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Leif Pettersson (S) 
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Mats Dahlberg (M) 
Fredrik Jarl (C) 
Mats Nilsson (S) 
Stefan Norberg (S) 
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Övriga närvarande Tjänstemän 
Anders Karlin, chef för Upphandlingscenter 
Mariana Hasselström, upphandlingschef, §§ 18-19 
Mikaela Nordling, utredare 
Maria Fridholm, upphandlingscenter, § 15 
Deltog på distans:  
Monica Sundberg, upphandlingscenter, § 14 
Katarina Lindberg, upphandlingscenter, § 14 
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 Mikaela Nordling  

 Ordförande   
 Leif Pettersson (S)  

 Justerande   
 Mats Dahlberg (M)   
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§ 16 Budgetuppföljning per sista mars 2020 2020/57 6 
§ 17 Antagande av reglemente 2020/38 7 - 8 
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2020 
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Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 14  Dnr 2020/59 

 

Rapport kring UhCs arbete mot bakgrund av 
Coronautbrottet 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenter. 

Beskrivning av ärendet 
Rapport från Upphandlingscenters chef och avtalsansvariga strategiska 
upphandlare kring följande punkter: 

- Så jobbar UhC med anledning av Coronautbrottet 
UhC har upprättas egen Krisplan och omprioriterat i verksamheten. 
Så jobbar kommunansvariga upphandlare och avtalsansvariga upphandlare. 
Aktuellt just nu i samverkande kommuner och UhC:s ”leveransförmåga”. 

- Avtal avseende förbands- och sjukvårdsmaterial (skyddsutrustning) 
Leverantör OneMed. Leverantör av t.ex.: andningsskydd/munskydd/visir, 
undersökningshandskar, förkläden/skyddsrock, skyddsmössa, handsprit/ 
desinfektionsmedel, bodybags, tvål, toapapper och pappershanddukar. 
Information från avtalsansvarig upphandlare på UhC. 

- Avtal avseende papper, plast, kemitekniska produkter samt livsmedel 
och transporter 
Leverantörer Procurator, Menigo och Maserfrakt m.fl. Leverantörer av  
t.ex.: handskar, hand- och ytdesinfektion, mjukpapper, tvål, livsmedel samt 
transporter. Information från avtalsansvarig upphandlare på UhC. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, rapport kring UhC:s arbete mot bakgrund av Coronautbrottet, 
daterad den 30 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner  
Akten 
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§ 15  Dnr 2020/58 

 

Utvärdering upphandlingssamverkan 2019 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att 
Upphandlingscenter ges i uppdrag att genomföra handlingsplan för 
genomförande utifrån pågående analys och slutsats av Nöjd kund-mätning. 

Beskrivning av ärendet 
Ett led i att ständigt förbättra Upphandlingscenters verksamhet är att göra en 
återkommande Nöjd kund-mätning. Upphandlingscenters nöjd kund-mätning 
för år 2019 gjordes under januari-februari 2020 och besvarades av 242 personer 
från samtliga samverkande kommuner förutom Avesta kommun (anslöt 2020). 
Svarsfrekvens för år 2018 var 245 personer. 

Enkäten hade 10 faktiska frågor där varje fråga hade fyra svarsalternativ och  
en bakgrundsfråga om vilken kund (kommun) den svarande representerade.  

För enkäten som helhet beräknades ett nöjdhetsvärde, som visar hur många av 
kunderna som är nöjda och som är en summa av hur stor andel som svarat ”Ja, 
alltid, ”Ja, för det mesta” eller motsvarande.  

 Resultatet för 2019 visar att 89,7 % av kunderna sammantaget är nöjda. 
(2018 92 %, 2017 89 %, 2016 87 %, 2015 86 % och 2014 var 84 % av 
kunderna sammantaget nöjda). 

Återigen kan vi konstatera att kunderna på det stora hela verkar nöjda med 
Upphandlingscenters arbete. 

Resultat har sammanställts och presenteras i bifogade sammanfattning.  
Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2020 för Upphandlingscenter. 

Beslutsunderlag 
Rapport, nöjd kund-mätning 2019 UhC, daterad den 30 april 2020.  

Behandling 
Leif Pettersson (S) yrkar att UCH ges i uppdrag att genomföra handlingsplan 
utifrån pågående analys och slutsats av Nöjd kund-mätningen, istället för ta 
fram en handlingsplan.  

Ordförande frågar om det kan bli nämndens beslut och finner att det blir det.  
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______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Samverkande kommuner 
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§ 16  Dnr 2020/57 

 

Budgetuppföljning per sista april 2020 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per den sista april samt prognos för 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har tagit fram budgetuppföljning per april 2020. 

Budgeten kommer att hållas. I prognos redovisas ett nollresultat. 

Ett utfall/överskott för perioden på +211 tkr redovisas i förhållande till 
periodbudget.  

 Överskott för perioden i huvudsak beroende på lägre lönekostnader  
(709 tkr). Högre övriga kostnader (462 tkr), i huvudsak för 
konsultkostnader. 

 Intäkter för upphandlingsstöd något lägre än periodbudget (36 tkr). 

För att möta upp ökad efterfrågan har och kommer konsultstöd att avropas 
från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med motsvarande 
belopp. Konsultstöd har avropats för att täcka upp för föräldraledighet och 
vakant tjänst.   

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för den gemensamma nämnden för upphanslingssamverkan 
per april 2020, daterad den 30 april 2020.  

______ 
 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten 
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§ 17  Dnr 2020/38 

 

Antagande av reglemente  

Beslut 
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår att 
fullmäktige i de samverkande kommunerna antar reglemente, daterat den 30 
april 2020 med beslutade ändringar.  

Beskrivning av ärendet 
Den 19 mars 2020 skickade den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan ut ett förslag på reviderat reglemente för antagande. 
Revideringen gällde möjligheten för nämnden att ha sammanträden på distans. 

Alla samverkande kommuner har inte godkänt skrivelsen och därför föreslås nu 
en ny skrivelse i reglementet:  

7 § Deltagande på distans 

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. 
Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses närvarande på kommunfullmäktiges respektive 
nämnds sammanträde, (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § KL).  

 
Respektive presidier godkänner vilka ärenden som får hanteras på 
distans och ordföranden godkänner vilken ledamot som får delta 
på distans.  

 
Nämnden föreslås därför besluta att skicka reglementet, daterat den 30 april 
2020, för antagande till de samverkande kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Reglemente för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 
daterad den 30 april 2020.  
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Behandling 
Mari Jonsson (S) föreslår att skrivelsen ändras till:  

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. 
Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses närvarande på nämndens sammanträde (6 kap. 
24 § KL).  

 
Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans 
och ordföranden godkänner vilken ledamot som får delta på 
distans. 
  

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Mari Jonssons (S) 
förslag och finner att nämnden gör det.  

______ 
 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner för beslut  
Akten
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§ 18  Dnr 2020/14 

 

Rapport från Upphandlingscenters chef 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenters chef med följande tillägg/ändringar:  

- Analys av låg måluppfyllelse till nämnden i september önskas, om 
måluppfyllelsen gällande social hållbarhet fortsatt ligger lågt då.  

- Upphandlingscenter får i uppdrag att redovisa måluppfyllelsen i 
nämndplanen enligt trafikljusmodellen.  

- Årliga UHC-dagen flyttas fram till den 9 oktober 2020. Temat ska 
fortsatt vara ”Regional tillväxt”. Därefter ska de lokala 
upphandlingsdagarna arrangeras.  

- Ägardialogen den 29 maj 2020 hålls digitalt. Frågan om 
avtalsförvaltningen ska lyftas då också.  

Beskrivning av ärendet 
Rapport från Upphandlingscenters chef kring följande punkter: 

- Omvärldsanalys 
Vad händer nationellt i upphandlarsverige och lokalt i Dalarna. 

- Nämndplan 2020-2022 
Kvartalsrapport januari-mars. Uppföljning av GNU:s inriktningsmål. 

- Granskning avseende nämndernas ansvarsutövande 2019  
Information avseende PWC genomförda granskning av GNU. 

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter 
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor på UhC. 

- Upphandlingsplan 2020 och nya beställningar 
Information avseende pågående upphandlingar och nyckeltal. 

- Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) och Projekt återbruk i  
den offentliga affären  
Information avseende UhC:s projektarbete tillsammans med  
Länsstyrelsen Dalarna och andra intressenter i Dalarna. 
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- Årlig strategisk ägardialog för samverkande kommuner 
Förslag på dagordning och strategiska frågor/utmaningar för framtiden. 

- Avtalsförvaltning tillsammans 
Kommunernas inköpsstyrning och UhC:s avtalsförvaltning. 
Möjlig målbild. Önskad målbild Avtalsförvaltning – Tillsammans. 
Gränsdragningen UhC vs samverkande kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, rapport från upphandlingscenters chef, daterad den 30 april 
2020.  

Behandling 
Mari Jonsson (S) yrkar att om UHC fortfarande ligger lågt vad gäller målet 
social hållbarhet i september ska UHC till nämnden göra en analys om 
måluppfyllelsen.  

Leif Pettersson (S) föreslår att nämnden uppdrar till UHC att börjar rapportera 
måluppfyllelse i nämndplanen enligt trafikljusmodellen.  

Mari Jonsson (S) föreslår att årets UHC-dag flyttas fram till den 9 oktober 2020. 
Temat ska fortsatt vara ”Regional tillväxt”. Därefter bör de lokala 
upphandlingsdagarna arrangeras.  

Leif Pettersson (S) yrkar på att ägardialogen den 29 maj 2020 hålls digitalt och 
att frågan om avtalssamverkan lyfts då. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt de förslag som framkommit 
och finner att nämnden gör så.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner  
Akten 
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§ 19  Dnr 2020/15 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisning av 
delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har överlåtit sin beslutanderätt till chef för Upphandlings-
center och Upphandlingschef, enligt en av nämnden för gemensam 
upphandlingssamverkan antagen delegationsordning.  

Dessa beslut ska redovisas till nämnden för gemensam upphandlingssamverkan.  

Redovisningen innebär inte att nämnden för gemensam upphandlings- 
samverkan får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, redovisning av delegationsbeslut, daterad den 30 april 

2020.  
2. Redovisning av delegationsbeslut per 30 april 2020.  

______ 
 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten 
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