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Plats och tid

Utsikten Meetings, lokal: Elmore 2012-02-22, kl 08.30-17.00

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Harry Bouveng (M) och Jörgen Måhlgren (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen 2012-02-23, kl 08.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

38

Charlotte Bergendal
Ordförande

Anna Ljungdell (S)
Justerande

Harry Bouveng (M)

Jörgen Måhlgren (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-02-22

Datum för
anslags uppsättande

2012-02-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Charlotte Bergendal
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2012-03-16
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Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Leif Stenquist (FP), tjänstgör för Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Malin Friberg (M)
Bodil Toll (M)
Angeta Tjärnhammar (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Dick Larsson (C)
Marianne Jonsson (M)
Helen A Jonsson (M)
Georgios Tsiouras (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Lena Carlsson (SN)
Patrik Lindgren (KD)
Eva Dannstedt Branting, oppositionsråd
Birgitta Elvås, kommunchef
Birgitta Dahlin, barn- och utbildningschef
Bertil Lindberg, planeringschef
Sirpa Slotte, controller
Peter Björebo, ekonomichef
Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Ola Hägg (S), socialnämndens ordförande
Kerstin Palomäki, socialchef
Siv Jatko, controller
Annette Måhlstedt, personalchef
Maria Strömkvist, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Charlotte Bergendal, sekreterare
___
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312/2010-059

Samverkan inom upphandlingsverksamheten mellan
kommunerna Haninge och Nynäshamn, förslag till avtal
om gemensam nämnd samt förslag till reglemente för
gemensam nämnd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelserna i Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner har gett
sina kommunstyrelseförvaltningar i uppdrag att utreda och lämna förslag till
upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna
Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Beslut om uppdraget togs i Haninge 201012-15, § 238, i Nynäshamn 2010-12-15, § 280, och i Tyresö 2010-12-21, §
205.
Bakgrunden till uppdraget har beskrivits i en gemensam tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningarna, daterad 2010-11-15, som låg till grund för
kommunstyrelsernas beslut. Uppdraget innebär att utredningen skulle belysa
följande huvudpunkter.
1. Avgränsning av uppdraget för en gemensam organisation.
2. Form för en gemensam organisation. De former som står till buds enligt
gällande lagstiftning är gemensam nämnd, kommunalförbund och aktiebolag.
För- och nackdelar med alternativen skall belysas.
3. Inflytande i en gemensam organisation. Detta hänger samman med punkt 2
ovan.
4. Krav på ledning av organisationen, t ex behovet av särskilt sakkunniga.
5. Gränsdragningen mellan vad som är den nya gemensamma organisationens
ansvar och vad som är respektive kommuns ansvar i upphandlingsarbetet. I
det sammanhanget ska kraven på verksamheternas medverkan i syfte att
säkerställa god samverkan mellan upphandlingsspecialister och användarna
av upphandlade ramavtal mm beskrivas.
6. Hur en gemensam organisation kan medverka till kommunernas
näringslivspolitiska målsättningar.
7. Behov av gemensamma policies och riktlinjer inkl konkreta förslag till
sammanjämkning av sådana kommuner emellan.
8. Finansiering av den gemensamma organisationen.
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Ks § 38
Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av
kommundirektörerna/kommuncheferna. En referensgrupp har funnits
bestående av upphandlingscheferna (motsv) samt deras närmaste chefer.
PWC har anlitats för att genomföra utredningen. De har avlämnat en
rådgivningsrapport, daterad 2011-05-06.
Tyresö kommun har deltagit i analysen av PWC:s rapport och efterföljande
diskussioner i den ovan nämnda styrgruppen. Kommunen har emellertid
under hand meddelat att den inte är beredd att ingå i en gemensam
organisation. Vad som sägs i det följande är således bedömningar,
avvägningar och förslag som kommunstyrelseförvaltningarna i Haninge och
Nynäshamn svarar för.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att snarast utarbeta ett förslag
till upphandlingspolicy som skall vara gemensam för kommunerna Haninge
och Nynäshamn.
2. Punkt 4.1 i Nynäshamns kommunstyrelses delegationsordning upphör att
gälla fr.o.m. den 1 oktober 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för
upphandlingsverksamheten, varigenom Södertörns upphandlingsnämnd
inrättas fr.o.m. den 1 oktober 2012, godkänns.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns
och skall gälla fr.o.m. den 1 oktober 2012.
3. Södertörns upphandlingsnämnds verksamhet skall utvärderas tre år efter
verksamhetens start.
4 I Nynäshamns kommunstyrelses reglemente utgår 4 §, 2:a st, punkt 2 fr.o.m.
den 1 oktober 2012.
5. I Nynäshamns ”Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun”
utgår ovan angiven text i 12 § fr.o.m. den 1 oktober 2012.
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Ks § 38
Yrkande
Sverre Launy (V) deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att snarast utarbeta ett förslag
till upphandlingspolicy som skall vara gemensam för kommunerna Haninge
och Nynäshamn.
2. Punkt 4.1 i Nynäshamns kommunstyrelses delegationsordning upphör att
gälla fr.o.m. den 1 oktober 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för
upphandlingsverksamheten, varigenom Södertörns upphandlingsnämnd
inrättas fr.o.m. den 1 oktober 2012, godkänns.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns
och skall gälla fr.o.m. den 1 oktober 2012.
3. Södertörns upphandlingsnämnds verksamhet skall utvärderas tre år efter
verksamhetens start.
4 I Nynäshamns kommunstyrelses reglemente utgår 4 §, 2:a st, punkt 2 fr.o.m.
den 1 oktober 2012.
5. I Nynäshamns ”Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun”
utgår ovan angiven text i 12 § fr.o.m. den 1 oktober 2012.
___
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