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Syfte 
Syftet med upphandlingsrådet är att genom stärkt dialog kontinuerligt förbättra och 
utveckla kommunens upphandlingsverksamhet. Uppsala kommun har en hög 
målsättning inom upphandlingsområdet utifrån perspektiven ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet samtidigt som Uppsala kommun ska uppfattas som en självklar 

och attraktiv affärspartner som bidrar till att målet om förbättrat näringslivsklimat kan 

uppnås och att affärsmässiga upphandlingar genomförs samt att, utifrån kommunens 
ansvar, bidra till näringslivets tillväxt. Rådet ska vare sig besluta om upphandlingar 
eller fastställa några upphandlingsdokument. 

Tidsperiod 
Upphandlingsrådet inrättades i juni 2019 och verkar till dess att annat beslutas. 

Uppgifter 
Upphandlingsrådet är ett rådgivande organ avseende generella upphandlingsfrågor i 
kommunen. 

Rådet ska bland annat behandla 

 uppföljning av kommunens upphandlingsverksamhet exempelvis genomförda 
och planerade dialoger med leverantörsmarknaden, resultat av NKI-

mätningar, e-handel, inköpsvolymer samt överprövningar och utfall. 

 genomgång av löpande verksamhet inom upphandling 

 information om pågående och kommande utvecklingsarbete 

 generella frågor och förslag från näringslivet som avser att förbättra 
kommunens upphandlingsverksamhet 

 förslag från näringslivet och idéburna organisationer på verksamheter som 
kommunen kan tänkas upphandla för expediering till berörd nämnd 

Inga frågor som omfattas av upphandlingssekretess ska beröras i rådet. 

Sammansättning 
Upphandlingsrådets består av en (1) representant vardera från de partier som 
representeras i kommunfullmäktige utöver ordföranden. Upphandlingsrådet består 
även av som flest nio (9) ledamöter från näringslivet efter förslag från Svenskt 

Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren i Uppsala samt två (2) ledamöter efter 

förslag från idéburna organisationer.  

Organisation och arbetsformer 
Rådet sammanträder fyra gånger per år och sammankallas av ordföranden. 

Ordföranden kan besluta om ytterligare sammanträde. Vid rådets sammanträden ska 
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anteckningar föras. Återrapportering från Upphandlingsrådet till kommunstyrelsen ska 

göras skriftligen en gång per kalenderår. Ordförande i rådet ansvarar för att 
återrapportering sker. 

Förtroendevalda ledamöter förväntas delta vid rådets sammanträden och föra vidare 
synpunkter och förslag som lyfts i Upphandlingsrådet till sina partier. Ledamöterna 

förväntas också, när det är aktuellt, lyfta förslag i lämpliga instanser. 

Avdelningschef för upphandling, kommunledningskontoret, utser medarbetare som 
ska delta i Upphandlingsrådets sammanträden, vara föredragande och i övrigt stödja 
ordförande som verkställande tjänsteperson. Kommunledningskontoret svarar för 
rådets administration. Administrationen omfattar uppgifter som anteckningar, 

mötesbokningar, arvoden, fika och liknande. 

Ansvarig nämnd 
Ansvarig nämnd för Upphandlingsrådet är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

fastställer rådets föreskrifter och beslutar om förändringar. 

Val av ledamöter 
Upphandlingsrådet består av en (1) representant vardera från de partier som 
representeras i kommunfullmäktige utöver ordföranden. Partirepresentanterna bör 

även vara ledamot eller ersättare i en nämnd eller ett kommunalt bolag i Uppsala 
kommun. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande 

och vice ordförande bland ledamöterna. Ordföranden och vice ordföranden ska utses 
bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, ordförande utses bland 

kommunalråden. 

Rådet utser även som flest nio (9) ledamöter från näringslivet efter förslag från Svenskt 

Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren i Uppsala samt två (2) ledamöter efter 

förslag från styrgruppen för den lokala överenskommelsen med föreningslivet för att 
delta i rådets överläggningar.  

Samtliga ledamöter väljs för en mandatperiod. 

Upphandlingsrådet kan inbjuda/adjungera företrädare för skilda kommunala 

nämnder/förvaltningar, kommunala bolag, övriga 
myndigheter/organisationer/föreningar, liksom experter i övrigt att delta i rådets 

sammanträden. Adjungering kan ske per sammanträde eller för en period. 

Ekonomi och arvoden 
Sammanträdesarvode utgår till förtroendevalda och övriga medlemmar i 
Upphandlingsrådet enligt Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 eller regelverk som ersätter detta. 
Kostnaden för dessa ersättningar hanteras inom kommunstyrelsens budgetram. 
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Relaterade dokument 
Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun 
mandatperioden 2019–2022 
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