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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2020/321

Natur och trafiknämnden

Ramar och förutsättningar för att inleda upphandling
av Trädtjänster 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att inleda upphandling av Trädtjänster 2021 i enlighet
med enheten för drift offentlig utemiljös och inköpsenhetens tjänsteskrivelse daterad den
8 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har idag ett ramavtal som avser trädtjänster. Avtalet går ut och en ny
upphandling måste genomföras. Upphandlingen föreslås omfatta ramavtal med en
leverantör avseende riskträdshantering och arboristtjänster. Längden på avtalet föreslås
vara fyra år inklusive optioner och start planeras till den 1 juli 2021.
De särskilda krav som föreslås ställas på leverantören omfattar åtgärdstid på 2 timmar
för att åtgärda riskträd som bedöms utgöra en risk för liv och hälsa.
Utvärdering av anbud föreslås ske genom att det anbud som uppfyller de ställda kraven
samt har lämnat lägst pris tilldelas kontraktet.
Ärendet
Bakgrund och syfte med upphandlingen
Kommunen har idag ett ramavtal som avser trädtjänster. Avtalet går ut och en ny
upphandling måste genomföras.
Enheten för drift offentlig utemiljö ansvarar för avtalet men enheten för
fastighetsförvaltning och enheten för bygg och anläggning kan också ha behov av att
avropa tjänster.
Omfattning
Upphandlingen föreslås omfatta ramavtal med en leverantör avseende
skogsvårdsåtgärder i skyddad natur men även övrig stadsnära park- och naturmark. I
upphandlingen föreslås även riskträdshantering och arboristtjänster som trädvårdande
insatser av mer avancerad art samt att beskära eller kronstabilisera träd ingå.
I det befintliga avtalet ombesörjer leverantören borttransport och försäljning av avverkat
material. Kommunen ersätter leverantören för borttransporten och får del av intäkterna
från försäljningen av materialet. Kommunens totala vinst för hanteringen är så liten att
det inte motiverar den administration som det kräver. Istället föreslås all hantering av det
avverkade materialet ingå i priserna i det nya avtalet.
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Inför upphandlingen har kommunens behov av olika typer av trädtjänster och
skogsvårdsåtgärder analyserats. De avtal som finns har också setts över. Analysen visar
att det finns ett behov av att skapa möjligheter för leverantörer att fälla träd med
personal som inte är utbildade som arborister. Det skulle även vara fördelaktigt att
avropa arbeten som inte kräver arboristkompetens som till exempel röjningsarbeten från
andra avtal. Det har också identifierats ett behov av att kunna avropa fällning av skog på
större ytor. Därför föreslås att omfattningen i det nya avtalet ändras jämfört med det
befintliga så att dessa behov kan tillfredsställas.
Det nya avtalet föreslås även omfatta att leverantören efter avrop från kommunen kan
återbruka avverkat material till exempel genom att bygga en bänk av en trädstam eller att
skapa faunadepåer.
Längden på avtalet föreslås vara fyra år inklusive optioner och start planeras till den 1
juli 2021.
Mål med avtalet
Målet med avtalet är att säkerställa tillgängligheten av en leverantör för
skogsvårdstjänster, arboristtjänster samt riskträdshantering.
Upphandlingsförfarandet
Eftersom värdet på ramavtalet förväntas överstiga tröskelvärdet på 2 197 545 SEK
föreslås upphandlingen genomföras genom ett öppet förfarande.
Öppet förfarande är ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Förfarandet
genomförs i ett steg vilket innebär att samtliga intresserade leverantörer ger in anbud och
att både prövningen av kraven på leverantören och prövningen av anbudet sedan sker i
ett och samma steg.
Roller och ansvar
Namn

Befattning

Roll

Kristina Petterqvist

Enhetschef, enheten för drift
offentlig utemiljö
Förvaltare enheten för drift
offentlig utemiljö
Inköpare

Avtalsägare

Karl Bengtson
Camilla Blomdahl
Tidsplan
Process

Klart

Behovsanalys

November 2020

Marknadsanalys

November 2020

Projektledare
Inköpsansvarig
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Annonsering

Februari 2021

Utvärdering

Mars 2021

Tilldelningsbeslut

NTN 23 mars 2021

Kontraktsskrivning

April 2021

Avtalstid

1 juli 2021 – 30 juni 2023
Option 2 år

Krav på leverantören och tjänsten
Krav föreslås ställas på att leverantörens personal har utbildning för motorsåg och
arborister föreslås ha arboristutbildning samt utbildning för trädklättring.
De särskilda krav som föreslås ställas på leverantören omfattar åtgärdstid på 2 timmar
för att åtgärda riskträd som bedöms utgöra en risk för liv och hälsa. I det befintliga
avtalet gällde detta krav även under kvällar och helger, men det har inte funnits något
behov av detta så därför föreslås att kravet ändras i det nya avtalet så att leverantören
endast behöver utföra åtgärder under ordinarie arbetstid.
Leverantörsuppföljning
Uppföljning föreslås ske av förvaltare på enheten för drift offentlig utemiljö. Detta kan
genomföras genom att stickprov på utfört arbete samt granskning av fakturor genomförs.
Miljö och hållbarhet
Miljökrav föreslås ställas på fordon, maskiner och drivmedel samt krav på leverantörens
miljöarbete. Miljökraven föreslås motsvara samma nivå som anges i ”Miljökrav vid
utförande av entreprenader” som tagits fram för entreprenader i stadsbyggnadsprojekt
inom projektchefsområdena Nacka stad.
Marknadsanalys och inköpsstrategi
Upphandlingen föreslås inte delas upp i olika delområden eftersom kontraktet blir mer
attraktivt för leverantörerna om omfattningen är hela kommunen.
Marknaden för den tjänst kommunen föreslås upphandla bedöms vara liten.
Inköpsstrategin utgår från att se till att de möjliga leverantörer som är kända kan
uppfylla kraven som ställs i upphandlingen.
Dialogmöten med leverantörer har genomförts.
Utvärdering
I upphandlingen föreslås krav ställas på att anbudsgivaren har erfarenhet av att utföra
liknande uppdrag. Bevis på detta föreslås begäras in för det vinnande anbudet innan
tilldelning sker.
Utvärdering av anbud föreslås ske genom att det anbud som uppfyller de ställda kraven
samt har lämnat lägst pris tilldelas kontraktet.
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Risker
Om upphandlingen inte genomförs kan inte tillgängligheten av en leverantör för
skogsvårdstjänster, arboristtjänster samt riskträdshantering säkerställas, vilket kan
innebära en risk för att skador av fallande träd eller grenar uppstår.
Det finns en liten risk för leverantörer med otillräcklig kompetens och erfarenhet. Därför
kommer bevis för leverantörens kompetens att begäras in innan arbeten får påbörjas.
Ekonomiska konsekvenser
De senaste tre åren har kommunen köpt tjänster inom ramen för avtalet för ca 4 000 000
SEK per år. Det sammanlagda värdet för ramavtalet inklusive option är ca 16 000 000
SEK.
Denna siffra är en uppskattning utifrån historiska kostnader.
Detta ryms inom den föreslagna driftsbudgeten på enheten för drift offentlig utemiljö.
Konsekvenser för barn
Förslaget innebär att riskträd i områden där barn leker kan åtgärdas snabbt så att ingen
ska komma till skada. Detta bidrar till en säker miljö för barnen. Förslaget bidrar även
till att skapa attraktiva skogsområden för kommuninvånarna.
Handlingar i ärendet

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten för drift offentlig utemiljö
Camilla Blomdahl
Inköpare
Inköpsenheten

Karl Bengtson
Förvaltare
Enheten för drift offentlig utemiljö

