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Delegation av upphandling av städtjänster
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra upphandling avseende städtjänster
2. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att
besluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut,
sluta avtal samt fatta erforderliga beslut under avtalstiden

Maria M Laxvik
stadsdelsdirektör
Bakgrund
Sedan den 1 mars 2016 finns ramavtal mellan Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd och ett antal leverantörer gällande leverans av
städtjänster. Kungsholmens stadsdelsnämnd är berättigad att avropa
från avtalet tillsammans med Östermalm, Södermalm, Norrmalm och
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder. Avtalet löper ut under 2018
och en ny upphandling ska genomföras.
Städupphandlingen är tänkt att utmynna i ett ramavtal som respektive
verksamhet har möjlighet att avropa ifrån. I dagsläget är den totala
städarean inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning drygt 46 000 kvm.
Av dessa städas drygt 19 000 kvm av egen städpersonal och övrigt av
städentreprenör. Den sammanlagda kostnaden för städentreprenaden
var under år 2017 cirka 5 500 tkr.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Lindhagensgatan 74
Box 49039
100 28 Stockholm
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningens synpunkter och förslag
Den kommande upphandlingen planeras som en gemensam
upphandling tillsammans med fyra andra stadsdelsnämnder,
Östermalm, Södermalm, Norrmalm och Hägersten-Liljeholmen.
Serviceförvaltningens upphandlingsenhet kommer att bistå vid
upphandlingen där Kungsholmen är upphandlande nämnd.
Upphandlingen kommer att genomföras i enlighet med stadens
program för upphandling och inköp samt iakttagande av särskilda
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arbetsrättsliga kontraktsvillkor framtagna av Upphandlingsmyndigheten
För att kunna hantera förändringar i städbehov när verksamhetslokaler
tillkommer eller avvecklas, och för att skapa förutsättningar för att
välja regi utifrån verksamheten behov, är det viktigt att ha ett ramavtal
som komplement till städning i egen regi.
Avtalsvärdet för upphandlingen överstiger stadsdelsdirektörens
delegation. För att genomföra upphandlingen på ett effektivt sätt
föreslås stadsdelsdirektören få i uppdrag att besluta om
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, sluta avtal samt fatta
erforderliga beslut under avtalstiden.
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