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Upphandling av ramavtal lokalvård till
Stockholms stads kommunala skolor, område
Söderort
Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att besluta
om upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut, teckna och förlänga
ramavtal, samt förändringar och tillägg till ramavtal gällande
upphandling av lokalvård till Stockholms stads kommunala skolor,
område Söderort.

Lena Holmdahl
Utbildningsdirektör

Malin Eriksson
Avdelningschef

Sammanfattning
Samtliga skolor inom område Söderort har sedan tidigare
upphandlade leverantörer för genomförandet av lokalvård.
Kontrakten löper ut den 31 oktober 2023.
Upphandlingen avser regelmässig (daglig) städning, tilläggstädning
samt underhållstjänster för skolorna. Det totala värdet uppskattas till
cirka 60 miljoner kronor per år. Avtalstiden löper från den 1
november 2023 till och med den 31 oktober 2025, med möjlighet
till förlängning med 1+1 år, dock längst till och med den 31 oktober
2027.
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Utbildningsförvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden
beslutar att framtagandet av upphandlingsdokument,
tilldelningsbeslut och tecknandet av avtal delegeras till
utbildningsdirektören.
Bakgrund/Ärendet
Samtliga 49 skolor i Söderort har sedan tidigare upphandlade
lokalvårdsleverantörer. Förvaltningen har beslutat att inte förlänga
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kontrakten med leverantörerna varför det löper ut den 31 oktober
2023.
Anledningen till att kontrakten inte förlängs är att två av tre av
utbildningsförvaltningens lokalvårdskontrakt löper ut vid nästintill
samma tidpunkt. Beslut om en ny upphandling har därför fattats för
att förhindra en svårhanterlig arbetsbörda framledes för både central
förvaltning, aktuella skolor samt antagna leverantörer. Syftet är att
garantera en så hög kvalitet som möjligt i kommande upphandling.
Ramavtalet omfattar regelmässig (daglig) städning, tilläggstädning
samt underhållstjänster. Syftet med upphandlingen är att tillse att
skolorna får en kvalitets- och miljösäkrad lokalvård till ett
kostnadseffektivt pris.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i
samråd med grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga
organisationerna den 31 maj 2022. Funktionshinderrådet kommer
att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet
den 1 juni 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden delegerar till
utbildningsdirektören att besluta om upphandlingsdokument,
tilldelningsbeslut samt teckna och förlänga ramavtal, samt
förändringar och tillägg till ramavtal gällande upphandling av
lokalvård till Stockholms stads kommunala skolor, område
Söderort.
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