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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-13 kl. 13:00-16:20

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Alma Hodzic (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Claes Ramel (Finanschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§29
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Motion från Anders Skans (V) om upphandlingsregler för att
stoppa skattebrott

STK-2020-507
Sammanfattning

En motion har inkommit från Anders Skans (V) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram upphandlingsregler avseende att utdrag från Skatteverket, som visar att ett företag betalt
skatt och arbetsgivaruppgifter, alltid måste uppvisas för att få delta i upphandlingar i Malmö
stad.
Malmö stad kontrollerar i dag, genom att inhämta en kreditupplysning, huruvida
anbudsgivare har obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Av kreditupplysningen
framgår om en anbudsgivare haft betalningsanmärkningar/betalningsförelägganden de
senaste åren samt framgår uppgift om anbudsgivaren har en skatteskuld hos
Kronofogdemyndigheten (KFM). Kreditupplysningen utgör således en grund för kontroll
avseende bland annat uteslutningsgrunden i 13 kap. 2 § LOU. Om begärd kreditupplysning
visar att anbudsgivaren har en historik av obetalda skatter eller en skuld hos
Kronofogdemyndigheten görs en vidare utredning avseende huruvida det kan utgöra grund
för uteslutning i den aktuella upphandlingen.
Det är inte alltid möjligt att utifrån aktuell lagstiftning uppställa krav på att anbudsgivarna
själva ska ge in bevis i form av intyg eller liknande.
Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Skans (V) motion om att ta fram
upphandlingsregler för att stoppa skattebrott.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201214 §746
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Motion om upphandlingsregler för att stoppa
skattebrott
Motion från Anders Skans (V) om upphandlingsregler för att stoppa skattebrott

