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Plats och tid Lokal Huvudskär, Haninge kommunhus 
 Måndag 2016-05-16, kl. 13.30–14.10 
  
Beslutande Raymond Svensson (C), ordförande 

Anna Ljungdell (S), vice ordförande 
Harry Bouveng (M) 

  
Ersättare Tommy Cumzelius (M) 
  
Övriga 
deltagande 

Mikael Blomberg, upphandlingschef 
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Justeringens 
plats och tid 

Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-30 

  
Paragrafer 17 - 23 

Sekreterare 

   

 Rebecca Band   

Ordförande 

   

 Raymond Svensson (C)   

Justerare 

   

 Anna Ljungdell (S) 
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 ANSLAG/BEVIS  
   
 Justeringen av Södertörns upphandlingsnämnds protokoll 

tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned 
framgår nedan. 

 

   
Beslutande organ Södertörns upphandlingsnämnd  
   
Sammanträdesdatum 2016-05-16  
   
Datum då anslaget 
sätts upp 

2016-05-18 avseende § 20-21 
2016-06-01 avseende § 17-19, 22-23 

 

   
Datum då anslaget 
tas ned 

2016-06-09 avseende § 20-21 
2016-06-23 avseende § 17-19, 22-23 

 

   
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen  

Underskrift 

    

 Rebecca Band, sekreterare    
   

 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll  5 (14) 

  Sammanträdesdatum   
  2016-05-16   

     
     

 

 

 

Innehållsförteckning 

 Ärende Sida 

§ 17 Godkännande av dagordning ............................................................................... 6 

§ 18 Val av justerare .................................................................................................... 7 

§ 19 Information ........................................................................................................... 8 

§ 20 Delårsrapport 1 för Södertörns upphandlingsnämnd ............................................ 9 

§ 21 Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat verksamhet i Haninge 
kommun ..............................................................................................................11 

§ 22 Delegationsbeslut ...............................................................................................13 

§ 23 Meddelanden ......................................................................................................14 

 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll  6 (14) 

  Sammanträdesdatum   
  2016-05-16   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 17 Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 

1. Södertörns upphandlingsnämnd godkänner föreliggande 
dagordning. 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut 

1. Södertörns upphandlingsnämnd godkänner föreliggande 
dagordning. 

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 18 Val av justerare 

Förslag till beslut 

1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse Anna Ljungdell (S) 
jämte Raymond Svensson (C) att justera dagens protokoll. 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut 

1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse Anna Ljungdell (S) 
jämte Raymond Svensson (C) att justera dagens protokoll. 

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 19 Information 
 
Aktuella rättsprocesser (muntlig information) 

Nytt från förvaltningen (muntlig information) 

Status i utredningsuppdrag (muntlig information) 

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr SUN 2016/60 

§ 20 Delårsrapport 1 för Södertörns 
upphandlingsnämnd 

Sammanfattning 

Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial ett ägnat mycket 
fokus åt att diskutera hur nämnden ska hantera de befintliga 
övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Som ett 
resultat av dialog och diskussion med Haninge och Nynäshamns 
kommunledningar har nämnden fått ett preliminärt löfte om utökade 
resurser from 1 september 2016. Kommunfullmäktige i respektive 
kommun beslutar om finansiering av denna utökning i samband med 
behandlingen av sin delårsrapport 1. 

Det löpande arbetet har fokuserat på att skapa goda affärer för 
verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att 
samordna behoven och genomföra gemensamma upphandingar för 
de båda kommunerna. 

Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande både 
inköp och faktura införts i både Haninge och Nynäshamn och 
införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Arbetet med 
samordnad varudistribution har fortlöpt och innefattar i dag 
leveranser av livsmedel. För tillfället planeras för att starta upp med 
flera nya avtalsområden för leverans av övrigt gods som inte är 
livsmedel. I samband med införandet av den elektroniska handeln så 
inrättades även det nya inköpsstödet med uppgift att stödja 
verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor. 

Det ekonomiska utfallet för årets första tertial visar på ett mindre 
underskott, men prognosen för helåret är en budget i balans. 

Underlag för beslut 

- Tjänsteutlåtande 2016-05-09 - Delårsrapport 1 

Förslag till beslut 

1. Rapporten godkänns. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd 

Anna Ljungdell (S) yrkar att delårsrapporten kompletteras så att det 
framgår hur många upphandlingar som skett under perioden samt hur 
fördelningen av ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser ut. 
Övriga ledamöter instämmer i yrkandet. 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut 

1. Rapporten godkänns med en komplettering som visar hur många 
upphandlingar som skett under perioden samt hur fördelningen av 
ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser ut. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Nynäshamns kommun, KS 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2015/573 

§ 21 Remiss: Förslag till program för uppföljning 
av privat verksamhet i Haninge kommun 

Sammanfattning 

Södertörns upphandlingsnämnd anser att föreslaget program överlag 
är bra. Nämnden vill dock enligt bifogad bilaga lämna valda 
synpunkter som nämnden ser kan komma behöva beaktas. 

Förvaltningens synpunkter 

Se bilaga. 

Underlag för beslut 

- Förslag till Remissvar KS 2015/573 - Förslag till program för 
uppföljning av privat driven verksamhet 

- Remiss Förslag till program för uppföljning av privat driven 
verksamhet 

Förslag till beslut 

1. Södertörns upphandlingsnämnd antar förslaget till remissvar som 
sitt eget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd 

Anna Ljungdell (S) yrkar att remissvaret förtydligas med uttalandet att 
nämnden anser att det inte ligger inom nämndens uppdrag att 
kontrollera privat driven verksamhet åt en kommun. Övriga 
ledamöter instämmer i yrkandet. 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut 

1. Södertörns upphandlingsnämnd antar förslaget till remissvar som 
sitt eget med förtydligandet att nämnden anser att det inte ligger 
inom nämndens uppdrag att kontrollera privat driven verksamhet 
åt en kommun. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
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Expedieras: Akt 

För kännedom: KS, Nynäshamns kommun 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr SUN 2016/16 

§ 22 Delegationsbeslut 
 
Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till 
Södertörns upphandlingsnämnd. 

Upphandling Södertörn vid kommunstyrelseförvaltningen redovisar 
delegationsbeslut samt ordförandebeslut enligt bilagor. 

Underlag för beslut 

- Läggs på bordet 

Förslag till beslut 

1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut 

1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Nynäshamns kommun 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 23 Meddelanden 
 
Inga meddelanden har inkommit till upphandlingsenheten. 

__________ 

 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/60

§ 20 Delårsrapport 1 för Södertörns 
upphandlingsnämnd

Sammanfattning
Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial ett ägnat mycket 
fokus åt att diskutera hur nämnden ska hantera de befintliga 
övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Som ett 
resultat av dialog och diskussion med Haninge och Nynäshamns 
kommunledningar har nämnden fått ett preliminärt löfte om 
utökade resurser from 1 september 2016. Kommunfullmäktige i 
respektive kommun beslutar om finansiering av denna utökning i 
samband med behandlingen av sin delårsrapport 1.
Det löpande arbetet har fokuserat på att skapa goda affärer för 
verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att 
samordna behoven och genomföra gemensamma upphandingar för 
de båda kommunerna.
Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande 
både inköp och faktura införts i både Haninge och Nynäshamn och 
införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Arbetet med 
samordnad varudistribution har fortlöpt och innefattar i dag 
leveranser av livsmedel. För tillfället planeras för att starta upp med 
flera nya avtalsområden för leverans av övrigt gods som inte är 
livsmedel. I samband med införandet av den elektroniska handeln 
så inrättades även det nya inköpsstödet med uppgift att stödja 
verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor.
Det ekonomiska utfallet för årets första tertial visar på ett mindre 
underskott, men prognosen för helåret är en budget i balans.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2016-05-09 - Delårsrapport 1

Förslag till beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-05-16

Utdragsbestyrkande

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Anna Ljungdell (S) yrkar att delårsrapporten kompletteras så att det 
framgår hur många upphandlingar som skett under perioden samt 
hur fördelningen av ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser 
ut. Övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Rapporten godkänns med en komplettering som visar hur många 

upphandlingar som skett under perioden samt hur fördelningen 
av ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser ut.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Nynäshamns kommun, KS



Upphandling Södertörn Tel Haninge 08-606 90 15 Org nr Haninge 212000-0084
136 81 Haninge Tel Nynäshamn 08-520 682 60 Org nr Nynäshamn 212000-0233
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2

2016-05-09

SUN

Maj 2016

Delårsrapport 1

Södertörns upphandlingsnämnd SUN 



Förvaltningsberättelse

Sammanfattning
Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial ett ägnat mycket fokus åt att diskutera hur 
nämnden ska hantera de befintliga övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. 
Som ett resultat av dialog och diskussion med Haninge och Nynäshamns kommunledningar har 
nämnden fått ett preliminärt löfte om utökade resurser from 1 september. Kommunfullmäktige i 
resp kommun beslutar om finansiering av denna utökning i samband med behandlingen av sin 
delårsrapport 1. Det löpande arbetet har fokuserat på att skapa goda affärer för verksamheterna. 
I möjligaste mån har nämnden även sökt att samordna behoven och genomföra gemensamma 
upphandingar för de båda kommunerna. 

Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande både inköp och faktura införts i 
både Haninge och Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Arbetet med 
samordnad varudistribution har fortlöpt och innefattar i dag leveranser av livsmedel. För 
tillfället planeras för att starta upp med flera nya avtalsområden för leverans av övrigt gods som 
inte är livsmedel. I samband med införandet av den elektroniska handeln så inrättades även det 
nya inköpsstödet med uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och 
fakturafrågor.

Det ekonomiska utfallet för årets första tertial visar på ett mindre underskott, men prognosen 
för helåret är en budget i balans. 



Bakgrund
Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd genom vilken Haninge kommun och 
Nynäshamns kommun samverkar om kommunernas upphandlingsverksamhet. Den 
gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation, vilket innebär att 
Haninge är värdkommun. Den personal som arbetar åt nämnden är anställd av Haninge 
kommun och ingår i kommunstyrelseförvaltningen.

Verksamhetsidé för Upphandling Södertörn
I det avtal som är tecknat mellan Haninge kommun och Nynäshamns kommun finns reglerat 
vad som är Upphandling Södertörns uppdrag och ansvar. Innehållet i avtalet sätter ramarna för 
verksamheten och innebär följande:

Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling 
av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå rätt kvalitet till lägsta 
möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. Nämnden ska, efter nära samverkan med 
verksamheterna, besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, genomföra upphandlingar 
och teckna ramavtal inom beslutade områden. Nämnden ska även genomföra upphandlingar 
som inte omfattas av ramavtal.

Nämnden ska vara kommunernas expertorgan och leda utvecklingen inom 
upphandlingsområdet. Nämnden har därigenom en stödjande och konsultativ roll. Vidare ska 
nämnden i nära samverkan med kommunernas verksamheter arbeta aktivt med att effektivisera 
inköpsprocessen. 

Nämnden ska genom sitt agerande på marknaden medverka till en marknadssituation som leder 
till en uthållig och väl fungerande konkurrens. Nämndens verksamhet ska genomsyras av en 
god affärsmoral och upprätthålla ett för kommunerna gott renommé i upphandlingsfrågor. 

Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning 
Södertörns upphandlingsnämnd verkar för både Haninge och Nynäshamns kommun genom en 
gemensam nämnd. För att skapa tydlighet i styrning och uppföljning samlas Haninge och 
Nynäshamns kommunfullmäktiges mål i fyra respektive tre målområden.

Haninge

1. Välmående kommuninvånare
2. Utveckling
3. En attraktiv närmiljö



4. Effektivitet, kvalitet och service

Nynäshamn
1. Attraktiv och växande kommun
2. Delaktighet och inflytande
3. Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

Målområde 2 och 4 i Haninge och 1 och 3 i Nynäshamn har direkt koppling mot 
upphandlingsnämndens verksamhet.

Varje målområde består av flera mål. För varje mål anges nämndens strategier, indikatorer och 
eventuellt målvärde samt när uppföljning kommer att göras. I strategierna har de tillämpliga 
målområdena för de båda kommunerna sammanvägts då innebörden i dem är jämförbara. I 
redovisningen nedan anges Haninges mål först.

Haninge Målområde 2: Utveckling 
Nynäshamn Målområde 1: Attraktiv och växande kommun

6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
2. Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat, en ökad företagsamhet och antalet arbetstillfällen 
ökar.
Strategi Indikator Målvärde Uppföljning
I upphandlingar verka för 
att ungdomar och 
långtidsarbetslösa får 
anställning eller 
praktikplats

Antal 
upphandlingar 
med krav på 
anställning eller 
praktikplats 

4 st ÅR

Det ska vara enkelt och 
tillgängligt att lämna 
anbud

Antal anbud per 
upphandling

Andel uteslutna 
anbud

Högre än 2015
Mindre än 2015

Delår 2 samt ÅR

Utveckla relationerna 
gentemot näringslivet 

Antal aktiviteter 
tillsammans med 
lokala 
näringslivet 

4 st Delår 2 samt ÅR

Uppföljning T1
Under året har det ännu inte ställts krav på anställning eller praktikplats och skälet till detta är 
att de upphandlingar som påbörjats eller slutförts under året inte varit lämpliga för ändamålet. 
Frågan aktualiseras dock vid varje upphandling och en avvägning görs i det enskilda fallet. 
Eventuell avvikelse från målvärde vid uppföljning efter 2016 går inte att bedöma.



Antalet anbud och andelen uteslutna anbud bedöms kvarstå på minst samma nivå som 2015, 
och det är för tidigt för att kunna dra en slutsats avseende eventuella trender för kommande 
upphandlingar.

Det är till dagens datum inga aktiviteter genomförda med det lokala näringslivet.

Haninge Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och Service
Nynäshamn Målområde 3: Kvalitet och effektivitet i de kommunala 
verksamheterna

10. Ordning och reda på ekonomin
11. Nynäshamn bedriver verksamheten effektivt
Strategi Indikator Målvärde Uppföljning
Samordna 
kommunernas 
upphandlingar av 
varor och tjänster

Antal samordnade 
upphandlingar av 
samtliga 
upphandlingar

50 % ÅR

Nämnden ska hålla 
sin budget

Prognos ekonomiskt 
resultat

Ja/Nej Delår 1, 2 samt ÅR

Rättssäker och 
affärsmässig 
upphandling.

Leverans av 
upphandling i tid. 

NY ÅR

Uppföljning T1
Antalet upphandlingar som samordnas mellan Haninge och Nynäshamn samt Tornberget och 
Haninge Bostäder AB bedöms ha ökat. Huruvida målvärdet på 50 % kommer att uppnås 
kvarstår att se vid årets slut.

Det ekonomiska resultatet för årets första fyra månader redovisar ett mindre underskott. På 
helåret förväntas budgeten vara i balans.

Vad gäller leverans av upphandling i tid så kan det konstateras att verksamheten inte är i fas 
vad gäller att genomföra upphandlingar utifrån verksamheternas önskemål och behov. Skälet 
till detta är främst bristande resurser. Det pågår en diskussion med Haninge och Nynäshamn 
om utökning av Upphandling Södertörns resurser 2016.

12. En attraktiv arbetsgivare 
16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare
Strategi Indikator Målvärde Uppföljning
Förvalta 
Upphandling 
Södertörns personella 
resurser på ett 
långsiktigt och 

HME i APU Högre än 2015 ÅR



hållbart sätt

Uppföljning T1
HME mäts på helåret och målet är att få ett bättre resultat än 2015 och möjligheterna till detta 
bedöms som goda.

Särskilda uppdrag för 2016
Införande av elektronisk handel, samordnad varudistribution och ny organisation för inköp

Upphandling Södertörn har utvecklat sin verksamhet under tre års tid i nuvarande 
organisationsform. Verksamhetskartläggningen har syftat till att arbeta fram ett arbetssätt som 
tjänar organisationerna på det sätt som ger högst kvalitet och mesta effektivitet. Uppdraget har 
utöver verksamhetskartläggning av upphandlings- och inköpsprocessen innefattat införande av 
ett komplett inköpsstöd för Haninge och Nynäshamns och införande av samordnad 
varudistribution tillsammans med övriga Södertörnskommuner. Inköpsstödet tas i drift under 
våren 2016. Samordnade varudistributionen infördes under våren 2015 och kommer att utökas 
successivt under 2016.

Uppföljning T1

Elektronisk handel
Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande både inköp och faktura införts i 
både Haninge och Nynäshamn. Haninge var först ut och startade den 2 mars. Nynäshamn 
startade den 5 april. De leverantörer som var anslutna för elektronisk beställning i samband 
med driftstart innefattade samtliga leverantörer av livsmedel samt de stora leverantörerna av 
förbrukningsmaterial och arbetet med att ansluta nya leverantörer pågår fortlöpande. Planer och 
strategier för kommande leverantörsanslutningar är under framtagande. 

Samordnad varudistribution
Under våren har arbetet med samordnad varudistribution fortlöpt och innefattar i dag leveranser 
av livsmedel. För tillfället planeras för att starta upp med flera nya avtalsområden för leverans 
av övrigt gods som inte är livsmedel.

Ny organsation för inköp
I samband med införandet av elektronisk handel så har det nya inköpsstödet inrättats. 
Verksamheten innefattar drift, utveckling och support av elektronisk handel och samordnad 
varudistribution. Inköpsstödet har till uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- 
och fakturafrågor och verksamheten har samordnats med tidigare befintlig support för 
upphandling och avtal. 



Resultatrapport och analyser
Budgetuppföljning och prognos

Driftredovisning

För tillfället redovisar nämnden ett mindre underskott om ca 300 tkr. Underskottet har sin 
förklaring i att vissa lönekostnader under första tertialen bokförts på drift istället för projekt. 
Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Investeringsredovisning

Effektiva Inköp (e-handelsprojektet) har under 2016 haft en intensiv fas med implementering 
av inköps- och fakturahanteringssystem. Hittills i år har projektet genererat kostnader på 492 
tkr. Sedan projektets start 2013, inkluderat årets kostnader, har projektet använt 2 538 tkr av 
budgeterade 5000 tkr.

Prognos för helåret är att projektet klarar sig inom de budgeterade 5 000 tkr

Resultaträkning



Intern kontroll
Internkontrollplan för SUN 2016

Övrigt
Upphandlingar
Under perioden har 21 upphandlingar avslutats; 12 för Haninge, 3 för Nynäshamn och 6 
samordnade. Under perioden har även 18 nya upphandlingar annonserats; 9 för Haninge, 3 för 
Nynäshamn och 6 samordnade. Antalet annonserade upphandlingar är något lägre än 
motsvarande siffra för T1 2015. Detta förklaras av att verksamheten för tillfället i en fas där vi 
har många ärenden som är pågående och som behöver avslutas samtidigt flera av 
upphandlingarna som annonserats är mycket omfattande och tidkrävande.

Överprövningar
För tillfället pågår endast en överprövning och den avser avslag på ansökan från ABC 
Hemtjänst AB för utförande av hemtjänst i både Haninge och Nynäshamn.



Skadestånd
För närvarande pågår två tvister avseende skadestånd. I det ena fallet har en tidigare leverantör, 
ABC Hemtjänst (antagen enligt Lag om valfrihetssystem för utförande av hemtjänst i 
Nynäshamn) stämt Nynäshamns kommun för felaktig hävning av avtalet. Nynäshamn hävde 
avtalet bl.a. pga. att kommunen bedömde att leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen. ABC Hemtjänst AB:s skadeståndskrav uppgår till 3 610 000 kr jämte ränta. I 
det andra fallet har en tidigare leverantör, SIAAB, brutit kontraktet med kommunen i etapp 2-4 
i Årsta Havsbad. Haninge kommun förbereder sig nu för att stämma SIAAB för kontraktsbrott. 
Värdet av en eventuell stämning är ännu inte fastställt 

Mikael Blomberg

Upphandlings- och Inköpschef

Upphandling Södertörn



Upphandling Södertörn Tel Haninge 08-606 90 15 Org nr Haninge 212000-0084
136 81 Haninge Tel Nynäshamn 08-520 682 60 Org nr Nynäshamn 212000-0233
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2

2016-05-09

Remissvar på förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet

Södertörns upphandlingsnämnd anser att föreslaget program överlag är bra. Nämnden vill dock 
nedan lämna valda synpunkter som nämnden ser kan komma behöva beaktas.

 Som nämnden förstår förslaget så står det upp till respektive nämnd att fastställa vad, 
när och hur uppföljning ska ske. Nämnden stödjer detta förfaringssätt eftersom det är 
respektive berörd nämnd och verksamhet som har bästa kunskapen om detta.

 Vad gäller ansvaret för uppföljning vill nämnden betona betydelsen av att respektive 
nämnd är införstådda med att det inte är Södertörns upphandlingsnämnd som kommer 
att äga ansvaret för att genomföra programmet för samtliga leverantörer som enligt 
programmets definition, genom upphandling enligt LOU, LUF eller LOV, blivit att 
betrakta som privata utförare av en kommunal angelägenhet som tydligt riktar till och 
rör invånarna.

 Nämnden ser inte att den i dagsläget kan ta ansvar för att säkerställa att leverantörer 
som kommit att betraktas som privata utförare enligt programmets definition efter 
genomförd direktupphandling med att säkerställa att den privata utföraren uppfyller 
krav på momsredovisning, skatter och sociala avgifter. Skälen till detta är dels att 
direktupphandling genomförs av respektive verksamhet och att nämnden enligt gällande 
rutiner och processer får ta del av information om genomförda direktupphandlingar 
efter det att den har slutförts (vilket innebär att kontrollmomentet föregående 
avtalstecknande redan passerat), dels att omfattningen av sådana kontroller riskerar att 
komma att bli mycket tidskrävande.

 Nämnden ser även möjligen en tillämpningsproblematik vad gäller att respektive 
nämnds arbete med att fastställa vad som skall betraktats som en kommunal 

Haninge kommun
KS 2015/573



angelägenhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna. I denna del kan ytterligare 
vägledning, stöd eller tillämpningsföreskrifter komma att behövas.

 Nämnden vill även förtydliga att möjligheterna till uppföljningen av specifik 
information, för det fall att leverantören inte samtycker till att lämna ut efterfrågade 
uppgifter, slutligen kommer att vara beroende av att detta regleras redan i 
upphandlingen och således ingår som en del av avtalet med utföraren.

Mikael Blomberg

Upphandlings- och Inköpschef

Upphandling Södertörn



















Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds 
verksamhetsområde
Anmälan avser perioden: SUN /2016
From: 2016-04-07
Tom : 2016-05-16

Nr Typ Ärende Kommun Delegat Dnr Datum Handläggare

3
Deltagande i 
upphandling Personalinhyrning, administrativa tjänster Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 52/2016 2016-04-08 Ulf

3
Tilldelningsbeslut

Maskindiskmedel med doseringsutrustning Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg
SUN 

109/2015 2016-04-08 Yulia

4a
Utse ombud vid domstol

Juridiska tjänster Haninge och Nynäshamn Mikael  Blomberg SUN 30/2016 2016-04-11 Mikael

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag LTA-system Haninge Mikael Blomberg SUN 33/2016 2016-04-13 Ingemar

2b Tilldelningsbeslut Byggnadsarbeten Nynäshamn Mikael Blomberg SUN59 /2015 2016-04-13
Ulf
Björn

3
Deltagande i 
upphandling eID Tjänst Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 65/2016 2016-04-18 Mikael

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Strategisk kommunikation Haninge Mikael Blomberg SUN 47/2016 2016-01-19 Sandra Li

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Eventbyråtjänster Haninge Mikael Blomberg SUN 48/2016 2016-04-22 Sandra Li

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Tidningsproduktion Haninge Mikael Blomberg SUN 50/2016 2016-04-22 Sandra Li

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Grafisk formgivning Haninge Mikael Blomberg SUN 49/2016 2016-04-22 Sandra Li
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 1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag HVB samt boende med särskild service Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 36/2016 2016-04-28 Sandra Li

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag HVB vuxna med beroendeproblematik Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 35/2016 2016-04-28 Sandra Li

2c Tilldelningsbeslut LOV Hemtjänst Nynäshamn Mikael Blomberg
SUN 

108/2015 2016-04-28 Susanne

2c Tilldelningsbeslut LOV Ledsagar och avlösarservice Haninge Mikael Blomberg
SUN 

113/2013 2016-05-03 Ulf

2c Tilldelningsbeslut LOV Ledsagar och avlösarservice Haninge Mikael Blomberg
SUN 

113/2013 2016-05-03 Ulf

1a Tilldelningsbeslut
Stadsdel Vega Väg, GC-väg, VA-
anläggningsarbeten samt dagvattendam Haninge Mikael Blomberg SUN 97/2015 2016-05-04 Susanne
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