SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 APRIL 2013
BLAD 36

§ 21
Svar på remiss om förlängning av aktuellt avtal samt kravoch behovsanalys av IT stöd
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Ärendet

I syfte att genomföra en kvalitativ upphandling av gemensam itservice föreslår stadsledningskontoret att avtalet med Volvo IT
förlängs till och med 2018-12-31. Under tiden genomförs en process
för att utreda behovet av och kraven på en gemensam it- service, en ny
upphandling samt en kontrollerad överföring till ny leverantör.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och uppmuntrar
till en dialog vad gäller krav och förväntningar på gemensam it
service tillsammans med de förvaltningar som använder tjänsterna.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 mars 2014.
Dnr 124-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) och Jonas Ljungstedt (V)
lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom det.
Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+MP:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas
Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för
eget förslag.
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forts § 21
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår förslaget om att förlänga avtalet med Volvo
IT i ytterligare två år efter 2017
att anföra följande:
Stadens upphandling av gemensam IT-service från Volvo-IT har med
rätta fått motta mycket kritik. Den genomfördes utan föregående
behovs analys och utan tillräcklig kostnadsanalys. Detta har
kritiserats av stadens revisorer. För flertalet av stadens bolag och
nämnder har avtalet inneburit både sämre och dyrare IT-service. För t
ex skolorna har det närmast blivit katastrofalt, då utformningen av
tjänsterna inte alls anpassats till deras behov.
Det kan vara nödvändigt med en gemensam it-service för staden.
Detta konstaterades i en utredning redan 2006. Det är däremot inte
nödvändigt att denna upphandlas av ett privat bolag i Göteborg. Vi
anser att upphandlingen gjordes på ett alltför lättvindigt sätt. Det fanns
dessutom bara två anbud. Dessa borde ha jämförts med kostnaden
och effekterna av att driva denna i egen regi och med anpassning till
stadens olika behov. En utvärdering av upphandlingen har gjorts på
uppdrag av SLK, som själva ansvarade för upphandlingen. Inte
oväntat kom man fram till ett positivt resultat.
Vi anser det bör göras en ordentlig oberoende granskning av utfallet
av detta avtal för stadens bolag, nämnder och förvaltningar. Dessutom
bör en utredning göras om möjligheten att staden själv återtar ansvaret
för it-service. Innan så har skett bör inget beslut tas om att förlänga
avtalet med ytterligare två år”.
__________________

