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Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022 – 2023 för miljönämnden. I budget 2018
beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik,
planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa
inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt
viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förslag till Upphandlingsplan 2022 – 2023.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-11-19
Bilaga 1 – Upphandlingsplan 2022–2023

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-12-14
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

I ärendet presenteras förslag till Upphandlingsplan för perioden 2022–2023 för miljönämnden. I
planen ges en övergripande bild av nämndens största inköpsområden och avtalstrohet för år
2020 samt större planerade upphandlingar över tröskelvärdet för år 2022–2023 inklusive
hållbarhetskrav. Planen innehåller också verksamhetsområden där nämnden ser behov av nya
inköpslösningar eller där mer hållbara lösningar efterfrågas.
Bakgrund
I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att stadens inköpsverksamhet, genom en tydlig
politisk styrning, ska användas som strategiskt verktyg för att bidra till fler och bättre
innovationer och att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att uppnå sociala och
miljömässiga mål. Den efterföljande utredningen visade att ökad politisk styrning på nämndsnivå
och koncernnivå kräver gemensam rapportering och planering av strategiskt angelägna
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upphandlingar, innovativa upphandlingar och hållbara inköp. Samtliga nämnder ska med
anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade
upphandlingar över tröskelvärdet och hållbarhetskrav i dessa upphandlingar samt produkt- eller
verksamhetsområden där innovativa inköpslösningar efterfrågas. Denna plan ligger till grund för
stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt vilken kommer att antas i
kommunstyrelsen årligen med start 2022.
Förvaltningens förslag till yttrande

Malmö stad genomför årligen inköp för cirka nio miljarder kronor. Det innebär att stadens
inköp motsvarar en väsentlig andel av stadens totala omsättning om 23 miljarder kronor. Vilken
typ av inköp staden gör har stor påverkanspotential. Miljönämnden ser att det krävs ökad
samordning för att på ett samlat sätt fokusera på de politiska ambitionerna när det gäller social
och miljömässig hållbarhet samt innovativa inköpslösningar. Ett första steg är att skapa en
överblick genom att nämnderna identifierar och rapporterar förslag på behov av nya
inköpslösningar.
Stadskontoret arbetar aktivt med att upphandla kommunövergripande ramavtal inom samtliga
inköpsområden i staden, och antalet ramavtalsområden ökar ständigt. Enligt Malmö stads
inköpspolicy ansvarar respektive nämnd för att inköp och upphandlingar sker enligt gällande
regelverk och att kommunövergripande avtal nyttjas, då en hög avtalstrohet efterfrågas. För de
behov som inte täcks av kommunens stadsövergripande ramavtal ska förvaltningsspecifika avtal
användas. Alternativt ska avtal som samordnats av annan part, till exempel Skånes Kommuner
eller SKR, nyttjas.
Hög avtalstrohet är en förutsättning för en fungerande kontroll och styrning av inköpsverksamheten. Bristande avtalstrohet kan innebära att EU-direktiv och svensk lagstiftning inte
följs, att förtroendet för kommunen som köpare minskar, att staden får sämre villkor avseende
exempelvis pris, frakt, montering, garanti, miljö etcetera. Det innebär också att det arbete som
staden lägger på att skapa ramavtal inte ger önskad effekt.
I ärendet redogör miljönämnden för sina största inköpsområden år 2020 (tkr) samt graden av
avtalstrohet inom respektive inköpsområde. Syftet är att få en överblick över nämndens
värdemässigt stora inköpsområden samt i vilken utsträckning dessa inköp sker genom avrop på
upphandlade avtal.
Med undantag från lokalhyran, där miljönämnden har ett befintligt avtal med Stena fastigheter,
planerar nämnden inga upphandlingar under 2022–2023 som överskrider tröskelvärdet.

Barnkonventionen
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Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt. I
upphandlingar som påverkar barn ska barns bästa beaktas. Det finns ett ansvar att vid inköp ta
med barns perspektiv och rättigheter i planering och utförande. Det är viktigt att ha ett
barnperspektiv vid varje upphandling.
Ansvariga
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Miljödirektör
Håkan Nilsson
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