KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-02-07, § 18

Tid

Torsdagen den 7 februari 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 7 februari 2013

Ann Mari Engel

Rasmus Jonlund

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S) §§ 1-10, 12-20
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Joar Forssell (FP)
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M) §§ 1-10, 12-20
Arin Karapet (M) § 11
Ann Burgess (M)
Ewa Carlsson-Hallberg (S) § 11

för Madeleine Sjöstedt (FP)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)
för Birgitta Holm (M)
för Arba Kokalari (M)
för Tomas Rudin (S)

Ersättare:
Johan Nilsson (M) § 11
Arin Karapet (M) §§ 1-10, 12-20
Cecilia Önfelt (C) §§ 3-20
Ewa Carlsson-Hallberg (S) §§ 1-10, 12-20
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Mårten Castenfors, Anna
Klynning, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Marie Egnell (TCO) och Birthe
Andersson (TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från
roteln.

§ 18
Upphandling av kommunikationstjänster inom områdena
strategisk kommunikation, PR och produktion
Dnr 2.6/249/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar godkänna att förvaltningen genomför en upphandling
av produktion av kommunikationstjänster, strategiska kommunikationstjänster
samt PR-tjänster samt uppdrar åt förvaltningschefen att
- besluta om förfrågningsunderlag,
- genomföra upphandlingen,
- fatta tilldelningsbeslut och
- teckna ramavtal med de leverantörer som sammantaget kommer att
täcka förvaltningens behov under avtalstiden.
2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2013.
Sammanfattning
Kulturförvaltningens sammanlagda beräknade värde av köpta tjänster inom
kommunikationsområdet överstiger de tröskelvärde som anges i Lagen om offentlig
upphandling (2007:1091) och ska upphandlas i konkurrens inom EU. Värdet
överstiger även förvaltningschefens delegationsansvar och är därmed en fråga för
Kulturnämnden att fatta beslut om.
Upphandlingen genomförs som en gemensam upphandling med Stockholms
Stadsteater AB. Stockholms stadsteater lämnar fullmakt till kulturförvaltningens
förvaltningschef att fatta beslut i enlighet med kulturnämndens beslut.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:
När nämnden nu fattar beslut om ny avtalsperiod för upphandling av produktion
av kommunikationstjänster, strategiska kommunikationstjänster samt PR-tjänster
är det av största vikt att förvaltningen säkerställer så att eventuella jävsituationer
utesluts.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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