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Socialnämnden

Riktlinjer för upphandling i Huddinge kommun - remissvar
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet, daterat den 19 augusti 2019, reviderat den 29 augusti 2019, till
kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på riktlinjer för upphandling
i Huddinge kommun. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra ansvar och roller
inom kommunens organisation för upphandling.
Förvaltningen ställer sig positiv till de framtagna riktlinjerna och framhåller
vikten av att processer och arbetssätt skapas som stärker samverkan mellan
förvaltningen och upphandlingssektionen. Förvaltningen ser ett behov av att
riktlinjerna behöver samordnas med reglementet för upphandling, HKF 9420.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens förvaltning med förslag
till riktlinjer för upphandling och inköp. Syftet med riktlinjerna är att på ett tydligt
sätt beskriva ansvarsfördelningen inom kommunens organisation för upphandling
och inköp och ska bidra till ett enhetligt upphandlingsarbete av hög kvalitet.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tycker att det är bra att man via föreslagna riktlinjer tydliggör roller
och ansvar vid upphandling och inköp i kommunen. Riktlinjerna förtydligar vad
som förväntas av var och en samt vilka resurser som krävs.
För att riktlinjerna ska få önskad effekt förordar förvaltningen ett
implementeringsarbete för att upphandlings- och inköpsprocesserna ska bli så
tydliga, effektiva och förankrade som möjligt. I ett sådant arbete bör alla
förvaltningar och berörda kommunala bolag involveras.
Det är även viktigt att det är i riktlinjerna framgår att resultat av genomförd
uppföljning alltid ska återkopplas till socialförvaltningen och socialnämnden.
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Att ta fram riktlinjer för inköp och upphandling är angeläget för kommunens
förvaltningar och kommunstyrelsens förvaltning bör i sitt arbete med den nya
riktlinjen för upphandling även genomföra en översyn av reglementet för
upphandling i Huddinge kommun, HKF 9420.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att förslaget inte medför några ekonomiska eller juridiska
konsekvenser.
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