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Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling för
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag
till uppdaterade riktlinjer för direktupphandling för HägerstenÄlvsjö stadsdelsnämnd.
Sammanfattning
Sedan den 1 februari 2022 gäller nya upphandlingsregler, förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. Mot den
bakgrunden har stadsledningskontoret utfärdat ny tillämpningsanvisning som anger de minimikrav upphandlande myndighets
riktlinjer ska uppfylla.
Sammanfattningsvis innebär förändringarna att direktupphandlingsgränsen för varor och tjänster samt social- och välfärdstjänster höjs
och att det inte finns någon skyldighet att räkna samman det totala
värdet av en vara eller tjänst under räkenskapsåret. Förslaget till
uppdaterade riktlinjer för direktupphandling uppfyller de krav som
ställts i tillämpningsanvisningen och ersätter tidigare riktlinjer
antagna 16 december 2021 (HÄ 2021/809).
Bakgrund
Upphandlande myndighet är enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU) och Regler för ekonomisk förvaltning skyldig att anta
riktlinjer för direktupphandling. I Stockholms stads budget finns
regler för ekonomisk förvaltning. Av 4 kap. 3 § följer att varje
nämnd inom Stockholms stad är en egen upphandlande myndighet
och i 5 § följer att varje upphandlande myndighet ska besluta om
riktlinjer för direktupphandling.
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Lagen om offentlig upphandling har den 1 februari 2022 ändrats
(prop. 2021/22:5), vilket medfört att stadsledningskontoret utfärdat
nya anvisningar (KS 2022/13) som stadsdelsnämnden ska följa.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och
upphandlingen. Ärendet behandlas i samverkansgrupp den
15 mars 2022.
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Ärendet
För Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd rör förändringarna, som
träder i kraft den 1 februari 2022, i LOU och det så kallade ickedirektivstyrda området, huvudsak tre förhållanden. Beloppsgränsen
för direktupphandling av varu- och tjänstekontrakt har höjts till
700 000 kr och sociala- och välfärdstjänster, som tidigare låg i
skilda bilagor och olika beloppsgränser, har nu slagits i ihop i
bilaga 2. Beloppsgränsen är för närvarande 7 802 550 kr. En tredje
förändring som påverkar nämnden är att det inte längre finns någon
skyldighet att räkna in tidigare upphandlingar av varor och tjänster
av samma slag som förvaltningen totalt har genomfört under
räkenskapsåret. Det innebär en något friare och mindre strikt
regelverk än tidigare.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till
uppdaterade riktlinjer för direktupphandling för Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd.
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