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Ärendet 
Socialdemokraterna har i en skrivelse den 31 mars 2014, på däri närmare anförda skäl, yrkat 
att Uppsala kommun avbryter ”den inledda upphandlingen av kommunens IT-verksamhet till 
dess att JO och kommunrevisionen är klara med sina granskningar” (se bilaga). 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslöt den 18 december 2013 (§ 218) att uppdra till kommunledningskon-
toret att upphandla den IT-verksamhet av externa parter utifrån de IT-processer och IT-
funktioner i egen regi som avvecklas, att etablera en beställarorganisation för IT-
verksamheten under kommunstyrelsens ledning, samt att uppdra till kommunledningskontoret 
att leda arbetet med att avveckla den interna IT-verksamheten inom Uppsala kommun och 
inom ramen för detta arbete skapa förutsättningar för verksamhetsövergång för alla berörda 
medarbetarna. Nödvändigt förfrågnings- och avtalsunderlag håller nu på att arbetas fram av en 
upphandlad advokatbyrå tillsammans med kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Magnus Hellström vid TV4 har den 24 mars 2014 JO-anmält Uppsala kommun och kommun-
styrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt för hanteringen av en begäran att utfå e-
postkorrespondens mellan Fredrik Ahlstedt och företaget CGI. I anmälan anförs att ”[d]essa 
mail är korresponderade via Fredrik Ahlstedts kommunala mail och ska utgöra offentliga 
handlingar…..vill att JO prövar huruvida Uppsala kommun, Fredrik Ahlstedt har raderat 
offentliga handlingar”. Anmälaren har dock missuppfattat innehållet i gällande rätt. Enligt 2 
kap. 4 § tryckfrihetsförordningen anses brev eller annat meddelande som är ställt personligen 
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till den som innehar befattning vid myndighet som allmän handling, om handlingen gäller 
ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och inte är avsedd for mottagaren 
endast som innehavare av annan ställning. I det aktuella fallet rör det sig om privat e-
postkorrespondens som inte utgör allmänna handlingar. Hur den enskilde hanterar sig egen 
privata e-post är inget som kommunen får lägga sig i. Det får därför bedömas som mycket 
tveksamt om JO överhuvudtaget inleder någon utredning av anmälan och som helt osannolikt 
att en eventuell utredning resulterar i kritik från JO. Mot denna bakgrund utgör aktuell JO-
anmälan inte skäl för att tillmötesgå socialdemokraternas yrkande. 
 
Enligt inhämtad uppgift från Kommunrevisionen så pågår ingen utredning av den aktuella IT-
upphandlingen och några planer på att inleda en utredning finns inte. Inte heller i detta fall 
finns det skäl att tillmötesgå socialdemokraternas yrkande som därför ska avslås. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Biträdande stadsdirektör 
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F R A M T I D S P A R T I E T I U P P S A L A 

Kommunstyrelsen i Uppsala 

Ärende till kommunstyrelsen 

Avbryt upphandlingen av kommunens IT-
verksamhet i avvaktan på pågående 
granskning 
Socialdemokraterna konstaterade tidigt stora risker med den styrande majoritetens 
vilja att lägga ut en så vital infrastruktur som kommunens IT-infrastmktur på privata 
bolag. På kommunstyrelsens sammanträde i januari lämnade vi därför in ett eget 
förslag till beslut om att kommunen måste skapa en samsyn kring kommunens 
nuvarande och framtida behov inom IT-området innan kommunen gick vidare med 
några förslag till åtgärder. 

Oavsett hur man ställer sig till outsourcing som idé är en fungerande 
beställarorganisation för IT-verksamheten en absolut fömtsättning för att 
överhuvudtaget kunna författa ett relevant förfrågningsunderlag och utforma ett 
avtal som hanterar riskerna och tillgodoser kommunens behov under 
kontraktsperioden. Därtill förklarade de fackliga organisationerna Saco-rådet, Vision, 
Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal sig oeniga med förslaget till 
beslut och pekade på brister i beslutsunderlaget och på avsaknaden av ekonomiska 
kalkyler inför beslutet. Men den styrande majoriteten beslutade likväl att driva 
igenom en privatisering av kommunens IT-verksamhetet. 

Beslutet har dock fortsatt att väcka frågor. Att IT-upphandlingen granskas av 
kommunrevisionen och att kommunstyrelsens ordförande granskas av JO för sin 
korrespondens med IT-företaget CGI, som han själv är tjänstledig från, riskerar att 
skada förtroendet för kommunledningen och kan medföra negativa ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. 

Frågetecknen kring kommunstyrelseordförandens roll och affären i stort, de 
pågående utredningarna och inte minst närheten till valet riskerar att påverka den 
planerade affären negativt när det gäller såväl antalet budgivare som storleken och 
lcvaliteten på buden. Med hänsyn till affärens storlek och av respekt för väljarna vore 
det bästa om frågan fick vila till efter valet den 14 september. 
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Socialdemokraterna föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar: 

• Att Uppsala kommun avbryter den inledda upphandlingen av kommunens IT-
verksamhet till dess att JO och kommunrevisionen är klara med sina granslmingar. 

Socialdemokraterna 

Erik Pelling — ' 
Kommunakåd (S) 
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