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§ 186
Ouppnått bindande verksamhetsmål för anskaffningscentralen i 
2016 års budget

HEL 2017-003156 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna anskaffningscentralens avvikelse från ett bindande verksam-
hetsmål i 2016 års budget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankintakeskuksen_tilinpaatos_2016.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2016 års budget ska nämnder-
na och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål 
som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige in-
nan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Nämnden för tekniska tjänster motiverar enligt följande varför det bin-
dande verksamhetsmålet i 2016 års budget inte uppfylldes:

Anskaffningscentralen

Mål: Miljöperspektivet beaktas i 55 % av de upphandlingar som an-
skaffningscentralen utför.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Utfallet år 2016 var 51 %. År 2015 var an-
skaffningscentralens mål 50 % och det här målet uppnåddes. En stor 
del av 2016 års gemensamma konkurrensutsättningar var tjänsteupp-
handlingar av data- och teleteknik, såsom telefontjänster, kompe-
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tenscenter (konsulttjänst), metod- och utvecklingsavtal och hälsovår-
dens materialupphandlingar (elektroder, defibrillatorer, förnödenheter 
för första hjälpen) och andra tjänsteupphandlingar såsom optiker- eller 
personbedömningstjänster. Anskaffningscentralen anser att den stora 
andelen av ovannämnda, med tanke på påverkande av miljökonse-
kvenserna mycket utmanande föremål och tjänster förklarar det att må-
let på 55 % inte uppnåddes år 2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankintakeskuksen_tilinpaatos_2016.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.03.2017 § 299

HEL 2017-003156 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankintakeskuksen vuoden 
2016 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen poikkeaman.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi


