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Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022–2023 för servicenämnden. I budget
2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik
över de största inköpsområdena, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och
hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Nämndernas planer ligger till grund
för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas
i kommunstyrelsen årligen med start 2022.
Upphandlingsplanen följer den rapportmall med anvisningar i Stratsys som stadskontoret tagit
fram till alla nämnder.

Förslag till beslut

Servicenämnden föreslås besluta att godkänna Upphandlingsplan 2022-2023 servicenämnden.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Servicenämndens ordförandeberedning 2021-11-29
Servicenämndens arbetsutskott 2021-12-07
Servicenämnden 2021-12-14
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

SIGNERAD

Bakgrund
I ärendet presenteras förslag till Upphandlingsplan för perioden 2022–2023 för servicenämnden.
I planen ges en övergripande bild av nämndens största inköpsområden för år 2020 samt större
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planerade upphandlingar (över
2022-2023 och om hållbarhetskrav ställts i dessa.
Planen innehåller också verksamhetsområden där nämnden ser behov av nya inköpslösningar
eller där mer hållbara lösningar efterfrågas.
tröskelvärdet1)

I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att stadens inköpsverksamhet, genom en tydlig
politisk styrning, ska användas som strategiskt verktyg för att bidra till fler och bättre
innovationer och att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att uppnå sociala och
miljömässiga mål. Den utredning som följde visade att ökad politisk styrning på nämndsnivå och
koncernnivå kräver gemensam rapportering och planering av strategiskt angelägna
upphandlingar, innovativa upphandlingar och hållbara inköp.
Samtliga nämnder ska, med anledning av kommunfullmäktiges beslut, årligen redovisa aktuell
inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav i dessa
upphandlingar samt produkt- eller verksamhetsområden där innovativa inköpslösningar
efterfrågas.
Nämndernas planer ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga
inköpsprojekt vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.
Största inköpsområden år 2020
I planen redogör servicenämnden för sina största inköpsområden år 2020 (tkr). Syftet är att få en
överblick över nämndens värdemässigt stora inköpsområden.
Planerade upphandlingar över tröskelvärdet 2022-2023 och hållbarhetskrav i dessa
I planen redogör servicenämnden för samtliga planerade upphandlingar, över tröskelvärdet, år
2022 - 2023 uppskattat kontraktsvärde för dessa samt om hållbarhetskrav kommer att ställas i
dessa upphandlingar.
Produkt och verksamhetsområden där nya inköpslösningar och mer hållbara inköp
efterfrågas
I planen ger servicenämnden förslag på produkt- eller verksamhetsområden där det finns behov
av nya inköpslösningar. Nämnden ger också förslag på områden där förvaltningens inköpsbehov
skulle kunna lösas på ett mer hållbart sätt.
Ansvariga

Lena Lundin, avdelningschef kansli och utveckling
Louise Strand, servicedirektör

1

Exempelvis är tröskelvärdet för varor och tjänster drygt 2 mnkr. Samtliga tröskelvärden finns på
upphandlingsmyndighetens hemsida https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-ochlagstiftning/troskelvarden-och-direktupphandlingsgranser/

