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§ 8  

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Johan Almesjö beviljas närvarorätt under § 11 – uppdrag utanför dagens ansvar 
för GNU.  

Beskrivning av ärendet 
Johan Almesjö  beviljas närvarorätt med anledning av att han ska föredra några 
avsnitt under § 11 – uppdrag utanför dagens ansvar för GNU.  
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§ 9 Dnr GNU 2017/91 

Budgetuppföljning t.o.m april 2017 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per april samt prognos för 2017. 

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter har tagit fram budgetuppföljning per april 2017.  

Budgeten kommer att hållas. Högre intäkter om ca 200 tkr än budget redovisas 
på grund av ökad efterfrågan på utförande av upphandlingstjänster.  
T.ex. att en icke samverkande kommun medverkar i strategiskt samordnade 
livsmedelsupphandlingar med tidig dialog i marknad.  

För att bemöta den ökade efterfrågan kommer mer 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 
vakant tjänst, sjukskrivningar och föräldraledighet under året.  

Prognosen för årets slut är ett nollresultat men på grund av nämnda vakanser 
kan det innebära ökade konsultkostnader med ca 500 tkr utöver budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2017 – Budgetuppföljning april 2017.  

  

Beslut skickas till 
Samtliga kommuner för kännedom  
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§ 10 Dnr GNU 2017/83 

Rapport från upphandlingscenters chef 

Beslut 
1.  Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen från UpphandlingsCenters chef. 

2.   Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att 
kommuner utanför samverkan får betala följande ersättning för att få delta i 
upphandlingar:  

Samordnad upphandling liten 30 000 kr, samordnad upphandling Normal 
70 000 kr och samordnad upphandling stor 100 000 kr. Upphandlingssstöd 
960 kr/h. Annonsering 4900 kr.  

Beskrivning av ärendet 
Rapport från UpphandlingsCenters chef kring följande punkter: 

- Omvärldsbevakning, vad händer i ”upphandlarsverige” och på  
Inköp Gävleborg. 

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter. 

- Kommuner utanför samverkan och ersättningen för att delta i vissa 
upphandlingar, om utrymme finns. 

Samordnad upphandling, liten 30 tkr, samordnad upphandling Normal 70 
tkr och samordnad upphandling stor 100 tkr. Upphandlingssstöd 960 kr/h. 
Annonsering 4900 kr.  

- Rätt rustad för upphandling. Resursfrågan (vakans) och framdrift i 
upphandling och avtalsuppföljning. 

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

- Redovisning avseende överprövningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2017 – Rapport från UpphandlingsCenters chef 
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Beslut skickas till 
Samtliga kommuner för kännedom 
Akten  
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§ 11 Dnr GNU 2017/92 

Rapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar för 
GNU 

Beslut 
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen från UpphandlingsCenters chef. 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan remitterar rapporten till 
samverkande kommuner. Synpunkterna ska vara inne senast 11 september 
2017.  Frågan diskuteras vid strategiskt ägardialogmöte den 25 augusti 2017 
med förslag till beslut till GNU:s sammanträde den 18 september 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Av samarbetsavtal framgår den gemensamma nämndens ändamål och uppgift, 
för de idag sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan 
skrevs år 2012 (ca 5 år sedan) och mot den bakgrunden har en analys påbörjats 
kring nuvarande uppgift och dagens undantag.  

Syftet har varit att ge UpphandlingsCenter (UhC) med dess beslutande organ 
den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) ett 
analysunderlag för dess fortsatta beredning huruvida uppdrag som idag står 
utanför UhC ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte. Analysen ska ge en 
vägledning inför beslut, om ytterligare uppdrag bör inkluderas i UhC:s uppdrag 
eller ej. Johan Almesjö har lämnat en rapport avseende uppdrag utanför dagens 
ansvar för GNU.  

I rapporten redovisas en nulägesanalys inklusive benchmark (hur gör andra). 
Tre olika alternativ redovisas med värdering av dessa samt kommentarer från 
samrådsgruppen för UhC. Rapporten avslutas med förslag till beslut och 
riskhantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2017 – Rapport avseende uppdrag utanför 
dagens ansvar för UhC inkl. Bilaga  

  



 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(11) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut skickas till 
Akten  
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§ 12 Dnr GNU 2017/90 

Nationella upphandlingsstrategin och 
UpphandlingsCenters strategiska arbete - 
Informations- och överläggningsärende  

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av information- och överläggningsärendet om nationella upphandlingsstrategin 
och UpphandlingsCenters strategiska arbete.  

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter är en upphandlande myndighet som gör inköp för  
sex olika kommuner i Dalarna. Det är en politiskt styrd organisation som 
kontinuerligt arbetar med strategiskt inköpsarbete. Regeringen har i en 
utredning sett över hur de offentliga resurserna strategiskt används av 
myndigheter i Sverige och med utredningen som grund utarbetat den  
Nationella upphandlingsstrategin. 

En studie (LIA praktik på UhC) har genomförts av Viktoria Hjärtenfalk,  
som har syftat till att identifiera inom vilka områden UpphandlingsCenters 
strategiska arbete avviker från den nationella upphandlingsstrategin för att på  
så vis identifiera områden där förbättring och utveckling är möjliga. 

Tre större områden för förbättring identifierades samt fyra inte lika 
framträdande men ändock viktiga områden. 

De tre större områdena som identifierades i studien är: innovation, uppföljning 
samt social hänsyn. Hos UpphandlingsCenter är innovation idag inte ett 
prioriterat område, uppföljning görs inte kontinuerligt och har inga uttalade 
rutiner och social hänsyn arbetar man med, men där finns delar att utveckla. 

De fyra mindre områdena gäller: bristande åtgärdsplan för jäv och korruption, 
att se på upphandlingsarbetet ur ett helhetsperspektiv, inget rutinmässig 
tillvaratagande av forskning samt att upphandlarna inte använder 
livscykelkostnader/livscykelanalyser i upphandlingsarbetet. 

Med resultat från denna undersökning som grund (enkät och intervju), har 
förslag på åtgärder tagits fram samt en åtgärdsplan i form av en matris. Dessa 
åtgärder kan bestå i att utveckla rutiner för uppföljning, att skriva in krav på 
leverantörers jämställdhetsarbete i upphandlingsdokumenten eller att 
regelbundet samtala om forskning som kan föra upphandlingsarbetet framåt. 
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Förslagen i åtgärdsplanen definierar inom vilka områden förbättringspotential 
finns, formulerar kortfattat konkreta åtgärder samt en tidsplan för dessa.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 13 Dnr GNU 2017/ 84 

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. 

  

Beslut skickas till 
Akten  
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