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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-07

Gemensam nämnd för upphandling

§ 10 Dnr 2018/54

Budguetuppföljning 2018

Beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per april samt prognos för 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram budgetuppföljning per april 2018.
Budgeten kommer att hållas. I prognos redovisas ett nollresultat.

Högre intäkter om ca 200 tkr än budget redovisas på grund av ökad efterfrågan 
på utförande av upphandlingstjänster. Främst beroende på fler beställda 
direktupphandlingar från samverkande kommuner samt att icke samverkande 
kommuner medverkar i några strategiska upphandlingar av varor och tjänster. 

För att möta den ökade efterfrågan har och kommer konsultstöd att avropas 
från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med motsvarande 
belopp. 

Konsultstöd har även avropats för att täcka upp för vakant tjänst och 
föräldraledighet under året. 

Prognosen för årets slut är ett nollresultat.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 2 maj 

2018.

2. Budgetuppföljning från UpphandlingsCenter, daterad den 2 maj 2018. 

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner för kännedom, inkl. bilagor

Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-07

Gemensam nämnd för upphandling

§ 11 Dnr 2018/55

Utnämning av dataskyddsombud för GNU

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan utser Christer 

Granqvist till dataskyddsombud för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 
Chef UpphandlingsCenter att utse en dataskyddshandläggare utifrån 
nämndens och UpphandlingsCenters behov. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning samt en kompletterande 
dataskyddslag i kraft. Till följd av detta behöver nämnden utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet behöver eventuellt dataskydds-
handläggare till sin hjälp. Dataskyddshandläggaren har en operativ roll och 
handläggaren behöver ha tid för uppdraget.

UpphandlingsCenter föreslår att Christer Grankvist utses som 
dataskyddsombud för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
Vidare föreslås det att nämnden uppdrar till Chef för UpphandlingsCenter att 
utse en dataskyddshandläggare utifrån behov. 

Beslutsunderlag
Utdrag från Datainspektionen om dataskyddsombudets roll, daterat den 13 april 
2018

______

Beslut skickas till
Christer Grankvist för kännedom

Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-07

Gemensam nämnd för upphandling

§ 12 Dnr 2018/56

Nöjd kund-mätning 2017(NIK-enkät)

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att ge 
UpphandlingsCenter i uppdrag att ta fram handlingsplan för genomförande 
utifrån pågående analys och slutsats av Nöjd kund-mätning. 

Beskrivning av ärendet
Ett led i att ständigt förbättra vår verksamhet är att göra en återkommande 
Nöjd kund-mätning. UpphandlingsCenters nöjd kund-mätning för år 2017 
gjordes under januari-februari 2018 och besvarades av 187 personer (50,6 %) 
från samtliga samverkande kommuner. Svarsfrekvens 2016 var 230 personer 
(69,7 %).

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 visar att i snitt 89,5 % av 
kunderna sammantaget är nöjda (2016 87 %, 2015 var 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 2018 för UpphandlingsCenter

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 2 maj 

2018. 

2. Nöjd kund-mätning 2017 UpphandlingsCenter, daterad den 2 maj 2018. 

______

Beslut skickas till
Samtliga kommuner för kännedom inkl. bilagor

Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-07

Gemensam nämnd för upphandling

§ 13 Dnr 2017/16

Rapport från Upphandlingscenters chef 

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från UpphandlingsCenters chef. 

Beskrivning av ärendet
Rapport från UpphandlingsCenters chef kring följande punkter:

- Omvärldsanalys 
Vad händer i upphandlarsverige t.ex. kring förenklingar i 
upphandlingslagstiftningen, SOI Årskonferens och Gemensam 
upphandling 2.0 för Inköp Gävleborg.

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor.

- Upphandlingsplan 2018 och nya beställningar
 Hur går det för oss och uppföljning efter kvartal 1.

- Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU
Pågående remiss i sex samverkande kommuner.

- Nämndplan 2018-2020 
Sex nya inriktningsmål och uppföljning efter kvartal 1.
Fokus på socialt ansvarsfull upphandling och arbetsrättsliga villkor.

- Redovisning avseende överprövningar

Genomgång av överprövningar och vår rättssäkerhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 2 maj 

2018. 

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-07

Gemensam nämnd för upphandling

§ 14 Dnr 2018/19

Redovisning av delegationsbeslut 2018

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 från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 2 maj 

2018. 

2. Delegationsbeslut per den 7 maj 2018.

______

Beslut skickas till
Akten 
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