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§ 9 Redovisning av utredning om att
återta en mindre del av parkskötseln i
egen regi
Stadsdelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
utredningsuppdraget.
2. Nämnden beslutar att inte starta upp en verksamhet i egen
regi av mindre del av parkskötsel i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande
upphandling ställa tydliga sociala krav i enlighet med
utredningens alternativ 3.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2019, dnr KUNG
2019/83.
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.

Förslag till beslut
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Ordförande Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom m.fl.
(M), Elisabet Wallgren (MP), Marcus Wangel (C) och Marice
Forslund (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Arvid Vikman m.fl. (S) och Monica Muro De Santa Cruz m.fl.
(V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt
förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Kungsholmens
stadsdelsnämnd
2019-04-25

Sammanträdesprotokoll
Sida 26 (48)

Reservation
Arvid Vikman m.fl. (S) och Monica Muro De Santa Cruz m.fl.
(V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till det
gemensamma förslaget från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet:
Stadsdelsnämnden beslutar att en mindre del av
parkskötseln ska återtas i egen regi.
Efter att debatten om snöröjningen i Stockholm rasat
valde vi i den dåvarande majoriteteten att ge förvaltningen
i uppdrag att se över driftsformen för vår parkskötsel.
Detta på grund av att vi med nuvarande ordning var
bundna till det befintliga avtalet vi hade med vår
entreprenör, som inte gick att ändra under löpande
avtalsperiod. När vi från politiskt håll ville ha högre
ambitioner för snöröjning och parkskötsel var det alltså
flera år tills vi hade möjlighet att påverka det i en egentlig
mening. För att få en ökad flexibilitet valde vi därför att
se över hela systemet med driftsformer.
I den utredning som följde kunde vi konstatera att det
kostnads- och organisationsmässigt inte var försvarbart att
återta hela skötseln. Detta på grund av gränsdragningar av
områden i staden samt de höga kostnaderna för
maskininköp och liknande. Förvaltningen såg dock en
lösning som skulle möta kravet på större flexibilitet. På
Stadsdelsnämndens sammanträde i november 2017
beslutade därför nämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda egen regi av en mindre del av parkskötseln och
återkomma till nämnden med ett beslutsunderlag för
denna verksamhet. Omfattningen som skulle utredas var
landskapsvård och mindre och löpande underhålls- och
skötselarbeten. I november 2017 gav även Norrmalms och
Östermalms stadsdelsnämnder motsvarande uppdrag om
utredning kring egenregi till sina respektive förvaltningar.
Utredningen omfattar Kungsholmens, Norrmalms och
Östermalms parkverksamheter.
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I underlaget som nu presenteras finns tre alternativ varav
ett inte är möjligt, vilket egentligen innebär två alternativ
för oss. Det ena är att ha driften helt i egen regi och det
andra är att lägga ut på entreprenad.
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En viktig del av förslaget är att låta personer som står
långt från arbetsmarknaden idag få de arbetstillfällen med
ändrings- och tilläggsarbeten som vi skapar. Detta
tillsammans med den större och mer flexibla möjligheten
att göra snabba insatser för förbättringar när behov
uppstår i vår parkmiljö tycker vi är viktiga anledningar att
göra denna förändring.
I alternativet att ha det i egen regi kan vi konstatera att
ungefär tre personer fler, alltså totalt fem personer
kommer att sysselsättas i denna verksamhet, vilket också
gör att den kommer vara större och ha möjlighet att
genomföra insatser. Att sysselsätta den tilltänkta
målgruppen kommer sannolikt också att ge oss minskade
kostnader för försörjningsstöd.
Kostnaden för detta skulle vara 400 000 kronor mer per
varje berörd stadsdelsnämnd. Det anser vi är väl
investerade summor för att fler ska komma i arbete och att
Kungsholmsborna ska kunna få en parkskötsel av högre
kvalitet.
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