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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 1

Anmälan av extra ärenden  

Beskrivning av ärendet
Inga extra ärenden anmälda. 
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 2 Dnr 2017/73

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Beslut
UpphandlingsCenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 
överlämnas till respektive kommunfullmäktige.

Ogiltigt beslut
Beslutet är inte giltigt (då endast tre av sex ledamöter var närvarande) enligt 
kap. 6 § 27: En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av antalet 
ledamöter är närvarande.

Med anledning av detta tar nämndens ordförande beslut på delegation enligt 
kap. 6 § 39: En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller annat ledamot som nämnden har 
utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2017.

Det blev ett mindre överskott i 2017 års verksamhet med 0,1 mnkr, som 
återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet. 

Fler samordnade upphandlingar där ett antal icke samverkande kommuner har 
anslutit t.ex. dalagemensam telefoniupphandling och strategiska livsmedels-
upphandlingar. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre 
övriga kostnader.

UpphandlingsCenter (UhC) har haft en ökad efterfrågan på erbjudna tjänster. 
UhC har genomfört 231 upphandlingar/uppdrag inkl. 47 genomförda 
direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.      
88 % upphandlingar/uppdrag har avslutats enligt upphandlingsplan 2017. 
Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, konsulter och 
livsmedel till IT-system, fordon och fastighetstjänster.

Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull upphandling, t.ex. reserverade 
upphandlingar för sociala företag samt möjlighet till praktikplatser eller 
motsvarande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Bokslut 2017.
3. Verksamhetsberättelse 2017.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige i samtliga kommuner
Revisorerna i Ludvika kommun för revisionsberättelse till ansvarsprövning
UHC
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 3 Dnr 2017/74

Intern kontroll 2017

Beslut

Rapport internkontrollplan UpphandlingsCenter 2017 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Ogiltigt beslut
Beslutet är inte giltigt (då endast tre av sex ledamöter var närvarande) enligt 
kap. 6 § 27: En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av antalet 
ledamöter är närvarande.

Med anledning av detta tar nämndens ordförande beslut på delegation enligt 
kap. 6 § 39: En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller annat ledamot som nämnden har 
utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.

Beskrivning av ärendet
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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018. 

2. Rapport internkontrollplan för UpphandlingsCenter 2017. 

______

Beslut skickas till
Verksamhetscontroller kommunstyrelsens förvaltning 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 4 Dnr 2018/17

Internkontrollplan 2018

Beslut
1. Förslag till internkontrollplan för UpphandlingsCenter 2018 fastställs.

2. Gemensamma nämnden för upphalningssamverkan ger 
upphandlingschefen i uppdrag att revidera den grafiska profilen för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. Uppdraget ska 
redovisas på nämndens sammanträde den 19 september 2017.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

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. Riskanalys ligger till grund för de föreslagna 
kontrollaktiviteterna i nämndens särskilda plan för 2018.

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. 

Förslag på kommungemensamma kontrollpunkter för alla förvaltningar och 
nämnder 2018 och som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

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

 Följs den grafiska profilen?

Förslag till kontrollpunkter för kommunstyrelsens förvaltning som ska följas 
upp år 2018:

 Genomförs våra projekt enligt projektmodell. 

 Sköts konteringar och attesteringar enligt reglemente. 

 Genomförs medarbetarsamtal enligt riktlinjer och checklista för 
medarbetarsamtal 1 och 2. 

7



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2018.

2. Plan för intern kontroll 2018, daterad 5 januari 2018.

Behandling
Ordföranden Mari Jonsson (S) föreslår att nämnden beslutar att ge 
upphandlingschef i uppdrag att revidera den grafiska profilen för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. Uppdraget ska redovisas 
på nämndens sammanträde den 19 september 2017

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt detta. 

______

Beslut skickas till
Verksamhetscontroller kommunstyrelsens förvaltning 

Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 5 Dnr 2017/77

Arkivbeskrivning

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att anta 
arkivbeskrivning för nämnden enligt förslag daterat den 5 februari 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till arkivbeskrivning. Enligt 6 § 
arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning, som i första hand 
är till för att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. 

Även enligt 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen ska det finnas en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

Nämnden saknar egna styrdokument på arkivbildningsområdet. Det finns 
rutiner och anvisningar för hantering av allmänna handlingar inom Ludvika 
kommun som är värdkommun. Nämndens handlingar diarieförs i 
ärendehanteringssystemet Evolution. I Evolution hänvisas det till 
upphandlingssystemet e-Avrop där avtalen går att nå via systemet. 
Handlingarna ges ett diarienummer som börjar med GNU och följs av årtal 
samt ett löpnummer. 

Alla nämndens diarieförda handlingar, protokoll och delegationsbeslut 
förvaras i arkivboxar i närarkiv i stadshuset Ludvika kommun och i närarkiv 
på UpphandlingsCenter, där handlingar förvaras för de senaste tre (2 år + 
innevarande år) åren. 

Nämnden har en upprättad dokumenthanteringsplan som följs i arkivärenden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018.

2. Arkivbeskrivning för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.

______

Beslut skickas till
Arkivarie för kännedom

Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 6 Dnr 2018/18

Budget 2019

Beslut

1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att överlämna 
förslag till budget år 2019 till respektive kommun för samråd. 

2. Budget för år 2019 tas upp på nämndens sammanträde den 17 september 
2018 för fastställande.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2019.

Budgeten bygger på ett oförändrat grunduppdrag enligt gällande 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. 
Ansökan om att bilda en regionkommun i Dalarna från den första januari 2019 
kan påverka t.ex. Region Dalarna som ingår i upphandlingssamverkan via avtal.  

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

Presenterat budgetförslaget utgår i huvudsak från budget 2018 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. SCB 
publicerar befolkningstalen för sista kvartalet 2017 den 21 februari 2018.

En analys pågår kring huruvida uppdrag som idag står utanför nämndens ansvar 
ska inkluderas i dess mandat eller inte. Ett analysunderlag som kan påverka 
budget 2019 kommer att vara klart under första halvåret 2018 och presenteras 
för nämnden (GNU).
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018.
2. Förslag till budget för gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan 2019. 
______

Beslut skickas till
Samtliga kommuner med återrapport 31 augusti 2018
Ekonomichefer för samtliga kommuner
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 7 Dnr 2017/17

Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för 
GNU

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende förslag om det utökade uppdraget för nämnden, 
organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med 
ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner 
vid ett eventuellt utökat uppdrag.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende riskanalys vid ett eventuellt utökat uppdrag.

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende förslag till revideringar i samarbetsavtal och 
reglemente. 

4. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 
kommunstyrelsens förvaltning att ta fram tjänsteskrivelse avseende 
reviderat samarbetsavtal och reglemente till kommunfullmäktige och att 
tillse att samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Nämnden beslutade i sammanträde 2017-11-27 § 25 att chef Upphandlings-
Center ska redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare:

a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området 
och UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för 
nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag.

b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker.

c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden

I den bilagda utredningen kring ett eventuellt utökat uppdrag för GNU 
redovisas en fördjupning kring ovan utpekade frågor a. och b., samt förslag till 
revideringar i samarbetsavtal och reglemente enligt bilaga 1 och 2. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2018.
2. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018. 
3. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet punkt 4.
Upphandlingscenterns chef
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 8 Dnr 2017/16

Rapport från Upphandlingscenters chef 

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen från UpphandlingsCenters chef.

2. Upphandlingschefen får i uppdrag att presentera ett utkast på en rapport 
för Ludvika kommun liknande den Göteborgs stad har tagit fram - Hållbara 
inköp. Förslaget ska presenteras på nämndens möte i maj 2018. 

Beskrivning av ärendet
Rapport från UpphandlingsCenters chef kring följande punkter:

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter och omvärldsanalys.

- Nöjd-kund mätning 2017 i samverkande kommuner

- Socialt ansvarsfull upphandling och arbetsrättsliga villkor i upphandling

- Samordnad varudistribution

- UhC dagen 2018 eller UhC dag per samverkande kommun 

- Redovisning avseende överprövningar

Anders Karlin chef för uppsamlingscenter visar nämnden Göteborgs stads 
årliga rapport kring hållbara inköp. Fokus i rapporten ligger på effekterna av 
genomförda åtgärder gällande miljökrav, sociala och etiska krav, bättre 
livsmedel, hälsa, korruption etc. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018. 

Behandling
Joakim Storck (C) föreslår att upphandlingschefen får i uppdrag att presentera 
ett utkast på en rapport för Ludvika kommun liknande den Göteborgs stad har 
tagit fram - Hållbara inköp.  Förslaget ska presenteras på nämndens möte i maj 
2018.

Ordföranden ställer proposition på Joakim Storcks (C) tilläggsförslag och finner 
att nämnden beslutar enligt detta. 

______
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Beslut skickas till
Chef för upphandlingscenter för verkställighet och återrapport

Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-12

Gemensam nämnd för upphandling

§ 9 Dnr 2018/19

Redovisning av delegationsbeslut 2018

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisning av 
delegationsbeslut daterade den 12 februari 2018.

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 daterad den 5 februari 2018.

2. Delegationsbeslut daterade den 12 februari 2018. 

______

Beslut skickas till
Akten
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