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Till
Idrottsnämnden

Upphandling av avtal för lokalvård på
Eriksdalsbadet
Förslag till delegation
Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att
upphandla avtal för lokalvård på Eriksdalsbadet, i enlighet
med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Idrottsnämnden delegerar till idrottsdirektören att besluta om
upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, besluta i
övriga frågor som rör upphandlingen samt eventuellt
tecknande av avtal med antagen leverantör.

Marina Högland
Idrottsdirektör

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning
Idrottsförvaltningen avser att upphandla ett nytt avtal för lokalvård
på Eriksdalsbadet, då tidigare avtal från 2019 löper ut under januari
2023. Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna
avtal, samt delegera till idrottsdirektör att fatta beslut i
upphandlingen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
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Bakgrund
Tidigare upphandlat avtal, från 2019-01-31 med Miljöpalatset AB
(dnr 02.04.01/624/2018), löper ut 2023-01-31 och behov av ett nytt
avtal för lokalvårdstjänster till Eriksdalsbadet finns.
Ärendet
Idrottsnämnden, genom idrottsförvaltningen, slöt år 2019 avtal med
Miljöpalatset AB för lokalvårdstjänster på Eriksdalsbadet
(dnr 02.04.01/624/2018). Då förvaltningen använt sig av de
förlängningsmöjligheter som avtalet medger måste nu en ny
upphandling genomföras för tjänsterna.
Upphandlingen kommer att genomföras i enlighet med Stockholms
stads gällande program för inköp, miljöprogram och i övrigt enligt
Stockholms stads och idrottsnämndens beslutade riktlinjer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samråd med
avdelningen för idrottsverksamhet inomhus.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Upphandlingen av avtal för lokalvårdstjänster på Eriksdalsbadet
genomförs i enlighet med Stockholms stads gällande program för
inköp, miljöprogram och i övrigt enligt Stockholms stads och
idrottsnämndens beslutade riktlinjer.
Stockholms stad har en prioriterad inriktning att verksamheternas
miljöpåverkan systematiskt ska minskas vilket kommer att beaktas i
upphandlingen. Även sociala hänsyn kommer att beaktas, vilket
bland annat innebär att upphandlingen ska bidra till en god
arbetsmiljö, att rättvisa villkor ska gälla såväl lokalt och globalt.
Målet med denna upphandling är att se till att Eriksdalsbadet
erhåller lokalvårdstjänster som kan tillmötesgå god inomhusmiljö i
anläggningen. Lokalvård och underhåll på en idrottsanläggning är
mycket viktigt. Den varma, fuktiga miljön gör att mikroorganismer
och bakterier trivs och för att inte få en ohälsosam miljö i
anläggningen för personal och besökare är det viktig att lokalvården
sköts på rätt sätt.
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I och med att befintligt avtal löper ut behöver förvaltningen göra en
ny upphandling av lokalvårdstjänster till Eriksdalsbadet.
Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling för
lokalvårdstjänster på Eriksdalsbadet, samt delegera till
idrottsdirektör att fatta beslut i upphandlingen i enlighet med detta
tjänsteutlåtande.
Avtalet kommer att löpa på en period av två år med möjlighet till
förlängning i ytterligare två år. Eriksdalsbadet kommer att
renoveras med planerad start i början av 2024, det innebär att vissa
ytor kan ändras under pågående avtalsperioden.
Förvaltningen avser att teckna avtal med en leverantör.
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