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Arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för
direktupphandling
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar anta riktlinjer för
direktupphandling enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra åt
arbetsmarknadsdirektören att vid behov löpande vidta
justeringar i riktlinjerna.

Karin Eriksson Bech
Tf. Arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
Ekonomichef

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 har
regler för ekonomisk förvaltning ändrats avseende
direktupphandling (kap 4 § 5). Förändringen innebär att respektive
nämnd fastställer riktlinjer för användning av direktupphandling.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer upprättade i
enlighet med stadens tillämpningsanvisningar som nämnden
föreslås anta.
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Bakgrund
Av kommunallagens kap 11§1, framgår att ”fullmäktige ska besluta
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. Inom Stockholms
stad fattas detta beslut normalt i samband med beslut om stadens
budget. I bilaga åtta i stadens budget framgår det att
stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpning gällande
upphandling och inköp.
Vid kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, i december 2018,
ändrades reglerna för ekonomisk förvaltning på så sätt att det åvilar
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respektive nämnd att fatta beslut att anta riktlinjer för
direktupphandling.
Stadsledningskontorets nya tillämpningsanvisning för
direktupphandlingar överensstämmer i huvudsak med de
anvisningar som tidigare tillämpats av nämnden.
Ärendet
Stadens tillämpningsanvisning för direktupphandling (dnr 4013/2018) ersätter tidigare beslutade riktlinjer för direktupphandling
(dnr 125-845/2014). Den nya tillämpningsanvisningen innebär att
respektive nämnd måste fatta beslut om nya riktlinjer för
direktupphandling. Anvisningen innehåller ett antal miniminivåer;
hur samordning av direktupphandlingar sker, när och hur
konkurrensutsättning ska ske, hur kommunikation med
anbudsgivare/leverantörer ska ske samt hur dokumentation ska ske.
Vidare gäller att vid direktupphandlingar över 100 000 kronor ska
samråd med upphandlingsansvarig ske, annonsering alltid
övervägas, skriftliga avtal upprättas och seriositetsprövning göras
innan avtal tecknas.
I detta ärende görs ingen jämställdhetsanalys. Dock finns ett
observandum i de föreslagna riktlinjerna att den upphandlande
enheten inför varje planerad upphandling gör en analys av om
upphandlingen skall innefatta jämställdhetsperspektiv av något slag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomistaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Som beslut föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att nämnden antar
riktlinjer enligt bilaga 1 samt uppdrar åt arbetsmarknadsdirektören
att vid behov vidta justeringar av riktlinjerna.
____________________________
Bilaga
1. Arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för direktupphandling.
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