Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-04-25

Sammanträdesprotokoll
Sida 16 (39)

Beslutsgång
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) ställde förslagen mot
varandra och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Ledamoten Amanda Elfström m.fl. (V) reserverade sig mot
beslutet och ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat
följande:
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
utredningsuppdraget.
2. Nämnden beslutar att inte återta en del av parkskötseln
i egen regi.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande
upphandling av entreprenör ställa tydliga sociala krav
kopplat till sysselsättning i enlighet med utredningens
alternativ 3.
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