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Upphandlingsrådet Sammanträd esdatu m: 
Minnesanteckningar 2019-11-26 

Minnesanteckningar 
Plats och tid: 

Närvarande 
ledamöter: 

Övriga deltagare: 

Verkstadsgatan 3B, klockan: 8.00-10.00 

Mohammad Hassan (L), 
ordförande 
Mathias Kullberg (M) 
Helena Nordström 
Källström (MP) 
Per Mattson (V) 
Linnea Lind (C) 
Tommy Öhlund (SD) 
Torbjörn Wennberg, SH 
Bygg 
Erik Sallen, Maskin och 
verktyg 
Dirk Kehr, Uppsala 
Stadsmission 
Monica Werneman, Papilly 
Jan Björkman, Björkmans 
transport 

Susanne Afzelius, upphandlingschef, Stefan Palm upphandlare, 
Samuel Lundström, sekreterare. 
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§8 

Val av justerare och justeringsdag 

Upphandlingsrådet beslutar att utse Torbjörn Wennberg att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll den 17 december. 

§9 

Fastställande av föredragningslista 

Upphandlingsrådet beslutar att fastställa utsänd föredragningslista. 

§ 10 

Upphandlingsrådets sammanträdestider 2020 

Upphandlingsrådet beslutar att sammanträda klockan 8.00-10.00 vid följande tillfällen: 

7 februari 

29 maj 

11 september 

27 november 

§ 11 

Förslag från näringslivet och ideburna organisationer på 
verksamheter som kommunen kan tänkas upphandla 

Förslag har inkommit om att upphandla cykelverkstad i Kåbo. Cykelhandlare menar 
det råder orättvis konkurrens. 

lövrigt inget att tillägga. 

§ 12 

Inspel från näringslivet/ideburna organisationer 

Susanne Afzelius svarar på tidigare ställd fråga från Kajsa Bennbom Lindner angående 
hur ofta kommunala bolag lämnar anbud i upphandlingar. 

Torbjörn Wennberg lyfter frågor om följande: 

• - Utvärdering av kompetens 

Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 3(3) 

Upphandiingsrådet Sammanträdesdatum: 
Minnesanteckningar 2019-11-26 

• - Utvärdering av ska likrav 
• - Dialog med anbudsgivare 

Frågorna behandlas vid dagens workshop. 

Dirk Kehr lyfter att det kan vara bra att informera om gällande villkor rörande Ideburet 
Offentligt Partnerskap (10P) för att undvika missförstånd om konkurensutsättning. 
Punkten tas upp vid februarisammanträdet. 

§ 13 

Nytt sätt att upphandla - Dynamiskt inköpssystem 
Stefan Palm, upphandlare, informerar och svarar på frågor om dynamiskt 

in köpssystem. 

Upphandlingsrådet önskar få kontinuerlig information i ärendet. 

§ 14 

Workshop tillsammans med kommunens upphandlare 

Workshop hålls om följande områden: 

• Utvärderingsmodeller 
• Innovation i upphandlingar 
• Inhämtning av expertkunskap i kravspecifikationer 
• Avtalsuppföljning 
• Sociala krav i upphandlingar 
• Dialog i upphandlingsprocessen 
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