KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-05-21, § 14

Tid

Tisdagen den 21 maj 2013, kl 16.00 – 16.55

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 28 maj 2013

Madeleine Sjöstedt

Tomas Rudin

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mårten Andersson (V)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)

för Ann Mari Engel (V)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP) §§ 1-15, 17-21
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom §§ 1-16, 20-21
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Patrik Liljegren, Lena Mittal
samt biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.
Under §§ 1-16, 20-21 deltog från kulturförvaltningen: Ann-Charlotte Backlund, David
Jonsson, Marion Hauge Lindberg, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO).

§ 14
Upphandling av transporttjänster
Dnr 2.6/1865/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar godkänna att kulturförvaltningen genomför en
upphandling av transporttjänster samt uppdrar åt kulturdirektören att:
- besluta om förfrågningsunderlag
- genomföra upphandlingen
- fatta tilldelningsbeslut
- teckna avtal med vald anbudsgivare.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.
Sammanfattning
Stockholms stadsbiblioteks transporttjänster upphandlades senast år 2010 och
omfattade då maximalt 3 år. Nuvarande avtal går ut 2013-09-30 och kan ej förlängas.
De stadsgemensamma avtal som finns omfattar inte det specifika transportbehov som
biblioteket har, varför en separat upphandling måste genomföras.
Mot denna bakgrund föreslår Kulturförvaltningen att en upphandling genomförs. Då
det beräknade värdet av upphandlingen beräknas överstiga det lagstadgade
tröskelvärdet 1,9 mnkr föreslås upphandlingen genomföras som en öppen upphandling
enligt 5 kap i Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår
(se beslutet).

2)

Tomas Rudin m.fl. (S), Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) föreslår
att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att delvis bifalla kulturförvaltningens förslag till beslut,
att i upphandlingsdirektiven ställa långtgående miljökrav och sociala krav,
att därutöver anföra följande:
Stadens upphandlingspolicy är inte tillräcklig gällande miljökrav och sociala
krav. Transporter står för en betydande del av både den lokala
miljöproblematiken och den globala klimatproblematiken som vi står inför idag.
Därför bör höga miljökrav ställas i samband med upphandlingen av
transporttjänster. Samtidigt ser vi att stadens idag inte alls utnyttjar möjligheten
att använda upphandlingsinstrumentet för att för att skapa en socialt hållbar,
arbetsmarknad som är inkluderande och jämställd, och fri från diskriminering.
Krav bör därför ställas exempelvis kring föreningsfrihet och
kollektivavtalsliknande villkor.

Vi anser att det är hög tid att ta till vara den offentliga upphandlingens fulla
potential som beställare av en hållbar framtid. Det är viktigt att stadens behov av
varor och tjänster tillgodoses på ett sätt som är förenligt med en god
samhällsutveckling. Kulturförvaltningen måste därför ställa långtgående krav i
upphandlingsdirektiven både vad gäller miljökrav och sociala krav.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria
Braun m.fl. (M).
Reservation

Tomas Rudin m.fl. (S), Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) reserverar sig
mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

