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Fastighets- och
servicenämnden

Delegation att besluta gällande lokalt samordnade
upphandlingar
Ärendebeskrivning
Beslut om delegation till serviceförvaltningens upphandlingschef att för
fastighets- och servicenämndens räkning fatta erforderliga beslut avseende
i ärendet föreslagna lokalt samordnade upphandlingar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 12 maj 2021
Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.
1. Genom delegation ges upphandlingschefen för serviceförvaltning i
uppdrag att på fastighets- och servicenämndens vägnar fatta
nödvändiga beslut avseende i ärendet föreslagna lokalt samordnade
upphandlingar.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Serviceförvaltningen har i uppdrag att leda genomförandet av samordnade
upphandlingar inom Region Stockholm. Årligen genomförs normalt ett
större antal lokalt samordnade upphandlingar, där respektive nämnd eller
bolag ger delegation eller fullmakt till serviceförvaltningens
upphandlingschef i den omfattning som nämnden eller bolaget önskar delta
i planerade upphandlingar.
I nu aktuella planer för lokalt samordnade upphandlingar, 2021:1-2,
återfinns ett antal upphandlingar där fastighets- och servicenämndens
förväntade användning av varorna eller tjänsterna kan komma att överstiga

FSN 2021-0233

2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

10 miljoner kronor under avtalstiden, varför delegationen avseende dessa
härmed föreläggs fastighets- och servicenämnden för beslut.
Bakgrund
I regionens inköpspolicy LS 2017–1197, antagen av fullmäktige den 8 maj
2018, § 98 finns definierat lokalt samordnad upphandling som ”när två
eller flera nämnder eller bolag beslutar att genomföra en samordnad
upphandling för flera, eller samtliga, nämnder och bolag.” I den mån
fullmäktige inte har beslutat om att en upphandling ska vara centralt
samordnad kan nämnder och bolag lokalt samordna sina upphandlingar.
Fastighets- och servicenämnden tillhandahåller genom serviceförvaltningen
bl.a. operativt inköps- och upphandlingsstöd med en huvuduppgift att
genomföra samordnade upphandlingar och förvalta samordnade avtal.
Enligt regionens beslutade plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete
i Region Stockholm, RS 2019–1148, ska fastighets- och
servicenämnden övergångsvis ansvara för de lokalt samordnade
upphandlingar där det för kategorin inte ännu har utdelats något
kategoriansvar och det inte finns någon annan mer lämpad huvudansvarig
nämnd eller bolag. Fastighets- och servicenämnden äger även rätt
att vidaredelegera detta beslutsmandat till anställd inom
serviceförvaltningen.
Överväganden
Nu aktuella planer för lokalt samordnade upphandlingar, 2021:1-2,
innehåller ett antal upphandlingar, där fastighets- och servicenämndens
egna behov av varor och tjänster under avtalstiden kan komma att överstiga
10 miljoner kronor, varför delegation att fatta nödvändiga beslut avseende
dessa upphandlingar föreläggs nämnden för beslut.
Delegationen föreslås avse nedanstående lokalt samordnade
upphandlingar:
SLL840
SLL1661

Mobiltelefoner och
surfplattor (mobila
klienter)
Juridiska tjänster

SLL 832

Bildskärmar

SLL255

Skyltar

Omfattar: Ramavtal för tjänst eller varor,
del av serviceförvaltningens tjänsteutbud
för medverkande nämnder och bolag
Omfattar: Juridiska tjänster inom ett
flertal olika delområden
Omfattar: Bildskärmar: Kontors-,
Diagnostiska- och Patientnära
bildskärmar
Omfattar: Skyltar med foliering och
tillhörande tjänster
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Nytt

Gåvor

Omfattar: Ramavtal avseende gåvor i
form av presentkort

Ekonomiska konsekvenser
Upphandlingarna avser ramavtal utan volymgarantier. Inköpen sker senare
av respektive verksamhet och ska då ske inom budget. I de fall tjänsten
ingår i serviceförvaltningens utbud till övriga nämnder och bolag sker detta
i enlighet med kunduppdrag.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Ragna Forslund
Upphandlingschef

Beslutsexpediering:
Akt
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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