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Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2018-1328

Stadsrevisionen

Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
SR-2018-47

Yttrande

Kommunstyrelsen välkomnar granskningen och delar i stort revisionens synpunkter i
rapporten.
När det gäller brister som har identifierats rörande inköp som inte konkurrensutsatts och

föregåtts av en undersökning av vilka leverantörer som finns på marknaden och
brister kring dokumentation av dessa upphandlingar, avser stadskontoret att under
2019 införa en förändrad administrativ organisation och hanteringsstruktur som bland
annat kommer att omfatta förvaltningens hantering av direktupphandlingar och avrop
från befintliga avtal. Målet med förändringen är att höja kvalitén på förvaltningens
direktupphandlingar samt att förbättra internkontrollen kopplad till dessa och därmed
hantera de brister som har identifierats inom området i granskningen. Förändringen
kommer även att innebära en bättre kontroll kring befintliga avtal dels med avseende
på löpande avtalshantering och behov av översyn av befintliga avtal, dels med en
förbättrad struktur kring avrop av avtal. Ytterligare ett mål med förändringen är att
förvaltningen ska ha en bättre leverans till upphandlingsenheten rörande
förvaltningens årsplaner.
Vad gäller kommunstyrelsens uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor som
rör hela Malmö stads inköpsverksamhet, vill kommunstyrelsen lyfta det faktum att
upphandlare är en högt eftertraktad yrkeskategori på arbetsmarknaden. Detta har fått
till följd att det dels är svårt att rekrytera erfarna och kompetenta upphandlare, dels att
personalomsättningen inom yrkesgruppen är relativt hög.
För att stadskontoret ska kunna bistå förvaltningarna i deras upphandlingar finns det
krav på att förvaltningarna ska inkomma med årsplaner där det framgår vilka
upphandlingar som ska genomföras det närmaste året. Granskningen har visat att
förvaltningarna inte inkommer med årsplaner och att upphandlingsenheten därför
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inte kunnat stödja förvaltningarna i tillräcklig utsträckning. Sammantaget har detta fått
konsekvenser för upphandlingsverksamheten som inte alltid har kunnat möte de
behov som funnits med följdverkningar hos förvaltningarna, som har löst sina
upphandlingsbehov genom att anlita extern upphandlingskompetens och genomfört
direktupphandlingar mer eller mindre juridiskt korrekt.
Stadskontoret avser att fortsätta arbetet med att stärka upphandlingsenheten och
bland annat har gruppens arbete aktivt prioriterats vid lönerevisioner för att göra
Malmö stad till en mer attraktiv arbetsgivare för yrkeskategorin.
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