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Sammanträdesdatum: 7 februari 2020

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar
Plats och tid:

Stationsgatan 12, Aspen, 8.00-10.00

Närvarande
ledamöter:

Mohamad Hassan (L),
ordförande
Jonas Segersam (KD), vice
ordförande
Eva Christiernin (S)
Helena Nordström
Källström (MP)
Leia Nordin (Fl)
Mathias Kullberg (M)
Per Mattsson (V)
Tommy Öhlund (SD)

Övriga deltagare:

Susanne Afzelius, upphandlingschef
Linnea Brinkä Lv, avtalscontroller
Thomas Ekvall, CIO, stab IT
Åsa Tingström, sekreterare

Utses att justera:

Tommy Öhlund

Erik Sallen, Maskin och Verktyg
Maria Mattsson Mähl, AlphaCE
Monica Wernennan, BGF
Fastigheter AB
Dirk Kehr, Uppsala
Stadsmission
Anna Bjurvald, Uppsala Läns
Bildningsförbund

Paragrafer:

1-10

Justeringens
h 14 februari 2020, UKK
datum och plats:
Underskrifter:
Mohamad Hassan, ordförande

Åsa Tingströn dekreterare

Tommy Öhlund, justerare
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§1
Val av justeringsperson samt datum och plats för justering
Upphandlingsrådet beslutar att utse Tommy Öhlund att tillsammans med ordföranden
justera dagens minnesanteckningar den 14 februari klockan 12.00 på UKK.

§2

Fastställande av föredragningslista
Upphandlingsrådet beslutar att fastställa utsänd föredragningslista.

§3

Val av nya ledamöter från näringslivet samt ideburna
organisationer
Följande personer väljs till ledamöter i upphandlingsrådet 2020 från näringslivet samt
ideburna organisationer:
Erik Sallen, Maskin och Verktyg
Torbjörn Wennberg, SH Bygg
Kajsa Bennbom Lindner, Eklundshof
Monica Werneman, BGF Fastigheter AB
Caroline Ekström, CVO och Olivia Omsorg
Diana Garneij, ProfSteam
Malin Persson, Hallbloms
Pär Karlsson, Byggconstruct
Dirk Kehr, Uppsala Stadsmission
Anna Bjurvald, Uppsala Läns Bildningsförbund
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§4

Förslag från näringslivet och ideburna organisationer på
verksamheter som kommunen kan tänkas upphandla
Inga förslag har inkommit.

§5

Inspel från näringslivet/ideburna organisationer
Inga inspel lyftes.
§6

Återkoppling från workshop med kommunens upphandlare
samt diskussion kring eventuell fortsättning, förslag på ämnen
mm.
Föredragande: Susanne Afzelius
Sammanfattning av diskussionerna som hölls under föregående mötes workshop.
Upphandlingsrådet önskar information om E-handel vid kommande råd.
Diskussion om resultatet och en fortsättning i samma form. Ledamöterna vill gärna ha
workshops framöver men önskar ett mindre antal frågor åt gången och längre
framförhållning för möjlighet att förbereda sig. Ledamöterna lyfter också att
upphandlarna skulle kunna ta upp frågor som de vill diskutera med näringslivet och
ideburna organisationer.
Förslag på ämnen till nästa upphandlingsråd:
Digitalisering och innovation
Upphandling av varor och tjänster från lokala småföretag- hur kan vi upphandla av
mindre leverantörer och samtidigt möta verksamhetens behov?

§7

Ideburet offentligt partnerskap, 10P
Föredragande: Dirk Kehr och Linnea Brinkälv
Information om ldeburet offentligt partnerskap, 10P. Diskussion om hur 10P används
och hur kommunen, näringslivet och ideburna sektorn kan samarbeta.
Justerandes sign
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§8

Digitalisering och innovation
Föredragande: Thomas Ekvall
Presentation av kommunens arbete med digital utveckling och innovation.

§9

Statistik och på gång inom Upphandling
Föredragande: Susanne Afzelius

§ 10

Nästa möte
Nästa möte sker den 29 maj klockan 8.00-10.00 på Stationsgatan 12 i Aspen.
Förslag om teman att ta upp på nästa möte:
Uppsala kommuns politiska krav (sociala, ekologiska osv) - hur ser näringslivet på det?
Workshop kring Digitalisering och innovation samt upphandling av varor och tjänster
från lokala småföretag- hur kan vi upphandla av mindre leverantörer och samtidigt
möta verksamhetens behov?
Information om E-handel
Ledamöter får gärna skicka in förslag på ämnen som kan tas upp framöver. Även
nyvalda ledamöter får gärna komma med ideer.
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