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Upphandlingscenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se  

Datum 

2020-04-30 
Diarienummer 

GNU 2020/ 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

 

Information från Upphandlingscenter angående 
försörjning av varor och tjänster under Corona-krisen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenter. 

Beskrivning av ärendet  
Rapport från Upphandlingscenters chef och avtalsansvariga strategiska 
upphandlare kring följande punkter: 

- Så jobbar UhC med anledning av Coronautbrottet 
UhC har upprättas egen Krisplan och omprioriterat i verksamheten. 
Så jobbar kommunansvariga upphandlare och avtalsansvariga upphandlare. 
Aktuellt just nu i samverkande kommuner och UhC:s ”leveransförmåga”. 

- Avtal avseende förbands- och sjukvårdsmaterial (skyddsutrustning) 
Leverantör OneMed. Leverantör av t.ex.: andningsskydd/munskydd/visir, 
undersökningshandskar, förkläden/skyddsrock, skyddsmössa, handsprit/ 
desinfektionsmedel, bodybags, tvål, toapapper och pappershanddukar. 
Information från avtalsansvarig upphandlare på UhC. 

- Avtal avseende papper, plast, kemitekniska produkter samt livsmedel 
och transporter 
Leverantörer Procurator, Menigo och Maserfrakt m.fl. Leverantörer av  
t.ex.: handskar, hand- och ytdesinfektion, mjukpapper, tvål, livsmedel samt 
transporter. Information från avtalsansvarig upphandlare på UhC. 

 

Anders Karlin  
Chef Upphandlingscenter   

Bilagor 
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2020-04-30 
Diarienummer 

GNU 2020/  

Upphandlingscenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se 

 

 
 

 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

 

Utvärdering av upphandlingssamverkan för 2019 

Förslag till beslut 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att 
Upphandlingscenter ges 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 Upphandlingscenters verksamhet är att göra en 
återkommande Nöjd kund-mätning. Upphandlingscenters nöjd kund-mätning 
för år 2019 gjordes under januari-februari 2020 och besvarades av 242 personer 
från samtliga samverkande kommuner förutom Avesta kommun (anslöt 2020). 
Svarsfrekvens för år 2018 var 245 personer. 

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 för 2019 visare att 89,7 % av kunderna är sammantaget nöjda. 
(2018 92 %, 2017 89 %, 2016 87 %, 2015 86 % och 2014 var 84 % av 
kunderna sammantaget nöjda). 

Återigen kan vi konstatera att kunderna på det stora hela verkar nöjda med 
Upphandlingscenters arbete. 

Resultat har sammanställts och presenteras i bifogade sammanfattning.  
Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2020 för Upphandlingscenter. 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  
 

Bilagor:  
Bilaga - Nöjd kund-mätning 2019 UhC 

Beslut skickas till 
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Sammanfattning
• UhC:s nöjd kund mätning för år 2019 gjordes under januari-februari 2020 och besvarades 

av 242 (54 %) personer i sex samverkande kommuner.

• Enkäten hade 10 faktiska frågor och en bakgrundsfråga om vilken kund den svarande 
representerade. Även möjlighet att lämna kommentar i form av en fritextfråga.

• Nöjdhetsvärde för 2019 visar att i snitt 89,7 % av kunderna sammantaget är nöjda 
(2018 92 %, 2017 89 %, 2016 87 %, 2015 86 % och 2014 84 %).

• Återigen kan vi konstatera att kunderna på det stora hela verkar väldigt nöjda med 
Upphandlingscenters arbete.

• Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2020 för UhC.
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Nöjdkund undersökning 2019
Sammanfattning NKI 2019 = 89,7 % (2018 92% och 2017: 89,5 %)

Av kommentarerna kan man bland annat utläsa ett visst missnöje med avtalsdatabasen, 
upphandlarnas verksamhetskunskap samt återigen att UhC har en trevlig personal.

  2019 2018 2017
Totalt 89,7 92,0 89,5
Borlänge 82,8 88,3 88,9
Falun 88,5 90,5 88,5
Gagnef 97,0 97,5 97,1
Hedemora 96,9 88,7 88,8
Ludvika 89,5 94,8 87,8
Säter 95,8 95,5 97,3
Bolag 89,5 93,9 83,0
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Upphandlingscenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se 

 

 
 

 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

 

Budgetuppföljning april 2020 

Förslag till beslut 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per den sista april samt prognos för 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har tagit fram budgetuppföljning per april 2020. 

Budgeten kommer att hållas. I prognos redovisas ett nollresultat. 

Ett utfall/överskott för perioden på +211 tkr redovisas i förhållande till 
periodbudget.  

 Överskott för perioden i huvudsak beroende på lägre lönekostnader  
(709 tkr). Högre övriga kostnader (462 tkr), i huvudsak för 
konsultkostnader. 

 Intäkter för upphandlingsstöd något lägre än periodbudget (36 tkr). 

För att möta upp ökad efterfrågan har och kommer konsultstöd att avropas 
från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med motsvarande 
belopp. Konsultstöd har avropats för att täcka upp för föräldraledighet och 
vakant tjänst.   

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  
 

Bilagor:  
Bilaga 1  Budgetuppföljning GNU april 2020 
 

Beslut skickas till 
Akten
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BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

UpphandlingsCenter FBR

Intäkter
Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2020 April Augusti Oktober
Upphandlingscenter 19 965 19 965

Summa 19 965 19 965 0 0

Kostnader
Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2020 April Augusti Oktober
Upphandlingscenter  19 965 19 965

Summa 19 965 19 965 0 0

Netto
Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2020 April Augusti Oktober
Upphandlingscenter 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0
Kommentarer april
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Upphandlingscenter 
Malin Ekholm, 0240 861 82  
malin.ekholm@ludvika.se  

Datum 

2020-04-30 
Diarienummer 

GNU  2020/38-00 

 
 

 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

 

antagande av reviderat reglemente för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår att 
fullmäktige i de samverkande kommunerna antar reglemente, daterat den 30 
april 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Den 19 mars 2020 skickade den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan ut ett förslag på reviderat reglemente för antagande. 
Revideringen gällde möjligheten för nämnden att ha sammanträden på distans. 

Alla samverkande kommuner har inte godkänt skrivelsen och därför föreslås nu 
en ny skrivelse i reglementet:  

7 § Deltagande på distans 

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. 
Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses närvarande på kommunfullmäktiges respektive 
nämnds sammanträde, (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § KL).  

 
Respektive presidier godkänner vilka ärenden som får hanteras på 
distans och ordföranden godkänner vilken ledamot som får delta 
på distans.  

 
Nämnden föreslås därför besluta att skicka reglementet, daterat den 30 april 
2020, för antagande till de samverkande kommunerna.  

 

Anders Karlin  
Chef på UpphandlingsCenter 

Malin Ekholm 
Utredare 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-04-30 

Diarienummer 
GNU 2020/38 

Sida 
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Bilagor 
Reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan, daterat den 30 april 2020.  

Beslut skickas till 
Administration och service för distribuering 
Samverkande kommuner för antagande 
Akten  
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Förslag 2020-04-30 

Reglemente    2020 – x-x  
för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas 
kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt Upphandlingscenter. 

Fastställt 2019-xx-xx av kommunfullmäktige i xx kommun. 

Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner har kommit överens 
om att samverka i en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. Samverkan får avse all kommunal verksamhet oavsett 
verksamhetsform. 

Den gemensamma nämnden är tillsatt i Ludvika kommun och ingår i dess organisation.  

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § Kommunallagen 2017:725. Utöver  
vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 
samarbetsavtal för den gemensamma nämnden 

1 § Uppgifter 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlings-
policy, med stöd av Upphandlingscenter, tillhandahålla kompetens i upphandlingsfrågor och 
svara för genomförandet av alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och vad 
som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt 
konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna. 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Nämnden sammanträder i Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat. 

2 § Sammansättning 
Den gemensamma nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, dvs. varje kommun har 
utsett en ledamot och en ersättare. 

Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande oh en vice ordförande.  
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3 § Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring från kommuner enligt ett 
rullande schema med ordningen Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avesta. 
Falun gäller för 2019 och sedan ett år i taget för varje kommun. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

4 § Ersättning till ledamot och ersättare 
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget  
från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

5 § Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är Upphandlingscenter, som 
inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

6 § Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot som 
har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är 
till åldern äldst. 

7 § Deltagande på distans  
Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på distans ska ske genom 
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses närvarande på 
kommunfullmäktiges respektive nämnds sammanträde, (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § KL).  

Respektive presidier godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden 
godkänner vilken ledamot som får delta på distans.  
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8 § Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
 

9 § Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.  

Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande kommunernas 
revisorer. 

10 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen  
ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justering av protokollet. 

11 § MBL 
Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation i värdkommunen ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen. 

12 § Personuppgifter 
Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt 
GDPR-förordningen samt lag om kompletterande bestämmelser. 

13 § Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 

14 § Undertecknande av handlingar och expediering 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ord-
föranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Upphandlingscenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se  
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2020-04-30 
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GNU 2020/ 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

 

Rapport från Upphandlingscenters chef  

Förvaltningens förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenters chef. 

Beskrivning av ärendet  
Rapport från Upphandlingscenters chef kring följande punkter: 

- Omvärldsanalys 
Vad händer nationellt i upphandlarsverige och lokalt i Dalarna. 

- Nämndplan 2020-2022 
Kvartalsrapport januari-mars. Uppföljning av GNU:s inriktningsmål. 

- Granskning avseende nämndernas ansvarsutövande 2019  
Information avseende PWC genomförda granskning av GNU. 

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter 
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor på UhC. 

- Upphandlingsplan 2020 och nya beställningar 
Information avseende pågående upphandlingar och nyckeltal. 

- Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) och Projekt återbruk i  
den offentliga affären  
Information avseende UhC:s projektarbete tillsammans med  
Länsstyrelsen Dalarna och andra intressenter i Dalarna. 

- Årlig strategisk ägardialog för samverkande kommuner 
Förslag på dagordning och strategiska frågor/utmaningar för framtiden. 

- Avtalsförvaltning tillsammans 
Kommunernas inköpsstyrning och UhC:s avtalsförvaltning. 
Möjlig målbild. Önskad målbild Avtalsförvaltning – Tillsammans. 
Gränsdragningen UhC vs samverkande kommunerna. 

Anders Karlin  
Chef Upphandlingscenter   
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Beslut skickas till 
Akten 
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Upphandlingscenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se  

Datum 

2020-04-30 
Diarienummer 

GNU 2020/ 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

 

Redovisning av delegationsbeslut  

Förslag till 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. 

 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  

Bilagor 
Delegationsbeslut daterad den 30 april 2020 

Beslut skickas till 
Akten  
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S:\UpphandlingsCenter\Administration\Delegationsbeslut\Tagna delegationsbeslut\Delegationsbeslut 2020\Delegationsbeslut 2020-05-08\Delegationsbeslut 2020-04-30.docx 

 

Delegat Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 
2020-02-11 GNU 2019/125 

Konsulttjänster inom ledarskap 
2020, Falu, Gagnefs, Hedemora, 
Ludvika och Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Kommuncoacherna Sverige AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 
2020-02-12 GNU 2019/140 Julshow Falu kommun – 2020 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Lugnet Restaurang & Café i Falun AB, Falun 

Mariana Hasselström 
2020-02-14 GNU 2019/150 

Styr- och övervakningsarbeten för 
fastighetsdrift - Falun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Schneider Electric Sverige AB, Falun 

Mariana Hasselström 
2020-02-14 GNU 2019/120 

Ramavtal Byggledare Anläggning, 
Falu och Gagnefs kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Projektledarbyrån Dalarna AB, Falun 

Mariana Hasselström 
2020-02-25 GNU 2019/37 

Plats på bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS - Falun och 
Säters kommun (DIS) 

Upphandlingscenter meddelar att följande anbudsgi-
vare har uppfyllt kvalificeringskraven: 
Lansen Omsorg AB, Vimmerby 

Mariana Hasselström 
2020-02-25 GNU 2019/155 

Elevadministrativt system till Gag-
nefs kommun 2 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2020-02-27 GNU 2019/89 

Inköp av cyklar och elcyklar samt 
underhåll 2020 - Borlänge, Falun 
och Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Cykelcentrum i Borlänge AB, Borlänge 
Marcus Ljungqvist Sport AB, Falun 

Mariana Hasselström 
2020-03-09 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018, Borlänge, 
Falu, Gagnefs, Hedemora, Ludvika 
och Säters kommun (DIS) 

Upphandlingscenter meddelar att följande anbudsgi-
vare har uppfyllt kvalificeringskraven: 
Qura Care AB, Årsta 
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Mariana Hasselström 
2020-03-11 GNU 2020/3 Mötesfika 2020 – Avesta kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Avesta Wiener-Condis AB, Avesta 

Mariana Hasselström 

2020-03-11 GNU 2019/137 

Möbler och inredning för hemlik 
miljö 2020 – Falun, Borlänge, 
Avesta, Gagnef, Hedemora, Lud-
vika och Säters kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2020-03-16 GNU 2019/91 

Kylservicearbeten storkök och fas-
tighet - Falun, Gagnefs och Hede-
mora kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Falu Kyla AB, Falun 
Bravida Sverige AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2020-03-17 GNU 2020/4 
Korttidshyra av fordon 2020-2 
Borlänge och Falu kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Mabi Sverige AB, Stockholm 
Sweden Rent A Car AB, Solna (UL: Borlänge) 
Europeisk Biluthyrning AB, Stockholm 
Bilmetro AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2020-03-19 GNU 2020/5 Beläggningar 2020 Falun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Skanska Industrial Solutions AB, Bollnäs (UL: Bor-
länge) 

Mariana Hasselström 

2020-03-19 GNU 2019/158 Ventilationsarbeten Hedemora 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 

1. Hedemora Inomhusmiljö AB, Hedemora  

2. R Eks Plåt & Vent. Service Aktiebolag, 
Krylbo 

Mariana Hasselström 

2020-03-19 GNU 2019/159 Ventilationsrengöring Hedemora 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 

1. Sotning & Brandskydd i Dalarna AB, Falun 

2. Gästrike-Dala Sotarn AB, Sandviken 

3. Hedemora Inomhusmiljö AB, Hedemora 
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Mariana Hasselström 
2020-03-20 GNU 2019/143 

Omhändertagande av farligt avfall 
2020 - Avesta, Borlänge, Hede-
mora, Ludvika och Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Ragn-Sells Aktiebolag, Borlänge 

Mariana Hasselström 
2020-03-20 GNU 2020/25 

Yrkesinriktad vuxenutbildning på 
gymnasial nivå i Borlänge kommun 
2020 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Yrkesakademin AB, Falun  

Mariana Hasselström 

2020-03-20 GNU 2020/26 

Gräsfrö, gödsel och dressand 2020 
- Avesta, Hedemora och Ludvika 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
SW Horto AB, Hammenhög 
Svensk Jordelit Aktiebolag, Göteborg 

Mariana Hasselström 

2020-03-23 GNU 2019/160 

Tvättjänst kundägt gods och 
brukartvätt - Borlänge, Ludvika, 
Hedemora, Avesta och  Säters 
kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Samhall Aktiebolag, Stockholm (Avesta, Borlänge) 

Mariana Hasselström 
2020-03-23 GNU 2019/124 

Konstnärlig gestaltning  Enviken 
förskola – Falu kommun (DIS) 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas: 
GMELIN WESTERLUND, Johanneshov 

Mariana Hasselström 
2020-03-27 GNU 2019/103 

Ärendesystem för miljökontoret 
Borlänge kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Prosonagruppen AB, Skogstorp 

Mariana Hasselström 

2020-03-30 GNU 2019/141 

Bemanningstjänster-tillfällig inhyr-
ning 2020 - Avesta, Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika 
och Säter kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 

Addus Care AB, Göteborg 

Adecco Sweden Aktiebolag, Fagersta (Falun, Lud-
vika) ) 

Agila Social Care AB, Stockholm 

Bemannia AB (publ.), Stockholm (Borlänge) 

Bonliva AB, Stockholm 

Byggkonsult Ryefield AB, Gävle 

Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB, Gävle 
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Dedicare AB (publ.), Stockholm 

Experis AB, Stockholm (Falun) 

Medcura AB, Stockholm 

Medkomp Vårdbemanning Aktiebolag, Stockholm 

Omsorg & Behandling 1 AB, Eskilstuna 

People Productions Sweden AB, Stockholm 

PersonalExpressen AB, Stockholm 

Plan- och bygglaget i norr AB, Kiruna 

Prime Professional Sverige AB, Stockholm-Globen 

ProAcademic AB, Göteborg 

Public People AB, Sala 

Randstad AB, Stockholm (Falun) 

StudentConsulting Sweden AB (publ.), Stockholm 

Work Pamoja AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 
2020-03-30 GNU 2019/124 

Utomhusmiljö Södra skolan – 
Konstnärlig gestaltning till Falu 
kommun. (DIS) 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Istad Art Solution AB, Hamburgsund 

Mariana Hasselström 
2020-03-30 GNU 2019/124 

Inomhusmiljö Södra skolan – 
Konstnärlig gestaltning) till Falu 
kommun. (DIS 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Firma Fredrik Vestergård, Göteborg 

Anders Karlin 
2020-03-31 GNU 2020/4 

Korttidshyra av fordon 2 2020 -  
Borlänge och Falu kommun 

Upphandlingscenter yttrar sig i överprövningsmål 
(Förvaltningsrätten) med Europeisk Biluthyrning AB 
som motpart. 

Mariana Hasselström 

2020-03-31 GNU 2020/153 

Järnhandelsvaror – Avesta, Bor-
länge, Falun, Hedemora, Ludvika 
samt Säters kommun. 

Upphandlingscenter beslutar att avbryta upphand-
lingen på grund av brister och felaktigheter i krav och 
utvärderingsmodell, vilket innebär att anbudsgivare 
inte kan lämna sina mest konkurrenskraftiga anbud. 
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Anders Karlin 
2020-04-02 GNU 2019/91 

Kylservicearbeten storkök och fas-
tighet - Falun, Gagnefs och Hede-
mora kommun 

Upphandlingscenter yttrar sig i överprövningsmål 
(Förvaltningsrätten) med Huurre Sweden AB som 
motpart. 

Mariana Hasselström 
2020-04-03 GNU 2020/31 Köp av åkbar gräsklippare Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Hako Ground & Garden Aktiebolag, Halmstad 

Mariana Hasselström 
2020-04-03 GNU 2020/28 VVS material Falun 2 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Dahl Sverige Aktiebolag, Stockholm 

Mariana Hasselström 
2020-04-06 GNU 2020/16 Färghandelsvaror Falu kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Bergs Golventreprenad AB, Falun 

Mariana Hasselström 
2020-04-06 GNU 2019/89 

Inköp av cyklar och elcyklar samt 
underhåll 2020 (DU) - Ludvika 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Fottas MC, Fritid & Terräng AB, Ludvika 

Mariana Hasselström 
2020-04-06 GNU 2020/6 

Isbanemaskiner 2020 – Falun, 
Avesta och Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
IZOMASKIN AB, Österfärnebo 

Mariana Hasselström 
2020-04-15 GNU 2020/2 

Dokument- och ärendehanterings-
system Borlänge  

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Sokigo AB, Köping (Borlänge) 

Mariana Hasselström 
2020-04-17 GNU 2020/44 Midjestyrd redskapsbärare Ludvika 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
PT:s Motor Aktiebolag, Falun 

Mariana Hasselström 

2020-04-24 GNU 2019/154 

Ramavtal konsulter geoteknik – 
Falun, Hedemora och Gagnefs 
kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att 
tecknas med: 
Sweco Civil AB, Falun 
Awer Sverige AB, Kalmar 
Tyréns AB, Stockholm (Borlänge) 
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Mariana Hasselström 

2020-04-27 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018- Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Lud-
vika och Säters kommun.(DIS) 

Upphandlingscenter meddelar att följande anbudsgi-
vare har uppfyllt kvalificeringskraven: 
MACC Event Safety AB, Stockholm  
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