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§ 26 Riktlinjer vid direktupphandling

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens förslag till beslut.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda
möjligheten att komplettera Riktlinjer för
direktupphandling med miljökrav, sociala krav och en
antidiskrimineringsklausul på direktupphandlingar
över 100 000 kr.
3. Skärholmens stadsdelsnämnd uppdrar till
stadsdelsdirektören att besluta om mindre ändringar i
riktlinjerna för direktupphandling.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet
Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,
dnr 1.1/094-2019.
En ändring i regler för ekonomisk förvaltning när det gäller
direktupphandling innebär att respektive nämnd ska fastställa
riktlinjer för användning av direktupphandling. Riktlinjerna
ska utgå från stadsledningskontorets tillämpningsanvisning för
direktupphandling som anger miniminivåer för de lokala
riktlinjerna.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer
riktlinjer för direktupphandling enligt detta tjänsteutlåtande.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för
Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande, ett förslag till beslut enligt bilaga.
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Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, ett förslag till
beslut med innebörden att förvaltningens förslag till beslut
godkänns med följande tillägg:
”Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att
komplettera Riktlinjer för direktupphandling med miljökrav,
sociala krav och en antidiskrimineringsklausul på
direktupphandlingar över 100 000 kr.”
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiets förslag till beslut.
Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Miljöpartiets samt Socialdemokraternas och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa mot
varandra och hör bifall till Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Miljöpartiets förslag till beslut.
Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga: förslag till beslut, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Riktlinjer vid direktupphandling
dnr 1.1/094-2019
Salar Rashid (S)
Sissela Nordling Blanco (Fi)

Förslag till beslut:
-

Att komplettera stadsdelens Riktlinjer för
direktupphandling med miljökrav, sociala krav och en
antidiskrimineringsklausul

-

Att därutöver anföra följande:

Stockholms stad upphandlar varor, tjänster och entreprenader
för många miljarder kronor varje år. Det finns en möjlighet för
staden att använda upphandlingar som ett strategiskt verktyg
mot målen om hållbarhet, frihet från diskriminering och
socialt ansvarstagande. Detta gäller även vid stadsdelens
direktupphandlingar, vars maxbelopp kan uppgå till 586 907
kr. Vi menar att de företag som staden köper varor och tjänster
av ska ha 1) goda arbetsvillkor genom kollektivavtal eller
motsvarande 2) leva upp till diskrimineringslagens krav om
bland annat aktiva åtgärder 3) leva upp till höga miljö- och
klimatkrav. Våra skattepengar ska inte gå till företag som
bryter mot någon av de punkterna. Av de föreslagna rutinerna
för direktupphandling framgår hur en seriositetsprövning av
tilltänkt leverantör ska göras, där skulle det med enkelhet
kunna tilläggas att kontroll ska göras gällande miljökrav,
sociala krav och en antidiskrimineringsklausul. Detta vore
också i samma anda som de krav som ställs i det
stadsövergripande programmet för upphandling och inköp.
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