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Delegation i upphandling av ramavtal för
musikinstrument
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta följande:
1. Kulturnämnden delegerar till kulturdirektören att besluta om
förfrågningsunderlag samt anta och teckna ramavtal med leverantörer enligt
redovisning i detta utlåtande.
2. Omedelbar justering

Berit Svedberg
kulturdirektör

Marion Hauge-Lindberg
kulturskolechef

Sammanfattning
Kulturförvaltningen genomför tillsammans med utbildningsförvaltningen
upphandling av ramavtal för musikinstrument. Kulturskolan Stockholm liksom
samtliga grund- och gymnasieskolor kommer genom dessa ramavtal att kunna
tillgodose sina behov av musikinstrument för sina verksamheter. Ramavtalen
kommer också att medföra att skolornas administration av inköp kommer att

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR
SID 2 (2)

förenklas väsentligt. Ramavtalen planeras att träda i kraft från och med
höstterminen 2013.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturskolan Stockholm och dess instrumentförråd i nära
samarbete med utbildningsförvaltningen samt behandlats i avdelningens
samverkansgrupp.
Bakgrund
Ramavtal för musikinstrument saknas för såväl Kulturskolan Stockholm som för
grund- och gymnasieskolorna. Detta innebär att skolorna vid behov av instrument
och material för musikundervisningen måste genomföra direktupphandlingar som
administrativt sett är en tidskrävande process.
Förvaltningens synpunkter
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att genomföra centrala upphandlingar
som täcker behov som alla förvaltningar i staden har bl.a. av livsmedel, möbler,
förbrukningsmaterial m fl områden. Varje enskild förvaltnings egna specifika
behov av varor och tjänster ska tillgodoses genom egna upphandlingar.
Denna upphandling avser att tillgodose behovet av instrument och material till
musikundervisningen vid Kulturskolan Stockholm samt grund- och
gymnasieskolorna i egen regi. Rangordnade ramavtal kommer att träffas med flera
leverantörer.
Eftersom avtal saknas idag så genomför varje enskild skolenhet vid varje
inköpstillfälle en så kallad direktupphandling. Den administrativa processen för
skolorna kommer att underlättas väsentligt i inköpsprocessen när ramavtal för
dessa produkter har tecknats.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden delegerar till kulturdirektören att besluta
om förfrågningsunderlag samt anta och teckna avtal med antagna leverantörer
enligt vad som redovisas i detta utlåtande.

