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Remiss av Uppdatering av programmet för
upphandling och inköp
Svar på Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/799
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och
överlämnar det till kommunstyrelsen
Sammanfattning
I samband med budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
uppdatera Stockholms stads program för upphandling och inköp,
med fokus på strategier för ökad valfrihet, mångfald och hållbarhet.
Förslaget har utgått från kommunfullmäktiges nya inriktningsmål
för mandatperioden och till innehåll och disposition bygger det i
flera delar på det nuvarande programmet för upphandling och
inköp.
Betoningen, vid uppdateringen, har lagts på att det är hela
inköpsprocessen, från behov till betalning, som är avgörande för ett
effektivt och kostnadsmedvetet inköpsarbete. Målet är en
sammanhållen digital inköpsprocess och för att tydligare ange
vikten av att beakta hela inköpsprocessen föreslår
stadsledningskontoret att benämningen på programmet blir
”Stockholms stads program för inköp”. Programmet har också en
tydlig koppling till stadens miljöprogram.
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Bakgrund
I samband med budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
uppdatera Stockholms stads program för upphandling och inköp,
med fokus på strategier för ökad valfrihet, mångfald och hållbarhet.
Det har också, enligt Stadsledningskontoret, funnits ett behov att
uppdatera programmet med hänsyn till resultatet av beslut i
kommunfullmäktige i andra ärenden som legat till grund för arbetet
med utveckling av stadens inköpsarbete. Det gäller Förstärkt
gemensam upphandlings- och inköpsorganisation och
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Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem och
avtalshanteringssystem
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Ekonomiavdelningen.
Ärendet
Förslaget till det uppdaterade Stockholms stads program för inköp
bygger till största del på det nuvarande programmet för upphandling
och inköp. Uppdateringen består i att programmet har utgått från
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för mandatperioden samt
mål och uppdrag för olika verksamheter.
Inriktningen har också varit att utgå från det resultat som projekt
VINST har uppnått vilket bland annat gäller ett gemensamt
kategoristyrt arbetssätt dels möjligheter till förbättrad uppföljning.
Det är i huvudsak uppdaterat respektive förstärkt inom följande
områden:
- Justering till kommunfullmäktiges nya inriktningsmål
- Betoning av att inköpsarbetet ska bidra till
kostnadseffektivitet, en väl fungerande konkurrens och en
mångfald av aktörer
- Mål för inköpsarbetet
- Benämningen av programmet
- Tillägg av kommunkoncernens gemensamma inköpsprocess
och processramverk
- Betoning på frågor gällande miljö och klimat inom
inköpsarbetet, inklusive djurskydd och etisk handel
- Fokus på samverkan inom kommunkoncernen gällande
bland annat kategoribaserat arbetssätt
- Justering av obligatoriska roller/funktioner för samordning
av inköpsarbetet i staden
- Giltighetstid för programmet

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ekonomi
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Särskild tonvikt har lagts på vikten av kostnadseffektivitet,
innovation, utveckling av beställarkompetens samt en aktiv
uppföljning av stadens inköp. Programmet har också en tydlig
koppling till stadens miljöprogram, vilket gör att frågor gällande
miljö och klimat, inklusive djurskydd och etisk handel, förstärks i
inköpsarbetet.
En förändring är också att det ska bli en justering av obligatoriska
roller/funktioner för samordning av inköpsarbetet i staden.
Förvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltningen delar Stadsledningskontorets synpunkter att
det är viktigt att se hela inköpsprocessen; behov, upphandling, avtal,
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avrop som en helhet. Programmet förstärker inköpsarbetets
strategiska betydelse och att man betonar vikten av
kostnadsmedvetenhet och effektivitet, utvecklingen av
beställarkompetensen samt en aktivare uppföljning av stadens
inköp. Förslaget innebär att nämnden får ett bättre och tydligare
stöd i styrningen kring inköp och upphandling. Programmet har
också en tydlig koppling till stadens miljöprogram.
Programmet innehåller även krav på att förvaltningen ska bidra med
resurser till det gemensamma kategoribaserade arbetssättet samt en
obligatorisk roll som inköpsansvarig vilket innebär att resurser
måste avsättas för detta, vilket kan bli svårt med tanke på den
ansträngda budgeten 2020.
Denise Melin
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef
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