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Inkomna upphandlingar under 
senaste månaden
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Inbjudan till leverantörsdialog inför kommande upphandling av maskinförarutbildning

Planerad upphandling - IT-komponent för e-arkivering av kommunens sociala medier

Förnyad konkurrensutsättning Rekryteringstjänster 2019, delområde 2a rekrytering inom administration

Projekt- och processutvecklingsstöd för framtagande av koncernövergripande investeringsstrategi och -beredningsprocess

Planerad upphandling - Vattenprovtagning och analys av Gottsunda dagvattenpark
Kamerabevakning
FKU för GC-väg Vreta Hammarskog
Inbjudan till leverantörsdialog inför kommande upphandling av av yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Uppsala kommun

Planerad upphandling - Konsultstöd förstudie informationsstyrningsverktyg
Ramavtal landskapsarkitekter allmän platsmark
Planerad upphandling - Upphandling av två entreprenader inom Börjetull (GSN-2022-00992)

FKU Möbler till Rosendals förskola delområde D
Avrop av projektledning nytt intranät
Planerad upphandling - FKU av Projektledning och processkartläggning
Request for Information (RFI) - Kalkylering och städplaneringssystem
FKU Möbler till Rosendals förskola delområde B
Förnyad konkurrensutsättning - Handledning Familjeenheten Ling
Planerad upphandling - Utryckningsfordon för insatsledare, Brandförsvaret
Biträdande projektledare till Södra Gunsta
Förnyad konkurrensutsättning av konsult (junior projektledare) för arbete med portföljstyrning och utveckling av Uppsala kommuns portföljkontor för 
verksamhetsutvecklingsprojekt

Planerad upphandling - FKU Konsulttjänst Projektering Musikparken KSN-2018-1108

Direktupphandling - Expertstöd kring solenergi
Extern remiss - Digital tillsyn natt och dag
Planerad upphandling - nivå-5 konsult (lösningsarkitekt) med uppdrag att skapa en teknisk målarkitektur för kommunens centrala IT miljö



Kategoribaserat arbetssätt
Utbildning i kategoristyrt arbetssätt för Upphandlingsavdelningen, representanter från bolagen och 
måltidsservice 30/8

Erfarenhetsutbyte med Göteborg Stad 6/9

Piloter kommer sättas igång under hösten

Varför Kategoribaserat arbetssätt?

• Möjliggör affärsmässigt och faktadrivet inköp 

• Skapar ett gemensamt förhållningssätt inför efterföljande upphandlingar, avtalsförvaltning och avrop

• Identifierar och genererar förbättringar vad koncernen köper och hur inköpen genomförs 

• Skapar underlag för samverkan och erfarenhetsutbyte i koncernen samt bidrar till en lärande och 
innovativ miljö
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Revisioner på avtal
Ett flertal revisioner är utförda av avtalscontrollers samt att en 
extern aktör har gjort en pilot, vi har möjlighet att ropa av fler under 
hösten.

Vad har vi sett för lärdomar hittills

• Identifierat att vi behöver ha tydliga startmöten med både 
leverantör och verksamhet

• Avtalen används inte på det sätt som är tänkt, tex man 
fakturerar löpande när det i avtalet står fast pris, det finns stor 
ekonomisk potential till förbättring

• Viktigt med förståelse hos beställarna hur avtalen är tänkta att 
nyttjas

• Vi behöver flöda fler av våra avtal till e-handel, även tjänster
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5. Övriga frågor



6. Workshop



Workshop med Upphandlingsavdelningen

• IT

• Varor

• Tjänster

• Vård och omsorg

• Fastighet och entreprenad

• Fordon och transport/Livsmedel

• Avtalsuppföljning/E-handel

• Hållbarhet
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Workshop med Upphandlingsavdelningen

Gå runt bland de olika grupperingarna och 
ställ frågor som ni är nyfikna på att höra mer 
om.

Tex:

Vilka utmaningar finns inom detta område?

Hur fungerar samarbetet med 
verksamheten/beställarna?

Hur fungerar dialogen med näringslivet?
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7. Nästa upphandlingsråd 
- förslag på ämnen?
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