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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Minnesanteckningar från 
Upphandlingsråd 
Datum: 2019-05-08 

Tid: 8-10 

Lokal: Bergius 

Närvarande 

Mohamad Hassan (L) ordförande upphandlingsrådet 

Jonas Segersam (KD) vice ordförande 

Mathias Kullberg (M) 

Per Matsson (V) 
Linnéa Lind (C) 

Helena Nordström Källström (MP) 
Leia Nordin (FI)  

Erik Sallén, Maskin och Verktyg   
Torbjörn Wennberg, SH Bygg   
Kajsa Bennbom Lindner, Eklundshof 

Fredrik Annell Berger, Brink och Berger 

Maria Mattsson Mähl, AlphaCE 

Ann-Sophie Myrefeldt, Radisson Blu 

Janne Björkman, Björkmans Transport 

Monica Werneman, Papilly 
Dirk Kehr - Uppsala Stadsmission  

Anna Bjurvald - Uppsala Läns Bildningsförbund 

Susanne Afzelius, KLK 
Linnéa Brinkälv, KLK 

Mötespunkter 

1. Fastställande av agenda 

Mohamad Hassan, ordförande upphandlingsrådet, hälsar välkommen och 
berättar att detta är det första upphandlingsrådet som finns i Sverige. En 

presentationsrunda av alla deltagare sker. 

Upphandlingsråd 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  
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2. Val av ledamöter från näringslivet samt idéburna organisationer  

Två representanter från civilsamhället och nio representanter från näringsliv 
valdes in för perioden 1 år och framåt.  

 
Erik Sallén, Maskin och Verktyg   

Torbjörn Wennberg, SH Bygg   
Kajsa Bennbom Lindner, Eklundshof 

Fredrik Annell Berger, Brink och Berger 
Maria Mattsson Mähl, AlphaCE 

Ann-Sophie Myrefeldt, Radisson Blu 
Janne Björkman, Björkmans Transport 

Mats Brolin, Ekebygruppen  

Monica Werneman, Papilly 
Dirk Kehr - Uppsala Stadsmission  
Anna Bjurvald - Uppsala Läns Bildningsförbund 
 

 
3. Välkomna till upphandlingsrådet – syfte och innehåll 

Mohamad Hassan presenterar visionen vilken är ”Sveriges bästa 

upphandlingskommun”. Vidare ges information om att enskilda upphandlingar 
aldrig kommer att behandlas i rådet utan detta är ett råd som ska vara rådgivande 
ur en generell synpunkt.  

4. Uppsala kommuns upphandlingsorganisation samt nöjd kundindex mätning.  

Susanne Afzelius, upphandlingschef, presenterade Uppsala kommuns 
upphandlingsorganisation. Uppsala kommun upphandlar för ca 5-6 miljarder 

kronor årligen. Gällande policy antogs av KF våren 2018 och ställer höga krav 
på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  

 
Alla leverantörer som har lämnat anbud till Uppsala kommun 1 maj – 31 
december 2018 har varit med i en nöjd kundindexmätning. Mätningen 
genomfördes för tredje gången och visade ett resultat på en höjning från 

snittbetyg 3,72 till 3,86 av 5 möjliga jämfört med tidigare mätning. 

 

5. Lagen om offentlig upphandling (LOU) – kort genomgång. 

Linnéa Brinkälv, avtalscontroller samt jurist gick övergripande igenom 
regelverket. ”Ett Uppsala en kommun” - upphandlingar genomförs med ett 
helhetsperspektiv där hänsyn tas till såväl kvalitet och kostnad. Ett uttalat 

fokus på affärsmässighet finns där upphandlingsmallarna har anpassats efter 

marknaden och förenklats. En genomgång av upphandlingsprocessen 
presenteras från behovsanalys till avtalstecknande.   

6. Hur ser det ut idag? – inköpsvolymer, överprövningar mm 

Susanne Afzelius presenterade statistik över inköpsvolymer, hur många 

upphandlingar som genomförs, överprövningar mm. Önskemål från rådet är 

att statistiken blir en stående punkt på dagordningen. 
 

7. Förslag från Näringslivet och de idéburna organisation 

Inga förslag över områden som kan tänkas upphandlas presenterades. 
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Diskussion kring att näringslivet uppfattar att ett ökat behov av 
referenshämtning behövs inför upphandling.  Susanne Afzelius presenterar på 
nästa upphandlingsråd hur dialog sker samt hur upphandlingsarbetet 

tillsammans med berörda förvaltningar genomförs. 
 
En diskussion kring gränsdragning mellan näringslivsfrågor samt 
upphandlingsfrågor. Upphandlingsrådet ska fokusera på upphandling och 
inte näringsliv men av naturliga skäl sammanfaller dessa stundvis.  

8. Kommande upphandlingsråd 

27 september kl 8-10 samt 26 november kl 8-10   

 


