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Årsavtal för park- och naturmarksskötsel Järva
friområde. Upphandling
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner upphandling av årsavtal för park- och
naturmarksskötsel Järva friområde till ett belopp om 8 miljoner
kronor samt ger kontoret i uppdrag att genomföra
upphandlingen och teckna avtal inom ramen för föreliggande
beslut.
2. Trafiknämnden justerar beslutet omedelbart.
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Sammanfattning
Det nuvarande årsavtalet för park- och naturvårdsskötsel i Järva
friområde löper ut 2022-08-31 och en ny upphandling för tjänsterna
behöver genomföras. Området består av naturmark, skog, ängar,
betesmarker, slåttervallar, motionsspår, parkvägar samt vattendrag.
Delar av område är skyddat som Natura 2000-område, inrättat av
Länsstyrelsen. Detta innebär att det klassats som ett område med
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särskilda skydds- och bevarandevärden. För att bibehålla och främja
den biologiska mångfalden, rekreation och friluftsliv föreslås att
kontrakt tecknas för en tid av 2 år med start den 1 september 2022
och med möjlighet för trafikkontoret att förlänga kontraktet 1+1 år.
Vid eventuella förändringar gällande förvaltningen av Hästa gård så
kommer ytorna - såsom trädgården tillhörande gården - regleras
enligt tillkomna och avgående mängder i avtalet.
Bakgrund
Det nuvarande årsavtalet för park- och naturvårdsskötsel i Järva
friområde löper ut 2022-08-31. Med anledning av detta behöver
trafikkontoret genomföra en ny upphandling av årsavtal.
Järva friområde består av Igelbäckens kulturreservat och Hansta
naturreservat. Skötselområdet är ca 500 ha och fördelar sig på 250
ha vardera. Området består av naturmark, skog, ängar, betesmarker,
slåttervallar, motionsspår, parkvägar samt vattendrag. Delar av
Hansta är skyddat som Natura 2000-område, inrättat av
Länsstyrelsen. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden
inom EU som utgår från EUs art- och habitatdirektiv och vars syfte
är att verka för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.
Hansta naturreservat är ett av Sveriges drygt 4000 områden som
klassats som ett område med särskilda skydds- och
bevarandevärden.
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Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Analys och konsekvenser
Då området består av naturmark, skog, ängar, betesmarker,
slåttervallar och vattendrag är det viktigt att upprätthålla hög och
kontinuerlig kvalitet på skötseln med hänvisning till bl.a. den
biologiska mångfalden. Delar av Hansta är dessutom skyddat som
Natura 2000-område, inrättat av Länsstyrelsen, vilket också ställer
krav på Stockholms stad att säkra att naturvärdena långsiktigt ska
kunna finnas kvar.
Park och naturvårdsskötsel avser:
• Slåtter och gräsklippning.
• Omhändertagande av betesdjur.
• Tillsyn med naturbevakare.
• Underhåll av grusvägar, motionsspår, stängsel, bänkar och
grillplatser.
• Slyröjning och trädvårdsinsatser.
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Samarbete årligen med arbetsmarknadsförvaltningen för att
ta emot 6-8 stycken långtidsarbetslösa, bosatta i närområdet,
för praktik under sex månader – ett samarbete som är
särskilt angeläget under den pågående pandemin med
förväntade efterverkningar på arbetslösheten de kommande
åren – samt i möjligaste mån med arbetsplatser för stadens
feriejobb.

För att bibehålla och främja den biologiska mångfalden, rekreation
och friluftslivet i Järva friområde så föreslås att kontrakt tecknas för
en tid av 2 år med start den 1 september 2022 och med möjlighet för
trafikkontoret att förlänga kontraktet 1+1 år. Trafikkontoret planerar
att genomföra upphandlingen genom ett öppet förfarande enligt
lagen om offentlig upphandling.
Vid eventuella förändringar gällande förvaltningen av Hästa gård så
kommer ytorna - såsom trädgården tillhörande gården - regleras
enligt tillkomna och avgående mängder i avtalet.
Ekonomi
Kontraktet som avses att tecknas har formen av ett årsavtal med
fastpris för tillsyn, renhållning, park och naturmarksskötsel samt
vinterväghållning enligt prissatt mängdförteckning. Tilläggsarbeten
regleras enligt en à-prislista. Värdet beräknas uppgå till ca 8 mkr/år.
Trafikkontorets synpunkter
Mot bakgrund av ovanstående föreslår trafikkontoret att
trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen
och teckna avtal inom ramen för föreliggande beslut.
Slut
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