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§ 39
Svenska arbetarinstitutet, anskaffning av möbler

HEL 2016-009834 T 02 08 01 01

Beslut

Direktionen beslutade att anskaffa stolar och bord till klassrummen till 
ett värde av högst 30 000 euro utan moms.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Arbis har strävat efter att kontinuerligt förnya möbelbeståndet i huset. 
Det oaktat är en stor del av klassrummens bord och stolar i dåligt skick 
och det finns ett reellt behov att förnya beståndet.

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis har direktionen till uppgift att 
besluta om upphandlingar, med undantag för aktier, och att fastställa 
gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan fatta beslut om sådana 
(10.6.2009, § 4, punkt 7). Direktionen preciserade på sitt möte 
27.10.2009, § 69, att den fattar beslut om anskaffningar som överstiger 
25 000 euro. Föredragande föreslår därför att direktionen fattar beslut 
om att anskaffa stolar och bord till klassrummen till ett värde av högst 
30 000 euro utan moms av något av de företag som staden har slutit 
avtal med. En upphandling är inte nödvändig eftersom en anskaffning, 
enligt stadens direktiv, måste upphandlas först om den överskrider 30 
000 euro utan moms.

Föredragande
rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461
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Omprövning, stadsstyrelsen
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