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 Kommunstyrelsen 
 

Granskning av direktupphandlingar i kommunen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge svar enligt bilaga 1 
 
Ärendet 
Uppsala kommuns revisorer har i en rapport, bilaga 2, redovisat en granskning av 
förekomsten och kunskapen om direktupphandlingar i kommunen. Granskningen omfattar 
endast direktupphandling av tjänster. Revisionen konstaterar att varje styrelse/nämnd bör ha 
rutiner för uppföljning för att säkerställa att regelverket för direktupphandlingar efterlevs i än 
större omfattning. Det framförs också att styrelser och nämnder bör använda den kunskap och 
erfarenhet som finns hos kommunledningskontorets upphandlingsfunktion.  
 
Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen samt styrelser och nämnder för synpunkter.  
 
Föredragning 
Kommunens revisorer konstaterar i rapporten att förekomsten av direktupphandlingar som 
överstiger det i gällande upphandlingspolicy tillåtna maximibeloppet är marginell och att 
kunskapen om regelverket för direktupphandlingar är tillfredsställande. Å andra sidan finns 
bristande kunskap om giltiga undantag och i vissa nämnder brister i efterlevnad av 
regelverket. Det kan också finnas mörkertal och revisionen uppmanar varje styrelse/nämnd att 
ha rutiner för att säkerställa att regelverket för direktupphandling efterlevs.  
 
Otillåtna direktupphandlingar, där beloppsgränsen överskridits eller där ett undantag 
tillämpats utan att ha giltigt skäl för det, innebär att konkurrensen inte utnyttjas, vissa 
leverantörer gynnas och det finns risk att kommunens villkor och förutsättningar försämras. 
En noll-vision för otillåtna direktupphandlingar är önskvärd. För att nå dit krävs både resurser 
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och kompetens, i synnerhet måste kunskapen om giltiga undantag från 
upphandlingsskyldighet förbättras. De administrativa rutinerna som stödjer 
direktupphandlingar måste också bli mer effektiva och säkra. 
 
Det kan vidare noteras att kommunstyrelsen tagit beslut om nya övre beloppsgränser för 
direktupphandling. Gränserna är nu helt harmoniserade med de gränser som anges i 
lagstiftningen. Även den nedre gränsen under vilken anskaffning kan göras utan föregående 
direktupphandling har justerats i det aktuella beslutet. Det pågår även beredning av en ny 
upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer. I denna process kommer ett flertal av de 
verksamheter som genomför upphandlingar att medverka vilket gör att ytterligare fokus kan 
sättas på hur upphandling ska genomföras, oavsett om det sker som direktupphandling eller 
genom ett annonserat förfarande. 
 
Uppsala kommun har tydliga mål om ökad konkurrensutsättning av kommunens 
verksamheter. Det, i kombination med att kommunen växer starkt, leder till att den offentliga 
upphandlingen får såväl ökad omfattning som ökad betydelse. För att klara förväntningarna på 
effektiva och rättssäkra upphandlingar krävs resurser och kompetens. 
 
Kommunledningskontoret har vidtagit förbättringsåtgärder. Kontorets upphandlingsfunktion 
har förstärkts genom tillsättande av en upphandlingschef, rekrytering av fler upphandlare 
genom vilket ger förutsättningar att arbeta mer proaktivt med upphandlingar. Vidare har ett 
elektroniskt upphandlingssystem har nyligen upphandlats vilket bedöms kunna leda till 
minskad administration och större säkerhet för både beställare och leverantörer. I detta 
verktyg kommer det att finnas ett specifikt stöd för direktupphandlingar. En mer omfattande 
utbildningsinsats är planerad i samband med implementering av upphandlingssystemet genom 
vilken en ökad kunskap om gällande regelverk kan nås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En bättre efterlevnad av regelverket och en högre grad av konkurrensutsättning innebär att fler 
upphandlingar/inköp genomförs med utvärdering av priser och eventuellt också kvalitet, miljö 
eller andra relevanta parametrar. För kommunen innebär det med stor sannolikhet lägre priser, 
men också att fler leverantörer får en korrekt avtalsrelation till kommunen. Ett förbättrat stöd 
för direktupphandlingar gör att dessa effektiviseras och kvalitetssäkras och på så sätt leder till 
minskade kostnader. 
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