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Egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel
och snöröjning
Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service.
Bakgrund
Ann-Marie Strömberg (v) i fullmäktige föreslår i en motion att staden
återupprättar en egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel
och snöröjning. Motiven i detalj framgår av motionen (bilaga). Motionären menar kortfattat att de kraftigt ökade kostnaderna vid de senare årens
upphandlingar bör innebära att det blivit intressant att pröva om en egenregienhet kanske kan ge lika bra eller bättre verksamhet till samma eller
lägre kostnad. Stordrift, där flera stadsdelar eller hela staden gemensamt
bygger upp resurser, borde också innebära lägre kostnader och möjligheter
att bygga upp stark kompetens.
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Förvaltningens förslag
Den första upphandling stadsdelsnämnden genomförde 1998 av barmarksrenhållning, parkskötsel och snöröjning innebar kraftigt sänkta kostnader,
jämfört med den budget som överfördes från gatu- och fastighetskontoret
och Stockholm Entreprenad som helägd kommunal verksamhet 1997.
Senare upphandlingar har dock, vilket motionären mycket riktigt påpekar,
inneburit höjda kostnader. För Kungsholmens del har kostnadsökningen
inte varit lika stor som i en del andra delar av staden, men ändå betydligt
större än kostnadsökningarna i samhället i övrigt. Den mycket låga inflationen sedan flera år tillbaka kan inte motivera de kraftiga prishöjningarna.
En förklaring kan vara bristande konkurrens. En annan förklaring kan vara
den kraftiga ökningen av skräpmängden i samhället. På Kungsholmen har
mängden skräp utomhus ungefär femdubblats den senaste åtta åren, enligt
uppgifter från Stockholm Entreprenad.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har i det nyligen förändrade resursfördelningssystemet för fysisk verksamhet fått en kraftigt minskad budgetram;
minus 30 procent i två steg 2005 och 2006. Det nuvarande driftavtalet med
Stockholm Entreprenad AB/PEAB löper ut 2006-08-31. Avtalet kan förlängas med två år, men det kommer inte att vara möjligt för nämnden att
behålla ett entreprenadavtal med kostnader på nuvarande nivå. Stadsdelsförvaltningen har därför startat förberedelserna för ett nämndärende till
hösten, där nämnden kommer att få ta ställning till inriktningen inför
framtiden. En av frågorna som då måste besvaras är: Ska hela stadsdelsområdet upphandlas på entreprenad, eller ska nämnden själv driva något
område eller någon del av verksamheten i egen regi.
Stadsdelsnämnderna i Maria-Gamla stan och Älvsjö har under 2004 prövat
frågan om egenregi. I bägge fallen bedömdes det inte intressant att
introducera egenregi på stadsdelsnivå. Stadsdelsnämnden i Skärholmen
har gjort en annan bedömning och kommit fram till att egenregidrift av
barmarksrenhållning och parkskötsel prövas nu från våren 2005, medan
vinterväghållningen också i fortsättningen köps på entreprenad.
Just nu pågår entreprenadupphandlingar inom flera närliggande stadsdelsområden. Stadsdelsförvaltningen kommer noga att studera utfallet av dessa
upphandlingar i relation till andra möjliga lösningar. Preliminärt tror dock
förvaltningen inte att det är gångbart att för bara Kungsholmens stadsdelsområde bygga upp en egenregiverksamhet för de stora, maskindrivna
verksamheterna snöröjning, halkbekämpning eller gatusopning. Förmodligen kan det också vara svårt att bygga upp kompetens för parkunderhållet, såsom trädvård, gräsklippning etc.
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Det är sannolikt enklare att hantera städning av parker och den mer
manuella städningen av gatorna i form av skräpplockning, tömning av
papperskorgar etc. Det är dock viktigt att ha i minnet att också denna
verksamhet kräver personallokaler, fordon, arbetsledning etc.
Förvaltningen menar avslutningsvis att en egenregiverksamhet i
Stockholms stad, när det gäller maskinintensivt underhåll, måste omfatta
större regioner än ett stadsdelsområde, medan mer personalintensiva
uppgifter kan vara intressant att studera också för en enskild stadsdel.
Verksamhet i egen regi inom staden vore värdefullt också för jämförelse/kontroll av kostnader och kvalitet med entreprenörer, s.k.
benchmarking.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
_____________
Bilagor
Motionen från Ann-Marie Strömberg (v)

