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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 25 Dnr 2019/67

Budgetuppföljningar 2019

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per den sista oktober samt prognos för 2019

Beskrivning av ärendet
Upphandlingscenter har tagit fram budgetuppföljning per oktober 2019. 

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

Ökad omsättning med 650 tkr i förhållande till budget redovisas i första hand
på grund av ett utökat uppdrag och implementerings- och förberedelsearbete 
inför anslutning av Avesta kommun till GNU from den 1 januari 2020. 
500 tkr beror på beslut om utökat uppdrag från och med 1 oktober 2019. 
Resterande 150 tkr beror främst på beställningar avseende direktupphandlingar 
och annonsering av undantag avseende byggentreprenader för kommunerna. 

För att bemöta den ökade efterfrågan har och kommer 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 föräldraledigheter under året. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019.
2. Budgetuppföljning GNU oktober 2019. 

______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 26 Dnr 2019/121

Upphandlingsplan 2020

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer upphandlings- 
plan inklusive kommunernas egna planerade upphandlingar för 2020. 

Notering
Gemensamma nämnden noterar att Avesta kommun finns med i 
upphandlingsplanen då de träder in som samverkande kommun från och med 1 
januari 2020. 

Beskrivning av ärendet
Upphandlingscenter utför samordnade upphandlingar och sluter ramavtal där 
det finns affärsnytta samhällsnytta eller administrativ nytta för våra samverkade 
kommuner. Nyhet för år 2020 är att Avesta kommun ansluter som 
samverkande kommun.

Under hösten 2019 har ett omfattande arbete genomförts med att ta fram och 
sammanställa information om samverkande kommuners olika slutna ramavtal 
och kommunspecifika upphandlingar samt framtida behov av varor och 
tjänster. Ur den insamlade informationen har en upphandlingsplan för 2020 
upprättats. 

Planen har under ca tio veckor och med två remissomgångar remitterats till 
samtliga samverkande kommuner (Borlänge, Falun, Avesta, Gagnef, Hedemora, 
Ludvika och Säter) 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 2020. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Under perioden december 2019 - januari 2020 kommer beslutade samordnade 
upphandlingar att fördelas mellan UhC:s olika upphandlingsteam. 
Sakkunniga för respektive samverkande kommun inbjuds till uppstartsmöte, 
när upphandlingen startar, i referensgrupper per upphandling.. 

För varje upphandling upprättas en Upphandlingsstrategi och tidplan av 
ansvarig upphandlare tillsammans med utsedd referensgrupp. I varje 
upphandlingsstrategi ska GNU:s sex inriktningsmål beaktas och särskilt de 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

upphandlingar av varor och tjänster som de samverkande kommunerna anser 
lämpliga för socialt ansvarsfull upphandling. Detta kopplat mot målområde 
social hållbarhet för GNU, enligt Nämndplan. 

Sociala hänsyn vid upphandling omfattar främst att främja sysselsättning, 
ge lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, öka social integration och 
förbättra tillgängligheten i samhället.

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. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019.
2. Upphandlingsplan 2020 daterad den 11 november 2019

Behandling
Ordförande yrkar en notering till beslutet: 

- Den gemensamma nämnden noterar att Avesta kommun finns med i 
upphandlingsplanen då de träder in som samverkande kommun från 
och med 1 januari 2020. 

Ordförande ställer frågan om gemensamma nämnden kan besluta enligt 
föreliggande förslag med ordförandes notering och finner att nämnden gör det. 

______

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

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 27 Dnr 2019/147

Sammanträdesplan 2020

Beslut
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer sammanträdesplanen 
för år 2020 enligt förslag i ärendebeskrivningen. 

Beskrivning av ärendet
Chef för Upphandlingscenter förslår att nämndens sammanträden 2020 
förläggs mellan följande datum:

 Måndag den 17 februari 2020 kl. 13.30-16.00

 Måndag den 8 maj 2020 kl. 08.30-12.00 

 Måndag den 14 september 2020 kl. 13.30-16.00

 Måndag den 17 november 2020 kl. 8.30-12.00

Vidare föreslås följande datum för årlig strategisk ägardialog samt UhC-dagen 
2020 för samtliga samverkande kommuner:

 Strategisk ägardialog 2020 den 29 maj. Kl. 09.30-12.00 i Borlänge

 UhC-dagen 2020 den 3 juni. Kl. 09.00-15.00. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019. 

Beslut skickas till
Samverkande kommuner
Ledamöter och ersättare. 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 28 Dnr 2019/18

Strategi för Upphandlingscenter och eventuell 
anslutning av ytterligare kommuner

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende strategiska ställningstaganden inför ev. utvidgning 
av medlemskommuner från Upphandlingscenters chef.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att chef 
Upphandlingscenter ska redovisa förslag till strategi avseende uppdraget 
enligt samarbetsavtal för nämnden, för diskussion vid årlig strategisk 
ägardialog 2020 med medlems-/ägarkommunerna. 

Beskrivning av ärendet
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) inrättades 
den 1 januari 2013 med fem deltagande kommuner; Falun, Borlänge, Gagnef, 
Ludvika och Säter. Verksamheten bedrivs under namnet Upphandlingscenter 
Falun Borlänge-regionen (UhC) och tillhör organisatoriskt kommunstyrelsens 
förvaltning i värdkommunen Ludvika. Den 1 januari 2015 anslöt Hedemora 
kommun till samarbetet och den 1 januari 2020 ansluter Avesta kommun. 
Under verksamhetstiden har även fler och omfattande upphandlingsområden 
som t.ex. vård och utbildning och vissa sociala tjänster adderats till nämndens 
ansvarsområde.

De sju kommuner som deltar i upphandlingssamverkan har tecknat ett 
samarbetsavtal som reglerar vad uppdraget från kommunerna till GNU är, 
det vill säga vilka kommunala uppgifter med tillhörande beslutanderätt som 
man har överlämnat till GNU. Det är kring detta samarbetsavtal som man kan 
och bör föra strategiska tankar inför framtiden.

Med anledning av detta beslutade GNU i sammanträde 2019-02-11 § 5 att 
chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till strategi för UhC och 
eventuell anslutning av ytterligare kommuner. 

På nämndens sammanträde 2019-05-13 redovisades en PM som syftade till 
att vara ett underlag till strategi till nämnden för att underlätta framtida beslut 
vid till exempel en ansökan från en kommun om anslutning till upphandlings-
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samverkan. GNU beslutade vid sammanträde att chef UhC skulle redovisa 
förslag till strategi med ett antal tydliga strategiska ställningstaganden. 

Syftet med föreslagna strategi är att klargöra de överväganden som GNU gör 
när en ny ansökan om deltagande inkommer eller när GNU på eget initiativ 
vill växa i medlemsantal.

För att redovisa förslag till strategiska ställningstaganden avseende uppdraget 
enligt samarbetsavtal för nämnden från kommunerna, bör ägardialog och 
politisk vilja inhämtas och beaktas ytterligare.   

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019. 
2. Förslag till strategiska ställningstaganden vid eventuell utökning och 

anslutning av ytterligare medlemskommuner
______

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

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 29 Dnr 2019/148

Delegationsordning för Gemensam nämnd för 
Upphandlingssamverkan

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan antar delegationsordning 
daterad den 11 november 2019.

Beskrivning av ärendet
Nämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-39 §§ 
kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en 
anställd i t.ex. någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens 
vägnar. 

Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten 
hänskjutas till nämnden, om han/hon anser att ärendet bör behandlas av 
nämnden.

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.

Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande 
för de senare är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten 
kan oftast överklagas. Beslut som utgör verkställighet är t ex sådana som avser 
beredning av ärenden.

Beslut som följer direkt av författning eller avtal är inte heller delegations-
ärenden. Andra ärenden som brukar räknas som verkställighet är t ex svar på 
skrivelser, där styrelsen/nämnden antagit normer eller riktlinjer, direkt-
upphandling och försäljning av lös egendom, vars värde inte överstiger ett 
basbelopp. 

______

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

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 30 Dnr 2019/149

Godkännande av grafisk manual 2020

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner den grafiska 
manualen för Upphandlingscenter.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2019 har en uppdatering genomförts av grafisk manual främst 
utifrån att Avesta kommun ansluter som samverkande kommun den 1 januari 
2020. Uppdatering av manualen har skett tillsammans med Ludvika kommuns 
kommunikatörer och avtalad reklambyrå. 

Upphandlingscenter är en gemensam inköpsorganisation (Gemensam nämnd) 
av varor och tjänster åt sju kommuner och ett antal kommunägda bolag. De 
kommuner som ingår är Ludvika, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Hedemora 
och Avesta samt kommunala bolag. Av samarbetsavtal framgår GNU:s ändamål 
och uppdrag för de samverkande kommunerna. 

Upphandlingscenter representerar flera kommuner som stärks av att ha en 
gemensam visuell identitet. Grafisk manual är ett verktyg för att vägleda arbetet 
inom kommunikation: all form av visuell kommunikation, exponeringsmaterial, 
trycksaker, digital media, dokument men även tonalitet i språk samt känsla i 
bilder. 

Genom att ha en enhetlighet, en röd tråd, i all kommunikation ger 
Upphandlingscenter ett enat intryck med en tydlig avsändare. Grafisk manual är 
ett hjälpmedel för att stärka arbetet med Upphandlingscenters varumärke

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019. 
2. Grafisk manual för Upphandlingscenter
______

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

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 31 Dnr 2019/20

Rapport från Upphandlingscenters chef 2019

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenters chef.

Beskrivning av ärendet
Rapport från Upphandlingscenters chef kring följande punkter:

- Omvärldsanalys
Vad händer i upphandlarsverige och SKL referensgrupp upphandling.

- Anslutning av Avesta kommun till GNU (UhC)
Handlingsplan, aktiviteter och status i förberedelsearbetet.

- Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) 
Det övergripande målet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud 
och delta i de offentliga upphandlingarna.

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor.

- Upphandlingsplan 2019 och nya beställningar
Information avseende pågående upphandling samordnad varudistribution 
och planerad ny upphandling avseende ”IT-Partner” för kommunerna. 
Strategiska upphandlare informerar om de två olika upphandlingarna. 

- Nämndplan 2019 
Information avseende pågående arbete med förslag till revidering av 
nuvarande upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna.

- Gemensam Controllergrupp
Samverkan kring inköpsstyrning och avtalsuppföljning i kommunerna.

- Rättssäkra offentliga affärer
Information kring aktuella överprövningar och rättsfall.

______

Beslut skickas till
Samverkande kommuner
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Gemensam nämnd för upphandling

§ 32 Dnr 2019/21

Redovisning av delegationsbeslut 2019

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
Redovisning av delegationsbeslut daterad den 11 november 2019. 

______

Beslut skickas till
Samverkande kommuner 
Akten
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