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Antagande av leverantör för ärende- och
dokumenthanteringssystem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar

som leverantör för ärende- och dokumenthanteringssystem,

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Avtal med nuvarande leverantör av kommungemensamt ärende- och
dokumenthanteringssystem löper ut. Avrop har under hösten 2017 gjorts från
Kammarkollegiets ramavtal. Då inget anbud inkommit, har istället ett förhandlat förfarande
genomförts. Detta har utfallit i en överenskommelse om avtal med

Då upphandling och införande av kommungemensamt ärende- och
dokumenthanteringssystem är kostnadsdrivande och kräver utbildningsinsatser för stora delar
av den administrativa personalen har förvaltningen förhandlat om en avtalstid om 48 månader,
med möjlighet till förlängning om 12+12+12 månader. Detta gör att kontraktsvärdet
överstiger delegerad beloppsgräns och beslut krävs därför av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås anta
som leverantör för nytt ärende- och
dokumenthanteringssystem.

Bakgrund
Då Värmdö kommuns avtal med CGI om kommungemensamt ärende- och
dokumenthanteringssystem, Public 360, löper ut under 2018 har upphandling för ett nytt
system genomförts. Under hösten 2017 gjordes ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal1,
dock inkom inga anbud. I enlighet med lagen om offentlig upphandling (2007:1091) avbröts
då anbudsförfarandet.
Ett förhandlat förfarande inleddes därefter med
Förhandlingarna är avslutade i samförstånd.
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, som är leverantör av
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Ärendebeskrivning
Värmdö kommun har genomfört ett förhandlat upphandlingsförfarande med
om
kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem.
Det nya avtalet medför
en utökad funktionalitet, vilket bland annat omfattar möjlighet att införa en koppling i
systemet till plan- och byggärenden, webbdiarium, applikation för publicering av
nämndhandlingar samt integration gentemot Troman2, fastighetsregister och kartdataregister.
På grund av komplexiteten i att handla upp denna typ av systemstöd är avtalet långsiktigt,
med en avtalslängd om 48 månader med möjlighet till förlängning om 12+12+12 månader.
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.5 är kommundirektören delegat
för beslut om antagande om leverantör vid upphandling vid köp under 5 mnkr.
Kontraktsvärdet för denna upphandling överstiger detta värde och kräver därmed beslut i
kommunstyrelsen.

Bedömning
Kommunstyrelsen förslås anta
som leverantör av kommungemensamt ärende- och
dokumenthanteringssystem,
På grund av den omfattande avtalsperioden
överstiger kontraktsvärdet delegerade beloppsgränser.
Framtida utveckling medför en utökad funktionalitet, bland annat med
koppling till plan- och byggärenden samt kartdataregister. Detta innebär en fortsatt
digitalisering och effektivisering av ärendeberedningsprocesserna.
Ekonomiska konsekvenser

Avtalet omsluter, under hela avtalsperioden om sju år, cirka
. För 2018 inryms
kostnaden inom avsatta budgetmedel för ärende- och dokumenthantering.
Konsekvenser för miljön

Beslutet har inga direkta konsekvenser för miljön. Systemet möjliggör dock en fortsatt
digitalisering av kommunens ärende- och dokumenthantering med minskad pappershantering.
Konsekvenser för medborgarna

Ärende- och dokumenthanteringssystemet omfattar bland annat ett webbdiarium, med
möjlighet för medborgarna att ta del av kommunens allmänna handlingar via webben. Vidare
innehåller systemet möjlighet för införande av en applikation för publicering av
nämndhandlingar. Dessa funktionaliteter möjliggör för medborgarna att ha insyn i
kommunens politiska ärenden och beslut.
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Förtroendemannaregister
I denna kostnad ingår en engångskostnad för integration och införande om
Detta omfattar överföring
av samtliga diarieförda ärenden i nuvarande system till nytt system. Månadskostnaden för systemet uppgår till
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Konsekvenser för barn
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barn, utöver vad som har identifierats för
medborgare i övrigt ovan.

Ärendets beredning
Upphandlingsförfarandet har genomförts av upphandlingsenheten och kansli- och
utredningsavdelningen.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Handling
Avtal med
Personuppgiftsbiträdesavtal
Underbilaga till personuppgiftsbiträdesavtal

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Camilla Broo

Frida Nilsson

Kommundirektör

Sektorschef administration

