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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 415 tkr av kommunstyrelsens
budgetmarginal år 2021 till förstärkning av upphandlingsresurs vid
kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Den ökade omfattningen på antalet upphandlingar medför att upphandlingsresurserna blir
en ”trång sektor” som resulterar i förseningar av upphandlingar i betydande kommunala
projekt. Med en resursförstärkning med en upphandlartjänst är bedömningen att det finns
förutsättningar att kunna upphandla enligt fastighetsenhetens och teknik- och
exploateringsenhetens planerade upphandlings- och tidplan.
För att finansiera utökningen av upphandlingsresurs år 2021 föreslås att 415 tkr ianspråktas
av kommunstyrelsens budgetmarginal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Ianspråktagande av kommunstyrelsens budgetmarginal, 2021-02-21.

Ärendet
Ekerö kommun är inne i en expansiv fas och har under de senaste åren kraftigt ökat takten
och omfattningen med detaljplaneläggning, exploateringsprojekt och planering inför och
uppförande av verksamhetslokaler. Resursförstärkning har skett till
stadsbyggnadsförvaltningen för att bättre klara den ökade omfattningen. Bedömningen för
de kommande åren är fortsatt hög takt och omfattning.
I samband med planeringen under senhösten 2020 av de kommande årens upphandlingar,
bedömde upphandlingsenheten att det inte skulle vara möjligt att enligt önskad tidplan
genomföra fastighetsenhetens och teknik- och exploateringsenhetens upphandlingar under
de kommande åren. Ett större antal upphandlingar skulle behöva skjutas fram i tiden och
försenas. Det skulle innebära förseningar på upp till ett (1) år för ett antal av kommunens
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större projekt och även svårighet att inom föreskriven tid upphandla avtal inom vissa viktiga
konsult-/ramavtalsområden.
Den ökade omfattningen på antalet upphandlingar, men även ökad komplexitet i flera av
dem, medför ett behov av förstärkning av upphandlingsresurser för att inte försena
projekten som följd av att upphandlingsresurser blir en ”trång sektor”.
Upphandlingsenheten består idag av 3 heltidstjänster. Med en resursförstärkning med
1 upphandlare, för i första hand under 18–24 månader, bedömer upphandlingschefen att
det finns förutsättningar att kunna upphandla enligt fastighetsenhetens och teknik- och
exploateringsenhetens planerade upphandlings- och tidplan.
För att finansiera utökningen av upphandlingsresurs år 2021 föreslås att 415 tkr ianspråktas
av kommunstyrelsens budgetmarginal. Kostnaderna är beräknade för del av år 2021.
Helårskostnaden år 2022 kommer att ingå som en del i bedömningen av resursfördelning
inom ramen för kommunens tillgängliga budget i den kommande budgetprocessen.

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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