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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Upphandlingsrådet 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

Åsa Tingström 

Minnesanteckningar från 
Upphandlingsrådet 
Datum: 18 mars 2022 

Tid: 8.30-10.30 

Lokal: Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset 

Närvarande  

Ledamöter 

Mohamad Hassan (L), ordförande 

Samuel Hansson (KD), vice ordförande 

Maria Patel (S) 

Helena Nordström Källström (MP) 

Mathias Kullberg (M) 

Erik Sallén, Maskin och Verktyg 

Torbjörn Wennberg, SH Bygg 

Monica Werneman, Nexer Recruit 

Viktor Wadelius, PE Teknik & Arkitektur  

Dima Sarsour, Lokala 
Överenskommelsen (LÖK) 

Övriga 

Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef, Åsa Tingström, sekreterare, Klara Eklund, 
sekreterare. 
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Mötespunkter 

1. Fastställande av föredragningslista 

Upphandlingsrådet fastställer utsänd föredragningslista. 

2. Välkomnande av nya ledamöter 

Upphandlingsrådet välkomnar Samuel Hansson (KD), vice ordförande och Dennis 
Selsborg, Olivia Omsorg AB. 

3. Förslag från näringslivet och idéburna organisationer på verksamheter som 
kommunen kan tänkas upphandla 

Tidigare har cykelreparationer och trestegsboende tagits upp under den här punkten. 
Detta diskuteras fortfarande inom kommunen. 

4. Inspel från näringslivet/idéburna organisationer 

Positiv återkoppling lyftes gällande upphandlingsavdelningens ökade satsningar på 
dialog. Erik Sallén uppmärksammar att han har haft god dialog med en av 

upphandlarna på enheten för varor och tjänster inför en upphandling och att han vill 

förmedla att han tyckte det var väldigt positivt. Det är något som tidigare saknats och 

efterfrågats av näringslivet. 

Frågan om bostäder för ankommande flyktingar från Ukraina lyftes. Kommunens 
beredskapskansli arbetar med inventeringar av bostäder. Det betonades att det finns 

ett underskott av bostäder generellt, och att detta kan behöva upphandlas. I samband 

med flyktingkrisen 2015/2016 uppmanade kommunen samhället att bistå. Då uppstod 

viss problematik när frivilliga och kommersiella aktörer blandades. Det kan vara bra att 
skilja på företagare och frivilliga. Civilsamhällets roll kan vara att samordna de frivilliga 

insatserna och myndigheterna kan sköta upphandling av kommersiella aktörer. Det är 

viktigt att förebygga en sådan utveckling och samverka i frågan.  

Kommunen följer utvecklingen kring hur leverantörerna påverkas av händelserna i 

omvärlden. Vissa påverkas i stor utsträckning och andra drabbas indirekt genom brist 
på material. Många leverantörer har skenande kostnader för drivmedel, särskilt finns 
en brist på drivmedel HVO100. Därför har ett ordförandebeslut fattats att kravet på att 
enbart använda HVO100 lyfts för 2022 om drivmedlet inte finns att tillgå i Uppsala 

kommun. Uppsala kommun följer utvecklingen i andra kommuner och Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) gällande prisjusteringar.  

Kommunen ser även över prisjusteringar i stort. Upphandlingar går ofta ut långt innan 
avtalsstart och det kan vara svårt för leverantörerna att binda upp sig till prisnivåer 
eftersom kostnaderna kan skifta dagligen. Detta kan leda till högre priser i anbuden 
eftersom leverantörerna står för risken. Bland annat undersöks om det går att göra en 

prisindexering redan vid avtalsstart, och om prisjusteringar kan genomföras mer 
frekvent. 

Kommunen kommer att behöva göra vissa beredskapsrelaterade inköp, bland annat 
finns en upphandling annonserad om frystorkad mat. 
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5. Statistik och på gång inom Upphandling – inköpsvolym 

Föredragande: Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef 

Helena Sköld Lövgren redogör för statistik gällande kommunens upphandlingar, se 
Bilaga 1. Det är hårt tryck på upphandlingsavdelningen och antal upphandlingar ökar 
stadigt vilket ses som positivt. Nya regler har börjat gälla för direktupphandlingar, från 

februari ligger gränsen på 700 000 kr. Många upphandlingar ligger ute just nu, de finns 

på uppsala.se och i Tendsign. 

6. Social hållbarhet 

Föredragande: Helena Sköld Lövgren 

Arbetet för sociala krav i upphandlingar presenteras, se Bilaga 2. Flera aktörer 
samarbetar för att utveckla kategoriseringsarbetet och ett nytt forum för sociala 

företag har startats. Fler sociala företag välkomnas att delta. Forumet vill undersöka 

kapaciteten i Uppsala och identifiera om reserverade kontrakt kan göras eller om vissa 
delar behöver brytas ut från större upphandlingar. Även Upphandlingsmyndighetens 
modell för arbete med sysselsättningskrav presenterades. Dialog och kontakt innan 

upphandlingen går ut anses särskilt viktigt för att få bra avtal och leveranser. 
Upphandlingsavdelningen vill arbeta mer med uppföljning och att ta fram mer 

konkreta mål och inriktning för arbetet. En gemensam definition behöver också 
arbetas fram, nu utgår arbetet från Agenda 2030, men detta kan specificeras.  

Frågan ställs om det blir ökade kostnader för leverantörerna med anledning av sociala 

krav och om andra verktyg skulle kunna användas. Det konstateras att sociala krav kan 

kosta, men också vara en vinning eftersom nya personer kommer in i företaget. 

Inom bygg-konsultbranschen ställs ofta krav på omfattande CV:n vilket ofta hindrar 

nya personer att komma in. För att öka möjligheterna att få in fler kan kombinationen 
av junior och senior konsult efterfrågas. 

En annan fråga som diskuterades var valideringen av kunskap. Frågan togs upp om 

kommunen, näringslivet och civilsamhället tillsammans kunde ta initiativ för att ta 
fram ett program för att validera kunskap. Många nyanlända har kunskaper och 

erfarenheter med sig som inte kan valideras eftersom de inte har dokumentation med 

sig, och detta skulle kunna underlätta inträde på arbetsmarknaden. 

Sommarjobb som samhällsinsats diskuterades också, flera exempel lyftes om lyckades 
insatser. 

7. Övriga frågor 

Frågan ställdes hur kommunen arbetar med att följa upp hållbarhetskrav och 
avtalsuppföljning generellt. Bland annat lyftes att det är bra om man redan i 
kravställningen täcker in delar som man idag upptäcker i avtalsuppföljningen. 
Validering av kunskap nämndes också som något som kan vara svårt att utvärdera.  

Upphandlingsavdelningen har ett pågående arbete på området som inkluderar 
pilotprojekt inom områdena städ, flyttjänster och IT. Utöver pilotprojekten genomförs 

även stickprovskontroller samt minst 15 större revisioner per år. I detta arbete 
upptäcks avvikelser som leder till att man tar en dialog med verksamheter.  Det har 
också genomförts en omstrukturering av hur man arbetar med avtalsuppföljning, så 
att ekonomi och juridik nu arbetas med integrerat snarare än separat. Frågan kan lyftas 

igen när arbetet kommit längre i dessa projekt. 
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En uppdatering av hur arbetet i de så kallade branschråden gavs också. Branschrådet 
för IT har haft ett möte som fokuserade på cirkuläret, på vilket det diskuterades hur 
man få återbrukat material att bli mer attraktivt. På ett annat möte har fokus varit på 

hur man tillsammans kan arbeta med och dra nytta av digital transformation och 
innovation. Ett tredje möte rörande kompetens och komponentbrist är inplanerat. 

Branschrådet för bygg och anläggning ska också ha tre möten. Intresset för att delta 

har varit stort med många nya aktörer som anmält sig. 

8. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 16 september. Det föreslås att en workshop med 

Upphandlarna hålls på mötet samt en redovisning av avtalsuppföljning. 


