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Skrivelsen
I en skrivelse av den 22 mars 2012 ”Upphandling av daglig verksamhet”
önskar Mia Päärni m.fl. (S) en redogörelse av planerna för en eventuell
upphandling av Rinkeby-Kista dagliga verksamhet. Skrivelsen är av följande
lydelse.
”I verksamhetsplanen för 2012 fanns en aktivitetsplan där bland annat
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter fanns med. Dvs det var en av de
verksamheter som skulle läggas ut på upphandling. I sista stund inför
beslutet om själva upphandlingsunderlaget som skulle behandlas dd/mm?
Ångrade sig majoriteten. Vi socialdemokrater var glada och personalen som
hade protesterat mot upphandlingen och varit mycket oroade drog en
lättnadens suck.
Varje år får stadsdelsnämnderna återkoppling från kommunstyrelsen
angående verksamhetsplanerna. I årets ärende som behandlas i
kommunstyrelsen den 22:a feb står bland annat:
’Stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta samt
Idrotts- och kyrkogårdsnämnden är de nämnder som har lägst årsmål för
indikatorn Andelen upphandlad verksamhet. Nämnderna uppmanas att se
över sina planerade upphandlingar och överväga om dessa kan
tidigareläggas.’
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”Eftersom det inte finns några beslut fattade om att låta Rinkeby-Kista
dagliga verksamheter kvarstå i kommunal regi, utan enbart är uppskjutet,
vill vi mot bakgrund av det ovanstående få svar på frågan från
förvaltningen: har Rinkeby-Kista dagliga verksamheter varit föremål för

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.3.-471-2012
Sida 2 (2)

diskussion och i sånt fall, vad har diskuterats? Ska det upphandlas och i så
fall när?
Med tanke på den uppmaning Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har fått
undrar vi också om man tänkt att tidigarelägga några upphandlingar?”

Förvaltningens synpunkter
Driften av Rinkeby-Kista daglig verksamhet är inte upphandlad. Den
planerade upphandlingen år 2012 genomfördes inte. Förvaltningen planerar
inte att i aktivitetsplanen för år 2014 föreslå en upphandling av Rinkeby-Kista
dagliga verksamhet.
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