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Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr 

§ 1 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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Sammanträdesdatum
2016-02-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr 

§ 2 Val av justerare

Förslag till beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse ............... ( ) jämte 

............... ( ) att justera dagens protokoll.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse Harry Bouveng(M) 

jämte ordföranden Raymond Svensson (C) att justera dagens 
protokoll.

__________
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Sammanträdesdatum
2016-02-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr 

§ 3 Information

Sammanfattning
Aktuella rättsprocesser (muntlig information)
Nytt från förvaltningen (muntlig information)
Advisory Board (muntlig och skriftlig information)
Promemoria om Södertörns upphandlingsnämnd och Upphandling 
Södertörn - nämndens verksamhet, mål och utveckling på sikt - 
Läggs på bordet (skriftlig information)
Motion avseende ekologiska livsmedel (kännedomsärende, skriftlig 
information)
 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Informationspunkten Advisory Board förs över till nästa 

sammanträde 2016-03-29.
__________
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Sammanträdesdatum
2016-02-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/12

§ 4 Årsredovisning 2015 för Södertörns 
upphandlingsnämnd

Sammanfattning
Läggs på bordet.

Underlag för beslut
Förslag till Årsredovisning 2015 för Södertörns 
upphandlingsnämnd - Läggs på bordet.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Jörn Karlsson
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Birgitta Strömbäck, 
Nynäshamns kommun
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Sammanträdesdatum
2016-02-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/13

§ 5 Internkontrollplan 2016 för Södertörns 
upphandlingsnämnd

Sammanfattning
Internkontrollplanen för 2015 har fokus på att Upphandling 
Södertörns huvudverksamhet inom inköp och upphandling bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt. Att förfrågningsunderlag håller en god 
kvalité, att inköp görs från avtalad leverantör och att det finns 
förutsättningar för att göra inköp när behov uppstår i verksamheten. 
Även risker när det gäller mutor och andra oegentligheter tas upp i 
internkontrollplanen.
 
För att säkerställa att Upphandling Södertörn verkställer sitt 
uppdrag i enlighet med de kommunala målen behöver nämnden 
fatta beslut om en internkontrollplan. Denna ska omfatta kontroll 
av att huvudprocesserna genomförs i enlighet med gällande regler 
och styrdokument.

Underlag för beslut
Förslag till Internkontrollplan 2016 för Södertörns 
upphandlingsnämnd - Läggs på bordet.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Godkänna förslag till Internkontrollplan 2016 för Södertörns 

upphandlingsnämnd.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Godkänna förslag till Internkontrollplan 2016 för Södertörns 

upphandlingsnämnd.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen, Birgitta Strömbäck
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

För kännedom: Nynäshamns kommun
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Sammanträdesdatum
2016-02-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/14

§ 6 Strategi och budget 2016 för Södertörns 
upphandlingsnämnd

Sammanfattning
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.
Det är Haninge kommunfullmäktige som fastställer budgeten för 
Södertörns upphandlingsnämnd. Innan budgeten fastställs skall 
samråd ske med Nynäshamns kommun. Detta skall enligt 4 § första 
stycket i gällande avtal om samverkan ske mellan 
kommunstyrelserna under mars månad. Syftet är bland annat att de 
kommuner som fastställer sin årsbudget före sommaren skall veta 
vilket belopp som skall avsättas för Södertörns 
upphandlingsnämnd.

Underlag för beslut
Förslag till Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget 
2016.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget för 2016 

fastställs enligt förvaltningens förslag.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Södertörns upphandlingsnämnd antar förvaltningens förslag till 
strategi och budget för 2016 men lämnar även ett uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen att utreda nämndens 
uppdrag och möjligheter som tilldelats nämnden inom befintliga 
resurser.
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget för 2016 

fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Lämna uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att utreda 

nämndens uppdrag och möjligheter inom ramen för befintliga 
resurser.

__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/15

§ 7 Attestförteckning 2016

Sammanfattning
Enligt kommunens attestreglemente ska nämnderna årligen utse 
beslutsattestanter och ersättare. Södertörns upphandlingsnämnd är 
ansvarig för nämndens budget inför kommunfullmäktige. 
Södertörns upphandlingsnämnd kan delegera ansvaret, men fråntas 
därmed inte ansvaret för delegatens handlande.

Underlag för beslut
Förslag till Attestförteckning 2016 för Södertörns 
upphandlingsnämnd

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Beslutsattestanter, ersättare år 2016 enligt förteckning godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Beslutsattestanter, ersättare år 2016 enligt förteckning godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/16

§ 8 Delegationsbeslut

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas 
till Södertörns upphandlingsnämnd.
Upphandling Södertörn vid kommunstyrelseförvaltningen redovisar 
delegationsbeslut samt ordförandebeslut enligt bilagor.
 
 

Underlag för beslut
Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns 
upphandlingsnämnds verksamhetsområde, period 20151202-
20160215
Ordförandebeslut förfrågningsunderlag Vega DP2 - Läggs på 
bordet.
 

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Ordförandebeslut godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Ordförandebeslut godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Sammanträdesdatum
2016-02-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr 

§ 9 Meddelanden

Sammanfattning
Där inget annat anges finns meddelanden hos nämndsekreteraren.
 
Handlingar för kännedom
Protokollsutdrag från Haninge kommuns kommunfullmäktige 
2015-12-07, § 282 - Revidering av mål och budget 2016-2017 (KS 
2015/2).
Protokollsutdrag från Haninge kommuns kommunstyrelse 2015-12-
09, § 319 - Budgetuppföljning (KS 2015/6).
Protokollsutdrag från Haninge kommuns kommunstyrelse 2015-12-
09, § 332 - Samverkansavtal mellan Haninge kommun och Polisen 
(KS 2015/552).
Protokollsutdrag från Haninge kommuns kommunstyrelse 2015-12-
09, § 333 - Förslag till informationssäkerhetspolicy (KS 2015/152).
Protokollsutdrag från Haninge kommuns kommunstyrelse 2015-12-
09, § 334 - IT-policy för Haninge kommun (KS 2015/475).
Protokollsutdrag från Haninge kommuns kommunstyrelse 2015-12-
09, § 336 - Återrapportering Tungelsta utvecklingsprogram (KS 
2015/526).
 
 
__________
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1 Sammanfattning 
 
Södertörns upphandlingsnämnd har som målsättning att utveckla inköps- och upphandlingsverk-

samheten i Haninge och Nynäshamns kommuner. Under 2015 har samordnad varudistribution 

införts samtidigt som arbetet med e-handelsprojektet har fortlöpt i enlighet med plan för driftsätt-

ning under våren 2016. Under året har 75 upphandlingar genomförts vilket är några färre jämfört 

med året innan, men antalet samordnade upphandlingar mellan kommunerna har samtidigt ökat 

markant. 

De flesta uppsatta mål har uppfyllts och upphandlingsnämnden gjorde ett ekonomiskt underskott 

på 965 tkr för 2015. 

 

2 Förvaltningsberättelse 
 

2.1 Detta har hänt under året 
 
För Södertörns upphandlingsnämnd har 2015 varit ett år med mycket förändring och stora utma-

ningar. 2015 har helt enkelt handlat om att försöka hålla verksamheten flytande. Upphandlingsche-

fen slutade i mars och ny chef tillträdde under hösten. Antalet upphandlingsuppdrag ökade och 

behovet av genomförande av upphandlingar överstiger tillgänglig kapacitet och detta börjar få en 

stor påverkan på samtliga medarbetare. Under året har 75 upphandlingar annonserats, vilket är 

något färre jämfört med 2014, men antalet samordnade upphandlingar mellan kommunerna har 

ökat. Samtidigt har behovet av stöd vid direktupphandlingar ökat kraftigt. Fokus under året har 

med anledning av det stora behovet av upphandlingar inneburit att utveckling inom upphandlings-

området delvis fått stå tillbaka. Under våren genomfördes en omfattande verksamhetskartläggning 

av upphandlingsverksamheten vilket skapar en bra plattform att jobba vidare ifrån. Inom verksam-

hetsområdet inköp har det varit utveckling på bred front. För inköpsverksamheten har fokus varit 

att sätta upp och implementera nytt systemstöd för elektronisk handel. Arbetet pågår och driftstart 

är planerad till mars 2016 i Haninge och april 2016 i Nynäshamn. I december påbörjades verksam-

hetskartläggning av inköpsprocessen och denna beräknas färdigställas tidigt i vår. 

 

2.2 Ansvarsområde 
 
Södertörns upphandlingsnämnd bildades den 1 oktober 2012 och är en gemensam nämnd genom 

vilken Haninge och Nynäshamn kommun samverkar gällande upphandlingsverksamhet. 

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 kost-

nad/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 af-

färsmoral och upprätthålla ett för kommunerna gott renommé i upphandlingsfrågor. 

 

2.3 Resultat och måluppfyllelse 
 
Strategi och budget för 2015 antogs av Södertörns upphandlingsnämnd i slutet av 2014. Beslutet 

föregicks av ett arbete för att välja ut och prioritera bland de uppgifter som nämnden ansvarar för. 

Under året har en del nya uppgifter aktualiserats som inte var kända när strategi och budet antogs, 

samtidigt har ett antal strategier prioriterats ned eftersom behovet av att genomföra upphandlingar 

har varit stort under hela verksamhetsåret. 

Sammanfattningsvis har nämnden uppfyllt en stor majoritet av de antagna målen och strategierna 

för verksamheten under 2015. I några fall har målet inte nåtts vilket beror på bristande resurser och 

i något fall har det saknats reella möjligheter att nå målet. 

 

2.3.1 Hur nådde vi målen inom ekologisk hållbarhet? 
 
Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska verksamheten ständigt präglas 

av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna 

om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och eko-

systemets produktivitet inte äventyras. 

 
Upphandling Södertörns strategier för att nå målet handlar dels om att ställa relevanta krav i de 

upphandlingar som genomförs och dels arbeta aktivt för att införa samordnad varudistribution i 

kommunerna. En nyckelfaktor för att kunna arbeta framgångrikt med dessa strategier är ett bra 

och välfungerande samarbete med de verksamheter som arbetar med miljöfrågor men också när 

det gäller koststrateger, fordonssamordnare mm. 

 
 
 
 
 
 



 

Motsvarar mål 1, 2 och 3 i Haninge och mål 8 i Nynäshamn. 

1. Kommunens verksamheter ska verka för ett långsiktigt hållbart och klimat-

neutralt samhälle 

 

SUN strategi  Indikator Målvärde  
Följs 

upp 

I upphandlingar verka för 

mindre miljöpåverkan  

Antal upphandlingar med mil-

jökrav  

Andel ekologiska inköp i 

kommunal verksamhet 

Högre än 

2014 

Högre än 

2014 

Delår 2 

och ÅR 

I avtalsförvaltningen verka för 

mindre miljöpåverkan 

Antal leverantörer med aktivt 

hållbarhetsarbete avseende 

miljöpåverkan 

NY ÅR 

Samordna varutransporter för 

att uppnå minskad miljöpåver-

kan 

Antalet avtal som ingår i varu-

distributionen 

10st ÅR 

 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 
 
Under 2015 så har antalet upphandlingar där miljökrav ställts ökat från 2014. Exempelvis har 

långtgående miljökrav ställts i de livsmedelsupphandlingar som genomförts under året. Just inom 

livsmedelsområdet är beställarna duktiga på att ställa miljökrav medan det inom andra upphand-

lingsområden är mycket svårare att hantera. Upphandling Södertörn saknar egen miljökompetens 

och möjligheten till att kunna ställa miljökrav i upphandlingar blir således helt beroende av vilken 

kompetens beställarna har inom området. 

Andelen ekologiska livsmedel fortsätter återigen att öka. I Haninge kommun köpte måltidsverk-

samheterna in totalt in 2000 ton livsmedel under 2015 och av dessa var 800 ton ekologiska. De 

samlade inköpen av ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter nådde 33 procent under 

2015. Sveriges kommuners ekologiska inköp rapporteras av tradition in, t ex till EkoMatCentrum, 

och jämförs i kronor/ören. Räknat i kg/liter var 40 procent av inköpen ekologiska under 2015 i 

Haninge; 400 ton mejerivaror, 40 ton miljömärkt fisk, 15 ton kaffe, 20 ton morötter, 45 ton potatis, 

52 ton bananer och 1,6 ton ägg. Under 2015 köpte Nynäshamns kommun in 698 ton livsmedel och 

av dessa var 127 ton ekologiska fördelat enligt följande; 57 ton mejerivaror, 4 ton ägg, 4 ton kaffe 

och te, 12 ton grönsaker och potatis, 24 ton frukt och bär och 9 ton fisk. Inköpens värde var drygt 

14 Mkr varav ca 2,7 Mkr var ekologiska vilket ger ekologiska inköp motsvarande 19,27 %. Det 

nationella målet om 25 % kommer med största sannolikhet att uppnås under 2016. 



 

För att få ner antalet transporter till kommunal verksamhet har arbetet med att samordna distribut-

ionen av varor fortsatt. Under våren driftsattes projektet och den samordnade varudistributionen 

till Haninge och Nynäshamn startade. I dagsläget är det sex olika avtal inom livsmedelsområdet 

som är påkopplade och levereras till verksamheterna inom ramen för samordningen. Under våren 

2016 kommer antalet anslutna avtal och varuområden att utökas i takt med att samarbetet fortlöper 

och utvecklas. De första mätbara resultaten av minskade koldioxidutsläpp kommer att kunna redo-

visas år 2016. 

 

2.3.2 Hur nådde vi målen inom social hållbarhet? 
 
Kommunerna ska ansvara för en långsiktig social hållbarhet genom att utveckla välfärden och 

säkra goda livsvillkor för invånarna. Både på kommunövergripande nivå och i enskilda nämnder 

ska människors behov och välbefinnande sättas i fokus. Möjlighet till arbete, trygghet, hälsa, ut-

veckling, delaktighet och inflytande ska tas tillvara för att skapa ett socialt hållbart samhälle. 

 
Upphandling Södertörns strategi för att nå målen inom social hållbarhet handlar om att förbättra 

servicen till beställarna i kommunerna och potentiella leverantörer. Dessutom ska i relevanta upp-

handlingar krav ställas på praktikplatser eller anställning för att på så sätt få fler människor i arbete. 

 

Motsvarar mål 11 för Haninge samt mål 10 för Nynäshamn 

2. Medarbetare och potentiella leverantörer ska vara nöjda med Upphandling 

Södertörns service 

 

SUN strategi  Indikator Målvärde  
Följs 

upp 

Arbeta med att förbättra kom-

munikationsarbetet 

Antal besök på hemsidan 

En upprättad kommunikat-

ionsplan 

NY 

Ja/Nej 

ÅR 

Arbeta med att förbättra ser-

vice och information till poten-

tiella anbudsgivare och bestäl-

larorganisationen 

Andel anbudsgivare som är 

nöjda med service och in-

formation 

Andel beställare som är nöjda 

med service och information 

NY 

 

NY 

ÅR 

 



 

Måluppfyllelse: Inte uppfyllt 
 
Under året har Upphandling Södertörns egen hemsida lanserats och den uppdateras och utvecklas 

fortlöpande. Hemsidan riktar sig både till anbudsgivare och till inköpare. Arbetet har tagit tid och 

kraft i anspråk och under året har vi således inte hunnit med att implementera den tekniska funkt-

ionalitetet för att kunna mäta antalet besökare. Vi har heller inte hunnit med att upprätta en kom-

munikationsplan eller genoföra enkätundersökning till interna beställare i kommunerna och till 

potentiella leverantörer. Det finns således inget resultat gällande kundnöjdheten för 2015. 

 

Motsvarar mål 13 i Haninge samt mål 1 i Nynäshamn 

3. Fler människor ska komma i arbete  

SUN strategi  Indikator Målvärde  
Följs 

upp 

I upphandlingar verka för att 

ungdomar och långtidsarbets-

lösa får anställning eller prak-

tikplats 

Antal upphandlingar med krav 

på anställning eller praktik-

plats 

2 st ÅR 

I avtalsförvaltning verka för 

social hållbarhet 

Antal leverantörer med aktivt 

socialt hållbarhetsarbete 

NY ÅR 

I upphandlingar verka för att 

varor och tjänster produceras 

socialt hållbart 

Antal upphandlingar med so-

ciala krav 

5 st ÅR 

 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 
 
Under 2015 ställdes krav på anställning eller praktikplats endast i en upphandling. Upphandling 

Södertörn har i relevanta upphandlingar till uppdragsgivaren framfört att krav på anställning eller 

praktikplats i upphandlingar är en politisk ambition. Det är dock svårt att övertyga uppdragsgiva-

ren om att dessa krav ska ställas i deras upphandling och Upphandling Södertörn saknar mandat 

att tvinga in detta i upphandlingen. 

Under året ställdes sociala krav, vilket t.ex. handlar om krav på etisk produktion eller krav på ILOs 

kärnkonventioner, i flera upphandlingar, bl a i upphandling av arbetskläder. Upphandling Söder-

törn har även valt att ansluta Haninge och Nynäshamn till avtal som Sveriges kommuner och 

landstings inköpscentral, SKI, har upphandlat och i dessa uppställs ofta sociala krav, särskilt i avtal 

som avser köp av förbrukningsartiklar såsom kontors- och skolmaterial. 



 

 

2.3.3 Hur nådde vi målen inom ekonomisk hållbarhet? 
 
Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela sam-

hället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att tänka långsiktigt och planera för kom-

mande generationer. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommuner-

nas ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All 

kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning.  

Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en 

budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än 

kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska 

tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en 

god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges 

kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att 

klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. 

Motsvarar mål 20 och 22 för Haninge samt mål 11 för Nynäshamn 

4. En effektiv användning av de kommunala resurserna  

SUN strategi  Indikator Målvärde  
Följs 

upp 

Informera om upphandlings-

policy med riktlinjer 

Antal informerade förvalt-

ningsledningar  

100 % ÅR 

 

Möjliggöra högre avtalstrohet  Avtalstrohet i Haninge och 

Nynäshamn 

80 % Delår 2 

och ÅR 

Ha en rättssäker upphand-

lingsprocess 

Andel vunna överprövningar 90 % ÅR 

Möjliggöra en hög avtalstäck-

ning genom korrekt upphand-

lade avtal 

Avtalstäckning 

Antal genomförda upphand-

lingar 

NY 

80 st 

Delår 2 

och ÅR 

Skapa förutsättningar för upp-

handlingar och avtal med rätt 

kvalité 

Kundnöjdhet hos beställare 

och anbudsgivare 

NY ÅR 

Skapa förutsättningar för sund Antal anbudsgivare per upp- Högre än ÅR 



 

och god konkurrens handling 2014 

Samordna kommunernas upp-

handlingar av varor och tjäns-

ter 

 

 

Andel samordnade upphand-

lingar av samtliga upphand-

lingar 

Högre än 

2014 

ÅR 

Utveckla arbetet med avtals-

förvaltningen 

Följa projektplanen för avtals-

förvaltningen 

Ja/Nej ÅR 

Förbättra och effektivisera in-

köpsstödet 

Följa projektplanen för Effek-

tiva inköp 

Ja/Nej Delår 1, 

2 och 

ÅR 

Utveckla de externa relationer-

na gentemot upphandlings-

branschen 

Antal aktiviteter med externa 

aktörer 

5st Delår 2 

och ÅR 

Förvalta Upphandling Söder-

törns personella resurser på ett 

långsiktigt och hållbart sätt 

HME i APU Högre än 

2014 

 

ÅR 

Nämnden ska hålla sin budget

  

  

Prognos ekonomiskt resultat Ja/Nej Delår 1, 

2 samt 

ÅR 

 

Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 
Under året har Upphandling Södertörn i samband med genomförande av olika projekt informerat 

verksamheterna om gällande upphandlingspolicy och riktlinjer. Dessa har även publicerats på 

Upphandling Södertörns hemsida. Någon särskild insats riktad till förvaltningsledningarna har inte 

hunnits med att genomföras under året. 

Avtalstroheten för Haninge kommun för 2015 blev 82 % vilket ska jämföras med 87 % för 2014. 

Mätningar har också gjorts på samma sätt på förvaltningsnivå. Resultatet på förvaltningsnivå 

kommer att bearbetas tillsammans med respektive förvaltningsledning som sedan får vidta de åt-

gärder de finner mest lämpliga.  

Under 2015 avgjordes flertalet rättsprocesser som rörde upphandling och inköp i Haninge och 

Nynäshamns kommuner och kommunerna vann samtliga. 



 

Den främsta anledningen till den minskade avtalstroheten är sannolikt att det inom flera områden 

saknas ramavtal. Fokus vid prioritering av befintliga resurser för genomförande av upphandlingar 

har varit att stödja i de upphandlingar som avser samhällsutveckling såsom exploatering och ny-

byggnation. Upphandling av ramavtal till verksamheterna har således fått stå tillbaka i avsaknad av 

resurser för genomförande. Under året genomfördes 75 upphandlingar, vilket ska jämföras med 79 

upphandlingar under 2014. Antalet genomförda upphandlingar har således minskat något, vilket 

dock förklaras av att vi under året haft två medarbetare som varit föräldralediga fram till i höstas. 

Antalet samordnade upphandlingar har ökat och antalet anbudsgivare per upphandling har också 

ökat. 

För Nynäshamns kommun har någon mätning av avtalstroheten inte kunnat göras eftersom eko-

nomisystemet, i dess nuvarande utförande, inte kan producera den typen av data som krävs för att 

kunna göra analyserna på ett resurseffektivt sätt. Utvecklingsarbete tillsammans med Hypergene, 

Nynäshamns beslutsstödsystem, har inte fortlöpt i den takt som varit önskvärt och det går ännu 

inte att göra motsvarande analyser som görs i Haninge. 

Att få ett samlat grepp om kommunernas behov av inköp och avtal samt översyn av hur väl de 

avtal som idag finns täcker dessa behov är ett omfattande arbete och inte helt enkelt. Inför 2016 

har förvaltningarna därför som ett första led ålagts att arbeta fram en upphandlingsplan för året 

vilket ska identifierabehov av nya ramavtal som övriga upphandlingsbehov. Med detta som grund 

kan Upphandling Södertörn sedan fortsätta arbetet med att identifiera och planera verksamheten. 

Ett av syftena med att skapa en gemensam nämnd var för att öka samordningen och ett sätt är att 

göra gemensamma upphandlingar. Inför varje upphandling undersöks möjligheterna att genomföra 

den aktuella upphandlingen för båda kommunerna men det är inte alltid detta är möjligt eller heller 

önskvärt. Under både 2013 och 2014 genomfördes sju samordnade upphandlingar där Haninge 

och Nynäshamn upphandlade tillsammans. Under 2015 slutfördes 16 upphandlingar som samord-

nades mellan Haninge och Nynäshamn. 

Under året har framtagna modeller för avtalsförvaltning börjat implementeras. För varje avtal görs 

en analys av ett antal riskområden så som t.ex. ekonomisk, verksamhetspåverkande eller juridisk. 

Utifrån denna analys klassas avtal in i lämplig förvaltningsmodell. 

E-handelsprojektets införandefas startade i juni 2014 och projektet bytte sedan namn till Effektiva 

Inköp som en följd av att allt mer fokus riktas på organisationen och dess behov av att förändra 

sina inköpsstrukturer och inte enbart på själva e-handelslösningen. Projektet har löpt på enligt plan 

och närmar sig nu i skrivande stund driftstart. I Haninge är detta planerat till 2 mars och i Nynäs-

hamn till 5 april. 

Upphandling Södertörn har under 2015 deltagit på ett flertal aktiviteter för att utveckla relationerna 

gentemot upphandlingsbranschen. Som exempel kan nämnas deltagande på SOI:s årskonferens i 

Helsingborg, miljödagarna i Stockholm samt deltagande på utbildningar och seminarier anordnade 

av olika aktörer inom upphandlingssektorn. 



 

Varje år genomförs en arbetsplatsundersökning som resulterar i ett HME-resultat. För 2015 blev 

resultat 77,8 vilket ska jämföras med 2014 års resultat på 80,3 vilket innebär en försämring. Resul-

tatet kan främst härledas till att verksamheten under året haft tre olika chefer. Arbetet med att ut-

veckla och tydliggöra vår arbetsprocess pågår och i detta arbete ingår att utveckla vår kvalitetssäk-

ring och våra metoder för internt samarbete. Medarbetare får även kompetensutveckling i enlighet 

med överenskommelser vid medarbetarsamtal samt i den utsträckning behovet uppstår i verksam-

heten. 

Nämndens budget är i balans och resultatet för året är ett mindre underskott. 

 

Motsvarar mål 24 för Haninge samt mål 2 för Nynäshamn 

5. Kommunerna ska ha ett bra näringslivsklimat   

SUN strategi  Indikator Målvärde  
Följs 

upp 

Det ska vara enkelt och till-

gängligt att lämna anbud 

Antal anbud per upphandling 

 

Andel uteslutna anbud 

Högre än 

2014 

Mindre än 

2014 

Delår 2 

samt ÅR 

Utveckla relationerna gente-

mot näringslivet 

Antal aktiviteter tillsammans 

med potentiella leverantörer 

3 st Delår 2 

samt ÅR 

 

Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 
Antal anbud per upphandling har ökat vilket är positivt och skapar en bättre konkurrens mellan 

anbudsgivarna. Andelen uteslutna anbud upplevs som ringa vilket innebär att våra förfrågningsun-

derlag är tydliga. 

Under 2015genomfördes även utbildning för potentiella anbudsgivare samt marknadsdialoger inför 

stora upphandlingar. 

 

 

 

 



 

2.4 Intern kontroll 
 
Rutin Uppföljning 
Upphandling av varor och tjänster  

- Att upphandling sker när övergripande in-
köp och avtal genomförs och tecknas.  

Efterfrågan på våra tjänster har ökat kraftigt och 
Upphandling Södertörn hinner inte med att ge-
nomföra upphandlingar i den takt som verksam-
heten behöver.  
Nämnden tvingats således prioritera bland kända 
behov vilket medför att avtal inte kan tecknas.  

Upphandlingsunderlag 
- Att förfrågningsunderlag håller god kvali-

tet.  

Underlagen håller god kvalitet i samtliga granskade 
fall.  

Avtalstrohet 
- Att köp görs på tecknade avtal. 

Rutinen är under framtagen och beslutad i Haninge 
men inte i Nynäshamn.   
Beslut kommer att fattas i Nynäshamn när analysen 
är möjlig att genomföra.  
 
Rutinen kommuniceras till berörda ansvariga ge-
nom Internkontrollgrupperna samt vid arbetet med 
avtalstroheten med förvaltningarna.  
  

Avtalsuppföljning 
- Att leverantörer tillämpar korrekta villkor.  

Arbetssätt och modeller för hur avtalsförvaltning 
och avtalsuppföljning ska gå till i nuläget samt även 
en viljeriktning för framtiden har arbetats fram och 
har under 2015 börjat tillämpas i en initialt begrän-
sad omfattning. 

Möjliggörande av korrekta köp 
- Att tydlig information om hur inköp ska 

göras finns tillgänglig.  

Arbete med tydliggörande och tillgängliggörande 
pågår. Upphandling av ny avtalsdatabas pågår och 
en kommunikationsplan för hela upphandlings-
verksamheten ska arbetas fram. 

Ekonomiska rapporter 
- Att budgeterade medel används på korrekt 

sätt 

Följs upp centralt och rapporteras under separat 
punkt i denna redovisning.  

Mutor och bestickning 
- Att verksamheten bedrivs utan risk för oe-

gentligheter.  

Följs upp av verksamhetscontroller på KSF Ha-
ninge.  
Upphandling Södertörn bedöms inte vara en hög-
riskverksamhet vad gäller oegentligheter. Affärer 
sköts på ett affärsmässigt sätt med mycket god 
kontroll av detta kontrollmoment.  

 

  



 

2.5 Ekonomi 
 
Nämndens intäkter för året budgeterades till 8720 tkr och nämndens kostnader budgeterades till 

9420 tkr. Skälet till detta var att nämnden under de tre föregående verksamhetsåren ackumulerat ett 

överskott om 732 tkr. Årets resultat blev ett underskott på 965 tkr. Delar av underskottet balanse-

ras mot tidigare års överskott på sammanlagt 732 tkr vilket ger nämnden ett balanserat underskott 

på 233 tkr. 

 

2.5.1 Ekonomiskt resultat e-handelsprojektet – Effektiva Inköp 
 
E-handelsprojektet har under 2015 kostat 1 274 tkr. I huvudsak användes resurserna till projektle-

dare och IT-konsulter för att påbörja uppsättningen av systemet. Igångsättningen av det nya in-

köpssystemet, som också innehåller all leverantörsfakturahantering, är planerad till den 2 mars i 

Haninge och 5 april i Nynäshamn. Projektet har sedan starten sammanlagt förbrukat 2 057 tkr av 

projektets sammanlagda budget på 4,7 mnkr, vilket är i stort sett enligt plan. 

 

2.5.2 Ekonomiskt resultat samordnad varudistribution 
 
Kostnaden för den samordnade varudistributionen ingår numera i kostnaden för effektiva inköp. 

Kostnaden består i huvudsak projektledarens lönekostnader. Övriga kostnader i samband med 

samordnade varutransporter tar respektive kommun direkt. 

 

2.6 Personal 
 
Nämndens personal är anställd av kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun. Resultatet på 

arbetsplatsundersökningen, HME, för 2015 blev 77,8 vilket kan jämföras med resultatet 2014 på 

80,3. Under 2015 har en ny chef, två upphandlare och en systemförvaltare för inköp anställts. Vissa 

rekryteringar kvarstår att göra. Verksamhetsansvarig för Inköp samt en upphandlare avslutade un-

der året sina anställningar. Vid årsskiftet var sammanlagt 13 personer anställda hos Upphandling 

Södertörn. 

 

  



 

2.7 Verksamhetsstatistik 
 
Nedan följer inköpsstatistik för 2015. 
 
Haninge Kommun 
Upphandlingspliktig inköpsvolym: ca 1,3 miljarder 
Antal leverantörer i leverantörsreskontran:  12 739 st 
Antal använda leverantörer 2015: 6 763 st  
Antal leverantörer i avtalsdatabasen: 664 st 
 
Största kostnadskategorier:  

Huvudverksamhet 764 145 013 kr  

Bygg och anläggning 149 503 396 kr 

Personalrelaterade inköp 104 376 930 kr 

Stödtjänster & Transport   61 111 260 kr  

 
 
Nynäshamns Kommun 
Upphandlingspliktig inköpsvolym: ca 0,5 miljarder 
Antal leverantörer i leverantörsreskontran:  13 433 st 
Antal använda leverantörer 2015: 3 361 st  
Antal leverantörer i avtalsdatabasen: 319 st 
 
Största kostnadskategorier:  

Huvudverksamhet 121 258 110 kr 

Bygg och anläggning 110 524 753 kr 

Energi och vatten   26 325 301 kr 

Livsmedel   16 009 212 kr 

 
 

2.8 Framtid 
 
I samband med att kommunerna beslutade att inrätta Upphandling Södertörn som en gemensam 

upphandlings- och inköpsorganisation beslutades även att en utvärdering av verksamheten ska göra 

efter tre år och denna utvärdering kommer således att genomföras under våren 2016. Under året 

har Upphandling Södertörn genomfört 75 upphandlingar vilket inte är tillräckligt många för att 

tillgodose det samlade behovet av upphandlingar. Det saknas idag avtal inom flera områden vilket 

är både problematiskt och kostsamt för verksamheten. De nuvarande resurserna är helt enkelt inte 

tillräckliga för att kunna bedriva en fungerande verksamhet, både på kort sikt och inom en över-

skådlig framtid. Till arbetet med att genomföra upphandlingar kommer arbetet med uppföljning av 

tecknade avtal pågår och detta blir allt viktigare, men det arbetet är något som i dagsläget inte prio-

riteras. 

 



 

Tre nya upphandlingsdirektiv antogs av EU i början av 2014. Dessa direktiv skulle ha införts i 

svensk lagstiftning första halvåret 2016, men processen är försenad och ny lagstiftning förväntas 

inte förrän våren 2017. 

 





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

2015-12-01

Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget 2016

1. 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.

2. 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. 

Södertörns upphandlingsnämnd              N 
Dnr SUN 2016/14



3. 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 

4 st Delår 2 samt ÅR



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

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 
hållbart sätt

HME i APU Högre än 2015 ÅR

Det viktigaste styrdokumentet för Upphandling Södertörn är den gemensamma 
upphandlingspolicy med riktlinjer som antogs av respektive kommuns fullmäktige under maj-
juni 2014. Riktlinjerna har under hösten 2014 omarbetats med anledning av den höjda 
direktupphandlingsgränsen. Delegationsordningen har reviderats i mars 2015.

4. Särskilda uppdrag för 2016

4.1. 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 
succesivt under 2016.

5. Ekonomiska ramar 2016

5.1. Driftbudget Upphandlingsnämnden

Intäkter (belopp i tkr) Budget 2016

Nynäshamn 3832

Haninge 6168

Övriga intäkter 720

Summa 10720

Budget 2016Kostnader (belopp i tkr)

Lönekostnad 8994

Övriga personalkostnader

Lokalkostnader 320

Köp av tjänster 946

Köp av varor 170

Övriga kostnader 290



Kommentarer budget 2016

Kommunerna kommer under 2016 att tillskjuta totalt 10 miljoner kronor och kostnaderna 
fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel.

Projekten effektiva inköp och samordnad varudistribution rullar på och under våren kommer 
systemet för elektronisk handel att tas i bruk i båda kommunerna. När systemet är på plats så 
kommer även flera leverantörer kunna kopplas på för samordnad varudistribution. Med 
anledning därav kommer under året två tjänster, systemförvaltare inköp och inköpslogistiker, 
att belasta projektet effektiva inköp respektive projektet samordnad varudistribution. Projekten 
beräknas avslutas vid årsskiftet 2016/2017 och tjänsterna kommer sedan att övergå i drift.

Medel för systemägarskap av gemensamt beställnings- och fakturahanteringsystem för 
elektronisk handel, Proceedo, har ännu inte införlivats i budget utan kommer under året att 
belasta projektet Effektiva Inköp. Hur detta ska hanteras 2017 kvarstår att besluta. Kostnaderna 
för projektet fördelas i dagslägen även enligt annan ekonomisk fastställd princip (fastställd i 
projekt Effektiva Inköp).

Summa 10720



Vidare har inte medel för överföring av leverantörsfakturaprocessen från Redovisningsenheten 
till Upphandling Södertörn (3 st tjänster) hanterats ännu. Detta kommer att bokföras som övriga 
intäkter och ska inte ingå i den kostnad som delas mellan Haninge och Nynäshamns kommun.

I syfte att öka tillgänglig kapacitet för upphandling har Upphandling Södertörn träffat en 
överenskommelse med ekonomidirektören i Haninge och ekonomichefen i Nynäshamn och 
kommer som ett resultat därav att anställa 1-2 st upphandlare som inte är finansierade i årets 
budget. Intäkter för dessa för dessa tjänster kommer att inkomma via interndebitering för 
genomförande av upphandlingsuppdrag vid större investeringsprojekt. I dagsläget är varken 
intäkterna eller kostnaderna angivna i budget då det kvarstår att besluta om omfattning.

Under 2016 kommer samarbetet med Tornberget att utökas och det kommer att innebära att vi 
dubblerar kapaciteten för genomförande av upphandlingar åt Tornberget. Beslut är ännu inte 
fattat av Tornberget AB:s styrelse. Medel för detta kommer att inkomma via månatlig 
debitering och bokföras som övriga intäkter. I dagsläget är varken intäkterna eller kostnaderna 
angivna i budget då beslut ännu inte är fattat.

6. Budget 2017

Det är Haninge kommunfullmäktige som fastställer budgeten för Södertörns 
upphandlingsnämnd. Innan budgeten fastställs skall samråd ske med Nynäshamns kommun. 
Detta skall enligt 4 § första stycket i gällande avtal om samverkan ske mellan 
kommunstyrelserna under mars månad. Syftet är bland annat att de kommuner som fastställer 
sin årsbudget före sommaren skall veta vilket belopp som skall avsättas för Södertörns 
upphandlingsnämnd.

Det kan konstateras att behovet av upphandlingar årligen vida överstiger tillgänglig kapacitet 
och att befintliga resurser inom Upphandling Södertörn inte förslår för att möta verksamheterna 
upphandlingsbehov. I samband med beslutet att inrätta Södertörns upphandlingsnämnd 
beslutades att en utvärdering av verksamheten skulle genomföras efter tre år och det faller sig 
således naturligt att adressera kapacitets- och kundnöjdhetsfrågan i samband med denna 
utvärdering. Utvärdering kommer att genomföras under T1 2016. Resultatet av utvärdering 
kommer enligt nämnden att påverka såväl ansvar som budget för 2017 varför ingen preliminär 
budget för 2017 kan anges i nuläget.

Förvaltningen återkommer under vårens budgetssamverkan med ett förslag till reviderat 
uppdrag och budget.



Södertörns
UPPHANDLINGSNÄMND
i kommunerna Haninge och Nynäshamn 

Attestförteckning 2016 (SUN 2016/15) 2016-02-10

Södertörns upphandlingsnämnd

Ansvar Text Namn Beloppsgräns Ersättare
1112 Ordförande Södertörns 

upphandlingsnämnd
Raymond Svensson 250 000 Vice ordförande

1113 Upphandlingschef Mikael Blomberg 250 000 Ekonomidirektör

Kommundirektören bemyndigas att vid behov utse annan ersättare inom kommunstyrelseförvaltningen.
_____________________________________________________________________________________________________________

Attestförteckningen ska årligen beslutas av nämnd i enlighet med attestreglementet.
Kopia av attestförteckningen lämnas snarast efter nämndens beslut till redovisningsenheten
Redovisningsenheten måste även inneha namnteckningsprov på samtliga attestanter. För detta finns särskild blankett. Denna blankett ska 
även användas under löpande år vid förändringar av innehavare av befattning.
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