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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Svar på skrivelse från Liberalerna om inrättande av 

upphandlingsutskott 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

 

att avslå Liberalernas förslag att inrätta ett upphandlingsutskott med hänvisning till gällande 

policy för upphandling och gällande delegationsordning som säkerställer Liberalernas 

önskemål.  

 

Sammanfattning 

Liberalerna har i skrivelse föreslagit att ett upphandlingsutskott ska bildas inom gatu- och 

samhällsmiljönämnden vars uppgift skulle vara att fastställa anbudsunderlag och besluta om 

tilldelning av kontrakt i upphandlingar som överstiger värdet för direktupphandling. Uppsala 

kommun har för 2018 beslutat om att gränsen för direktupphandling går vid 100 000 kronor. 

Det innebär att inköp av varor och tjänster som överstiger ett samlat värde av 100 000 kronor 

ska upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU) antingen genom avrop från 

gällande ramavtal eller genom annat upphandlingsförfarande enligt LoU. Nämndens 

verksamhet omfattas av denna policy varför ett särskilt upphandlingsutskott anses försvåra 

och fördröja behovet av inköp och avrop från befintliga ramavtal där inköpssumman inte 

sällan överstiger 100 000 kronor. Avdelning Gata, park, natur gjorde under 2017 inköp för 

närmare 440 miljoner kronor. Avtalstroheten låg på 90 procent. Dvs upphandlingar som inte 

är direktupphandlingar utgör en omfattande och hög andel av avdelningens sammanlagda 

inköp. Enligt gällande delegationsordning ska nämndens arbetsutskott fastställa 

upphandlingsunderlag och godkänna tilldelningsbeslut för upphandlingar som överstiger 10 

miljoner kronor.  

 

Ärendet 

Liberalerna har i skrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden lämnat förslag på att  

- Inrätta ett upphandlingsutskott (förslagsvis ett förstärkt arbetsutskott där alla partier är 

representerade) 

- Uppdra till Upphandlingsutskottet att fastställa anbudsunderlag för upphandlingar till 

ett värde som överstiger gränsen för direkt upphandling samt 



- Uppdra till Upphandlingsutskottet att besluta om tilldelning av kontrakt i 

upphandlingar till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling. 

 

 

Kommunfullmäktige antog den 7 mars 2018, policy för upphandling och inköp.  

 

Denna riktlinje beskriver hur Uppsala kommuns nämnder och helägda bolag ska genomföra 

upphandling och inköp i enlighet med kommunens policy och därigenom verka för 

långsiktiga och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar riktning 

samt tillhandahållande av välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader och 

koncessioner. Samtliga medarbetare i kommunen ska ansvara för, inom sina verksamheter, att 

policy och riktlinjer efterlevs. 

 

För att få ett effektivare flöde vid direktupphandling har gränsen för när fler än en leverantör 

måste tillfrågas höjts från 50 000 kr till 100 000 kr. Syftet är att minska den administrativa 

kostnad som genomförandet av mindre direktupphandlingar medför idag och underlätta för 

verksamheterna. 

 

Avdelning Gata, par natur upphandlade varor och tjänster för närmare 440 miljoner kronor 

under 2017. En stor del av dessa upphandlingar genomförs genom avrop på befintliga 

ramavtal som innebär att ett inköp/avrop kan genomföras med kortare ledtider än en 

upphandling utan ramavtal. Ett inrättande av ett upphandlingsutskott skulle innebära en 

fördröjning av en sådan process då utskottet, som det föreslås, inte sammanträder mer än en 

gång per månad samt att det skulle innebära en orimlig arbetsbörda för nämnden. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

 

 

Upphandlingsutskott 

 

Liksom övriga nämnder i Uppsala kommun upphandlar GSN många olika varor 

och tjänster vid, till exempel, byggande av nya allmänna platser, cykelbanor, 

parker…  

De nya upphandlingslagarna ökar möjligheterna att ställa hållbarhetskrav gällande, 

till exempel, miljö och sociala förhållanden. Men nämnden saknar en tydlig 

upphandlingsprocess. Särskilt när det handlar om stora upphandlingssummor saknas 

en effektiv politisk styrning av denna viktiga verksamhet. GSN:s 

upphandlingsprocess kan bli mer tydlig, transparent, modern och förutsägbar. 

 

Liberalerna föreslår Gatu- och samhällsmiljönämnden besluta 

 Att inrätta ett upphandlingsutskott (förslagsvis ett förstärkt arbetsutskottet där alla 

partier blir representerade)  

Att uppdra till Upphandlingsutskottet att fastställa anbudsunderlag för upphandlingar 

till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling samt 

Att uppdra till Upphandlingsutskottet att besluta om tilldelning av kontrakt i 

upphandlingar till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling   
 

Stojka Lakic (L) 
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