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Förslag till beslut
Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till
överförmyndarförvaltningens tjänsteutlåtande.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Sammanfattning
En översyn av stadens organisation för upphandling och inköp har
bland annat lett till att kommunstyrelsen nu planerar att genomföra
centralupphandling av såväl ett nytt e-upphandlingsstöd som ett nytt
avtalshanteringsstöd. De nya systemen ska ge staden en bättre koncernövergripande överblick, med bättre möjligheter till uppföljning
av avtalsefterlevnaden och förbättrad styrning mot stadens politiska
mål.
Överförmyndarförvaltningen anser att den planerade upphandlingen
är angelägen, och ställer sig därför positiv till kommunstyrelsens
förslag.

Överförmyndarförvaltningen
Stab
Vällingbyplan 2
Box 41
162 11 Vällingby
Telefon 508 29 723
Växel 507 29 700
yvonne.zellman@stockholm.se
stockholm/godman.se

Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag om att genomföra centralupphandling av ett nytt e-upphandlingsstöd samt nytt avtalshanteringssystem, se bilaga. De nu gällande avtalen löper båda ut den
31 december 2018. Under 2015 genomfördes en översyn av stadens
organisation för upphandling och inköp. Den visade bland annat på
en bristande koncernövergripande överblick, som gör det svårare att
utnyttja inköp och upphandling som verktyg för att nå de politiska

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5-166/2017
Sida 2 (3)

målen för staden. Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag att förstärka stadens upphandlings- och inköpsorganisation. Ett nytt
e-upphandlingssystem föreslås införas successivt hösten 2018, där
de nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av nuvarande avtal,
Visma TendSign, prioriteras. För avtalshanteringssystemet föreslår
stadsledningskontoret ett successivt införande för nämnderna under
2018.
Ett nytt centralt e-upphandlingsstöd ska förutom nuvarande funktionalitet även ha en utökad funktionalitet för direktupphandling. Därtill ska samtliga upphandlingar som sker i staden i framtiden publiceras på stadens webbplats. Bland fördelarna med en gemensam
centralupphandling av ett elektroniskt upphandlingsstöd nämner
stadsledningskontoret lägre kostnader och bättre samordning i form
av gemensamma upphandlingar, gemensamma mallar samt att staden får en överblick och data över samtliga upphandlingar som genomförs i koncernen.
Det nya centrala avtalshanteringssystemet ska, förutom en grundläggande funktionalitet för avtalsadministration, ha en utökad funktionalitet för att följa upp avtalen systematiskt. Genom att ha stadens samtliga avtal samlade i en komplett avtalskatalog går det att
både på central och på lokal nivå följa upp avtalsefterlevnaden för
att säkerställa att avtalad kvalitet uppnås samt att följa upp avtalsmässiga åtaganden, förpliktelser, lagar och regler. Funktionaliteten
för avtalsuppföljning föreslås bli frivillig att nyttja för stadens förvaltningar och bolag.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till centralupphandling av
e-upphandlingsstöd och avtalshanteringsstöd till tre stadsdelsnämnder, samtliga facknämnder samt till Stockholms Stadshus AB och
samtliga bolag för yttrande senast den 31 augusti 2017. Inom överförmyndarförvaltningen har ärendet beretts av förvaltningens stab.
Förvaltningens synpunkter
Överförmyndarförvaltningen menar, i likhet med stadsledningskontoret, att det är angeläget med system som ger en effektiv och samlad överblick och verktyg för styrning och uppföljning av stadens
upphandlings- och inköpsverksamhet. Överförmyndarförvaltningen
utgör en av stadens minsta förvaltningar. De fåtal avtal förvaltningen har med leverantörer av varor och tjänster är huvudsakligen
sådana som har avropats från stadens centrala avtal, och är främst
fastighets- och it-relaterade. Förvaltningen ställer sig positiv till
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centralupphandling av såväl e-upphandlingsstöd som avtalshanteringsstöd.
________

Bilaga
Remiss från kommunstyrelsen av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Upphandling av gemensamt upphandlings- och
avtalshanteringsstöd”.
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