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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-06-13

Gemensam nämnd för upphandling

§ 17 Dnr 2019/70

Antagande av Avesta kommuns ansökan om 
deltagande i upphandlingssamverkan

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende förslag om anslutning av Avesta kommun 
till GNU.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende organisation och resurser, tidplan samt 
finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och 
samverkande kommuner vid anslutning av Avesta kommun till GNU.

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende riskanalys vid anslutning av Avesta kommun 
till GNU.

4. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende förslag till revideringar i samarbetsavtal, 
reglemente och upphandlingspolicy. 

5. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 
kommunstyrelsens förvaltning i Ludvika att ta fram tjänsteskrivelse 
avseende reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy till 
fullmäktige så att samverkande kommuners fullmäktige kan fatta 
likalydande beslut senast 1 oktober 2019.

6. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till chef för 
UpphandlingsCenter att teckna särskilt avtal med Avesta för år 2019 enligt 
utredningsrapport daterad 12 juni.

 Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår fullmäktige i 
samverkande kommuner att anta Avesta kommun som ny medlem från och 
med 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Chef för UpphandlingsCenter föredrar ärendet. 
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nämnden beslutade i sammanträde den 13 maj 2019 § 13 att chef 
Upphandlings-Center ska redovisa en utredning där följande frågor skulle 
utredas ytterligare:

a) Ekonomiska och organisatoriska (resurser, bemanning och placering) 
konsekvenser för UhC, ägarkommunerna och Avesta kommun vid 
anslutning till GNU.

b) Risk- och konsekvensanalys för att möte prioriterade risker inklusive 
eventuella gränssnittsfrågor, verksamhetsövergång och upphandlingsbehov 
mellan UhC och Avesta kommun vid anslutning till GNU.

c) Tidplan för när ev. implementering och anslutning tidigast ska kunna träda i 
kraft samt när UhC är förberedda för ytterligare en samverkande kommun.

d) Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden vid 
anslutning av Avesta kommun till GNU. 

I den bilagda utredningen redovisas en fördjupning kring ovan utpekade frågor 
a., b. och c. samt förslag till revideringar i samarbetsavtal och reglemente. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 12 juni 2019.
2. Utredning om anslutning av Avesta kommun till den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 
3. Bilaga 1 Konsekvenser LOU-OSL vid anslutning Avesta kommun.
4. Bilaga 2, Risk- och konsekvensanalys vid anslutning av Avesta kommun till 

GNU.
5. Bilaga 3 Samarbetsavtal - förslag till reviderat rödmarkerat.
6. Bilaga 4 Reglemente - förslag till reviderat rödmarkerat.
7. Bilaga 5 Upphandlingspolicy - förslag till reviderat rödmarkerat.

Behandling
Mari Jonsson (S) och Mats Nilsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordförande Leif Pettersson (S) gör ett tilläggsyrkande som innebär att uppdra 
till chef för UpphandlingsCenter att teckna särskilt avtal med Avesta för år 2019 
enligt utredningsrapport daterad 12 juni.

Ordföranden ställer proposition på eget lagt tilläggsförslag och finner att 
gemensamma nämnd för upphandlingssamverkan bifaller det.

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner (Falun, Borlänge, Hedemora, Gagnef, Säter)
Kommunstyrelsens förvaltning i Ludvika för verkställighet
Kanslichef för kännedom
Chef för UpphandlingsCenter för verkställighet
Avesta kommun
Akten
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