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Revidering av riktlinjer för direktupphandling
ASN-2020-13224
Sammanfattning

Enligt Malmö stads riktlinje för inköp ska upphandlande myndighet enligt gällande lagstiftning
besluta om riktlinjer vid direktupphandling.
2019-01-30 antog arbetsmarknads och socialnämnden Riktlinjer för direktupphandling (ASN2018-19498). Denna riktlinje behöver nu revideras främst avseende beloppsgränser.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer för direktupphandling
Beslutsunderlag




Riktlinje för direktupphandling ASN revidering 2020
G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Revidering av riktlinjer för direktupphandling

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-10-28
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-11-05
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19
Ärendet

Enligt Malmö stads riktlinje för inköp ska upphandlande myndighet enligt gällande lagstiftning
besluta om riktlinjer vid direktupphandling. Riktlinjer ska överensstämma med lagen om offentlig upphandling och varje nämnds och bolags fastställda attestreglementen.
2019-01-30 antog arbetsmarknads och socialnämnden Riktlinjer för direktupphandling (ASN2018-19498). Denna riktlinje behöver nu revideras främst avseende beloppsgränser. Nedan redogörs för vilka revideringar som föreslås. Föreslagna revideringar är även gulmarkerade i den
till ärendet bifogade riktlinjen.

SIGNERAD

2020-10-26

1. I den nuvarande riktlinjen framgår inte tydligt vilka inköp som avses. Den reviderade
riktlinjen har därför fått följande tillägg:
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Riktlinjen omfattar inte direktupphandling utanför ramavtal avseende öppna insatser,
placering i HVB/stödboende eller boende med och utan stöd. För detta gäller i förvaltningen fastställd särskild rutin.
2. I nuvarande riktlinje är inköp under 1000 kr att betrakta som inköp av ringa värde. I den
reviderade rutinen föreslås att denna avgränsning tas bort och att alla inköp som görs utanför ramavtal räknas som direktupphandling från första kronan.
3. I den nuvarande riktlinjen har chef i förvaltningen rätt att inleda direktupphandling, fatta
tilldelningsbeslut samt teckna avtal om värdet på varan eller tjänster understiger 50 000
kr. Om varan eller tjänsten överstiger 50 000 kr sker motsvarande beslut i enlighet med
delegationsordningen.
I den reviderade riktlinjen föreslås att summan ändras från 50 000 kr till 100 000 kr för
att överensstämma med den av ASN reviderade delegationsordningen. I de fall direktupphandlingen överstiger 100 000 kr ska delegationsbeslutet om genomförd direktupphandling rapporteras till nämnden.
4. I den nuvarande riktlinjen ska pris och andra uppgifter om varan/tjänsten inhämtas från
minst tre företag. Inhämtning av uppgifter görs skriftligt, muntligt, genom egen research
eller prisjämförelsetjänst, beroende på inköpets omfattning. Vid inköp överstigande
5 000 kr ska alltid en skriftlig offertförfrågan göras.
I den reviderade riktlinjen föreslås denna summa ändras till 100 000 kr. Detta för att
bättre överensstämma med lagen om offentlig upphandling där dokumentationskrav
krävs först vid 100 000 kr.
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