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Svar på interpellation om upphandlingar av ramavtal 

Mohamad Hassan (L) har i en interpellation ställt frågor avseende upphandlingar av ramavtal.  

 

Upphandlingen för ramavtal av projekterande konsulter som refereras till är uppdelad i två 

upphandlingar; teknikkonsulter samt arkitekter. Anbud har inkommit, vilket innebär att 

sekretess råder till dess att tilldelningsbesked har meddelats. Uppsala kommun kan dock se att 

ett stort antal anbud har inkommit. Detta visar på att det finns många företag på 

leverantörsmarknaden som är intresserade och som klarar upphandlingarnas utformning.  

Mohamad Hassan är kritisk till de revideringar som gjorts avseende kompetenskrav. Jag vill då 

uppmärksamma interpellanten om att upphandlingarna fortfarande innehåller kvalificeringskrav 

som säkerställer anbudsgivarnas kompetens att utföra de efterfrågade uppdragen, men kraven 

har flyttats från kravspecifikationen till särskilda kontraktsvillkor i avtalsdelen. Detta är endast 

en upphandlingsteknisk justering. Däremot har utvärderingsmodellen justerats då Uppsala 

kommun på grund av det stora intresset som visats i tidigare upphandling inte kunnat särskilja 

anbuden åt på ett rättvisande sätt. 

Mohamad Hassan har fått för sig att upphandlingen strider mot nuvarande policy och riktlinjer 

för upphandling och inköp. Det gör den inte. 

Inför varje upphandling gör Uppsala kommun en noggrann bedömning av hur upphandlingen 

ska utformas för att uppnå bästa möjliga resultat och resursutnyttjande. Hänsyn tas till både 

kommunens behov och leverantörsmarknadens förutsättningar. Upphandlingarna utformas 

aldrig i syfte att utestänga lokala företag. 

Uppsala kommuns upphandlingar delas upp för att uppnå bästa möjliga konkurrens. Den 

upphandling Mohamad Hassan refererar till är uppdelad i två delar; teknikkonsulter samt 

arkitekter. Kommunen har idag, innan nytt avtal är klart, en mycket tidskrävande och 

komplicerad avropsprocess och avtalsförvaltning. Resultatet, av den ineffektiva processen i 

kombination med de komplexa och tidskritiska byggprojekt kommunen har, har blivit en låg 

avtalstrohet med beställare som tvingats göra otillåtna köp utanför avtal för att klara sina 

projekt i tid och leverantörerna har uppfattat kommunen som en oseriös och oattraktiv kund. 

 

Det är av stor vikt att Uppsala kommun upplevs som en attraktiv affärspartner. Som ett steg i 

detta led har Uppsala kommun omarbetat hela upphandlingsmallen i syfte att göra det lättare 

för leverantörer att lämna anbud, bland annat krävs mycket mindre dokumentation jämfört med 

tidigare. Uppsala kommun har även nyligen genomfört en nöjd kund index mätning med de 

leverantörer som lämnat anbud till kommunen under januari till september 2017. Resultatet 

visar på betyg 3,61 av 5 möjliga och en handlingsplan är framtagen för att öka kundnöjdheten 

ytterligare.  
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Vems ansvar är det när Uppsala kommun bryter mot sin egen policy och egna riktlinjer vid 

upphandlingar? 

 

Uppsala kommuns upphandlingar genomförs på ett affärsmässigt sätt i enlighet med 

kommunens policy och riktlinjer samt gällande lagstiftning. Det nya förslag till Uppsala 

kommuns policy för upphandling och inköp som finns har även omarbetats jämfört med 

nuvarande i syfte att ytterligare bidra till att målet om förbättrat näringslivsklimat kan uppnås. 

 

Hur kommer du att agera för att Uppsalaföretag, särskilt småföretag, ges ärliga möjligheter att 

lämna anbud? 

 

Alla företag ska ha möjlighet att lämna anbud till Uppsala kommun och ska uppfatta Uppsala 

kommun som en attraktiv affärspartner att lämna anbud till. Småföretag som inte själva innehar 

alla kompetenser som kommunen efterfrågar har fortfarande alla möjligheter att delta i de 

kommunens upphandlingar. Det anbudsgivande företaget går då ihop och lämnar ett anbud 

tillsammans med ett eller flera andra företag som innehar de kompetenser som det 

anbudsgivande företaget självt saknar. I nämnda upphandlingen av projekterande konsulter 

finns det även en möjlighet att gå in som underleverantör till vinnande leverantörer under 

pågående avtalsperiod. 

 

När ska Uppsala på egen hand upphandla varor och tjänster, för att inkludera även mindre 

Uppsalaföretag, istället för att använda ”dyrare” nationella ramavtal?   

 

Uppsala kommun har under flera år inte haft tillräckligt med kapacitet för att kunna möta det 

behov av upphandlingshjälp som verksamheten efterfrågat. Kommunens 

upphandlingsverksamhet har nu byggts upp och utvecklats för att bättre kunna möta 

verksamhetens behov på ett professionellt och affärsmässigt sätt. Detta innebär att de nationella 

ramavtal idag endast används i de fall då de är mer ekonomiskt fördelaktiga för kommunen 

och/eller när verksamheten bedömer att de nationella ramavtalen uppfyller behovet som finns 

och inte ser behov av att genomföra egna upphandlingar.  
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