Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2014-04-08, § 9

Tid

Tisdagen den 8 april 2014 kl 18.30 – 19.40

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justerat

Onsdagen den 16 april 2014

Per Ankersjö

Katarina Luhr

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Per Ankersjö (C) ordföranden
Katarina Luhr (MP) vice ordföranden
Jonas Nilsson (M)
Torbjörn Erbe (M)
Per Ola Bosson (M)
Helena Levy (M)
Nils Ingelström (M)
Frida Johansson Metso (FP)
Mikael Magnusson (S)
Åsa Wester (S)
Fredrik Canerstam (S)
Mats E. P. Lindqvist (MP)
Stellan F Hamrin (V)
Ersättare:
Anders Thureson (M)
Eva Runvald (M)
Andreas Lundin (M)
Magnus Liljegren (FP)
Ola J Hedin (FP)
Ellinor Rindevall (S) §§ 1-24
Charles Berkow (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Anette Almlöf, Lars Burman,
Håkan Andersson, Anna Edström, Anna Havula, Arne Jamtrot, Petter
Jonsson, Gustaf Landahl, Örjan Lönngren, Daniel Persson, Daniel Selin,
Kristofer Stjernqvist, Maria Svanholm, Emily Tjäder, Malin Täppefur,
Monika Weiss och Pia Winbladh Högfors samt personalföreträdaren Luis
Lopez och borgarrådssekreteraren Albin Ring.
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§9
Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets
ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av
optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT)
Remiss från Stadsledningskontoret,
dnr 031-961/2013
Dnr 2014-2484
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslagen i
remissen.

3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända
beslutet till finansroteln med kopia till KF/KS kansli.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 mars 2014.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M),
Frida Johansson Metso (FP), vice ordföranden Katarina Luhr
m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2)

Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar
enligt följande:
Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Att i övrigt anföra följande:
Till stora delar instämmer vi i förvaltningens yttrande.
Samtidigt måste det konstateras att affären med Volvo IT har
varit ett stort misslyckande både sett till kostnaderna och vad
som har levererats. Utifrån lärdomarna av den förra
upphandlingen bör ytterligare krav ställas.
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Innan Volvo IT hanterades miljöförvaltningens IT internt i
staden till en lägre kostnad och högre kvalitet. Då skattemedel
ska användas så effektivt som möjligt, ska staden lägga ett
egenregi anbud. Ett egenregi anbud säkerställer också
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fortsättningsvis nödvändig IT-kompetens i staden.
Upphandlingar bör också göras i delar så fler företag kan
lämna i anbud och öka konkurrensen. Vilket gör att
upphandlingen kan anpassas till verksamhetens villkor.
Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per
Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP),
vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin
(V).
Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl.
(MP) enligt följande:
En generell sammanfattning av avtalet med Volvo IT är att
det har orsakat att Stockholms stad ligger ungefär tio år efter
den övriga generella IT-utvecklingen, vad gäller framtagande
och implementering av ny programvara, skrivar- och
kopieringsstandard, innovationsutveckling för IT-användande
i kommunala verksamheter osv osv. Avtalet har även medfört
betydligt högre kostnader än om motsvarande hantering
skulle ägt rum i stadens egen regi.
Utifrån detta är det bra att det nuvarande avtalet förlängs då
detta medger att det kommer att finnas tid att utveckla detta
område i egen regi, fram till att det förlängda avtalet löper ut
år 2017.
Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:
Stadens förra upphandling var dålig och har kostat staden
alldeles för mycket pengar. Volvo IT har inte utfört ett arbete
som gagnat stadens förvaltning och invånare. Föreliggande
förslag ligger utanför vår bedömningsförmåga men förslaget
borde presenterats för 2 år sedan så att vi nu kunnat göra en
slutlig upphandling.
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Vid protokollet
Kristofer Stjernqvist
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