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Ans
skaffnin
ngsbeslu
ut avseen
nde upp
phandlin
ng av
Ung
gdomsv
värdar
Sam
mmanfattn
ning
Gällaande avtal avseende
a
try
ygghetsvärd
dar (Lugna Gatan)
G
löpe
er ut den 28
8 februari 20
014
vilkeet leder till ett
e behov av
v att på nytt upphandla
a ungdomsv
värdar till en
n kostnad av
v
totaltt cirka 16 miljoner
m
årlig
gen (index o
och eventueella incitam
ment ej inräkknade). Avsikten
är attt ungdomsvvärdar som en fjärde kaategori av trrygghetsressurs inom exxisterande
budggetramar sk
kall fortsätta
a verka för aatt öka trygg
gheten inom
m kollektivttrafiken gen
nom
arbettet med ung
gdomar.
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 2
27 mars 2013

För
rslag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta uppdrra åt förvalttningschefen
n
att

upphand
dla ungdom
msvärdstjänsster enligt redovisat förrslag, inklussive att
fastställa
a förfrågnin
ngsunderlagg, fatta tilldeelningsbeslu
ut och teckn
na
upphand
dlingskontra
akt samt attt, efter konttraktet överrlåtits till AB
B SL,
inom förrvaltningsup
ppdraget föörvalta kontrraktet, varv
vid ändringaar av och
tillägg tilll upphandllingskontrakktet som ry
yms inom fa
astställd bud
dget skall
fattas i enligt med gällande
g
besslutsordning
g

Förv
valtningen
ns förslag och motiv
vering
ngen förvaltar avtal me d de tryggh
hetsresurserr i kollektivttrafiken
Trafiikförvaltnin
som krävs för attt resenärerr och person
nal skall upp
pleva SL-tra
afiken som ttrygg.
Trafiikavdelning
gens ansvar omfattar attt upphandlla trygghetssresurser, föörvalta
avtall med berörrda leveranttörer och attt genom Try
ygghetscenttralen (TrygggC)
styraa och samorrdna trygghe
etsresursern
na så att dee används op
ptimalt inom
m
kolleektivtrafiken
n.
Tryggghetsresursserna bestårr för närvarrande i huvu
udsak av tre
e kategorierr:
ordn
ningsvakter, egendomsv
väktare och
h trygghetsv
värdar. Avta
alet som teckknades
med Lugna Gata
an år 2008 avsåg tjänssten tryggheetsvärd.
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k har katego
orin trygghe
etsvärd änd
drats något i och med den upphand
dling av
Dock
ordn
ningsvakts- och
o trygghe
etsvärdstjän
nster som gjjordes år 20
013.
det gamla avvtalet gällan
nde Tryggheetsvärdar via Lugna Ga
atan går ut 22014-02-28
8 vill
Då d
TF fo
ortsätta det goda arbete
et med ung domar som
m finns i och vid kollekti
tivtrafiken.
Upph
handlingen avser ungd
domsvärdarr som en fjärrde kategori av tryggheetsresurs so
om
verkaar för att ök
ka trygghete
en inom kolllektivtrafik
ken.
Utövver det finnss enstaka tjä
änster där ttill exempel Stadsmissionen stödjeer
Trafiikförvaltnin
ngen i arbete
et med att h
hjälpa så ka
allade ”hemllösa” som u
uppehåller sig i
våra anläggning
gar. För närv
varande harr SL avtal med
m tre leverantörer avv
tryggghetsresurseer. Ordning
gsvakt- och trygghetsvä
ärdstjänsterr levereras aav Rapid och
CSG.. Väktartjän
nster för ege
endomsbevaakning leveereras av CSG. Lugna G
Gatan-värda
ar
leverreras av Fryyshuset.
Enliggt Trafikförvvaltningenss kundundeersökning frramkommerr det att unggdomar
fortfaarande upp
plever det ottryggt i kolleektivtrafikeen kvällar occh nätter.
Trafiikförvaltnin
ngen har intte möjlighett att själv sä
ätta in trygghetsresurseer för att
öka ttryggheten utanför
u
SL--trafikens om
mråden meen arbetar ak
ktivt, med h
hjälp av
andrra samarbettspartners (b
bl.a. frivilliggorganisatio
oner), med att försöka hitta
lösniingar som kan
k öka tryg
ggheten även
n på vägen till och från
n SL-trafikeen. Detta
enliggt bl.a. Trafiikförvaltnin
ngens strateegiska principer avseen
nde miljö, häälsa och
sociaalt ansvar sa
amt olika grruppers föru
utsättningar och behov
v i kollektivttrafiken.
För aatt öka trygg
gheten kvällar och nättter i våra an
nläggningar och fordon
n bör
ytterrligare åtgärrder genomfföras. Trafikkförvaltningen har und
der de senasste åren
gjortt fortsatta in
nvesteringarr i teknisk u
utrustning för
f att öka den
d upplevd
da
trygggheten. I förrsta hand gä
äller det opttimering av
v trygghetsk
kameror på stationer
och i fordon sam
mt teknik för att minskka insatstideer vid hände
elser. Dessaa
satsn
ningar har bidragit
b
till att
a den upp
plevda trygg
gheten har ökat,
ö
men
förvaaltningen beedömer att det i första hand är flerr synliga try
ygghetsskap
pande
perso
oner som beehövs.
Avta
alsförvaltn
ning
Avtallet föreslås i stort följa den nuvaraande affärsm
modellen occh metoder för
uppfföljning. Tra
afikförvaltningen följerr noga upp att
a leverantörerna av
tryggghetsresurseer levererarr det som övverenskomm
mits i avtale
en med fastsställd
kvaliitet. Uppföljjning görs dels
d rutinmäässigt hos TryggC
T
geno
om radio- elller
telefo
onkontakt med
m de patrruller som sskall finnas vid var tid, dels genom
m
slum
mpvisa stickp
provskontro
oller av TrygggC-person
nal ute i verk
ksamheten..
Alla h
händelser dokumenter
d
ras i TryggC
C:s händelseedatabas HIIT (Händelsser i
trafik
ken) och förrvaltningen
n begär regel
elmässigt in skriftlig do
okumentatioon av hur
tryggghetsresurseernas arbete genomförrts.
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Vid aalla större händelser,
h
bland
b
annat händelser som
s
uppmä
ärksammatss av
masssmedia, krä
äver trafikförvaltningen
n att leveran
ntören gör egna
e
utredn
ningar.
Även
n externa bo
olag anlitas för att slum
mpmässigt följa
f
upp try
ygghetsresu
urserna
och ggenom enkä
äter och olik
ka former avv trygghetsm
mätningar ta
t reda på h
hur den
perso
onal som arrbetar i SL-ttrafiken upp
plever TryggC och trygghetsresurssernas
arbette.
er kvalitet soom
Om lleverantören inte levererar tjänsteer i den omffattning elle
avtallats utfaller viten. I kom
mmande avt
vtal avses incitament an
nvändas i sttörre
utstrräckning.

Om
mfattning
g och tidp
plan
Avtaalet föreslås gälla i tre år
å med en m
möjlig förlän
ngning till se
ex år. Upph
handlingen
geno
omförs så sn
nart anskafffningsbeslutt är godkän
nt. Uppdragssstart för
ungd
domsvärdsu
uppdraget är
ä beräknat ttill den 1 mars 2014.

Kos
stnad och
h finansiiering (e
ekonomis
sk kalkyll)
Kostn
naderna förr nuvarande
e uppdrag äär totalt 15,5
5 mnkr på årsbasis.
å
Tottalt
värdee av upphan
ndlingen om
mfattar upp
pskattningsv
vis 96 mnkrr (exkluderaat
löpan
nde index samt incitam
ment). Kostn
naden föresslås inarbeta
as inom beffintlig
budgget.

Upp
phandlin
ngsstrate
egi
Ungd
domsvärdarr upphandla
as med förd
del av en och
h samma lev
verantör. Fl
Fler
leverrantörer sku
ulle kunna försvåra
f
sam
mordningen
n av resurserna. Storlekken på
avtallet är sådan
n att en uppd
delning intee heller skullle ge några
a ekonomiskka eller
organ
nisatoriska fördelar.
pphandling
gen är i prin
ncip det sam
mma som vid
d tidigare
Uppllägget för up
upph
handlingar då
d detta är löpande
l
verrksamhet in
nom Trafikfförvaltningeen.
knaden för dessa
d
tjänstter växer. D
Det finns ida
ag en erfaren leverantöör och
Mark
flera potentiella
a. Trafikförv
valtningen h
hoppas med
d denna upp
phandling skkapa ett
intreesse för desssa tjänster.

Kon
nsekvens
ser för personer med fun
nktionsn
nedsättniing
Såvääl trafikutövvarnas perso
onal som allla resenärerr, inklusive personer m
med
funkttionsnedsätttning, har stor
s
nytta av att det fin
nns trygghettsresurser i SLtrafik
ken.
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Kon
nsekvens
ser för miljön
m
Uppd
dragens främ
msta miljöp
påverkan rö
ör emissioneer från fordon som anvvänds av
tryggghetsresurseerna. Transsporter och drivmedel ingår
i
i upph
handlingarn
na och
relevvanta miljök
krav komme
er att ställass i enlighet med Stockh
holms läns
landsstings/Trafi
fikförvaltnin
ngens strateegier.

öm
Andeers Lindströ
Förvvaltningscheef
Ragna Forslund
Trafikd
direktör

