R Stockholms
V stad

Servicenamnden

PROTOKOLL 8/2019

Tid

Tisdagen den 26 november 2019 kl 08.30 - 09.00

Plats

Serviceforvaltningen, Palmfeltsvagen 5

Justering

Mandaqen den 2 december 2019 §§ 1-3, 5-10

Omedelbart justerade paragrafer
Tisdagen den 26 november 2019 § 4

Narvarande
Beslutande ledam ·· er:
Eva Solberg (M) ordforanden
lngela Edlund (S) vice ordforanden
Henrik Sjolander (M)
Jan Bressler (L)

Tjanstqorande ersattare:
Joakim Andersson (V)

for Jessica Nilsson (V)

Ersattare:
Bibbi Madsen (M)
Claes Eliason (M)
Kerstin Rossipal (KD)
Anton Jaqare (S)

Tjansteman:
Forvaltningschefen Anna-Karin Sanden, Liselothe Engelgren, Ase
Geschwind, Mariann Hellstrom, Thomas Lundberg, Madeleine Nordstrom,
Annika Press, Liselotte Skoglund, och Karin Toll Lane samt
personalforetradare Lois Lopez §§ 1-9 och Palette Gonzales.
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§ 1
Val av justerare och tid for justering
Beslut
Servicenarnnden utser vice ordforanden Ingela Edlund (S) att
tillsammans med ordforanden Eva Solberg (M) justera dagens
protokoll.
lustering sker mandagen den 2 december 2019

§2
Anmalan av protokoll fran foreqaende mote
Beslut
Servicenamnden beslutar att lagga foregaende protokoll fran
den 29 oktober 2019 till handlingarna.

§3
Stockholms stads sakerhetsproqram 2020-2023
Svar pa remiss fran kommunstyrelsen
Dnr 1.1 5-633/2019
Beslut
Servicenamnden beslutar enhgt forvaltningens forslag:
Servicenamnden beslutar att besvara remissen med
forvaltningens tjansteutlatande.
Handlingar i arendet
Serviceforvaltningens tj ansteutlatande fran den 8 november 2019.

Narnndens behandling av arendet
Framlagda forslaq till beslut
Namnden foreslar (se beslutet).
Beslutsqanq
Ordforanden Eva Solberg (M) finner att narnnden beslutar enligt
forvaltningens forslag.
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§4
Uppdatering av programmet for upphandling och inkop
Svar pa remiss fran kommunstyrelsen
Dnr 1 1 5-594/2019
Beslut
Servicenarnnden beslutar enligt forvaltningens forslag:
1

Servicenamnden beslutar att besvara remissen med
forvaltningens tjansteutlatande.

2

Servicenamnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i arendet
Serviceforvaltningens tjansteutlatande fran den 12 november 2019.

Namndens behandling av arendet
Framlagda forslag till beslut
1)
Ordforanden Eva Solberg m.fl. (M) foreslar (se beslutet).
2)

Vice ordforanden lngela Edlund (S) foreslar att namnden
beslutar att delvis godkanna forvaltnmgens forslag till beslut
samt att darutover anfora foljande:
Forslaget till uppdatering av stadens program for upphandling
och inkop gor <let ytterligare tydligt att den nuvarande
majoriteten saknar ambitioner for stadens
upphandlingsverksamhet. A vsaknaden av malen i Agenda
2030, som bor vara en utgangspunkt i all verksamhet som
staden bedriver ar anmarkningsvart da staden i andra
sammanhang sager sig vilja vara ledande i implementeringen
av Agenda 2030. Styrdokument sasom detta maste vara
relaterade till agendan och inkopare rnaste fa utbildning i hur
upphandlingar kan bidra till att na rnalen i agendan. De tre
uppsatta malen majoriteten valt att fokusera programmet pa ar
i huvudsak av ekonomisk natur. Att arbeta med Agenda 2030
i inkopsarbetet innebar bland annat att i upphandlmgsarbetet
utga fran social och ekologisk hallbarhet och ha insikt om hur
stadens agerande paverkar varlden utanfor staden. Det ger
vidare en god grund for jamstalldhetsarbete i upphandlmgen.
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Att som en star aktor pa upphandlingsomradet mte vilja
paverka och skapa ett mervarde for pengarna ar forvanande,
Genom att stalla krav pa leverantorer och pa de varor och
tjanster som upphandlas kan upphandling bidra inte enbart till
en ekonomisk och kvahtativ hallbarhet, utan aven till ett
socialt och demokratiskt ansvarstagande Stockholm samtidigt
som valfarden utvecklas och medborgarnas behov tillgodoses.
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Vi vet av erfarenhet att sociala krav i upphandling bidrar till
att kornpetensforsorjningen underlattas i valfardssektorn och
en mkluderande arbetsmarknad dar medborgarna ges battre
forutsattningar for delaktighet I samhallet genom att komma
ut I arbete och praktik. Darfor ar det oroande att se att
majoriteten nu gar fran att stalla krav pa leverantorerna i syfte
att mmska arbetslosheten for grupper utanfor
arbetsmarknaden och oppna upp for anstallnmg och praktik,
till att istallet uppmana namnder och bolag till att endast
strava efter att na samma mal,
Sedan det nu gallande programmet for upphandling och inkop
antogs i kornmunfullmaktige har nksdagen ansett det
nodvandigt att, nar det ar behovligt, stalla villkor om Ion,
semester och arbetstid. Det var nagot den davarande
borgerliga oppositionen debatterade emot nar det fordes in i
nuvarande program med argumentet att det hammade
smaforetagandet. Vi anser att stadens leverantorer inte ska
kunna skaffa sig konkurrensfordelar genom bristande
arbetsvillkor for sina anstallda, Den iden leder bara till osund
konkurrens som slar ut de schysta foretagen. Darfor ar det
oroande att den pohtiska majoriteten nu stryker alla
skrivningar om kollektivavtalsliknande villkor. Vi ser stora
risker i att inte fortsatt belysa de arbetsrattsliga villkoren i
stadens upphandlmgsprogram, trots nu gallande lagstiftning.
Bedomningen av om det foreligger ett behov av att stalla
arbetsrattshga villkor maste goras i den enskilda
upphandlingen. For de fall det ar behovligt ska den
upphandlande enheten aven som sarskilda kontraktsvillkor
ange villkor i enlighet med ILO:s atta karnkonventioner. Det
staller stora krav pa enheterna att gora dessa bedornningar da
de inte kan forvantas ha kunskap om de arbetsvillkor som
galler for hela arbetsmarknaden. Vilka faktorer som ska
paverka bedomnmgen av nar det ar behovligt att stalla
sarskilda arbetsrattsliga kontraktsvillkor kommer att vanera
med tiden vilket kraver en stor arbetsinsats av den
upphandlande enheten. Denna behovlighetsbedornning kraver
en god insikt i ohka branscher och darfor gav vi
servicenamnden ett overgripande ansvar for att tillhandahalla
konsultativt stod vid anvandning av arbetsrattsliga villkor i
upphandlingar. Detta togs dock bort av den nuvarande
maj oriteten.
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Sammantaget nar kravet tas bort ur programmet och inget
stod ges riskerar namnder och styrelser att helt upphora att
stalla kravet eftersom lagstiftningen ar forenad med ett krav
pa behovlrghetsprovning och darrned en rnojlighet att se dessa
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krav som icke behovliga, Ornvant om staden ville uppratthalla
krav pa goda arbetsvillkor hade det vant naturligt att Iata det
finnas kvar i programmet tillsammans med vaglednmg om
hur detta ska tillarnpas i staden. Detar ocksa vart att notera att
Iagstiftningen inte ar lika langtgaende som den tillampning
som staden valt att havda exempelvis i fraga om
forfragnmgsunderlaget i LOV-upphandlmgen av herntjanst.
Dar stalldes ocksa krav pa en pension i niva med avtal vilket
garanterar att de som jobbar med vara aldre sjalva far en
vardig alderdom.
V idare anser v1 att programmet bor ga langre i
meddelarfriheten an vad lagen kraver for att starka fortroendet
for stadens upphandlingsarbete. A ven anstallda,
underkonsulter och underleverantorer bor kunna patala
oegentligheter. A ven detta ar nagot som enligt gallande
lagstiftning ska behovlighetsbedomas i relation till
proportionalitetsprmcipen, de anstalldas lojalitetsplikt och
skyddet for foretagshemligheter, men da privata aktorer i allt
storre utstrackning skoter verksamheter som har varit
kommunala angelagenheter ar det nodvandigt att utstracka
meddelarfriheten.
I programmet hanvisas till stadens miljoprogram och
handlingsplaner som styrande och vagledande i upphandlmgsoch inkopsarbetet, samt att miljo- och klimataspekter framgar
av bilagor. Upphandling av livsmedel pekas dock sarskilt ut i
programmet, vilket tenderar att gora programmet
inkonsekvent och otydligt. En komplettering med tydligare
miljo- och klimatkrav bor ske. Till exempel har transporter,
kerrukalier, energianvandning, hantering av byggavfall och
schaktmassor en stor paverkan och bor sta med i programmet.
Ett generellt krav pa nollutslapp eller klimatneutralitet maste
vara sjalvklart i alla upphandlingar.

3)
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Joakim Andersson (V) foreslar att narnnden beslutar att delvis
godkanna forvaltningens forslag till beslut samt att darutover
anfora foljande:
Vansterpartiets uppfattning ar att offentlig upphandling och
inkop ska anvandas for att driva samhallsutvecklingen i en
ekologiskt, socialt, demokratiskt och ekonomiskt hallbar
riktning. I grunden behover staden i storre utstrackning
bedriva sarnhallsviktiga tjanster i egen och i ideell regi, for att
varna valfarden for stockholmarna och stoppa skattesloseriet
som ger vinstsyftande bolag ratten att tjana grova pengar pa
skolor, gruppboenden och aldreboenden. Fortfarande ar
kommunal regi den enda garanten for att tillgodose
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allmanhetens insyn, ratten till kollektivavtal och direkt
radighet for staden att mgnpa nar verksamheter inte fungerar
Det program som v1 var med om att ta fram under den forra
mandatperioden, som redan revideras av den nya majoriteten,
gav staden storre mojligheter att stalla krav pa exempelvis
utbildmngsmva, bemanning och yrkesmassig formaga att
leverera det som staden bestaller Klausulen for
meddelarfnhet breddades och stadens leverantorer skulle inte
fa konkurrensfordelar genom bnstande anstallnmgsvillkor.
Krav skulle stallas pa sarskilda kontraktsvillkor i niva med
svenska kollektivavtal sa langt det var andamalsenligt och
moj ligt enligt lag, nar leverantorerna inte var
kollektivavtalsanslutna. For forsta gangen i stadens historia
stalldes krav pa bland annat tjanstepension i upphandlingen
av herntjansten. Programmet hade ocksa ett uttalat syfte att
bidra till miljoprogrammets ambitioner. Inforandet av sociala
krav och rniljokrav bidrog tydligt till malet om ett Stockholm
for alla.
A vsaknaden av viktiga sociala och miljorelaterade krav i det
program som davarande alliansen mforde bidrog till samre
kvalitet och underbudskonkurrens. Givetvis valkomnar vi
darfor att man behaller en he! de! i nuvarande program och
viii skarpa vissa skrivningar om miljo, klimat, djurskydd och
etisk handel. Fragan ar vad det betyder i praktiken, sarskilt
som majoriteten inte ens tar in de globala hallbarhetsmalen
enligt Agenda 2030 i sitt uppdaterade program. Exempelvis
anser vi i likhet med exploateringskontorets att korruption i
alla situationer ska motverkas och att skrivningarna om
korruption bade ar for vaga och for svaga. V 1 mstarnmer
vidare i kontorets forslag om en visselblasarfunktion for
anstallda, underkonsulter och underentreprenorer hos stadens
leverantorer da dessa inte omfattas av lagen om
meddelarskydd
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V 1 ifragasatter starkt varfor vartenda ord om krav i ruva med
svenska kollektivavtal tas bort ur programmet, dar vi istallet
ser behov av hogre ambitioner. Mojligheten att exernpelvis
arbeta for att kunna krava forsakrmgar for de anstallda verkar
inte vara nagot som majoriteten vill pnoritera. Vi saknar
ocksa ambitioner att utvardera den bristande kontinuiteten
som LOU-upphandlmgar inom valfarden innebar eller att ens
vilja skydda LSS-verksamheter fran sadana upphandlingar.
Tidigare text om stravan mot uppfoljnings- och
rapporteringsrutiner som gor det mojligt med en neutral
jarnforelse for utforare i valfrihetssystemen har strukits
hksom att sarskild hansyn ska tas till ILO:S grundlaggande
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konventioner om manskliga rattigheter. Sammantaget ar
tyvarr det reviderade programmet en politisk anpassnmg
hogerut,
Beslutsqanq
Ordforanden Eva Solberg (M) staller forslagen mot varandra och
finner att namnden beslutar enhgt forvaltningens forslag.
Reservation
Vice ordforanden Ingela Edlund (S) reserverar sig mot beslutet med
hanvisrung till sitt forslag.
Joakim Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med hanvisning
till sitt forslag.

§5
Servicenamndens sammantradestider 2020
Dnr 1.1.1- 643/2019
Beslut
Servicenamnden beslutar enligt forvaltningens forslag:
1

Servicenarnnden beslutar att faststalla narnndens
sarnrnantradestider 2020 enligt foljande:
21 januari
18 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december
Namndens samrnantraden halls kl. 08.30 i
serviceforvaltningens lokaler pa Palmfeltsvagen 5, Globen.

Handlingar i arendet
Serviceforvaltningens tjansteutlatande.

Namndens behandling av arendet
Palrnfeltsvaqen 5
Box 7005
121 07 Stockholm
www.stockholm.se/serviceforvaltningen

Framlagda forslag till beslut
Namnden foreslar (se beslutet).

/v
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Beslutsqanq
Ordforanden Eva Solberg (M) finner att namnden beslutar enligt
forvaltningens forslag.

§6
Forvaltningsgruppens protokoll 19 november 2019
Dnr 1 2.1- 8/2019
Beslut
Servicenamnden beslutar att lagga protokoll fran
forvaltnmgsgruppen den 19 november 2019 till handlingarna.
Handlingar i arendet
Protokoll fran forvaltningsgruppen den 19 november 2019.

§7
Anmalan av ekonomisk manadsrapport per den sista
oktober 2019
Dnr 1.3.2- 225/2019
Beslut
Servicenamnden godkanner anmalan av ekonomisk uppfoljning per
den31 oktober2019.
Handlingar i arendet
Serviceforvaltningens forteckning.

§8
Anmalan av beslut fattade pa delegation
Dnr 1.13-9/2019
Beslut
Servicenamnden godkanner redovisningen av beslut fattade pa
delegation under penoden den 1 september 2019 till och med
den 21 november 2019.
Handlingar i arendet
Servicenarnndens fortecknmg fran den 25 november 2019 av beslut
fattade pa delegation under perioden den 1 september 2019 till och
med den 21 november 2019.
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§9
Forvaltningschefens information
Forvaltrungschefen Anna-Karin Sanden berattar att
serviceforvaltningen ar nominerade till Framsteget - Stockholms
stads pris for nyskapande. Vinnaren av priset avslojas 1 samband
med Kvalitetsutmarkelsen den 26 november 2019.
Anna-Karin Sanden gar igenom kommunfullmaktiges
inriktningsmal och pekar ut de uppdrag som serviceforvaltningen
fatt 1 budget 2020 Vidare redovisar Anna-Karin
serviceforvaltnmgens forslag till namndmal och forvantade resultat
for 2020.

§10
Fragor fran narnnden
Anton Jagare (S) staller en fraga om forvaltningen fatt klarhet i hur
sparkravet om 1 % som narnnden fatt i budget 2020 ska matas.
Forvaltningschefen Anna-Karin Sanden svarar att dialog pagar med
stadsledningskontoret avseende detta.

Yid protokollet
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