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Förvaltningens förslag till beslut
 Att kulturnämnden att godkänner Kulturförvaltningens och
Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utreda möjligheten att
införa krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar samt
inarbeta innovation i stadens upphandlingspolicy.
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Stadens upphandlingspolicy är ett dokument som vänder sig till
de som fattar beslut inom upphandling och inköp samt de som
genomför dessa. Upphandlingspolicyn klargör rutiner och
generella riktlinjer som skall gälla för upphandling och inköp
inom stadens verksamheter. Den tar också upp hur ansvaret i
vissa frågor är fördelat inom staden. I remissförslaget föreslås att
upphandlingspolicyn uppdateras och utökas till att även omfatta
delar om innovationsupphandlingar och krav på samhällsansvar
vid stadens upphandlingar. Upphandlingspolicyn kompletteras
även med ett avsnitt avseende stadens riktlinjer för mutor och jäv
med en hänvisning till stadens riktlinjer angående detta.
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Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig positiva till
förslaget om att dels revidera upphandlingspolicyn och dels att
inarbeta rutiner i syfte att främja innovationer vid upphandling
och att ställa krav på samhällsansvar. En upphandlingspolicy ska
vara tydlig och väl strukturerad samt ge tydligt uttryck för
stadens policy i upphandlingsfrågor, vilket det nya förslaget
enligt föreliggande ärende visar, men också lämnar ett tillräckligt
utrymme för respektive upphandlande myndighet att inom ramen
för policyn fatta egna beslut i den aktuella upphandlingen.
Förvaltningarna ställer sig även positiva till införandet av
avsnittet rörande mutor och jäv.

Bakgrund
I samband med budget för år 2012 gav kommunfullmäktige
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda regelverket om
innovationsupphandling och inarbeta detta i stadens
konkurrenspolicy.
I samband med tertialrapport 1 för år 2012 gav kommunstyrelsen
stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa
krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar.
Föreliggande ärende innehåller stadsledningskontorets förslag till
revidering av stadens upphandlingspolicy, där främjande av
innovation och krav på samhällsansvar inarbetas direkt i
upphandlingspolicyn.
Förvaltningar och bolag har erhållit remisen ”Innovationer och
krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar
(upphandlingspolicy)” Dnr: 125-1694-2012 för beaktande.
Remisstiden sträcker sig till den 19 juni 2013.

Ärendet
Staden ser det som ytterst angeläget att de leverantörer staden
anlitar delar stadens värderingar i fråga om grundläggande
mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter.
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För att styra stadens samtliga verksamheter till att sträva efter att
främja innovation vid upphandling samt att ställa krav på
samhällsansvar föreslås därför en inarbetning av detta i stadens
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upphandlingspolicy, enligt förslag i föreliggande ärende. I
samband med detta anser stadsledningskontoret att
tillämpningsanvisningar till policyn bör revideras med
anvisningar angående upphandling av innovativa lösningar och
krav på samhällsansvar.
Stadsledningskontoret har även ansett det angeläget att det i
upphandlingspolicyn erinras om stadens riktlinjer för mutor och
jäv. Därför föreslås att ett avsnitt om detta läggs till i
upphandlingspolicyn.
I samband med att upphandlingspolicyn revideras har
stadsledningskontoret sett ett behov av även en redaktionell
uppdatering av policytexten i sin helhet för att denna bättre ska
stämma överens med nuvarande lagstiftning och terminologi
samt för att öka översiktligheten.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för logistik och produktion
på Stadsarkivet samt administrativa staben på
kulturförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Både att främja innovationsupphandling och att ställa krav på
samhällsansvar vid offentlig upphandling kan öppna möjligheter
att inköpa varor och tjänster på ett kreativt sätt och öppna upp för
att på olika sätt pröva nya möjligheter att utveckla och
kvalitetssäkra verksamheten. Det innebär betydande utmaningar
för den upphandlande myndigheten, och ställer krav på särskild
kompetens om innovationsupphandling.
Avgränsningsproblematik kan uppstå i vad som åsyftas med
innovation och vilket tolkningsföreträde som ska gälla t.ex. vilket
företräde detta ska ges i en utvärdering. Det är därför viktigt att
tillämpningsanvisningarna revideras och ges ett tydligt innehåll
avseende dessa och liknande frågor för att policyn ska kunna
realiseras i praktiken, bli ett effektivt styrdokument, och att
stadens upphandlingar ska kunna förbättras inom dessa områden.
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Ifråga om kravställande på samhällsansvar i upphandlingar är
detta något som Stadsarkivet redan gör i sina upphandlingar.
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Förvaltningarna anser vidare att det i arbetet med revideringen av
upphandlingspolicyn vore det värdefullt om också anvisningar
rörande de grundläggande principerna i tillämpningen och
uppföljningen av upphandling enligt LOU förtydligades.
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