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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 20

Ändring i föredragningslistan 

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner ändring i 
föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:

- Godkännande av grafisk manual
______

Beslut skickas till
Akten 

3



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 21 Dnr 2018/105

Upphandlingsplan 2019

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer 
upphandlingsplan inklusive kommunernas egna planerade upphandlingar för 
2019.

Beskrivning av ärendet
UhC utför samordnade upphandlingar där det finns affärsnytta för våra 
samverkade kommuner.

Under hösten 2018 har ett arbete genomförts med att ta fram och samman-
ställa information om samverkande kommuners olika slutna ramavtal och 
kommunspecifika upphandlingar samt framtida behov av varor och tjänster. 
Ur den insamlade informationen har en preliminär upphandlingsplan för 2019 
upprättats. 

Planen har under ca nio veckor och med två remissomgångar remitterats till 
samtliga samverkande kommuner (Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter och 
Hedemora) och även separat till kommunernas anslutna bolag och förbund.

I Upphandlingsplanen presenteras de upphandlingsområden (samordnade 
upphandlingar och vissa kommunspecifika upphandlingar) som är planerade att 
upphandlas 2019. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

I upphandlingsplanen presenteras de upphandlingar av varor och tjänster som 
de samverkande kommunerna anser lämpliga för socialt ansvarsfull 
upphandling. Detta kopplat mot målområde social hållbarhet för GNU, enligt 
samarbetsavtal och Nämndplan. Sociala hänsyn vid upphandling behöver inte 
bara omfatta arbetsvillkor utan kan även syfta till att främja sysselsättning, ge 
lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, öka social integration och förbättra 
tillgängligheten i samhället. 

Under perioden december 2018 - januari 2019 kommer beslutade samordnade 
upphandlingar att fördelas mellan UpphandlingsCenters olika Team, 
sakkunniga utses av respektive kommun och erbjuds till anslutna bolag och 
förbund. 

För varje upphandling upprättas en Upphandlingsstrategi och tidplan av 
ansvarig upphandlare tillsammans med utsedd referensgrupp.
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Det finns ett antal goda skäl till att en upphandlingsplan tas fram årligen: 

 Att tydliggöra för politiken och samverkande kommuners ledningar vad 
som kommer att upphandlas framöver.

 att vara ett underlag för UpphandlingsCenters resurs- och arbetsplanering 
samt samverkande kommuners och bolagens utsedda sakkunniga i 
referensgrupper.

 att vara ett underlag för information om tidig dialog om planerade 
upphandlingar för leverantörer/företag (lokalt och regionalt näringsliv).

Beslutsunderlag
1. Upphandlingsplan 2019

2. Missivbrev, daterad den 6 september 2018

______

Beslut inkl. bilaga skickas till
Samverkande kommuner 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 22 Dnr 2018/54

Budgetuppföljning 2018

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per den sista oktober samt prognos för 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram budgetuppföljning per oktober 2018. 

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

Ökad omsättning med 977 tkr i förhållande till budget redovisas i första 
hand på grund av ökad efterfrågan på utförande av upphandlingstjänster. 

 677 tkr beror på beställningar avseende direktupphandlingar och att 
icke samverkande kommuner medverkar i strategiska upphandlingar 
av varor och tjänster. 

 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 har även avropats för att täcka upp för 
vakans och föräldraledighet under året. 

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning upphandlingscenter, daterad oktober 2018

______

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

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 23 Dnr 2018/145

Sammanträdesplan 2019

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar enligt 

följande sammanträdesplan 2019:
o Nämndssammanträde måndagen den 11 februari 2019,
o Nämndssammanträde måndagen den 13 maj 2019,

o Nämndssammanträde måndagen den 16 september 2019,

o Nämndssammanträde måndagen den 18 november 2019,

o UhC dagen 2019 fredagen den 23 augusti kl. 9-12,

o Strategisk ägardialog sker fredagen den 10 maj kl. 9-12. 

2. Chef för upphandlingscenter får i uppdrag att fram förslag på utbildning 
och information om upphandling till förtroendevalda i den gemensamma 
nämnden för upphandlingscenter samt undersöka om man ska flytta UhC 
dagen.

Beskrivning av ärendet

Chef för UpphandlingsCenter förslår att nämndens sammanträden 2019 
förläggs mellan kl. 13.30 – 16.00 följande datum:

 Måndag den 11 februari 2019 

 Måndag den 13 maj 2019

 Måndag den 16 september 2019

 Måndag den 18 november 2019

Vidare föreslås följande datum för UhC dagen 2019 samt årlig strategisk 
ägardialog med samverkande kommuner:

 UhC-dagen 2019. Torsdag den 30 maj. Kl. 13.00 – 16.30. 

o Utöver ovan ska även en mindre informations- och utbildningsdag, 
per samverkande kommun, genomföras med innehåll och 
omfattning enligt överenskommelse med respektive samverkande 
kommun. 

 Strategisk ägardialog 2019. Fredag den 23 augusti. Kl. 09.00-12.00.
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Behandling
Ordförande Leif Pettersson (S) föreslår att man ger i uppdrag till 
upphandlingscenter att ta fram förslag på utbildning och information om 
upphandling till förtroendevalda i den gemensamma nämnden för 
upphandlingscenter samt undersöka om man ska flytta UhC dagen. 

Mari Jonsson (S) föreslår att UhC dagen 2019 byts från torsdagen den 30 maj 
kl. 13- 16-00 till fredagen den 23 augusti kl. 9-12. Vidare föreslår Jonsson att 
den strategiska ägardialogen fredag den 23 augusti kl. 9- 12 byts till fredag den 
10 maj kl. 9-12. 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Leif Petterssons (S) 
tilläggsförslag och Mari Jonssons (S) ändringsförslag och finner att nämnden 
gör det. 

______

Beslut skickas till
Chef på upphandlingscenter för verkställighet

Samverkande kommunerna
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 24 Dnr 2018/146

Nämndplan 2019 med mål och riktning

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer nämndplan 
2019-2021 med verksamhetsbudget och plan för 2020-2021, daterad den 13 
november 2018. 

Beskrivning av ärendet
Av samarbetsavtal framgår nämndens ändamål och uppdrag för de sex 
samverkande kommunerna. 

Nämndplanen visar på mål och riktning och de viktigaste prioriteringarna 
för 2019-2021 och ska ge en samlad bild av nämndens och därmed UhC:s 
verksamhet samt beskriva styrningen.

Inför 2019 har endast en mindre uppdatering genomförts av nämndplan. 
Den viktigaste förändringen avser att beakta beslut av samverkande kommuner 
avseende det utökade grunduppdraget för UhC from den 1 januari 2019. 
I övrigt har redaktionella ändringar genomförts samt att viss tidigare text har 
slopats, som har bedömts som inte är relevant eller inte ändamålsenligt i 
nämndplan.     

Under 2019 föreslås att nämnden har ett särskilt strategimöte kring nämndplan 
som ska beakta behov av större förändringar utifrån nya eller tillkommande 
perspektiv som t.ex. kan påverka upphandlingspolicy, vision eller 
inriktningsmål.

Chef för upphandlingscenter informerar om att det skett en förändring i 
nämndplanen efter utskick. 

Beslutsunderlag
Nämndplan 2019-2021 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Behandling
Ordförande Leif Pettersson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt de 
justeringar som gjorts i den nya nämndplanen och att miljöperspektivet antas 
under 2019. 

______
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Beslut inkl. skickas till
Samverkande kommuner 
Akten

10



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 25 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 upphandlardalarna och SKL referensgrupp upphandling.

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter
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 
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.

______

Beslut skickas till
Samverkande kommuner
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 26 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
Delegationsbeslut daterade per den 19 november 2018

______

Beslut inkl. bilaga skickas till
Samverkande kommuner 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Gemensam nämnd för upphandling

§ 27 Dnr 2018/152

Godkännande av grafisk manual

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner den grafiska 
manualen. 

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2018 har ett arbete pågått och uppdaterat den grafiska manualen 
för upphandlingscenter tillsammans med Ludvika kommuns kommunikatörer 
och med avtalad reklambyrå. 
Förslaget presenteras på sammanträdet den 19 november 2018.

Beslutsunderlag
Grafisk manual, daterad den

Behandling
Ordförande Leif Pettersson (S) föreslår att den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan godkänner den grafiska manualen. 
______

Beslut skickas till
Kommunikatörerna Ludvika kommun 
Samverkande kommunerna inkl. bilaga 
Akten 
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