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Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
avdelningschef

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har gett förslag på avtalsområden där centralupphandling
bör vara normalförfarande. Dessa avtalsområden är sådana där varorna/tjänsterna
inte bedöms som specifika för en verksamhet inom en särskild nämnd, utan utgör
ett stöd till respektive kärnverksamhet. Förfarandet med centralupphandling innebär att beslutet blir tvingande för stadens nämnder.
Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets bedömningar och stöder i allt
väsentligt förslaget till områden för centralupphandling. Det är mycket troligt att
staden kan uppnå affärsmässiga vinster med ett centralt upphandlingsförfarande.
Att utöka antalet områden jämfört med idag är befogat för att undvika det
omständliga fullmaktsförfarandet vid gemensamma upphandlingar. Det vore även
en fördel om fler områden kunde innefattas i framtiden. Förvaltningen vill dock
samtidigt påpeka att vinsten med centralupphandling står emot målet att bereda
små och nya företag möjlighet att lägga anbud. För att detta ska vara möjligt krävs
ofta att objekten ”paketeras” i mindre områden.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben inom avdelningen för äldre och funktionshindrade.
Övriga avdelningar har getts möjlighet att komma med synpunkter.
Bakgrund
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om policy för upphandling
och konkurrensutsättning (utl. 2007:32), gavs kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till områden för centralupphandling. Stadsledningskontoret
(SLK) har nu gett förslag på avtalsområden där centralupphandling bör vara normalförfarande. Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Remisstiden går ut 2007-11-30.
De avtalsområden som föreslås är sådana där varorna/tjänsterna inte bedöms som
specifika för en verksamhet inom en särskild nämnd, utan utgör ett stöd till respektive kärnverksamhet. Förslaget omfattar avtalsområden som berör många eller
samtliga nämnder, för att vinsterna med centralt upphandlade ramavtal ska kunna
uppnås. Förslaget bör inte ses som statiskt, menar SLK, utan som en start för arbetet med översyn av stadens avtals- och upphandlingsfrågor.
Föreslagna avtalsområden
Följande avtalsområden föreslås bli föremål för centralupphandling:

Annonsförmedling

AV-produkter

Bilar
o Köp
o Leasing
o Förhyrning

Dokumentproduktion

Drivmedel (stationstankning)

Dryckesautomater

El (sedan tidigare beslut föremål för centralupphandling)

Förbrukningsmateriel, kontors- och skolmateriel, kök- och hushållsprodukter
(nuvarande Simonsen-avtalet)

IT-klientutrustning

IT-konsulter
o geografiska informationssystem
o IT-säkerhet
o Systemutveckling
o WAN/LAN (service på lokala datanät med tillhörande servrar)
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Livsmedel
Möbel- och kontorsflyttning
Möbler, belysning etc
Postförmedlingstjänster
Resebyråtjänster
Taxiresor i tjänst
Tidningar och tidskrifter
Tolkförmedlingstjänster
Transporttjänster i Stockholm (bud- och varutjänster, ej Schenker-avtalet)
Tryckeritjänster
Tvätteritjänster
Yrkeskläder och skor

Förändrat ansvar
Förfarandet med centralupphandling innebär att beslutet blir tvingande för stadens
nämnder. Ansvaret för att tillhandahålla dessa varor/tjänster överförs från stadens
nämnder till kommunfullmäktige, som i sin tur kan uppdra till någon annan att
administrera uppdraget. Även om centralupphandling innebär att beslutsrätten
övergår till kommunfullmäktige, betonar SLK att det lokala inflytandet bör säkras
genom ett kontinuerligt informationsutbyte och ett aktivt referensgruppsarbete.
SLK:s förslag är att servicenämnden ska ges ansvaret för att upphandla ramavtal
för de aktuella avtalsområdena.
Fördelar och vinster
Det är SLK:s mening att staden kan uppnå affärsmässiga vinster med ett centralt
upphandlingsförfarande. I vinsten ligger även att avtalen på sikt bättre kan anpassas efter Stockholms stads behov och därmed bidra till en ökad avtalstrohet. Detta
ökar i sin tur stadens möjligheter att få till stånd bättre avtal vid kommande upphandlingar. För att kunna uppnå vinsterna med ett centralt upphandlingsförfarande
anser SLK därför att det åligger nämnderna att säkra avtalstroheten inom de egna
verksamheterna.
De samordnade upphandlingarna i staden har hittills medfört en omfattande fullmaktskorrespondens, där varje upphandlande enhet varit tvungen att anmäla intresse och underteckna fullmakt/-er för samtliga delar i upphandlingsprocessen.
Att utöka antalet avtalsområden för centralupphandling kan enligt SLK:s bedömning ge påtagliga administrativa vinster.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i SLK:s bedömningar och stöder i allt väsentligt förslaget till områden för centralupphandling. Det är naturligtvis så att en kommun av
Stockholms storlek kan uppnå stora affärsmässiga vinster med ett centralt upphandlingsförfarande. Förvaltningen instämmer även i bedömningen att staden kan
få administrativa vinster av att genomföra centrala upphandlingar i stället för förfarandet med gemensamma upphandlingar. Det vore därför en fördel om fler områden kunde innefattas i framtiden. Ett exempel är varor och tjänster som är tekniskt komplicerade, för vilka upphandlingarna ofta kräver specialkompetens. Ett
exempel är trygghetslarm för äldre och funktionsnedsatta.
Å andra sidan står vinsten med centralupphandling emot målet att bereda små och
nya företag möjlighet att lägga anbud. För att detta ska vara möjligt är det ofta ett
krav att objekten ”paketeras” i mindre områden.
Förvaltningen instämmer i att det är viktigt för möjligheterna att göra goda affärer
i framtiden att uppnå avtalstrohet i stadens verksamheter. Detta är sannolikt inte
beroende på vilken förvaltning som genomför upphandlingarna utan avgörs av
andra faktorer såsom kunskap hos medarbetarna om syftet och en välfungerande
information.
Bilaga
Tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret dnr 020-3164/2007 Centrala upphandlingar av ramavtal
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