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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-13 kl. 13:00-14:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Bertil Siöström (Tf. Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjerfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Jan Haak (Planeringsdirektör)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningsdirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-02-22

Protokollet omfattar

§39
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§

39

Granskning av direktupphandling och avtalstrohet

STK-2018-1328
Sammanfattning

Stadsrevisionen har genomfört granskning av direktupphandling och avtalstrohet. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och kulturnämnden säkerställer att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande
regelverk avseende direktupphandlingar samt om styrelsens och nämndernas interna kontroll
härav är tillräcklig. Syftet med granskningen har även varit att bedöma om kommunstyrelsen
fullgör sitt uppdrag enligt reglementet att hantera övergripande strategiska frågor som rör
hela Malmö stads inköpsverksamhet.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsens hantering av
direktupphandlingar inte sker i enlighet med gällande regelverk. Stadskontoret delar i stort
dessa synpunkter och rekommendationer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och skickar det till stadsrevisionen.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut §84 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Remiss från stadsrevisionen - Granskning av
direktupphandling och avtalstrohet
Förslag till yttrande - Granskning av direktupphandling och avtalstrohet SR-201847
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Rapport - Fördjupad granskning - direktupphandling och avtalstrohet
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Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1328
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Vid ett stickprov av kommunstyrelsens inköp visar det sig att 42 procent av inköpen avviker från lagen
om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring upphandling. Värdet för de inköp där
avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 6,8 miljoner kr.
Avsaknad av ordentlig dokumentation omkring upphandling och avtal skapar utrymme för välfärdsbrott
och bestickning. Det är viktigt för demokratin och Malmö stads trovärdighet att förtroendevalda och
allmänheten kan följa upp hur deras skattemedel har använts av Malmö stad.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 190213
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Diarienr: STK-2018-1328
Det är en viktig granskning som gjorts av revisionen, och granskningen påvisar
brister som behöver åtgärdas.
I budget 2018 gavs ett uppdrag för bättre politisk styrning av upphandlingarna.
Det är mot bakgrund av granskningsrapporten tråkigt att se att uppdraget har
parkerats och kommer bli försenat. Vi vill understryka behovet av ett omtag på
upphandlingsfrågor så att kommunen får ett sammanhängande grepp på
upphandlingar och säkerställer ett rättssäkert och progressivt arbete med dem.
Vi har i vår budgetreservation för 2019 föreslagit ett uppphandlingsutskott
under kommunstyrelsen för att få en bättre politisk styrning och
granskningsrapporten gör att vi rekommenderar styret att överväga att möta oss
i den strukturen, så att det finns ett tydligt politiskt ansvar för att upphandlingar
dels genomförs korrekt, dels används för att driva samhällsutvecklingen framåt.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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