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§1
Välkomna
Upphandlingsrådet utser Maria Mattsson Mähl att jämte ordföranden justera
protokollet. Utsänd agenda justeras; punkt 6 och 7 flyttas fram och behandlas innan
punkt 4.

§2

Informationsärende: Hur går en upphandling till? Hur arbetar vi
tillsammans med verksamheten?
Föredragande: Per Johansson, stab upphandling
Sammanfattning
Presentation om Uppsala kommuns arbete med upphandlingar. Diskussion om
kvalitet kontra lägsta pris. Problematik om strategisk prissättning och prisdumpning
samt oseriösa anbud togs upp. Önskemål om ökad dialog med leverantörer inför
upphandlingar lyftes. Önskemål framfördes också om dragningar på nästa rådsmöte
gällande innovationsupphandlingar; både från ideella sektorn, näringslivet och
kommunen. Leverantörerna önskar en presentation av upphandlingen som
genomförts som en DIS (dynamiskt inköpssystem) vid nästa sammanträde.

§6

Diskussionspunkt: Förslag från näringslivet och ideburna
organisationer på verksamheter som kommunen kan tänkas
upphandla
Inga förslag väcktes.

§7

Diskussionspunkt: Inspel från näringslivet/ideburna
organisationer
Sammanfattning
Även i denna diskussion lyfts vikten av en dialog tidigt i processen. Leverantörerna
lyfter att det kan uppstå problematik att passa in i upphandlingar när verksamheten de
driver innefattar flera förvaltningars områden. Leverantörerna framhåller att
människor och leverantörer inte jobbar i stuprör och att detta kan hindra lösningar
som omfattar flera aspekter. Önskemål framförs om att ribban för kvalitetskrav höjs
när det gäller sociala arbeten. Leverantörerna framhåller också att de anser att
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kvantitet är ett mindre bra mått när det handlar om sociala arbeten och att anbudet
borde bedömas efter kvalitet.
Ideer framförs om partnerskap för att stärka möjligheten att ta fram innovativa
lösningar. Leverantörerna vill se ett förenklat samarbete kring gemensamma
ansökningar när medel utlyses från exempelvis Vinnova.
Ett inspel som framförs är att kommunen i större utsträckning borde hålla fast vid de
förfrågningsunderlag som går ut och att det är viktigt med dialog under tiden som
upphandlingen pågår.
Ett annat inspel rör skall-krav i upphandlingar och att dessa behöver synkas med
budget för inköpen. Leverantörerna framhåller också vikten av att kommunicera
omfattningen av inköp av tjänster vid implementering eftersom prispress kan leda till
att kundens förväntningar inte uppfylls.
Det framhålls också under diskussionen att både ideella sektorn och näringslivet
genom sina tjänster kan hjälpa kommunen att nå fler mål än de upphandlingen
omfattar, exempelvis Agenda 2030 och minskad andel personer med försörjningsstöd.

§4

Informationsärende: Samhällsbetalda persontransporter - hur
gick upphandlingen till?
Föredragande: Mats Jansson, stab upphandling
Mats Jansson berättar om hur upphandlingen gick till samt lärdomar.

§5

Diskussionspunkt: Dialog med leverantörsmarknaden
Föredragande: Per Johansson

Sammanfattning
Syftet med dokumentet är inte att vara en instruktionsbok utan att synliggöra
dialogtillfällena som sker i upphandlingsprocessen.
Leverantörerna efterlyser mer dialog i ett tidigare skede, helst innan
informationsförfrågan (RFI) skickas ut alternativt att den RFI som skickas ut ska
innehålla mer öppna frågor. Leverantörerna framhåller att det mesta är fastställt när
informationsförfrågan kommer och att de vill vara med tidigare i processen för att
bidra med kunskap om marknaden och de varor och tjänster som efterfrågas.
Leverantörerna vill ställa högre krav på beställarorganisationen i form av dialog och
samverkan med leverantörer. Vissa av nämnderna har branschråd vilket skulle kunna
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utvecklas inom fler nämnder. Exempel lyfts om andra statliga och kommunala
upphandlingar där leverantörer är med tidigt i processen under protokollförda möten.
Leverantörerna vill gärna investera tid och bidra, men då måste det kännas vettigt och
öppet för dialog och förslag. Önskemål lyfts om att diskutera framgent hur Uppsala kan
ligga i framkant när det gäller upphandling och innovationer.

Diskussionsunderlag
!ärendet föreligger av kommunledningskontoret framtaget dokument Dialogtillfällen
med leverantörer.

§6

Informationsärende: Hur ser det ut idag? Inköpsvolymer,
överprövningar mm
Punkten ersätts av skriftlig information efter mötet

Nästa möte
26 november kl 8-10 hos upphandlingsenheten på Verkstadsgatan 3B
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