
 

Interpellation om upphandling 

Hösten inleddes med ett obeskrivligt kaos när det gäller färdtjänst och skoltaxi. Orsaken, som vi fått 
information om i KSAU, är att huvudleverantören i upphandlingen, vars avtalsperiod inleddes i och  
med terminsstarten, inte hade lyckats få tag på tillräckligt många fordon som uppfyllde kraven i 
upphandlingen (de skulle vara utrustade med taxameter, vilket i och för sig inte var nödvändigt enligt 
lagstiftningen). Nu har åtgärder vidtagits så att verksamheten ska fungera genom att styra om 
leverantörerna och hota med viten. Tyvärr har dock många personer, särskilt funktionsnedsatta, men 
även skolbarn, drabbats hårt. Skadan förvärrades av att det var ett nytt arrangemang att samordna 
upphandlingen av både färdtjänst och skoltaxi. 

De flesta facknämnder har särskilda upphandlingsutskott, där man i detalj går igenom 
upphandlingsunderlag och tilldelning när det gäller upphandlade delar av nämndernas verksamhet. 
Det ger nämnden en god insyn i processen, och möjliggör politiska utspel. Minoritetsstyret har även 
tagit initiativ till ett särskilt upphandlingsråd, där jag själv är vice ordförande, som ska bevaka 
upphandlingsfrågorna i dialog med näringslivet. Detta råd kan dock inte behandla enskilda 
upphandlingar. 

En stor volym av upphandlingar ligger inte under facknämnderna utan under Kommunstyrelsen och 
hanteras på delegation av upphandlingsenheten vid KLK. Dessa upphandlingar omfattar ofta stora 
verksamhetsområden och har en stor volym rent finansiellt. Efter påtryckningar från oss i 
oppositionen ska vi få en information om dessa upphandlingar i KS / KSAU, men det finns inget 
formellt upphandlingsråd i kommunstyrelsen. Detta minskar det politiska ansvarstagandet och 
inflytandet, och jag skulle gärna se att man hade ett upphandlingsutskott även i KS. Det skulle kunna 
utgöras av KSAU eller utskottet för gemensam service. 

 

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Upphandlingsrådets ordförande, kommunalrådet 
Mohamad Hassan (L): 

 
1. Hur stor volym av kommunens upphandlingar har de upphandlingar som ligger på KS? 
2. Tycker du att dessa upphandlingar borde beredas politiskt, om inte i så fall varför? 
3. Hur ska kommunen säkerställa att inte medborgare drabbas på samma sätt som under de 

senaste veckornas debacle med upphandling av färdtjänst / skoltaxi? 
  

Uppsala 2018-09-11 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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