Motion
Kommunfullmäktige

Demokratisk styrning av upphandlingsprocessen
I Malmö stads inköpspolicy kan man läsa att ansvaret för inköpsverksamheten i Malmö stad ligger
hos varje nämnd och bolag. Nämnder och bolag utgör således egna upphandlande myndigheter.

I Malmö stads nämnder har upphandlingsprocesser, där stora summor av skattemedel används, helt
och hållet blivit processer där tjänstemännen tar besluten. Bland annat i förskolenämnden,
kulturnämnden, funktionsstödsnämnden, grundskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden och hälsavård- och omsorgsnämnden är det tjänstemannaorganisationen som helt och hållet tar beslut
angående antaganden av anbud samt tecknande av avtal avseende upphandlingar. Inga
upphandlingsbeslut hamnar hos själva nämnden i någon av dessa nämnder, oavsett hur stort
kontraktsvärdet är på upphandlingen. Detta innebär i praktiken att beslut kan tas om upphandlingar
som berör tiotals miljoner kr i dessa nämnder utan att nämndens politiker är informerade.

I arbetsmarknads- och socialnämnden kan avdelningschef ta beslut gällande upphandlingar vars
kontraktsvärde uppgår till högst 10 miljoner kr. Direktören kan ta beslut om upphandlingar vars
kontraktsvärde uppgår till 25 miljoner kr. Det är först när kontraktsvärdet på upphandlingen passerar
50 miljoner kr som nämnden får behandla ärendet.

När det gäller beslut om tilldelning av kommunövergripande inköpsavtal så är beslutet delegerad
från kommunstyrelsen till en upphandlingschef. Det finns inte något tak på avtalets värde.
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Att det saknas ett tak på hur stora belopp som tjänstemännen ska ta beslut om när det gäller
upphandlingar kännetecknar nämndernas delegationsordningar.

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att politikerna bär ett ansvar när kontraktsvärdet för
upphandlingar passerar ett visst värde, där allmänheten förväntar sig ett visst politiskt ansvar. Bland
annat är det viktigt att det finns ett tak för när tjänstemännen inte längre kan ta beslut om
upphandlingar, och där det är hela nämnden som bör ta beslut. Detta tak saknas i flera nämnders
delegationsordningar.

Med hänsyn till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna kommunfullmäktige:
-

Att uppdra kommunstyrelsen att ta fram förslag till revideringar av Malmö stads inköpspolicy
som stärker det politiska ansvaret för upphandlingsprocessen.

-

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.

________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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