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Kvalitet kontra pris i kommunens upphandlingar 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge svar enligt bilaga 1.   
 
Ärendet 
Uppsala kommuns revisorer har i en rapport (bilaga 2) som remitterats till kommunstyrelsen 
samt nämnder och styrelser för yttrande, redovisat en granskning av kvalitet kontra pris i 
kommunens upphandlingar. Revisionen konstaterar att kommunens process för att formulera 
och utvärdera kvalitetskrav vid upphandlingar kan anses vara tillfredsställande. Samtidigt 
anser revisionen att den rådande höga arbetsbelastning och bemanningsproblem vid de 
specialistenheter som ska bistå med kompetens vid utvärdering av anbud på sikt riskerar att 
negativt påverka verksamheternas möjlighet att utvärdera kvalitetskrav. 
 
Det konstateras också att kvalitetsbrister kan finnas i upphandlad verksamhet, som drivs både 
i privat och i egen regi, och att de allvarligaste riskerna är brister i löpande uppföljning. 
 
Föredragning     
Revisionen konstaterar att det finns brister i den löpande uppföljningen av kvalitetskraven i 
upphandlade tjänster.  
 
Uppföljning av ingångna kontrakt är en viktig del av upphandlingsprocessen, från 
behovsanalys till uppföljning. Erfarenheter från uppföljning tas med i nästkommande 
upphandling och är därmed också utvecklande för framtida upphandlingar. Vid 
förvaltningsspecifika avtal ska uppföljning av leverantörer i regel genomföras av den 
beställande enheten. Vid uppdragsnämnderna har ett ökat fokus lagts på upphandlingar av 
tjänster och hur kvalitetskrav formuleras samt följs upp. Fördelning av detta ansvar på 
uppdragsnämnderna är en av grunderna i den ansvarsfördelning som görs i Uppsala kommuns 
organisation och styrning. Kommungemensamma ramavtal, till skillnad från de 
verksamhetsspecifika, följs upp genom kommunledningskontorets upphandlingsfunktion. 
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Kommunens målsättning om ökad konkurrensutsättning leder till att upphandling får såväl 
ökad omfattning som betydelse. För att möta de krav detta ställer på upphandlingskompetens 
och kapacitet har kommunledningskontorets upphandlingsfunktion förstärkts genom både 
tillsättande av en specifik upphandlingschef och fler upphandlare där en av inriktningarna är 
att skapa en funktion som ”upphandlingscontroller”. Ytterligare förstärkning kommer att ske 
som ett led i att kunna möta de behov som finns hos kontoret för samhällsutveckling. Dessa 
åtgärder sammantagna ska bland annat ge utrymme för mer strukturerade och regelbundna 
utvärderingar av både upphandlingsprocess och avtal. 
 
Den uppföljning som hitintills genomförs har i regel initierats efter klagomål på brister eller 
felaktigheter i utförande. Dessa klagomål resulterar många gånger i utdömande av vite och i 
enstaka fall också i hävning av avtal. 
 
Utöver de förstärkningar som gjorts i organisationen har Uppsala kommun upphandlat och 
påbörjat implementeringen av ett elektroniskt upphandlingssystem som ska underlätta såväl 
genomförande av upphandlingar som administrationen av desamma. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt i detta ärende. 
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