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§ 1 Dnr KS 2017/ 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Karolina Gistö, upphandlingscenter, beviljas närvarorätt under § 2 – bokslut 

och verksamhetsberättelse.  

Beskrivning av ärendet 

Karolina Gistö beviljas närvarorätt med anledning av att hon ska föredra några 

avsnitt under § 2 – bokslut och verksamhetsberättelse.  
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§ 2 Dnr Ks 2017/ 

Bokslut och verksamhetsberättelse 

Förslag till beslut 

UpphandlingsCenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 

överlämnas till respektive kommuners kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

UpphandlingsCenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2016. 

Det blev ett mindre överskott i 2016 års verksamhet med 0,1 mnkr, som 

återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet.  

Högre externa intäkter på grund av mer sålda tjänster avseende direkt-

upphandling och annonsering. Lägre lönekostnader på grund av vakans och 

föräldraledighet. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre 

övriga kostnader.  

Karolina Gistö rapporterar hur det har gått med sociala krav i upphandlingarna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2017 samt  

Bilaga 1  Bokslut 2016 

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2016 

  

Beslut skickas till 
Samtliga kommuner 
Revisorerna i Ludvika kommun för revisionsberättelse till ansvarsprövning  
UHC 
Akten 
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§ 3 Dnr KS 2017/ 

Rapport intern kontroll och förslag till 

internkontrollplan 2017 

Beslut 

1. Rapport internkontrollplan UpphandlingsCenter 2016 godkänns och 

läggs till handlingarna. 

2. Förslag till internkontrollplan UpphandlingsCenter 2017 fastställs. 

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. 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan ska årligen fastställa en 

internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2017 samt  

Bilaga 1  Rapport internkontrollplan 2016 

Bilaga 2 Förslag till internkontrollplan 2017 

  

Beslut skickas till 
Controller 
Akten 
 



 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-20 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr KS 2017/ 

Utvärdering av upphandlingssamverkan 2016 

Beslut  

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan ger UpphandlingsCenter i 

uppdrag att ta fram en 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 2016 

gjordes under januari 2017 och besvarades av 230 personer (69,7%) från 

samtliga samverkande kommuner. Svarsfrekvens 2015 var 163 personer 

(61,3%). 

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 87 % av 

kunderna sammantaget är nöjda (2015 var 86 % och 2014 var 84 % av 

kunderna sammantaget nöjda). 

Dessutom beräknades ett Nöjd-Kund-Index enligt SCB:s analysmodell med 

viss modifikation. UpphandlingsCenter fick i år ett sammantaget NKI på 66 

(2015 låg NKI på 62). Ett betygsindex under 40 kan klassas som ”inte godkänt” 

medan gränsen för ”nöjd” går vid 55.  

Resultat har sammanställts och presenteras i bifogade sammanfattning.  

Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2017 för UpphandlingsCenter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2017 samt power point visning 

  

Beslutet skickas till 

UHC 
Akten 
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§ 5 Dnr KS 2017/ 

Budget 2018- mål och riktning 2018-2020 

Beslut  

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan överlämnar förslag till 

budget 2018 till respektive kommun för samråd och tas därefter upp på 

nämndens möte 2017-09-18 för fastställande. 

Beskrivning av ärendet 

UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2018. 

Budgeten bygger på ett oförändrat grunduppdrag enligt samarbetsavtal. En analys 

pågår kring huruvida uppdrag som idag står utanför nämndens ansvar ska inkluderas i 

dess mandat eller inte. Ett analysunderlag kommer att vara klart under första halvåret 

2017 och därefter presenteras för nämnden (GNU). 

Budgeten bygger vidare på oförändrat antal samverkande kommuner för UhC. Inget 

kommunalt bolag eller förbund ansluter till vår upphandlingssamverkan.  

I budgeten finns inga investeringar eller nya satsningar över 100 tkr. Kommande behov 

av filial/kontor i samverkande kommun, utöver Ludvika, kan behöva analyseras mot 

bakgrund av ev. förändringar i uppdrag och antal samverkande kommuner. 

Presenterat budgetförslaget utgår i huvudsak från budget 2017 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 %. 

Ambition är viss ökning av egna intäkter via avtal om tilläggstjänster och att kunna 

anställa strategisk upphandlare som jobbar med både upphandlingsstöd och 

byggentreprenad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2017 samt bilaga över budget 2018. 

  

Beslutet skickas till 

Samtliga kommuner med återrapport senast 31 augusti 2017 
Ekonomichefer i samtliga kommuner 
Akten 
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§ 6 Dnr KS 2017/ 

Rapport från UpphandlingsCenters chef 

Beslut  

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 

från UpphandlingsCenters chef. 

Beskrivning av ärendet 

Rapport från UpphandlingsCenters chef kring följande punkter: 

- Vad händer på UpphandlingsCenter? Väsentliga händelser framförallt inom 

personalfrågor.  

- Omvärldsbevakning, vad händer i ”upphandlarsverige”. 

- Produktion och status i upphandlingar. 

- Lägesrapport 1) Samordnad distribution och 2) Dalagemensam Telefoni. 

- Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

- Redovisning avseende överprövningar. 

  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 7 Dnr KS 2017/ 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 

av delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 

UpphandlingsCenter har överlåtit sin beslutanderätt till chef för Upphandlings-

Center och Upphandlingschef, enligt en av nämnden för gemensam 

upphandling 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. 

  

Beslutet skickas till 

Akten 
 


