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Kommunstyrelsen 

Inrättande av upphandlingsråd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att inrätta ett upphandlingsråd och anta föreskrifter för rådet enligt ärendets bilaga, 
 
att utse ordförande och vice ordförande för upphandlingsrådet att tas till protokollet, samt 
 
att utse ledamöter till rådet att tas till protokollet. 
 
Ärendet 
I Mål och budget 2019-2021 som beslutades av kommunfullmäktige den 10-11 december 
2018 gavs kommunstyrelsen uppdraget att inrätta ett upphandlingsråd.  
 
I enlighet med uppdraget har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till föreskrifter 
för ett upphandlingsråd i Uppsala kommun. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, som vidtalat Svenskt Näringsliv mfl i 
beredningen.  
 
Föredragning 
Uppsala kommunkoncern genomför cirka 150-200 upphandlingar årligen till ett värde av 
uppskattningsvis cirka 5 miljarder kronor. Upphandlingsarbetet utförs främst av 
kommunledningskontorets upphandlingsfunktion men även av stadsbyggnadsförvaltningen 
och de kommunala bolagen.  
 
Det finns ett flertal styrande dokument som styr upphandlingsarbetet, bland annat policy och 
riktlinjer för upphandling och inköp, mål och budget, klimatprotokollet och 
näringslivsprogrammet. Uppsala kommun har en hög målsättning inom upphandlingsområdet 
utifrån perspektiven ekologisk och social hållbarhet samtidigt som Uppsala kommun ska 
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uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner som bidrar till att målet om förbättrat 
näringslivsklimat kan uppnås och att affärsmässiga upphandlingar genomförs.  
 
Upphandlingsverksamhetens stora betydelse för kommunen ställer krav på samtliga nämnder 
och bolag men också på en aktiv ledning som har väl utvecklade forum för dialog med 
leverantörsmarknaden. Upphandlingsrådet förväntas, genom en stärkt dialog, ytterligare 
utveckla kommunens upphandlingsverksamhet.  
 
I det förslag till föreskrifter som tagits fram ska upphandlingsrådet vara ett rådgivande organ 
avseende generella upphandlingsfrågor i kommunen. Rådet ska inte besluta om upphandlingar 
eller fastställa upphandlingsdokument. 
 
Rådet föreslås bland annat behandla  
 

• uppföljning av kommunens upphandlingsverksamhet 
(exempelvis genomförda och planerade dialoger med leverantörsmarknaden, resultat 
av NKI-mätningar, inköpsvolymer) 
 

• genomgång av löpande verksamhet 
(övergripande information om exempelvis pågående och planerade upphandlingar, nya 
avtal samt överprövningar och utfall) 
 

• information om pågående och kommande utvecklingsarbete  
(exempelvis effektiviseringar i kommunens inköpsprocess, framtagna 
upphandlingsstrategier med prioriterade fokusområden utifrån perspektiven 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet) 

 
• 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 (expedieras till berörd nämnd) 

 
Upphandlingsrådet föreslås utgöras av en representant vardera från de partier som 
representeras i kommunfullmäktige. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser 
en ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. Ordförande och vice ordförande ska 
utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  
 
Rådet utser 9 företrädare från näringslivet efter förslag från Svenskt Näringsliv, Företagarna 
och Handelskammaren i Uppsala samt 2 företrädare efter förslag från ideburna organisationer 
för att delta i rådets överläggningar för en tidsperiod om högst 1 år i taget.  
  
Per sammanträde får rådet bjuda in företrädare för nämnder, styrelser, kommunala 
förvaltningar och bolag, övriga myndigheter och organisationer, liksom experter i övrigt att 
närvara.  



 
Upphandlingschefen ska delta i rådets sammanträden, vara föredragande och i övrigt stödja 
ordförande som verkställande tjänsteperson. 
 
Inga frågor som omfattas av upphandlingssekretess ska beröras i rådet. 
 
Kommunledningskontoret svarar för rådets administration. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ledamöter som utses av kommunstyrelsen arvoderas enligt reglerna för 
fullmäktigeberedningar i Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2019-2022 eller regelverk som ersätter detta. Kostnaden belastar 
kommunstyrelsen.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Kommunstyrelsen 

Föreskrifter för upphandlingsrådet 
Antagna av kommunstyrelsen den x xxx 2019 § xxx 
 
Syfte 
Syftet med upphandlingsrådet är att genom stärkt dialog utveckla kommunens 
upphandlingsverksamhet. Uppsala kommun har en hög målsättning inom 
upphandlingsområdet utifrån perspektiven ekologisk och social hållbarhet samtidigt som 
Uppsala kommun ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner som bidrar till att målet 
om förbättrat näringslivsklimat kan uppnås och att affärsmässiga upphandlingar genomförs. 
Rådet ska vare sig besluta om upphandlingar eller fastställa några upphandlingsdokument.  
 
§ 1 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, inköpsvolymer 

 
• genomgång av löpande verksamhet inom upphandling  

övergripande information om exempelvis pågående och planerade upphandlingar, nya avtal 
samt överprövningar och utfall 
 

• information om pågående och kommande utvecklingsarbete 
exempelvis effektiviseringar i kommunens inköpsprocess, framtagna 
upphandlingsstrategier med prioriterade fokusområden utifrån perspektiven 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 
 

• 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 
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Inga frågor som omfattas av upphandlingssekretess ska beröras i rådet.  
 
§ 2 Sammansättning 
Upphandlingsrådets består av en representant vardera från de partier som representeras i 
kommunfullmäktige. 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 och ledamöter väljs för en 
mandatperiod. 
 
Rådet utser 9 företrädare från näringslivet efter förslag från Svenskt Näringsliv, Företagarna 
och Handelskammaren i Uppsala samt 2 företrädare efter förslag från idéburna organisationer 
för att delta i rådets överläggningar för en tidsperiod om högst 1 år i taget. Per sammanträde 
får rådet bjuda in företrädare för nämnder, styrelser, kommunala förvaltningar och bolag, 
övriga myndigheter och organisationer, liksom experter i övrigt att närvara.  
 
§ 3 Organisation och arbetsformer 
Rådet sammanträder 4 gånger per år. Ordföranden kan besluta om ytterligare sammanträde. 
 
Upphandlingschefen deltar i rådets sammanträden, är föredragande och stödjer i övrigt 
ordförande som verkställande tjänsteperson. 
 
Vid rådets sammanträden ska minnesanteckningar föras som justeras av ordföranden och en 
vid sammanträdet utsedd justerare. 
  
Minnesanteckningarna ska anmälas till kommunstyrelsen och publiceras på kommunens 
hemsida. 
 
§ 4 Ekonomi 
Kommunstyrelsen svarar för rådets administration.  
 
De ledamöter som utses av kommunstyrelsen arvoderas enligt regler för 
fullmäktigeberedningar i Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2019-2022 eller regelverk som ersätter detta. Kostnaden belastar 
kommunstyrelsen.  
 
§ 5 Ändringar 
 
Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter och beslutar om förändringar. 
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