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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Upphandlare 
Maria Cucarano 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2022-08-23 

Upphandling av skogs- och naturvårdsskötsel 

Förslag till beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna anskaffning avseende 
skogs- och naturvårdsskötsel. 
 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsutvecklingschef 
att anta leverantör, teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att 
avbryta anskaffningen avseende skogs- och naturvårdsskötsel. 

Sammanfattning 

Kommunen och Täby Fastighets AB har idag ramavtal avseende landskapsvård, 
tätortsnära slyröjning, fornvård och vassklippning samt ramavtal avseende skogs- 
och naturvårdsskötsel. Samtliga befintliga avtal löper ut under januari och 
februari 2023, varför en ny upphandling behöver genomföras. 

Ärendet 

Kommunen och Täby Fastighets AB har idag ramavtal med fyra leverantörer 
avseende landskapsvård, tätortsnära slyröjning, fornvård och vassklippning samt 
ramavtal avseende skogs- och naturvårdsskötsel. Samtliga befintliga avtal löper 
ut under januari och februari 2023, varför en ny upphandling behöver 
genomföras. 

Föregående upphandling var uppdelad i totalt sju anbudsområden. Då denna 
uppdelning fungerat bra, planerar kommunen att även denna gång dela upp 
upphandlingen i flera anbudsområden i syfte att möjliggöra för mindre, nischade 
leverantörer att lämna anbud. En anbudsgivare kommer ha möjlighet att lämna 
anbud på ett, flera eller samtliga områden.  
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Upphandlingen planeras att delas upp i sju anbudsområden: 

• Anbudsområde 1: Landskapsvård 
• Anbudsområde 2: Tätortsnära slyröjning 
• Anbudsområde 3: Fornvård 
• Anbudsområde 4: Vassklippning  
• Anbudsområde 5: Naturvårdskötsel och ängsskötsel med häst 
• Anbudsområde 6: Skogsvård inom och utanför tätort 
• Anbudsområde 7: Allévård och beskärning av parkträd 

Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas var för sig och separata 
ramavtal kan komma att tecknas.  
 
Målen för upphandlingen är att teckna avtal med leverantörer som kan sköta 
Täbys skogar och öppna landskap i syfte att skapa upplevelserika och 
variationsrika skogar med höga natur- och rekreationsvärden samt välskötta 
kulturmiljöer samt sköta fornminnesområden så det blir tillgängliga och synliga. 
Kommunen har därutöver som mål att se till att Täbys stränder, genom 
vassklippning, öppnar upp intill badplatser, bryggor och utblickspunkter längs 
med strandpromenader och sköta Täbys alléer så att de kan växa och utvecklas 
hållbart och säkert. 

Grunden för upphandlingen är Täby kommuns skötselplaner. De största 
skillnaderna mellan föregående upphandling och denna upphandling är att 
skogsvårdskötsel, som tidigare var uppdelat på två anbudsområden, har blivit ett 
anbudsområde och ett nytt anbudsområde avseende allévård har tillkommit. 

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande i enlighet med lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet kommer att antas utifrån tilldelningsgrunden pris. Detta innebär 
att  samtliga kvalitetskriterier är fastställda i upphandlingsdokumenten. 

Avtalen kommer att upphandlas som ramavtal. Anbudsområde fem och sex har 
planerad avtalsstart den 1 februari 2023. Resterande anbudsområden har 
planerad avtalsstart 1 mars 2023. Avtalen kommer ha en löptid på två år med 
möjlighet till upp till två års förlängning, maximal avtalstid är därmed fyra år. 

Maximalt sju leverantörer kommer att antas för uppdraget. 
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Ekonomiska överväganden 

Information om ekonomiska överväganden bedöms omfattas av sekretess i 
enlighet med offentlighets- och sekretesslag (2009:400),(OSL), 19 kap. 3 §. 
Informationen omfattas av sekretess till dess att upphandlingen annonserats. 

För information om ekonomiska överväganden se separat bilaga – Upphandling 
av skogs- och naturvårdsskötsel (sekretess). 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef  

Tyra Wikström 
Avdelningschef teknik och stadsmiljö 

Bilaga 

- Upphandling av skogs- och naturvårdsskötsel (sekretessbilaga) 

Expedieras 

Upphandlare Maria Cucarano 
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