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Riktlinjer för direktupphandling för EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer riktlinjer för direktupphandling
i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att
besluta om mindre väsentliga ändringar i riktlinjerna för
direktupphandling
3. Paragrafen justeras omedelbart

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Fredrik Karlsson
Ekonomichef

Sammanfattning
En ändring i regler för ekonomisk förvaltning när det gäller
direktupphandling (kap 4 § 5) innebär att respektive nämnd ska
fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling.
Riktlinjerna utgår från stadsledningskontorets tillämpningsanvisning för direktupphandling som anger miniminivåer för de
lokala riktlinjerna.
Bakgrund
I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019 har
regler för ekonomisk förvaltning ändrats när det gäller
direktupphandling. Förändringen innebär att respektive nämnd
fastställer riktlinjer för användning av direktupphandling.
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Riktlinjerna ska utgå från stadsledningskontorets
tillämpningsanvisning för direktupphandling som anger
miniminivåer för de lokala riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar
beloppsgränser och dokumentationsmallar för direktupphandling.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2019/183
Sida 2 (2)

Tillämpningsanvisningen ersätter tidigare beslutade riktlinjer för
direktupphandling och fastställer miniminivåer avseende innehåll
och omfattning av respektive nämnds riktlinjer.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer och
vägledning för direktupphandling där stadsledningskontorets
tillämpningsanvisningar har beaktats.
Med direktupphandling avses upphandlingar utan krav på anbud i
viss form1. I dessa riktlinjer avses alla köp och beställningar utanför
avtal och ramavtal, oavsett belopp.
I upphandlingslagstiftningen anges att en upphandlande myndighet
ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.
Inom Stockholms stad utgör varje stadsdelsförvaltning en egen
upphandlande myndighet och varje stadsdel ska därför fastställa
sådana riktlinjer.
Av delegationsordningen för stadsdelsförvaltningen framgår vilka
funktioner/befattningar som har rätt att fatta beslut om inköp och
inom vilka beloppsgränser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer nya riktlinjer
vid direktupphandling i enlighet med bilaga 1 och uppdrar till
stadsdelsdirektören att besluta om mindre väsentliga ändringar i
riktlinjerna för direktupphandling. Riktlinjerna utgår från stadsledningskontorets tillämpningsanvisning för direktupphandling.
Bilaga
Riktlinjer för direktupphandling
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Direktupphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU), 19
kapitlet. Stockholms stad har förtydligat hur direktupphandling ska ske inom
staden i Regler för ekonomisk förvaltning (4 kapitlet) samt i särskilda
tillämpningsanvisningar (Dnr 401-3/2019, SLK). Redogörelsen för gällande
lagstiftning och övriga tillämpliga regler är förkortad och förenklad i dessa
riktlinjer och i första hand avsedd för de behov som finns inom
stadsdelsförvaltningen.

