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§ 14 Dnr GNU 2017/ 

Budgetuppföljning t.om augusti 2017 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av verksamhetsberättelse (delår) och budgetuppföljningen per augusti samt 
prognos för 2017. 

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter har tagit fram verksamhetsberättelse och budget-
uppföljning per augusti 2017. 

Budgeten kommer att hållas. Högre intäkter om ca 400 tkr än budget redovisas 
på grund av ökad efterfrågan på utförande av upphandlingstjänster. Främst 
beroende på att icke samverkande kommuner medverkar i strategiska 
upphandlingar av varor och tjänster. 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 och föräldraledighet under året. 

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

  

Beslut skickas till 
Akten 
Samtliga samverkande kommuner, för vidaresändning till ekonomienheterna  
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§ 15 Dnr GNU 2017/ 

Budget 2018 

Beslut 
Förslag till budget 2018 fastställs.  

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2018. Gemen-
samma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade 2017-02-20 att 
överlämna förslag till budget 2018 till respektive kommun för samråd och tas 
därefter upp på nämndens möte 2016-09-18 för fastställande. Information om 
budgetförslag 2018 har även lämnats till samrådsgrupp för UhC. 

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. Detta har inte beaktats i budget 2018. 

Budgeten bygger vidare på oförändrat antal samverkande kommuner för UhC. 
Inget nytt kommunalt bolag/förbund ansluter till vår upphandlingssamverkan.  

Presenterat budgetförslaget utgår i huvudsak från budget 2017 med en 
uppräkning, avseende personalkostnader (2,5 % på lönekostnaderna) och övriga 
omkostnader (1,5 %). Intäkterna för bolag/kommunalförbund är uppräknade 
med 2,5 %. I budgeten finns inga investeringar eller nya projekt över 100 tkr.  

Enligt cirkulär 17:24, daterat 2017-05-15 från Sveriges kommuner och landsting 
föreslås preliminärt en höjning av PO-pålägget till 39,20 % till 2018. Det är en 
höjning med 0,87 procentenheter jämfört med 2017. Höjningen beror på ökade 
kostnader för avtalspensioner. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 
preliminärt oförändrade. Ludvika kommun har därför beslutat att inarbeta det 
högre PO-pålägget i sina budgetförslag för 2018. Därför har tidigare redovisat 
budgetförslag 2018 avseende Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
räknats om med det högre PO-pålägget. Det innebär en ökad lönekostnad för 
nämnden med 65 tkr. Tidigare redovisad total intäkts- och kostnadsbudget har 
därför ökat med motsvarande belopp. 

Ambition är att kunna anställa strategisk upphandlare med kompetens för 
kategori/område byggentreprenad under 2018. 

  



 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(12) 

Sammanträdesdatum 
2017-09-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut skickas till 
Akten 
Samtliga samverkande kommuner, för vidaresändning till ekonomienheterna  
 



 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(12) 

Sammanträdesdatum 
2017-09-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr GNU 2017/ 

Rapport från UpphandlingsCenters chef 

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

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 
upphandlingsCenters Chef att till mötet den 27 november 2017 presentera 
förslag på omformulerade mål inför 2018.  

Beskrivning av ärendet 
Rapport från UpphandlingsCenters chef kring följande punkter: 

- Upphandlingsmyndigheten har varit på besök och noterar att UHC 
eventuellt är först i Sverige med reserverade kontakt. 

- Uppföljning av revisionsrapport av PWC – Åtta rekommendationer med 
åtgärder.  

- Hävning av avtal avseende sotningstjänster för Borlänge.  

- Strategisk ägardialog genomförd den 25 augusti 2017 med samverkande 
kommuner. 

- Möten med sociala företag och att sprida information och kunskap.  

- Rekrytering av nya upphandlare/medarbetare pågår, behöver satsa på 
kompetens inom byggentreprenad inom den närmaste tiden.  

- Väsentliga händelser – rapport från upphandlingschef.  

- Upphandlingsdialog Dalarna, UDD 2.0 ny ansökan 2018-2020. 

- Redovisning avseende överprövningar. 

- Remiss Upphandlingsplan 2018 – Hantering och tidplan.  

- Första upphandlingen enligt lagen om arbetsrättsliga krav på väg ut för 
annonsering.  
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Beslut skickas till 
Akten 
UHC för verkställighet 
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§ 17 Dnr GNU 2017/ 

Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för 
GNU 

Beslut 
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen från UpphandlingsCenters chef och beslutar om en fortsatt 
utredning om ett utökat uppdrag för UpphandlingsCenter. 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att en 
fördjupning ska ske av alternativ 3, med beaktande av utvecklingen av 
alternativ 2 (delar av byggentreprenad). I den fördjupade utredningen ska 
följande frågor utredas ytterligare: 

a. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för UhC och 
ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b. Finansieringsmodell som tar hänsyn till strategi att bedriva 
verksamhet i egen regi alternativt som upphandlad tjänst. T.ex. 
utnyttjandet av tjänster för upphandling med stöd av Lagen om 
valfrihetssystem (LOV).  

c. Eventuella gränssnittsfrågor mellan UhC och nationella aktörer vid 
ett utökat uppdrag. 

d. Tidplan och särskilt när i tid ett eventuellt förändrat uppdrag ska 
gälla samt när UhC är förberedda för ett utökat uppdrag. 
 

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att chef 
UpphandlingsCenter ska redovisa utredning om ett utökat uppdrag enligt 
ovan till GNU:s sammanträde den 27 november 2017. 

Joakim Storck (C) deltar inte i beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Av samarbetsavtal framgår den gemensamma nämndens ändamål och uppgift, 
för de sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan skrevs 
år 2012 och mot den bakgrunden har en analys påbörjats kring nuvarande 
uppgift och dagens undantag.  
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Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan beslutade 2017-05-22 att 
remittera en slutrapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar vid UhC till 
de samverkande kommunerna. Slutrapporten identifierar tre alternativ till 
UhC:s fortsatta uppdrag: 

1. Fortsatt ansvar enligt dagens reglemente med undantag 

2. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av 

3. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av, 
med undantag för byggentreprenader och direktupphandlingar 

Svar på remiss har inkommit från Ludvika kommun, Borlänge kommun och 
Gagnefs kommun. Svar på remiss från Hedemora kommun, Säters kommun 
och Falu kommun förväntas inkomma under september. Med dessa kommuner 
har underhandskontakter förevarit inför GNU:s sammanträde. 

Som en övergripande sammanfattning av inkomna svar på remiss konstateras 
att de samverkande kommunerna är positiva till att UhC:s uppdrag bör omfatta 
ansvar för alla upphandlingsområden, förutom byggentreprenader och 
direktupphandlingar (alternativ tre). Det finns tungt vägande skäl som talar för 
ett utökat uppdrag för UhC. 

Innan ett slutligt ställningstagande är det angeläget att utredningen kompletteras 
i några delar.  

• Dels bör de ekonomiska effekterna för ägarkommunerna tydliggöras. 

• Fördelarna med ett utökat ansvar för UhC behöver ställas i relation till 
utökat finansieringsbehov innan ägarkommunerna tar beslut om att 
UhC:s uppdrag utökas. Utifrån att upphandlingsbehoven kommunerna 
emellan kan se olika ut beroende på val av strategi att driva verksamhet i 
egen regi eller upphandla tjänst kan det också finnas behov av att se 
över nuvarande finansieringsmodell. 

• Vid eventuell utökning av UhC:s uppdrag bör organisationen ses över, 
både gällande lokalisering och bemanning.  

• En förutsättning att kunna klara av ett utökat grunduppdrag är att UhC 
kan knyta rätt kompetens till sig.  

• En majoritet av de samverkande kommunerna tillämpar idag inte Lagen 
om valfrihetssystem (LOV). Såvitt känt är det en kommun som 
tillämpar LOV. Vid tillämpning av LOV ökar behovet av 
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upphandlingsstöd vid upphandling av hälsovård och socialtjänster. 
Detta kan innebära en snedfördelning av utnyttjandet av UhC:s tjänster. 

• När i tid eventuellt förändrat uppdrag ska gälla får avgöras av den 
gemensamma nämnden när de anser att UhC är förberedda för det 
utökade uppdraget. 

Behandling 
Joakim Storck (C) avstår från att delta i beslut, då Falu kommun ännu inte har 
färdigbehandlat ärendet. 

  

Beslut skickas till 
Akten 
UHC för verkställighet 
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§ 18 Dnr GNU 2017/ 

Informations-och överläggningsärende 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
avseende 1) Tidig dialog i strategiska livsmedelsupphandlingar och 2) 
Samordnad varudistribution. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende 1 

Information kring projekt tidig dialog i två strategiska livsmedelsupphandlingar.  
Samordnade upphandlingar för sju dalakommuner och i samarbete med 
Upphandlingsdialog Dalarna, Pia Sundell. 

Ärende 2 

Information kring samordnad varudistribution, förlängning av avtal med 
Maserfrakt samt förslag fördelning av matarsträckor inom samdistributionen, 
Björn Friberg. 

  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 19 Dnr GNU 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. 

  

Beslut skickas till 
Akten 
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