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Årsavtal för Skadedjursbekämpning. Upphandling
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner upphandling av
skadedjursbekämpning till ett belopp om cirka 24 miljoner
kronor inklusive optionsår, samt ger kontoret i uppdrag att
genomföra upphandlingen och teckna avtal inom ramen för
föreliggande beslut.
2. Trafiknämnden justerar beslutet omedelbart.
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Sammanfattning
Trafikkontoret ansvarar för bekämpning av skadedjur på allmän
platsmark inom Stockholms stad, och nuvarande avtal slutar gälla
den 14 juni 2022. Kontoret önskar därför handla upp en eller flera
entreprenörer för två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år,
till en totalkostnad om 24 mnkr inklusive optionsår. Upphandlingen
planeras utföras i tre huvuddelar Söderort, Innerstaden samt
Västerort.
Det har under 2020 utarbetats en handlingsplan för
skadedjursbekämpning. I handlingsplanen föreslås att gemensam
upphandling i staden ska ske avseende bekämpning av skadedjur.
Kontoret bedömer inte att det kommer att finnas möjlighet att få
färdigt en gemensam upphandling till halvårsskiftet 2022 och ser
sig därför nödgade att göra denna upphandling. Fattas beslut om
punkterna i handlingsplanen i kommunfullmäktige kommer
kontoret att påbörja arbetet med att utföra en gemensam
upphandling inom staden.
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Bakgrund
Trafikkontoret har av trafiknämnden i uppdrag att utföra
bekämpning av skadedjur på allmän platsmark inom Stockholms
stad. Nuvarande kontrakt går ut 14 juni 2022. Kontoret önskar
därför handla upp en eller flera entreprenörer för att utföra
bekämpning av skadedjur. Värdet beräknas uppgå till totalt 24 mnkr
och kontraktet föreslås gälla två år med möjlighet att förlänga det i
ett plus ett år (2+1+1). Under 2020 har en handlingsplan för
skadedjursbekämpning utarbetats. I handlingsplanen föreslås att
gemensam upphandling i staden ska ske avseende bekämpning av
skadedjur. Detta i syfte att få ett gemensamt agerande i arbetet.
Kontoret bedömer inte att det kommer att finnas möjlighet att få
färdigt en gemensam upphandling till halvårsskiftet 2022 och ser
sig därför nödgade att göra denna upphandling. Fattas beslut om
punkterna i handlingsplanen i kommunfullmäktige kommer
kontoret att påbörja arbetet med att utföra en gemensam
upphandling inom staden.
Skadedjursbekämpning
Bekämpning av skadedjur omfattar akuta och fortlöpande åtgärder
såsom utställning av betesstationer, kontroll och komplettering av
bete, okulär kontroll av gnagaraktivitet och utläggning av
bekämpningsmedel, inspektion och bekämpning av närområde från
varje avropad skadeadress.

Figur 1 Betesstation

I uppdraget ingår också att efter avrop från beställaren bekämpa
getingar och dylikt.
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Utförandetid
Mot bakgrund av trafiknämndens beslut om att godkänna
trafikkontorets handlingsplan i nämnden i april 2021, om
stadsövergripande skadedjursbekämpning, där merparten av stadens
förvaltningar och bolag skall ha samordnad skadedjursbekämpning,
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bör inte kontraktet tecknas för en längre tid än två år med början 15
juni 2022 och med möjlighet för trafikkontoret att förlänga
kontraktet ytterligare 1+1 år. Detta för att trafikkontoret inte skall
bli låst i ett kontrakt som skulle vara till nackdel för den
stadsövergripande handlingsplanen. Handlingsplanen ska även tas
upp i kommunfullmäktige under 2021.
Upphandling
Trafikkontoret planerar att genomföra upphandlingen genom ett
öppet förfarande, enligt lagen om offentlig upphandling.
Avsikten är att teckna kontrakt med entreprenörer för de tre
huvuddelarna Söderort, Innerstaden samt Västerort.
Kontraktets beställningssumma beror på de volymer som kommer
att avropas under kontraktstiden. Värdet beräknas till totalt 24 mnkr
inklusive optionsår.
Kontrakten uppfyller kraven på att upptäckt förekomst av skadedjur
ska åtgärdas skyndsamt. Kontraktet möjliggör också förändring i
mängd vad gäller utförda saneringar under avtalsperioden.
Mängdförändring kan uppstå till följd av förändrad förekomst av
skadedjur eller förändrade antal anmälningar på förekomst av
skadedjur.
Som ett naturligt led i digitaliseringen skall även kontraktet omfatta
utplacering av ”smarta” fällor, i första hand på de platser där barn
vistas, för att minska risken för oavsiktlig kontakt med
bekämpningsmedel.
Kontoret har tagit fram en handlingsplan för stadsövergripande
skadedjursbekämpning. Ingenting i förestående upphandling går
emot vad som föreslås i handlingsplanen.
Samverkan
Skadedjur inom stadsdelsförvaltningarnas områden saneras av
trafikkontoret, och ingår i kontorets budget.
I den framtagna, och av trafiknämnden godkända, handlingsplanen
för stadsövergripande skadedjursbekämpning är samverkan mellan
stadens förvaltningar och bolag en grundförutsättning för ett lyckat
resultat i bekämpningsarbetet.
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Miljö
Entreprenören/entreprenörerna ska ha ett miljöledningssystem som
uppfyller krav enligt ISO 14001 eller liknande. All fältpersonal ska
vara utbildad och ha Folkhälsomyndighetens (tidigare
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Socialstyrelsens) tillstånd klass 1 SO för användande av
bekämpningsmedel klass 1.
Entreprenör/er ska för entreprenaden uppfylla krav enligt
Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:11) om
tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel.
Trafikkontorets entreprenörer upphandlas enligt de miljökrav som
beslutades av kommunfullmäktige 2018. Dessa krav är
gemensamma med Trafikverket, Göteborgs samt Malmö stad.
Kraven omfattar bland annat fordon, arbetsmaskiner och kemiska
produkter. Undersökning kommer att göras om ytterligare krav
gällande t ex drivmedel i fordon kan ställas.
Entreprenör/entreprenörer skall under första kontraktsåret byta ut 5
% av betesstationerna och under andra kontraktsåret ytterligare 10
% i det befintliga beståndet till ett giftfritt alternativ för att minska
utplacering av bekämpningsmedel på allmän platsmark. I fall
trafikkontoret förlänger kontraktet skall ytterligare 10 % av
betesstationerna bytas ut år tre i kontraktet. Detta innebär att 25 %
av betesstationerna är utbytta inom en treårsperiod. Vid
nyanskaffning av materiel för bekämpning av råttor får endast
hälften (50 %) utgöras av betesstationer avsedda för
bekämpningsmedel, de övriga skall utgöras av mekaniska, giftfria
alternativ.
Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att
upphandla entreprenad för skadedjursbekämpning, enlig detta
tjänsteutlåtande samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta
tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
Slut
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