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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 1 Dnr 2019/14

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018

Beslut

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 
överlämnas till respektive kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2018.

Det blev ett mindre överskott i 2018 års verksamhet med 0,2 mnkr, som 
återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet. 

Högre intäkter på grund av mer sålda tjänster avseende direktupphandlingar 
och annonseringar. Även samordnade upphandlingar där icke samverkande 
kommuner har anslutit t.ex. dalagemensam e-arkivupphandling och 
livsmedelsupphandling har medfört högre intäkter. 

Lägre lönekostnader på grund av vakans och föräldraledighet. Externt 
konsultstöd har avropats från avtal som medfört högre kostnader. 

UpphandlingsCenter (UhC) har haft en ökad efterfrågan på erbjudna tjänster. 
UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 28 genomförda 
direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.      
86 % upphandlingar/projekt har avslutats enligt upphandlingsplan 2018. 

Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull upphandling. 51 genomförda 
upphandlingar med social hållbarhet. T.ex. sysselsättning genom praktikplatser 
eller reserverade upphandlingar för sociala företag. 

Överprövningar - Fortsatt positiv trend. Under 2018 överprövades 9 
upphandlingar där UhC vunnit 7 i första instans. 2 processer är ännu ej 
avgjorda och besked om prövningstillstånd i kammarrätt inväntas i 1 fall.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsberättelse 2018, daterad en 5 februari 2019. 
2. Bokslut 2018, daterad den 5 februari 2019. 

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut inkl. bilagor skickas till
Samtliga samverkande kommuner 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 2 Dnr 2019/15

Uppföljning av plan för intern kontroll 2018

Beslut
1. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan godkänner uppföljning 

av plan för intern kontroll 2018, enligt bilaga. 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
tillägget av kontrollpunkt: 
Bedrivs det systematiskas säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 
gällande styrdokument?

Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställde i februari 2018 en 
plan för intern kontroll 2018 med specifika kontrollpunkter som ska följas upp. 

Internkontrollplan med rapporteringsrutiner ska säkerställa att den interna 
kontrollen fungerar i organisationen. Syftet med den interna kontrollen är att få 
en bekräftelse på att verksamheten bedrivs författningsenligt, effektivt och att 
den stämmer överens med syftet för verksamheten så att avsedda resultat nås. 

Genom olika former av kontroll kan man förebygga och upptäcka 
oegentligheter och oavsiktliga felaktigheter. Man får också kunskap om behov 
av förändringar och utveckling av verksamheten. 

I huvudsak visar uppföljning att det inte finns några anmärkningar. Beträffande 
NKI mätning är den pågående och resultat med analys redovisas för GNU den 
13 maj 2019.

Chef för upphandlingssamverkan informerar om uppföljningen och att en 
intern kontroll punkt inte finns med i handlingarna, bedrivs det systematiskas 
säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt gällande styrdokument. 
Kontrollpunkten har följts upp av stöd- och styrningschef i Ludvika kommun 
och upphandlingscenter, det finns inga anmärkningar. Chef för 
upphandlingscenter föreslår att nämnden lägger till denna punkt med i 
handlingarna och beslutar att godkänna den. 

Beslutsunderlag
Uppföljning av plan för intern kontroll 2018, daterad den 5 februari 2019. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Behandling
Leif Pettersson (S) föreslår att nämnden beslutar att lägga till en kontrollpunkt 
från värdkommunen, enligt kommunstyrelsens beslut daterad den 17 oktober 
2017 § 202, med lydelsen: 

Bedrivs det systematiskas säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt gällande 
styrdokument? 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt föreliggande förslag 
med eget tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar det. 

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner
Controller i Ludvika kommun för kännedom 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 3 Dnr 2019/16

Fastställande av Upphandlingscenters plan för intern 
kontroll 2019

Beslut
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer plan för intern 
kontroll 2019 enligt bilaga, plan för intern kontroll 2019 . 

Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan ska årligen fastställa en 
plan för intern kontroll. Internkontrollplan ska säkerställa att den interna 
kontrollen fungerar i organisationen. 

En riskanalys ligger till grund för de föreslagna kontrollaktiviteterna i 
nämndens särskilda plan för 2019.

Planen omfattar följande kontrollpunkter för Upphandlingscenter: 

1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR

2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete

3. Verksamhet. Nöjd kund- mätning. Hur nöjd kommunerna är med 
verksamheten och hur väl de förväntningar man har uppfylls. 

4. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer 
kommunen har avtal med?

5. Redovisas representation enligt interna regler?

Punkt ett till tre ovan är nämndspecifika kontrollpunkter och punkt fyra och 
fem är kommungemensamma kontrollpunkter för Ludvika kommun 
(värdkommun).

Kommentar till punkt 1 och 2 nämndspecifika kontrollpunkter 2019:

1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR. I maj 2018 blev dataskydds-
förordningen (GDPR) svensk lag med fokus på integritet och skyddet 
av personuppgifter. Kontrollpunkten handlar om lagens krav på 
en registerförteckning för att dokumentera hur UhC behandlar de 
personuppgifter som behövs i verksamheten (upphandling).

2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete. 
Kontrollpunkten om skyddsrond och HLR-utbildning berör en aspekt 
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av det aktiva hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet för 
ökad frisknärvaro. Som arbetsgivare har kommunen (UhC) 
huvudansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Olyckor, arbetsskador 
och arbetsrelaterade sjukdomar ska förebyggas och minimeras.

Syftet med den interna kontrollen är att få en bekräftelse på att verksamheten 
bedrivs författningsenligt, effektivt och att den stämmer överens med syftet 
för verksamheten så att avsedda resultat nås. 

Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll 2019, daterad den 5 februari 2019. 

______

Beslut inkl. bilaga skickas till
Samtliga samverkande kommuner 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 4 Dnr 2019/17

Budget 2020

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att 

överlämna förslag till budget 2020 till respektive samverkande kommun 
för yttrande. Yttrandena ska inkomma senast den 31maj 2019 till 
kommunstyrelsens förvaltningskansli i Ludvika kommun.

2. Budget för år 2020 tas upp på nämndens sammanträde den 16 
september 2019 för fastställande.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2020.

Budgeten bygger på ett oförändrat grunduppdrag enligt samarbetsavtal.

Budgeten bygger vidare på oförändrat antal samverkande kommuner 
d.v.s. Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter och Gagnef.

Inget nytt kommunalt bolag eller förbund ansluter till upphandlingssamverkan. 

I budgeten finns inga investeringar eller nya projekt/satsningar över 100 tkr.

Presenterat budgetförslaget utgår i huvudsak från budget 2019 med en 
uppräkning, som kommunicerats med Upphandlingscenters Samrådsgrupp, 
avseende personalkostnader (2,5 % på lönekostnaderna) och övriga 
omkostnader (1,5 %). Intäkterna för bolag/kommunalförbund är uppräknade 
med 2,5 %.

Intäkter avseende de samverkande kommunernas beställningar av direkt-
upphandlingar och annonseringar bedöms kunna ligga på oförändrad nivå. 

Befolkningsuppgift för fördelning av medlemsbidragen är preliminär. 

Strategi för Nämnden för eventuell anslutning av ytterligare kommuner 
kan påverka budget 2020. Förfrågan har inkommit från kommun i dalarna 
om det är möjligt att ansluta till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

Beslutsunderlag
Budgetsammandrag 2019-2020 för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan, daterad den 5 februari 2019.

9



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Behandling
Ordförande Leif Pettersson (S) föreslår ett tilläggsförslag i beslutspunkt ett: 
Yttrandena ska inkomma senast den 31 maj 2019 till kommunstyrelsens 
förvaltningskansli i Ludvika kommun. 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt föreliggande förslag 
med eget tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar det. 

______

Beslut inkl. bilaga skickas till
Samtliga samverkande kommuner för verkställighet 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 5 Dnr 2019/18

Strategi för Upphandlingscenter och eventuell 
anslutning av ytterligare kommuner

Beslut
1. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan ger chef för 

UpphandlingsCenter i uppdrag att ta fram förslag till strategi för 
Upphandlingscenter och eventuell anslutning av ytterligare kommuner. 

2. Uppdraget ska redovisas vid nämndens kommande möte samt årlig 
strategisk ägardialog med samverkande kommuner.

Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan och Upphandlingscenter 
inledde sin verksamhet 1 januari 2013. Samverkande kommuner idag är Falun, 
Borlänge, Gagnef, Ludvika, Säter och Hedemora. Upphandlingssamverkan har 
funnits sedan 2012, och har haft, och har, en mycket positiv utveckling. Trots 
problem med bland annat hög personalomsättning har man lyckats skapa en 
stabil och efterfrågad organisation. 

Förfrågan (intresseanmälan) har inkommit från kommun/-er (nedan kommun) 
om det är möjligt att ansluta kommun till Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU). 

Bakgrund för kommun är bl. a svårigheter att säkerställa kompetensförsörjning 
samt att ha en effektiv och rättssäker organisation som kan hantera försörjning 
av varor, tjänster och byggentreprenader till verksamheten genom offentlig 
upphandling. 

Sonderande möten har skett mellan chef UhC och representanter för kommun. 
Ett alternativ till anslutning till GNU skulle kunna vara ett fördjupat samarbete.

För att ett samarbete ska bli lyckosamt krävs att båda parter ser uppenbara 
fördelar i det. Upphandlingssamverkan mellan kommuner är till sin natur 
komplicerat, och det finns många intressenter såsom politiker, chefer, interna 
beställare, leverantörer och media. Ägarna har också varit tydliga med att en 
utökning av medlemmarna i GNU eller andra åtagande inte får gå ut över de 
nuvarande medlemmarna.
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En uppbyggnad av verksamhet och implementering av ny kommun med rutiner 
och arbetssätt beräknas ta åtminstone 6-12 månader. Beslutsprocess i respektive 
samverkande kommun med reviderat samarbetsavtal beräknas ta 4-6 månader.  

Då det kan vara intressant för kommun att ansluta sig bör en sådan möjlighet 
analyseras. Det förutsätter att början av 2019 används till fördjupad dialog med 
kommun samt strategiarbete. Kommun bör sedan fatta beslut om eventuell 
ansökan under våren 2019 för att tid därefter ska finnas för framtagande av 
beslutsunderlag och fattande av beslut i berörda kommuners fullmäktige.

______

Beslut skickas till
Chef för upphandlingscenter för verkställighet 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 6 Dnr 2019/19

Svar på betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisning av 
remissvaret daterat den 30 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Falu kommun har av regeringen utsetts till remissinstans för betänkandet 
Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och 
vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44).

Upphandlingscenter har i september 2018 mottagit en förfrågan från 
kommunen om huruvida remissen kommer att besvaras. Detta besvarades 
jakande. Svaret hann dock inte påbörjas i tid till 2018 års sista nämndsmöte och 
sista svarsdatum för remissen inträffade före första sammanträdet 2019. 
Med anledning av detta har svaret inte varit föremål för beslut av nämnden – 
endast av Chef Upphandlingscenter. 

Av yttrandet framgår bl.a. följande:

 Upphandlingscenter tillstyrker strukturen i de föreslagna ändringarna av 
19 kap. LOU och LUF.

 Upphandlingscenter tillstyrker förslaget om dialog, rättelse, och 
kompletteringar i upphandlingar.

 Upphandlingscenter anser att gränsen för direktupphandling ska höjas, i 
synnerhet i LOU och för byggentreprenader.

 Upphandlingscenter anser att täckningsköp under pågående 
överprövning ska tillåtas.

 Upphandlingscenter avstyrker förslaget om utökning av 
dokumentationskravet.

 Upphandlingscenter anser att förlorande part ska ersätta vinnande parts 
rättegångskostnader enligt utredningens förslag.

 Upphandlingscenter avstyrker förslaget om ansökningsavgift för 
överprövning. I varje fall den föreslagna nivån.
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I tillägg till ovanstående har Upphandlingscenter anfört att 
direktupphandlingsgränsen bör höjas för att åtminstone radera skillnaden 
mellan LOU och LUF, att lagen bör ändras för att få en mer aktiv 
processledning i förvaltningsdomstol, samt att direktupphandlingsgränsen för 
byggentreprenader bör höjas från 0,59 mnkr till 10 mnkr för att bli användbar i 
praktiken.

Beslutsunderlag
Yttrande, betänkandet möjlighet, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare 
flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 
2018:44), daterat den 30 januari 2019. 

______

Beslut inkl. yttrande skickas till
Samtliga samverkande kommuner
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 7 Dnr 2019/20

Rapport från Upphandlingscenters chef 2019

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenters chef.

Beskrivning av ärendet
Rapport från Upphandlingscenters chef kring följande punkter:

- Omvärldsanalys 
Vad händer nationellt och rapport från SKL referensgrupp upphandling.

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter
Personal- och verksamhetsfrågor.

- Upphandlingsplan 2019 och nya beställningar
 Hur går det för oss och uppföljning.

- Nämndplan 2019-2021 
Fokus på socialt ansvarsfull upphandling och arbetsrättsliga villkor.

- Gemensam Controllergrupp
Avtalsuppföljning och avtalstrohet i kommunerna avseende värdetunga 
ramavtal eller verksamhets väsentliga ramavtal för varor och tjänster.

- Projekt Återbruk i den offentliga affären
Fokus -Återvinning av material i upphandling. Ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen, UDD och UhC.

- Korruptionsförebyggande arbete
Information kring UhC:s förebyggande arbete mot mutor och jäv.

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-11

Gemensam nämnd för upphandling

§ 8 Dnr 2019/21

Redovisning av delegationsbeslut 2019

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
Delegationsbeslut november 2018 – januari 2019. 

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner 
Akten
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