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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) vilken reviderades 2020-11-19 (ASN-2020-13224). Denna riktlinje behöver nu revideras igen med anledning av ändringar i lagen om offentlig upphandling.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads och socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer för direktupphandling
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 220621 Revidering av riktlinje för direktupphandling
Riktlinje för direktupphandling revidering 2022

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-06-01
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-06-09
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-06-21

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 (LOU) och varje nämnds och bolags fastställda attestreglementen.
2019-01-30 antog arbetsmarknads och socialnämnden Riktlinjer för direktupphandling (ASN2018-19498) vilken reviderades 2020-11-19 (ASN-2020-13224). Denna riktlinje behöver nu revideras igen. Detta då det genomförts en lagändring, Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling (SFS 2021:1110) vilken trädde i kraft 1 februari i år. Lagändringen medför behov av
vissa förtydliganden i riktlinjen.
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Nedan redogörs för vilka förtydliganden och revideringar som föreslås.
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1. Dokument och rubriker
Revideringen har genomförts i förvaltningens fastställda dokument för riktlinjer vilket
innebär att dokumentets sidhuvud har ett förändrat utseende mot nuvarande riktlinje.
Rubrikerna har också reviderats för att motsvara det förändrade innehållet.
2. Definition av direktupphandling
I lagändringen har definitionen av direktupphandling ändrats. Definitionen av direktupphandling har reviderats för att överensstämma med lagtexten.
3. Sociala och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 LOU
I direktivet som styr upphandlingsområdet har man tagit upp en rad tjänster som ej har
ansetts ha lika tydligt gränsöverskridande intresse. De särskilda tjänsterna återfinns i en
bilaga 2 till LOU.
Dessa tjänster har en högre direktupphandlingsgräns, uppgående till drygt 7,8 miljoner kr
att jämföra med gränsvärdet på 700 000 kr för andra varor och tjänster. Tjänster enligt
bilaga 2 LOU rör främst tjänster som har anknytning till hälso- och sjukvård, socialtjänst
och undervisning etc, men också ett flertal andra tjänster kopplat till konst och kultur,
säkerhet och juridik.
Tjänsterna är uppdelade och definierade i s.k. CPV-koder. För att kunna nyttja den högre
direktupphandlingsgränsen ska den vara/tjänst som direktupphandlas matchas mot en
lämplig CPV-kod där en särskild bedömning får göras från fall till fall. Nuvarande riktlinje omfattar inte sociala och andra särskilda tjänster i enlighet med bilaga 2, LOU vilket
har reviderats.
Då bilaga 2, tjänster har ett betydligt högre gränsvärde föreslås också ett tillägg i delegationsordningen gällande direktupphandling av sociala och andra särskilda tjänster i enlighet med bilaga 2 LOU. Tillägget ska reglera delegat för beloppsgränser där kontraktsvärdet överstiger 700 000 kr.
Sektionschef föreslås kunna besluta om att inleda direktupphandling och tilldelningsbeslut samt tecknande av avtal för kontraktsvärde som uppgår till högst 700 000 kr.
Motsvarande beloppsgräns för enhetschef är kontraktsvärde som uppgår till högst
2 000 000 kr medan beloppsgränsen för avdelningschef är kontraktsvärden som uppgår
till vid var tid gällande tröskelvärde.

4. Avtalsspärr
I enlighet med lagen om offentlig upphandling inträder en avtalsspärr då meddelande om
tilldelningsbeslut skickats ut. En avtalsspärr är ett förbud mot att ingå avtal under en viss
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tid. Avtalsspärren gäller också som en bortre gräns för när en leverantör senast kan ansöka om överprövning av beslutet. Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att
meddelandet skickats.
För direktupphandling och direktupphandling av sociala och andra särskilda tjänster i enlighet med bilaga 2 LOU finns inte krav på avtalsspärr. Detta framgick inte av nuvarande
riktlinje vilket har kompletterats.
5. Efterannonsering i TED (Tender Electronic Daily) databas
Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Det innebär
bland annat att den upphandlande myndigheten ska meddela vilka leverantörer som har
tilldelats kontrakt eller ramavtal.
Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens.
Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger
också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna.
Vid upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonsering ske i ett särskilt formulär i
TED (Tenders Electronic Daily) som är EU:s gemensamma annonsdatabas.
Vid direktupphandling av värden som understiger 700 000 kr finns inget krav på efterannonsering. Kravet omfattar däremot direktupphandling av sociala och andra särskilda
tjänster enligt bilaga 2 LOU. Riktlinjen har därför kompletterats med information om efterannonsering.
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