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§3
Rutin för uppföljning av parkentreprenad
HÄ 2020/154

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag
till rutiner för uppföljning av parkentreprenad.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen har kritiserat före detta Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd för brister i uppföljningen av parkentreprenaden.
Förvaltningen föreslår nya rutiner för att uppföljningen ska
förbättras. I rutinerna ingår bland annat ett årshjul,
stickprovskontroller och högre grad av vitesutdelning där det
föreligger skäl till detta, i enlighet med stadsrevisionens förslag. I
rutinen ingår också bland annat att parkentreprenören får tillstånd
att utföra akuta åtgärder utan beställning för en summa upp till
högst 20 000 kronor. Dessa åtgärder ska redovisas månadsvis till
förvaltningen. Förvaltningen förväntar sig att rutinen leder till att
kontrollen och internkontrollen gällande parkentreprenaden
förbättras avsevärt.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S) anmälde ett särskilt
uttalande.
”Mycket bra att förvaltningen nu tar ett helhetsgrepp om rutinerna
kring avtalsuppföljningen av parkentreprenaden. Vi välkomnar att
rutiner för uppföljning kommer på plats som förhoppningsvis
kommer att få skötseln av stadsdelens parkytor att fungera
fortlöpande enligt avtal.
Vi beklagar dock fortsatt att den blågröna majoriteten när avtalet
med nuvarande entreprenör utlöpte inte beslöt enligt vårt förslag –
att i första hand återta verksamheten i egen regi och i andra hand
göra en ny upphandling med ett bättre avtal, utan i stället förlängde
det nuvarande avtalet. Stadsrevisionen bekräftar de problem tidigare
stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen hade under lång tid med
parkentreprenaden.
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Det har förekommit att träd har fällts och sly röjts på mark som inte
tillhör staden och därmed inte är stadsdelsnämndens ansvar,
information om åtgärder har varit dålig eller obefintlig och därmed
förorsakat onödig missämja; exempelvis röjning av sly och buskar
vid Trekanten. Senast hade entreprenören inte skött uppdraget att
rensa vattnet vid en av stadsdelens badplatser före badsäsongen.
Vi vill understryka vikten av att allmänheten i fortsättningen i
förväg informeras när större åtgärder som till exempel trädfällning
genomförs och att informationen också förklarar bakgrunden till
dessa åtgärder. Brist på information kan lätt skapa både onödig
missämja och ryktesspridning.
Med tanke på de stora brister som under längre tid funnits vad gäller
parkskötseln så vore det önskvärt att förvaltningen har tätare
uppföljningar med entreprenören och att nämnden informeras om
resultaten av dessa uppföljningar kontinuerligt."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/154-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Rutin för
uppföljning av parkentreprenad
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