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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-17

Gemensam nämnd för upphandling

§ 15 Dnr 2018/54

Budgetuppföljning 2018

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av verksamhetsberättelse (delår) och budgetuppföljningen per den sista augusti 
samt prognos för 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram verksamhetsberättelse och budgetupp-
följning per augusti 2018. 

Budgeten kommer att hållas. Prognosen för årets slut är ett nollresultat.

Ökad omsättning med 900 tkr i förhållande till budget redovisas i första hand
på grund av ökad efterfrågan på utförande av upphandlingstjänster. 600 tkr 
beror på beställningar avseende direktupphandlingar och att icke samverkande 
kommuner medverkar i strategiska upphandlingar av varor och tjänster. 
Resterande 300 tkr beror på beslut om utökat uppdrag från och med 2018-10-
01. För att bemöta den ökade efterfrågan har och kommer konsultstöd att 
behöva avropas från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med 
motsvarande belopp. 

Konsultstöd kommer även att avropas från slutet ramavtal för att täcka upp för 
vakans och föräldraledighet under året. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 11 

september 2018.

2. Budgetuppföljning UhC augusti 2018 daterad den 11 september 2018 

3. GNU verksamhetsberättelse delår 2018 daterad den 11 september 2018

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner för kännedom inkl. bilagor
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-09-17

Gemensam nämnd för upphandling

§ 16 Dnr 2018/18

Budget 2019

Beslut
Förslag till budget 2019 fastställs.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2019. 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade 2018-02-12 
att överlämna förslag till budget 2019 till respektive kommun för samråd och 
att därefter tas upp på nämndens möte 2018-09-17 för fastställande. 
Information om budgetförslag 2019 har lämnats till samrådsgrupp för UhC 
vid två möten samt vid årlig strategisk ägardialog.

Budgeten bygger på ett utökat grunduppdrag enligt reviderat samarbetsavtal.
Fr.o.m. den 1 januari 2019 utökas uppdraget för nämnden (UhC) med tre nya 
avtals- och kategoriområden: 

 Hälsovård och socialtjänster 

 Undervisning och yrkesutbildning 

 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

Det utökade uppdraget avser i huvudsak upphandling avseende sociala tjänster 
och hälsovård samt undervisning och yrkesutbildning. UhC bildar ett helt nytt 
upphandlingsteam och rekryterar tre strategiska upphandlare, med koppling till 
det utökade uppdraget.  UhC erhåller mot denna bakgrund ett årligt ägartillskott 
på 2,0 mnkr from 2019-01-01 för det utökade uppdraget från de samverkande 
kommunerna.

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 budgetförslag utgår i huvudsak från budget 2018 med en 
uppräkning, som kommunicerats med UpphandlingsCenters Samrådsgrupp, 
avseende personalkostnader (2,5 % på lönekostnaderna) och övriga 
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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 2018 i februari månad 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 11 

september 2018. 

2. Budgetsammandrag 2018-2019 för gemensam nämnd för upphandling, 
daterad den 11 september 2018

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner för kännedom inkl. bilagor
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-17

Gemensam nämnd för upphandling

§ 17 Dnr 2018/111

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att anta 
reviderad dokumenthanteringsplan för upphandlingsärende, enligt förslag 
daterat den 11 september 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har upprättat förslag till reviderad dokumenthanterings-
plan för upphandlingsärenden, som ska ses över kontinuerligt. Denna ersätter 
dokumenthanteringsplan som antogs av den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan den 17 februari 2014.

Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Vidare framgår 
det att nämnderna ska upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar 
och hur dessa hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan. 

I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering och 
sökvägar till handlingstyper som nämnden hanterar i sin verksamhet. Den är 
dessutom nämndens gallringsbeslut (dvs. reglerar vilka handlingar som ska 
bevaras och vilka handlingar som ska förstöras och när).

Nämnden har sedan tidigare antagit arkivbeskrivning upprättad enligt 
6 § arkivlagen (1990:782). 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 11 

september 2018. 
2. Dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden, daterad den 11 

september 2018
______

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

2018-09-17

Gemensam nämnd för upphandling

§ 18 Dnr 2017/16

Rapport från Upphandlingscenters chef 

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från UpphandlingsCenters chef.

Chef för UpphandlingsCenter får i uppdrag att undersöka om 
upphandlingscenter ska införa en ”sanktionstrappa” för hantering av 
upphandlingar. Redovisning ska ske på nämndens sammanträde den 19 
november 2018.

Beskrivning av ärendet
Rapport från UpphandlingsCenters chef kring följande punkter:

- Omvärldsanalys 
Vad händer i upphandlarsverige och SKL referensgrupp upphandling.

- Remiss Upphandlingsplan 2019
Nyheter, hanteringen och tidplan.

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter
Reflektion strategisk ägardialog, personal- och verksamhetsfrågor.

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

- Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU
Pågående förberedelsearbete inför ett utökat grunduppdrag 2019.

- Nämndplan 2018-2020 
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.

- Redovisning avseende överprövningar
Genomgång av överprövningar och vår rättssäkerhet.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från chef för UpphandlingsCenter, daterad den 11 

september 2018.

2. Missivbrev – Upphandlingsplan 2019, daterad den 6 september 2018. 

Behandling
Mari Jonsson (S) föreslår att nämnden beslutar att ge chef för 
UpphandlingsCenter i uppdrag att undersöka om upphandlingscenter ska införa 
en ”sanktionstrappa” för hantering av upphandlingar och om det måste 
beslutas politiskt. Redovisning ska ske på nämndens sammanträde den 19 
november 2018.

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förslag till beslut med 
Mari Jonssons (S) tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

______

Beslut skickas till
Samtliga samverkande kommuner för kännedom inkl. bilagor. 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-17

Gemensam nämnd för upphandling

§ 19 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 11 

september 2018. 

2. Delegationsbeslut från 30 april 2018 till 7 september 2018 

______

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