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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 2 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Plats och tid Lokal 6C29, Haninge kommunhus
Måndag 2017-02-06, kl. 13.30

Beslutande Liselott Vahermägi, ordförande (S)
Raymond Svensson, vice ordförande (C)
Kjell Bjerrehorn (L)

Ersättare Harry Bouveng (M)
Mikko Svensson (S)
Jeanette Hellmark (M)

Övriga 
deltagande

Mikael Blomberg, upphandlingschef (§ 1-5, 7)
Rebecca Band, kommunsekreterare
Tina Wallström Bernhav, kanslichef utbildningsförvaltningen (§ 3)
Madeleine Marjasin, skoljurist utbildningsförvaltningen(§ 3)
Björn Tideman, utredare utbildningsförvaltningen (§ 3)
Lena Mårdh, upphandlare (§ 3)
David Pyring, upphandlare (§ 7)
Li Langemark, upphandlingskonsult (§ 7)
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 3 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justeringens 
plats och tid

Kansliet, 2017-02-15

Paragrafer 1 - 9

Sekreterare
Rebecca Band

Ordförande
Liselott Vahermägi (S)

Justerare
Raymond Svensson (C)
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 4 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

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 2017-02-06

Datum då anslaget 
sätts upp

2017-02-16

Datum då anslaget
tas ned

2017-03-10

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, Haninge kommunhus

Underskrift
Rebecca Band, sekreterare

Page 4 of 40



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 5 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Innehållsförteckning

Ärende Sida
§ 1 Fastställande av dagordning...................................................................................6
§ 2 Val av justerare.......................................................................................................7
§ 3 Information..............................................................................................................8
§ 4 Årsredovisning 2016 ...............................................................................................9
§ 5 Sammanträdesplan 2017......................................................................................11
§ 6 Attestförteckning 2017 ..........................................................................................13
§ 7 Godkännande av underlag till anbudsansökan gällande upphandling av 

Digital plattform 2018 - IT-drift, förvaltning och support åt Nynäshamns 
kommun ................................................................................................................14

§ 8 Delegationsbeslut .................................................................................................16
§ 9 Meddelanden ........................................................................................................17
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 6 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 1 Fastställande av dagordning

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Föreliggande dagordning fastställs.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Föreliggande dagordning fastställs.
__________
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 7 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 2 Val av justerare

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Södertörns upphandlingsnämnds vice ordförande Raymond 

Svensson utses att jämte ordföranden justera nämndens 
protokoll onsdag 2017-02-15.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnds vice ordförande Raymond 

Svensson utses att jämte ordföranden justera nämndens 
protokoll onsdag 2017-02-15.

__________
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 8 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 3 Information

Informationspunkter:
- Tidigare interpellationsfråga
- En basutbildning om upphandling för nämnden
- En förmiddag/eftermiddag om upphandling i Nynäshamn
- Pågående utvärdering av nämndens verksamhet
- Pågående rekrytering

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Informationen läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 9 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/2

§ 4 Årsredovisning 2016

Sammanfattning
Södertörns upphandlingsnämnds stora fokus under året, utöver 
basuppdraget att genomföra upphandlingar, har varit att komma till 
rätta med de övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns 
med. På denna punkt har kommunerna vad gäller resursfrågan 
beslutat att tillskjuta permanenta resurser fr.o.m. 2017 och 
rekrytering pågår. Under året har nämnden även strävat efter att 
försöka samordna upphandlingarna mellan kommunerna i så hög 
utsträckning som möjligt för att på så vis dra nytta av ökad 
köpkraft. Nämnden har även sökt samarbete med andra 
upphandlande myndigheter i enskilda upphandlingar och för 
närvarande pågår dialog och diskussion kring detta, främst med 
några av kommunerna på Södertörn. 
Under året har även elektronisk handel innefattande både inköp och 
faktura införts i Haninge och Nynäshamn och införandet har varit 
lyckat i båda kommunerna. För att stödja verksamheterna på bästa 
sätt har även en supportfunktion för både upphandling och inköp 
inrättats. Den samordnade varudistribution har fortlöpt och under 
hösten har övriga varor som inte är livsmedel börjat anslutas till 
distributionsflödet. Det kan konstateras att det som ett resultat av 
den samordnade varudistributionen går att se betydande 
miljövinster när det gäller CO2 utsläpp i våra kommuner. 
Det ekonomiska resultatet för året visar på ett överskott om 527 tkr. 
Överskottet balanseras mot föregående års underskott på 233 tkr 
vilket ger ett underliggande resultat på 294 tkr som överförs till 
2017.

Underlag för beslut
- Södertörns upphandlingsnämnds årsredovisning 2016

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Årsredovisningen 2016 godkänns.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 10 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Årsredovisningen 2016 godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 11 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/108

§ 5 Sammanträdesplan 2017

Sammanfattning
Södertörns upphandlingsnämnd har att fastställa sina 
sammanträdestider för 2017. Eftersom nämndens sammansättning 
ändrades fr o m den 1 januari 2017, beslutade nämnden vid 
sammanträdet den 5 december 2016 att enbart fastställa datum och 
tid för sammanträdet den 6 februari 2017.
Upphandlingsenheten har tagit fram nedanstående förslag till 
sammanträdesplan för resten av 2017. Antalet sammanträden 
föreslås vara oförändrat jämfört med 2016.
3 april
15 maj
18 september
23 oktober
4 december
Samtliga sammanträden äger rum på måndagar kl 13:30.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Föreslagen sammanträdesplan för Södertörns 

upphandlingsnämnd fastställs.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Ordföranden föreslår att en basutbildning om upphandling riktad 
till nämndens ledamöter och ersättare genomförs i samband med ett 
nämndsammanträde. Samtliga närvarande enas om att 
basutbildningen ska genomföras den 3 april med start kl 12:00.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Föreslagen sammanträdesplan för Södertörns 

upphandlingsnämnd fastställs.
2. En basutbildning om upphandling riktad till nämndens 

ledamöter och ersättare genomförs den 3 april med start kl 
12:00.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 12 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliet (KSF)
För kännedom: Enheten för kommunikation och marknadsföring 
samt löneenheten (Haninge), Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 13 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/107

§ 6 Attestförteckning 2017

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

Underlag för beslut
- Förslag till attestförteckning 2017 för Södertörns 
upphandlingsnämnd

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Beslutsattestanter och ersättare år 2017 enligt förteckning i 

bilaga godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Beslutsattestanter och ersättare år 2017 enligt förteckning i 

bilaga godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 14 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/119

§ 7 Godkännande av underlag till 
anbudsansökan gällande upphandling av 
Digital plattform 2018 - IT-drift, förvaltning 
och support åt Nynäshamns kommun

Sammanfattning
Upphandling Södertörn genomför en upphandling av Digital 
plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support åt Nynäshamns 
kommun. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande 
och avser helhetsåtagande av IT-drift och inkluderar användarnära 
IT-tjänster, IT-infrastruktur och servicedesk.
Anbudsinbjudan är den andra delen i den tvåstegsprocess som ett 
förhandlat förfarande innebär. Underlaget för anbudsansökan 
annonserades 10 januari 2017.
Värdet för den kommande avtalsperioden (inklusive 
förlängningsoptioner) är svår att uppskatta, men värdet beräknas 
överstiga 50 miljoner kronor.

Underlag för beslut
- SEKRETESS Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse
- SEKRETESS Allmänna villkor till avtal
- SEKRETESS Anbudsinbjudan digital plattform
- SEKRETESS Avtal
- SEKRETESS Kravspecifikation
- SEKRETESS Personuppgiftsbiträdesavtal
- SEKRETESS Servicenivåer
- SEKRETESS Svarbilaga anbud
- SEKRETESS Svarsbilaga priser
- SEKRETESS Utvärderingsområden
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 15 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Bilagt förslag ”Anbudsinbjudan gällande upphandling av 

Digital plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support” 
godkänns.

2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa 
slutligt underlag för anbudsinbjudan.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Bilagt förslag ”Anbudsinbjudan gällande upphandling av 

Digital plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support” 
godkänns.

2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa 
slutligt underlag för anbudsinbjudan.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns upphandlingsnämnd
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 16 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/3

§ 8 Delegationsbeslut

Sammanfattning
Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas 
till Södertörns upphandlingsnämnd.
Upphandlingsenheten redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.

Underlag för beslut
- Anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 2016-11-14 t o 
m 2017-01-23 REV.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 17 (17)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 9 Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena hos nämndens 
sekreterare.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2016-12-
14; § 192 Val av ledamot tillika ordförande (Liselott 
Vahermägi) samt val av ersättare (Harry Bouveng) till Södertörns 
upphandlingsnämnd för perioden 2017-2018.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Meddelandet läggs till handlingarna

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Meddelandet läggs till handlingarna
__________
Expedieras: Akt
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/2

§ 4 Årsredovisning 2016

Sammanfattning
Södertörns upphandlingsnämnds stora fokus under året, utöver 
basuppdraget att genomföra upphandlingar, har varit att komma till 
rätta med de övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns 
med. På denna punkt har kommunerna vad gäller resursfrågan 
beslutat att tillskjuta permanenta resurser fr.o.m. 2017 och 
rekrytering pågår. Under året har nämnden även strävat efter att 
försöka samordna upphandlingarna mellan kommunerna i så hög 
utsträckning som möjligt för att på så vis dra nytta av ökad 
köpkraft. Nämnden har även sökt samarbete med andra 
upphandlande myndigheter i enskilda upphandlingar och för 
närvarande pågår dialog och diskussion kring detta, främst med 
några av kommunerna på Södertörn. 
Under året har även elektronisk handel innefattande både inköp och 
faktura införts i Haninge och Nynäshamn och införandet har varit 
lyckat i båda kommunerna. För att stödja verksamheterna på bästa 
sätt har även en supportfunktion för både upphandling och inköp 
inrättats. Den samordnade varudistribution har fortlöpt och under 
hösten har övriga varor som inte är livsmedel börjat anslutas till 
distributionsflödet. Det kan konstateras att det som ett resultat av 
den samordnade varudistributionen går att se betydande 
miljövinster när det gäller CO2 utsläpp i våra kommuner. 
Det ekonomiska resultatet för året visar på ett överskott om 527 tkr. 
Överskottet balanseras mot föregående års underskott på 233 tkr 
vilket ger ett underliggande resultat på 294 tkr som överförs till 
2017.

Underlag för beslut
- Södertörns upphandlingsnämnds årsredovisning 2016

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Årsredovisningen 2016 godkänns.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Årsredovisningen 2016 godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Nynäshamns kommun
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Besöksadress: Rudsjöterrassen 2 

 

 

Årsredovisning 2016 för Södertörns upphandlingsnämnd 
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Förvaltningsberättelse 

Södertörns upphandlingsnämnd stora fokus under året, utöver basuppdraget att genomföra upp-
handlingar, har varit att komma till rätta med de övermäktiga balanserna med ärenden som inte 
hinns med. På denna punkt har kommunerna vad gäller resursfrågan beslutat att tillskjuta perma-
nenta resurser fr.o.m. 2017 och rekrytering pågår. Fokus vid genomförandet av upphandlingar är 
alltid att skapa goda affärer. Under året har nämnden även strävat efter att försöka samordna upp-
handlingarna mellan kommunerna i så hög utsträckning som möjligt för att på så vis dra nytta av 
ökad köpkraft. Nämnden har även sökt samarbete med andra upphandlande myndigheter i en-
skilda upphandlingar och för närvarande pågår dialog och diskussion kring detta, främst med några 
av kommunerna på Södertörn. 

Under året har även elektronisk handel innefattande både inköp och faktura införts i Haninge och 
Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Ett nytt system för inköp innebär 
inte bara en förändring av inköpsmönster, utan även förändringar av arbetssätt i hela verksamheten 
vad gäller kultur och arbetssätt. Inköpsstödet har hanterat många olika typer av frågor som rör hela 
inköpsprocessen, allt från upphandling till transporter, leveranser och fakturahantering. För att 
stödja verksamheterna på bästa sätt har även en supportfunktion för både upphandling och inköp 
inrättats. Den samordnade varudistribution har fortlöpt och under hösten har övriga varor som 
inte är livsmedel börjat anslutas till distributionsflödet. Övrigt gods levereras på onsdagar och sker 
initialt från de fyra mest frekventa varuleverantörerna. Ambitionen är att under våren 2017 har 
anslutit övriga större varuleverantörer till samordningen. Det kan konstateras att det som ett resul-
tat av den samordnade varudistributionen går att se betydande miljövinster när det gäller CO2 ut-
släpp i våra kommuner. Det finns dock tyvärr fortfarande utmaningar för såväl kommunerna som 
distributören att få samtliga leveranser att komma inom tidsfönstret +/- 30 min men båda parterna 
arbetar med problemet. 

Det ekonomiska resultatet för året visar på ett överskott om 527 tkr. Överskottet balanseras mot 
föregående års underskott på 233 tkr vilket ger ett underliggande resultat på 294 tkr som överförs 
till 2017. 
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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 värdkom-
mun. Den personal som arbetar åt nämnden är anställd av Haninge kommun och ingår i kommun-
styrelseförvaltningen. 

 

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 verk-
samheten 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 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.  

 

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 Nynäs-
hamns kommunfullmäktiges mål i fyra respektive tre målområden. 

Haninge 

1. Välmående kommuninvånare 
2. Utveckling 
3. En attraktiv närmiljö 
4. Effektivitet, kvalitet och service 
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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 upphandlings-
nämndens verksamhet. 
 
Varje målområde består av flera mål. För varje mål anges nämndens strategier, indikatorer och 
eventuellt målvärde samt när uppföljning görs. 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 långtids-
arbetslösa får anställning 
eller praktikplats 

Antal upphand-
lingar 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 2016 
Under året har krav på anställning eller praktikplats ställts i tre upphandlingar; två avseende parke-
ringsövervakning och en avseende daglig städning inom förskolor och skolor, vilket innebär att 
nämnden inte når upp till utsatt målvärde. En bidragande orsak till detta är att de upphandlingar 
som genomförts under året inte varit lämpade för ändamålet. En annan faktor är att det är sällan 
verksamheten påkallar dylika krav vid upphandling. Nämnden kommer därför att lyfta frågan kring 
vem som äger att påkalla att dylika krav ska ställas vid upphandling och om så erfordras så kommer 
en justering av gällande riktlinjer att genomföras för att förtydliga denna fråga. 

Antalet anbud och andelen uteslutna anbud bedöms kvarstå på samma nivå som 2015. Under 2016 
är det vår bedömning att antalet anbud respektive uteslutna anbud varken ökat eller minskat. 
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Under tertial ett och två genomfördes inga aktiviteter med det lokala näringslivet, men under tertial 
tre genomfördes fyra aktiviteter; två i Haninge och två i Nynäshamn. I respektive kommun genom-
fördes två seminarier tillsammans med lokala företagare med syfte att informera och öka kunskap-
en om offentlig upphandling, informera om vad som är på gång i respektive kommun samt infor-
mera om hur det går till att lämna anbud vid offentlig upphandling. Seminarierna har varit mycket 
lyckade. Intresset i respektive kommun bedöms ha varit högt vilket visade sig i ett högt deltagaran-
tal. Seminarierna bjöd på mycket bra dialog och diskussion och bedöms ha varit så lyckade att mot-
svarande aktiviteter med största sannolikhet kommer att arrangeras under 2017. 

 

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 kommu-
nernas upphandlingar 
av varor och tjänster 
 

Antal samordnade 
upphandlingar av 
samtliga upphandling-
ar 

50 % ÅR 

Nämnden ska hålla sin 
budget 

Prognos ekonomiskt 
resultat 

Ja/Nej Delår 1, 2 samt ÅR 

Rättssäker och af-
färsmässig upphand-
ling. 

Leverans av upphand-
ling i tid.  

NY ÅR 

 
Uppföljning 2016 

Antalet upphandlingar som samordnas mellan Haninge och Nynäshamn samt Tornberget och Ha-
ninge Bostäder AB bedöms ha ökat. Under året har sammanlagt 86 ärenden slutförts. 49 av dessa 
har av Upphandling Södertörn bedömts vara möjliga att samordna. 29 av de som bedömts möjliga 
att samordna har varit samordnade, vilket motsvarar 59%. Utfallet hade kunnat vara högre om 
exempelvis Upphandling Södertörn hade ett tydligare mandat att bestämma om vilka upphandling-
ar som samordnas och där verksamheten inte får påkalla att genomföra en egen upphandling inom 
området. Med anledning därav kommer frågan kring vem som äger att besluta om att upphand-
lingar inom vissa områden alltid skall genomföras samordnat att diskuteras med respektive kom-
mun och om så erfordras kommer en justering av gällande riktlinjer att genomföras för att förtyd-
liga denna fråga. Andelen samordnade upphandingar av under året samtliga genomförda upphand-
lingar uppgår till 34%. 

Det ekonomiska resultatet för året visar på ett överskott om 527 tkr. Överskottet balanseras mot 
föregående års underskott på 233 tkr vilket ger ett underliggande resultat på 294 tkr som överförs 
till 2017. 
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Vad gäller leverans av upphandling i tid så kan det konstateras att Upphandling Södertörn inte 
ännu är i fas vad gäller att genomföra upphandlingar utifrån verksamheternas önskemål och behov. 
Under året har vi valt att försöka prioritera ramavtal före övriga upphandlingar, men det är inte 
alltid så lätt när verksamheten har behov som behöver genomföras här och nu. Skälet till proble-
men med leverans av upphandling i tid har varit bristande resurser i förhållande till behovet av 
upphandlingar. Efter diskussion med kommunledningarna i båda kommunerna beslutades om en 
tillfällig resursförstärkning för 2016 och en permanent sådan för 2017 varför verksamheten just nu 
är mitt uppe i ett omfattande rekryteringsförfarande. Till dess att rekryteringarna är genomförda 
kommer konsulter att anlitas för att öka resurstillgången och möjliggöra genomförande av flera 
upphandlingar och goda affärer. 

 
12. En attraktiv arbetsgivare  
16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare 
Strategi Indikator Målvärde Uppföljning 

Förvalta Upphandling 
Södertörns personella 
resurser på ett långsik-
tigt och hållbart sätt 

HME i APU Högre än 2015 
 

ÅR 

 
Uppföljning 2016 

Hållbart medarbetarengagemang, HME, mäts på helåret och årets resultat visar på ett utfall om 
76,4 vilket ska jämföras med 77,8 för 2015. Årets resultat innebär således en mindre försämring i 
förhållande till föregående år. HME mäter tre dimensioner; motivation, ledarskap och styrning. 
Utfallet för motivation och ledarskap ligger över medelvärdet medan utfallet för styrning ligger 
under. 2016 har varit ett år som präglats av förändring med exempelvis driftsättning av elektronisk 
handel och inrättande av en supportorganisation för upphandling och inköp. Vidare har verksam-
heten även övertagit leverantörsfakturaprocessen för Haninge kommun. Målen har under året såle-
des varit under förändring samtidigt som de stora förändringarna både vad gäller verksamhet och 
även rekrytering av personal inneburit att det inte funnits tillräckligt med tid för att jobba tillsam-
mans med dessa frågor. Ett arbete med att förtydliga arbetsplatsen mål har initierats och målet är 
skapa en tydlig linje mellan kommunens övergripande mål, Södertörns upphandlingsnämnds mål 
och slutligen medarbetarens mål. För att säkerställa nämndens viktigaste resurser, personalen, så 
kommer verksamheten även under 2017 att organisatoriskt förändras i syfte att stärka ett närva-
rande och medarbetarnära ledarskap. 

 

Särskilda uppdrag för 2016 

Införande av elektronisk handel, samordnad varudistribution och ny organisation för in-

köp 

Upphandling Södertörn har utvecklat sin verksamhet under tre års tid i nuvarande organisations-
form. Utöver uppdraget som nämnden fick i samband med bildandet innefattar verksamheten nu 
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även ett inköpsstöd för elektronisk handel och samordnad varudistribution för Haninge och 
Nynäshamns kommuner. 

Elektronisk handel och ny organisation för inköp 
Inom Upphandling Södertörn finns verksamhetsgrenen Inköpsstödet. Inköpsstödet har till uppgift 
att stödja båda kommunerna i frågor kring beställning, leverans och faktura. Det har varit ett inten-
sivt år för Inköpsstödet. Att införa ett system för inköp innebär inte bara en förändring av in-
köpsmönster, utan även att befintliga arbetsuppgifter förändras och nya arbetsuppgifter tillkom-
mer. Inköpsstödet har hanterat många olika typer av frågor som rör hela inköpsprocessen, allt från 
upphandling till transporter, leveranser och fakturahantering. 

Verksamheten behöver breda kunskaper om såväl systemet som kommunernas olika arbetssätt, 
vilket till viss del saknades vid uppstarten, men som under året löpande har förstärkts. Under 2016 
det arbetats fram manualer och rutiner och uppföljningsutbildningar avseende livsmedel har ge-
nomförts. Verksamheten träffar även regelbundet inköpssamordnare i båda kommunerna. Arbetet 
med elektronisk handel pågår fortlöpande. Nya leverantörer ansluts för beställning i inköpssyste-
met och inköpsstödet arbetar aktivt med att öka antalet elektroniska fakturor. I dagsläget finns 
nitton leverantörer anslutna för elektronisk beställning i inköpssystemet. Nynäshamn och Haninge 
kommuner har tillsammans genomfört cirka 30 000 order, varav den övervägande delen avser 
livsmedel.  

Samordnad varudistribution 
Under 2016 har det i de båda kommunerna levererats ca 2500 ton via den samordnade varudistri-
butionen och livsmedel står för den stora delen av volymen. Övrigt gods levereras på onsdagar 
från de fyra mest frekventa varuleverantörerna. Ambitionen är att under våren 2017 har anslutit 
övriga större varuleverantörer till samordningen. Redan nu går det att se betydande miljövinster 
när det gäller CO2 utsläpp till följd av den samordnade varudistributionen. Det är tyvärr fortfa-
rande svårt att få leveranserna att ske inom tidsfönstren på +/- 30 min från planerad tid trots juste-
ringar i rutter. Skälen till detta är flera och både kommunerna och leverantören arbetar med att få 
bukt med detta. Även reklamationsrutinen kommer att ses över då den kräver mycket manuellt 
arbete. 
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Resultatrapport och analyser 
Budgetuppföljning och prognos 

Driftredovisning 

Det ekonomiska resultatet för året visar på ett överskott om 527 tkr. Överskottet balanseras mot 
föregående års underskott på 233 tkr och det underliggande resultatet på 294 tkr överförs till 2017. 

Investeringsredovisning 

Effektiva Inköp (e-handelsprojektet) har under 2016 haft en intensiv fas med implementering av 
inköps- och fakturahanteringssystem. Under året har projektet genererat kostnader på 3 723 tkr. 
Sedan projektets start 2013, inkluderat årets kostnader, har projektet använt 5 456 tkr jämfört med 
det budgeterade 5000 tkr. Initialt omfattade projektet inte leverantörsfakturor. Under projektets 
gång beslutades dock att även införliva detta, vilket innebar merkostnader. Projektet är avslutat och 
kommer att faktureras respektive kommun. 

Resultaträkning 2016 
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Intern kontroll 
Internkontrollplan för SUN 2016 

 

Kommentarer till internkontrollplan 2016 

 

Upphandling av varor och tjänster 
Uppföljning av att upphandling sker genomförs löpande genom inköpsanalys och stickprov. Upp-
följning av 2016 kommer att slutföras i separat ordning efter det att analys av avtalstrohet har ge-
nomförts då kontrollerna kan ske mot bakgrund av samma basdata. 

Upphandlingsunderlag 
Det har under året uppmärksammats ett fall där tillämpningen av antagna riktlinjer blivit aktuell att 
diskutera. Tillämpningen av riktlinjer och vem som ansvarar för att tillämpa dessa i valda delar 
kommer under 2017 att förtydligas. 

Avtalstrohet 
Framtagande av basdata pågår och analysen av avtalstroheten kommer att genomföras inom kort. 
Basdata som ligger till grund för mätning av avtalstrohet kommer även att tillämpas för kontroll-
momentet upphandling av varor och tjänster. 
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Avtalsuppföljning 
Uppföljning av avtal är viktigt, svårt och tidskrävande. Det finns rutiner fastställda och ansvarför-
delningen framgår av antagna riktlinjer för upphandling. Det har dock under året uppmärksammats 
att många verksamheter upplever en osäkerhet om vem som ansvarar för uppföljning av avtal, 
viket kan hänga ihop med frågan om vem som äger ett avtal. Ansvaret för uppföljning av leverans 
inom ramen för ett avtal åvilar enligt riktlinjerna verksamheten. Det finns även en fastslagen mo-
dell för avtalsuppföljning. Tillämpningen av modellen med tillhörande ansvar för genomförande av 
uppföljning kommer att förtydligas under 2017. 

Möjliggörande av korrekta inköp 
Informationen om avtalen samt rutiner för inköp är uppdaterade och publicerade i avtalsdatabas 
respektive på hemsida. Informationen om avtalen går dock att göra ännu mer lättillgänglig, vilken 
kommer att ses över i samband med byte av avtalsdatabas under våren 2017. Till stöd för att göra 
korrekta inköp finns numera även inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. 

Ekonomiska rapporter för nämnden 
Nämnden erhåller löpande i samband med varje möte uppdaterad information om ekonomiskt 
utfall och prognos. 

Mutor och bestickning 
Kontroller genomförs löpande av verksamhetskontroller vid KSF och det finns ingenting i dagslä-
get som tyder på eventuella mutor eller bestickning. Inom Upphandling Södertörn råder en mycket 
stor försiktighet kring detta och frågorna diskuteras löpande. 

Övrigt 

Upphandlingar 

Under året har 86 ärenden avslutats; 47 avser ramavtal, 26 avser övriga avtal och 13 avser LOV. Av 
ramavtalen avser 9 varor och 38 tjänster. Sammanlagt 30 upphandlingar har samordnats och av 
dessa avsåg 29 ramavtal. För Haninges räkning har det genomfört 27 särskilda upphandlingar. 
Motsvarande siffra för Nynäshamn är 16. I Haninge har 12 ärenden enligt LOV hanterats och i 
Nynäshamn är motsvarande siffra 1 ärende, se även bilaga 1 Statistik slutförda ärenden 2016. 

 

Rättsliga ärenden 

Överprövningar 
Under året har sex överprövningar slutförts och Upphandling Södertörn har vunnit samtliga. För 
tillfället pågår fyra överprövningar. 

Skadestånd 

Under 2016 har det förekommit två tvister avseende skadestånd. I det ena fallet har en tidigare 
leverantör, ABC Hemtjänst (antagen enligt Lag om valfrihetssystem för utförande av hemtjänst i 
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Nynäshamn) stämt Nynäshamns kommun för felaktig hävning av avtalet. Nynäshamn hävde avta-
let bl.a. pga. att kommunen bedömde att leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutöv-
ningen. ABC Hemtjänst AB:s skadeståndskrav uppgår till 3 610 000 kr jämte ränta. Parterna nådde 
under sista tertialet en förlikning i ärendet, varför den utsatta huvudförhandlingen ställdes in. 

I det andra fallet har en tidigare leverantör, SIAAB, brutit kontraktet med kommunen i etapp 2-4 
avseende utbyggnad av vatten och avlopp i Årsta Havsbad. Under året har det pågått förhandlingar 
mellan parterna i frågan och nästa steg i ärendet var domstolsförhandling. Tyvärr meddelade 
SIAAB under sista tertialet att bolaget går i konkurs varför Haninge kommuns krav på SIAAB 
kommer att bevakas i konkursförfarandet. 

Framtid 

Fokus under 2016 har varit att säkerställa resurser för en långsiktigt hållbar verksamhet. Genom de 
resursförstärkningar som beslutats är de verksamhetens bedömning att upphandlingskapacitetet 
torde vara säkerställd på en bra nivå så fort vi är ikapp med de upphandlingar och uppdrag som 
släpar och inte är genomförda. Under 2017 kommer verksamheten även att organisatoriskt föränd-
ras i syfte att stärka ett närvarande och medarbetarnära ledarskap och på så sätt skapa möjligheter 
för effektivare processer och bättre affärer. 

 

 

Mikael Blomberg 

Upphandlings- och Inköpschef 

Upphandling Södertörn 
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Bilaga 1 - Statistik slutförda ärenden 2016 

 

Totalt 

Ramavtal Övriga avtal LOV 

Varor 9 3 

Tjänster 38 16 

Entreprenader 7 

LOV 13 

47 26 13 

Haninge 

Ramavtal Övriga avtal LOV 

Varor 3 2 

Tjänster 11 6 

Entreprenader 5 

LOV 12 

14 13 12 

Nynäshamn 

Ramavtal Övriga avtal LOV 

Varor 1 1 

Tjänster 3 9 

Entreprenader 2 

LOV 1 

4 12 1 

Möjlig samordning 

Ramavtal Övriga avtal LOV 

Varor 7 1 

Tjänster 36 5 

Entreprenader 

LOV 

43 6 0 

Samordnade 

Ramavtal Övriga avtal LOV 

Varor 5 

Tjänster 24 1 

Entreprenader 

LOV 

29 1 0 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/108

§ 5 Sammanträdesplan 2017

Sammanfattning
Södertörns upphandlingsnämnd har att fastställa sina 
sammanträdestider för 2017. Eftersom nämndens sammansättning 
ändrades fr o m den 1 januari 2017, beslutade nämnden vid 
sammanträdet den 5 december 2016 att enbart fastställa datum och 
tid för sammanträdet den 6 februari 2017.
Upphandlingsenheten har tagit fram nedanstående förslag till 
sammanträdesplan för resten av 2017. Antalet sammanträden 
föreslås vara oförändrat jämfört med 2016.
3 april
15 maj
18 september
23 oktober
4 december
Samtliga sammanträden äger rum på måndagar kl 13:30.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Föreslagen sammanträdesplan för Södertörns 

upphandlingsnämnd fastställs.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Ordföranden föreslår att en basutbildning om upphandling riktad 
till nämndens ledamöter och ersättare genomförs i samband med ett 
nämndsammanträde. Samtliga närvarande enas om att 
basutbildningen ska genomföras den 3 april med start kl 12:00.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Föreslagen sammanträdesplan för Södertörns 

upphandlingsnämnd fastställs.
2. En basutbildning om upphandling riktad till nämndens 

ledamöter och ersättare genomförs den 3 april med start kl 
12:00.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliet (KSF)
För kännedom: Enheten för kommunikation och marknadsföring 
samt löneenheten (Haninge), Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/107

§ 6 Attestförteckning 2017

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

Underlag för beslut
- Förslag till attestförteckning 2017 för Södertörns 
upphandlingsnämnd

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Beslutsattestanter och ersättare år 2017 enligt förteckning i 

bilaga godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Beslutsattestanter och ersättare år 2017 enligt förteckning i 

bilaga godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Nynäshamns kommun
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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

Attestförteckning Södertörns upphandlingsnämnd 2017
Antagen av Södertörns upphandlingsnämnd 2017-02-06, § 6.
Dnr SUN 2016/107

Ansvar Text Namn Beloppsgräns Ersättare
1112 Ordförande Södertörns 

upphandlingsnämnd
Liselott Vahermägi 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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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/119

§ 7 Godkännande av underlag till 
anbudsansökan gällande upphandling av 
Digital plattform 2018 - IT-drift, förvaltning 
och support åt Nynäshamns kommun

Sammanfattning
Upphandling Södertörn genomför en upphandling av Digital 
plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support åt Nynäshamns 
kommun. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande 
och avser helhetsåtagande av IT-drift och inkluderar användarnära 
IT-tjänster, IT-infrastruktur och servicedesk.
Anbudsinbjudan är den andra delen i den tvåstegsprocess som ett 
förhandlat förfarande innebär. Underlaget för anbudsansökan 
annonserades 10 januari 2017.
Värdet för den kommande avtalsperioden (inklusive 
förlängningsoptioner) är svår att uppskatta, men värdet beräknas 
överstiga 50 miljoner kronor.

Underlag för beslut
- SEKRETESS Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse
- SEKRETESS Allmänna villkor till avtal
- SEKRETESS Anbudsinbjudan digital plattform
- SEKRETESS Avtal
- SEKRETESS Kravspecifikation
- SEKRETESS Personuppgiftsbiträdesavtal
- SEKRETESS Servicenivåer
- SEKRETESS Svarbilaga anbud
- SEKRETESS Svarsbilaga priser
- SEKRETESS Utvärderingsområden
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Bilagt förslag ”Anbudsinbjudan gällande upphandling av 

Digital plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support” 
godkänns.

2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa 
slutligt underlag för anbudsinbjudan.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Bilagt förslag ”Anbudsinbjudan gällande upphandling av 

Digital plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support” 
godkänns.

2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa 
slutligt underlag för anbudsinbjudan.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns upphandlingsnämnd
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2017-02-06

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/3

§ 8 Delegationsbeslut

Sammanfattning
Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas 
till Södertörns upphandlingsnämnd.
Upphandlingsenheten redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.

Underlag för beslut
- Anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 2016-11-14 t o 
m 2017-01-23 REV.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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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

Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds 
verksamhetsområde

Anmälan avser perioden: Dnr SUN 2017/003
From: 2016-11-14
Tom : 2017-01-23

Nr Typ Ärende Kommun Delegat Dnr Datum Handläggare

2a Avbrytandebeslut Redskapsbärare Haninge Mikael Blomberg
SUN 

2016/111 2016-11-15 Ulf

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Redskapsbärare Haninge Mikael Blomberg

SUN 
2016/118 2016-11-16 Ulf

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Projektledning e-arkiv Nynäshamn Mikael Blomberg

SUN 
2016/113 2016-11-16 Jon

2a Tilldelningsbeslut Bevakningstjänster Nynäshamn Mikael Blomberg
SUN 

2016/97 2016-11-17 Ulf

2a Tilldelningsbeslut Snöskottning av yttertak TB Mikael Blomberg TB 16/18 2016-11-18 Michael G

2a Avbrytandebeslut Vägförvaltningssystem Haninge Mikael Blomberg
SUN 

206/105 2016-11-24 Ulf

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Drift och underhållsentreprenad Fjärdlång Haninge Mikael Blomberg

SUN 
2016/112 2016-11-29 Susanne

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Traditionella låssmedstjänster Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg

SUN 
2016/32 2016-11-30 Lena

2a Tilldelningsbeslut Redskapsbärare Haninge Mikael Blomberg
SUN 

2016/118 2016-12-01 Ulf

3
Deltagande i 
upphandling Medicinsktekniska produkter

Haninge, Nynäshamn, Stockholms 
län Mikael Blomberg

SUN 
128/2016 2016-12-01 Sandra Li

2a Tilldelningsbeslut Bemanningstjänster förskola och skola Haninge, Nynäshamn, Södertörn Mikael Blomberg
SUN 

57/2016 2016-12-07 Ulf

Page 39 of 40



1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag LOV Hemtjänst Haninge Mikael Blomberg

SUN 
2016/116 2016-12-21 Susanne

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Användarnära tjänster Haninge Mikael Blomberg

SUN 
2016/121 2016-12-21 David

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag LAN, WAN och Telefoni Haninge Mikael Blomberg 2016/120 2016-12-21 David

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Processkemikalier Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg

SUN 
2016/102 2016-12-21 Lena

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Pensionsadministrativa tjänster Haninge Mikael Blomberg

SUN 
2016/91 2016-12-22 Susanne

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Byggservice Haninge, TB Mikael Blomberg

SUN 
2016/127 2016-12-22 Ingemar

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Tolkförmedlingstjänster Haninge, Nynäshamn, Botkyrka Mikael Blomberg 2016/23 2017-01-02 Mahabad

2a Tilldelningsbeslut Projektledning e-arkiv Nynäshamn Mikael Blomberg
SUN 

2016/113 2017-01-03 Jon

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag

Digital plattform 2018 - IT-drift, förvaltning och 
support Nynäshamn Mikael Blomberg

SUN 
2016/119 2017-01-10 David

1a
Godkännande av 
förfrågningsunderlag

Service, underhåll, utbyte av vitvaror och 
köksutrustning Haninge (TB) Mikael Blomberg

SUN 
2016/22 2017-01-19 Jon
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