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FSKF-2022-1488

Kommunfullmäktige

Förslag till yttrande över Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam
Ali Pour (SD) om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen STK2022-108
Förskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion av Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen.
I motionen lyfts att upphandlingsprocesser i Malmö stads nämnder, bland annat
förskolenämnden, blivit processer där tjänstemännen tar beslut angående antaganden av
anbud samt tecknande av avtal avseende upphandlingar och att inga upphandlingsbeslut
hamnar hos själva nämnden, oavsett hur stort kontraktsvärdet är på upphandlingen.
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att all
beslutsrätt som är delegerad till tjänstepersoner finns i förskoleförvaltningens
delegationsordning samt nämndens attestinstruktion.
Yttrande

Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över Nima Gholam Ali Pours (SD) motion
om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:
-Att uppdra kommunstyrelsen att ta fram förslag till revideringar av Malmö stads
inköpspolicy som stärker det politiska ansvaret för upphandlingsprocessen.
Det här förslaget riktar sig till kommunstyrelsen.
Förskolenämnden vill lyfta att nämnden i november 2021 har beslutat om upphandlingsplan
för 2022-2023 (FSKF-2021-15526).
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I denna tas upp att förskolenämndens inköp görs nästan uteslutande från avtal.
Inköpsstatistik från år 2020 visar att förvaltningens verksamhet har en god ramavtalstrohet.
Nämnden
planerar inga egna upphandlingar över tröskelvärdet (2,2 mkr för varor och tjänster fr o m 1
januari 2022) under perioden 2022-2023, utan deltar i stadskontorets kommunövergripande
ramavtalsupphandlingar som redovisas av stadskontoret.
-Att uppdra samtliga nämnder att ta fram förslag på ett tak för kontraktsvärdet för
upphandlingar därifrån tjänstemannastyrning upphör och nämnden måste ta direkta
beslut om upphandlingen.
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motion med hänvisning till att all
beslutsrätt som är delegerad till tjänstepersoner finns i förskoleförvaltningens
delegationsordning samt nämndens attestinstruktion.
Enligt förskolenämndens delegationsordning får nämnden uppdra åt en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Det är kommunallagen, KL, (2017:725) som ställer upp regler för detta, se exempelvis 6 kap.
37, 38 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL. I förskolenämndens delegationsordning har nämnden angett
vilka befattningar som har delegation på att fatta beslut avseende upphandlingar och avtal.
Attestinstruktionen visar vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser.
Attestinstruktionen reglerar vilken nivå ekonomiska beslut får fattas på och är en del av
nämndens interna kontroll.
I budget 2018 beslutade även kommunfullmäktige att samtliga nämnder årligen ska redovisa
en upphandlingsplan för upphandlingar, över tröskelvärdet. Upphandlingsplanen ligger till
grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt och kommer
antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022. Upphandlingsplanen beslutas i
förskoleförvaltningen innan den skickas till kommunstyrelsen.
I november 2021 beslutade förskoleförvaltningen för första gången om en
upphandlingsplanen som avser år 2022–2023 (FSKF-2021-15526). Genom att kräva
beslutade upphandlingsplaner från respektive nämnd har kommunstyrelsen stärkt det
politiska ansvaret för upphandlingsprocessen.
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Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)
Nämndsekreterare

Louise Säfström

