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UpphandlingsCenter
Anders Karlin
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU  2019/14

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kommunfullmäktige resp. kommun 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 
överlämnas till respektive kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2018.

Det blev ett mindre överskott i 2018 års verksamhet med 0,2 mnkr, som 
återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet. 

Högre intäkter på grund av mer sålda tjänster avseende direktupphandlingar 
och annonseringar. Även samordnade upphandlingar där icke samverkande 
kommuner har anslutit t.ex. dalagemensam e-arkivupphandling och 
livsmedelsupphandling har medfört högre intäkter. 

Lägre lönekostnader på grund av vakans och föräldraledighet. Externt 
konsultstöd har avropats från avtal som medfört högre kostnader. 

UpphandlingsCenter (UhC) har haft en ökad efterfrågan på erbjudna tjänster. 
UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 28 genomförda 
direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.      
86 % upphandlingar/projekt har avslutats enligt upphandlingsplan 2018. 

Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull upphandling. 51 genomförda 
upphandlingar med social hållbarhet. T.ex. sysselsättning genom praktikplatser 
eller reserverade upphandlingar för sociala företag. 

Överprövningar - Fortsatt positiv trend. Under 2018 överprövades 9 
upphandlingar där UhC vunnit 7 i första instans. 2 processer är ännu ej 
avgjorda och besked om prövningstillstånd i kammarrätt inväntas i 1 fall.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
1. Bokslut 2018
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Ludvika kommun
Datum
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2. Verksamhetsberättelse 2018

Beslut skickas till
Falu kommun
Borlänge kommun  
Hedemora kommun
Gagnef kommun 
Säters kommun
Akten 
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Gemensam nämnd för  
  upphandlingssamverkan (GNU)  

 

 

Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kom-
muner. 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval 
av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 
upphandlingspolicy och med stöd av Upphandlingscenter 
(UhC) svara för alla upphandlingar med undantag av di-
rektupphandlingar och byggentreprenader samt LOU:s 
(Lag om offentlig upphandling) tjänstekategori 24 Under-
visning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård 
och socialtjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och id-
rottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan 
från föreningslivet är aktuell. 

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en leda-
mot från varje samverkande kommun. 

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att 
förstärka de medverkande kommunernas samlade upp-
handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 
direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt 
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröj-
ning, fordon och fastighetstjänster. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

 Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord 
i antal beställda upphandlingar och annonseringar. 
En tydlig trend är att fler upphandlingar avser digitali-
sering och teknik inom välfärdstjänster. Även fler 
länsgemensamma upphandlingar.  

 Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull 
upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i  
47 olika offentliga upphandlingar samt genomfört  
5 reserverade upphandlingar. 

 Genomförande av UhC-dagar 2018 i samverkande 
kommuner för beställare/sakkunniga/politiker samt 
leverantörsträffar och tidig dialog med företagare i 
kommunerna.  

 Utbildningsinsatser inom både direktupphandling och 
farliga förmåner (mutor och jäv) för några kommuner 
har genomförts. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Da-
larna som utifrån regionala behov förmedlar kunskap 
och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre 
företag. 

 GNU har haft fyra sammanträden under året. Sam-
rådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året 
och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats 
ett antal gånger per kommun.  

 Inom ramen för LUG diskuterar företrädare för re-
spektive kommunkoncern gemensamma upphand-
lingsfrågor och utveckling med företrädare för UhC. 

 GNU har fastställt ny nämndplan med sex inrikt-
ningsmål. Nämndplanen visar på mål och riktning 
och de viktigaste prioriteringarna för perioden 2019-
2021. 

EKONOMI 

Ekonomiskt resultat  

Totalt för nämnden      

mnkr

Utfall 

2018

Budget 

2018

Utfall 

2017

Intäkter

Kommunbidrag 13,8 13,8 13,4

Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0

Externa intäkter 1,7 1,0 1,8

Summa intäkter 15,5 14,8 15,2

Kostnader

Löner och PO -11,5 -12,2 -10,4

Övriga personalkostnader 0,0 0,0 0,0

Hyra -0,3 -0,3 -0,3

Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -3,6 -2,2 -4,4

Summa kostnader -15,5 -14,8 -15,2

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%  
Ekonomisk analys 

Det blev ett mindre överskott i 2018 års verksamhet med 
0,2 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna en-
ligt samarbetsavtalet.  

Högre externa intäkter än budgeterat på grund av mer 
sålda tjänster avseende direktupphandling och annonse-
ring. Fler samordnade upphandlingar där några icke sam-
verkande kommuner har anslutit t.ex. dalagemensam e-
arkivupphandling och strategiska livsmedelsupphand-
lingar. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört 
högre övriga kostnader. 
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER   Nämndens namn  

 

 

MEDARBETARE 

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkon-
tor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
vi är 19 st. medarbetare. 

Rekrytering har skett av 3 nya medarbetare varav  
2 var ersättningsrekryteringar samt 1 vikariat. 

Antal anställda: 19 medarbetare varav 16 taktiska/ strate-
giska upphandlare, 2 verksamhetsstöd/ upphandlings-
chef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav 
50 % kvinnor och 50 % män. 

UhC:s organisation består av två större team som upp-
handlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team 
Verksamhetsstöd.  

 

I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare 
placerad, med utökad tillgänglighet på plats, för att vara 
Upphandlingscenters kontakt i kommunen. 

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 

GNU har identifierat inriktningsmål för 2018. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2018. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2018 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för an-
delen nöjda kunder >90 %. 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Ekonomi i balans 
uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 

Kvalitativ upphandling. Under 2018 har UpphandlingsCen-
ter genomfört 182 upphandlingar/projekt (2017 184, 2016 
185 upphandlingar/uppdrag). Totalt har 210 upphand-
lingar/projekt genomförts inklusive 28 direktupphand-
lingar. 

Kvalitativ upphandling. 86 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan 2018 (2017 88 %, 2016 89 %). 
Målnivå > 90 %.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Fr.o.m. 2018 sker 
mätning av samordningsgrad för genomförda upphand-
lingar, där mer än en upphandlande myndighet/enhet del-
tagit.  I 71 % av upphandlingarna har samordning skett. 
Målnivå > 80 %. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 

Kostnadseffektiva upphandlingar. Fr.o.m. 2017 sker en ef-
fektivitetsberäkning, efter avslutad upphandling. Möjlig 
snittbesparing, i varje genomförd upphandling, ligger på ca 
10 % i jämförelse med marknadspris/snittanbud. 

Avtalsuppföljning med leverantörer ska öka. Under året 
har drygt 140 uppföljningsmöten genomförts med avtals-
leverantörer. Målnivå nollmätning 2018. 

Under året har en gemensam controllergrupp startats upp 
med representanter från kommunernas ekonomienheter 
och UhC. Gruppen ska arbeta med frågor som leveran-
törstrohet och avtalsförvaltning. 

En rättssäker offentlig upphandling 

Fortsatt positiv trend avseende överprövningar med hög 
andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. Antalet 
överprövningar under 2018 uppgår till 9 vilket motsvarar 
en andel om 4,9 % upphandlingar som överprövats (2017 
7,6 % och 2016 3,3 %, riksgenomsnitt 2017 6,5 %). 1 av 
dessa 9 är ännu ej avgjord, 7 är avgjorda till UhC:s fördel 
och en upphandling ska göras om efter dom i första in-
stans. Målnivå andel överprövningar relativt riksmått +/- 3 
%. 

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger 
vi i framkant 

Rekord och ökad andel upphandling med socialt ansvars-
full upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 47 
olika offentliga upphandlingar samt genomfört 5 reserve-
rade upphandlingar för sociala företag (> 30 %). Målnivå > 
30 %. 

Under året har modell arbetats fram för att i vissa upp-
handlingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, se-
mester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. I en upp-
handling har som ett pilotprojekt levnadslön tillämpats. 

En miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 80 % av ge-
nomförda upphandlingar har miljökrav ställts. Målnivå noll-
mätning 2018. I 30 % av upphandlingarna har vi minst 
avancerade krav på miljö eller ekologiska krav. 

Anbud och regional tillväxt  

Minskad andel anbudsgivare. Under 2018 inkom i snitt 3,7 
anbud per annonserad upphandling (2017 4,1 och 2016 
3,9 anbud per upphandling). I riksgenomsnitt inkom anbud 
från 4,1 anbudsgivare i de upphandlingar som annonsera-
des 2017. 

Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 
samverkande kommunerna. 58 % regionala leverantörer 
(2017 76 % och 2016 65 % regionala leverantörer). Mål-
nivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 
leverantörer. 

Dialogen i upphandling ska stärkas. Under 2018 har tidig 
dialog genomförts vid drygt 90 tillfällen med leverantörer 
inför upphandling. Extern remiss av upphandlingsdoku-
ment med marknad/företag har skett vid 17 tillfällen inför 
upphandling.  

 

Personalnyckeltal 

  

 2018 

 

2017 

    

Antal anställda* 16 17 

Arbetade timmar** 28 145  26 190 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

3,9 0,0 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

5,19 10,28 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2018-12-31  

-29 30-39 40-49 50-59 60- 

1 5 3 5 2 
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Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra. 

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lös-
ningar för våra beställare 

Innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphand-
ling har genomförts i minst 4 upphandlingar. Målnivå > 3 
upphandlingar. 

UTVECKLING/FRAMTID 
 Fr.o.m. den 1 januari 2019 utökas uppdraget för 

Nämnden (UhC) med tre nya avtals- och kategoriom-
råden. Avser i huvudsak upphandling avseende soci-
ala tjänster och hälsovård samt undervisning och yr-
kesutbildning. Inför detta sker rekryteringar samt 
bildande av ett nytt upphandlingsteam på UhC. 

 Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbild-
ning, direktupphandling, annonseringstjänster och 
byggentreprenader bedöms komma att öka.  

 För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling 
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i 
vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för 
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphand-
ling och hållbar upphandling. 

 Upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för 
att även nå andra samhällsmål än de rent ekono-
miska. UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska 
och miljökrav ställs i varje upphandling.  

 Några dalakommuner har visat ett intresse kring 
samverkan vid offentlig upphandling. Ett alternativ är 
att ansluta till Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan. 
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Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

UHC

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

Enhet Budget 2018 2018 2018 Bokslut 2018 mot budget

Upphandlingscenter 0 15 524 15 524 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Drift 0 15 524 15 524 0 0

Därav kapitalkostnadsförändringar 0

Drift exkl kapitalkostnadsförändringar 0

Kostnads- och intäktsslag

Total 

Löne- Kapital- Lokal- Övriga

kostnad kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2018 12 187 49 352 2 220 14 808 0

Bokslut 2018 11 492 49 360 3 623 15 524 0

Avvikelse 2018 695 0 -8 -1 403 -716 0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad  31/12

Antal Antal Antal

Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne-

Enhet Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad

UHC 19,00 12 187 16,00 10 769 -3,00 -1 418

Personal 19,00 12 187 16,00 10 769 -3,00 -1 418

Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse
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UpphandlingsCenter 
Anders Karlin
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU  2019/15 - 00

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2018

Förslag till beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan godkänner uppföljning av 
plan för intern kontroll 2018, enligt bilaga.  

Beskrivning av ärendet 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställde i februari 2018 en 
plan för intern kontroll 2018 med specifika kontrollpunkter som ska följas upp. 

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. 

I huvudsak visar uppföljning att det inte finns några anmärkningar. Beträffande 
NKI mätning är den pågående och resultat med analys redovisas för GNU den 
13 maj 2019.

Anders Karlin 
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
Plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter 2018

Beslut skickas till
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN

Stöd- och styrningsförvaltningen

 2018-02-05

Sida 1 av 2

Bilaga Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för
intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2018

Kontrollpunkt
Kontroll
utförd

Resultat
Anmärkning

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

Ja Nej UA MA

1
Budget (kontrollerat av Arléne Eneroth,
ekonom). Kontroll att budget upprättas i
enlighet med fastställda budgetdirektiv.

X X

2

Ekonomisk uppföljning (kontrollerat av
Arléne Eneroth, ekonom). Kontroll att
helårsprognoser tas fram i samband med
budgetuppföljning vid två tillfällen/år.

X X

3

Ekonomisk uppföljning (kontrollerat av
Arléne Eneroth, ekonom). Kontroll att
bokslut upprättas enligt god redovisningssed
och i enlighet med givna direktiv.

X X

4

Attraktiv arbetsplats och engagerade
medarbetare (kontrollerat av chef UhC
Anders Karlin). Friskare och aktiva
medarbetare. Följa upp och mäta
sjukfrånvaro samt arbetsmiljöarbete.

X x
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LUDVIKA KOMMUN

Stöd- och styrningsförvaltningen

 2018-02-05

Sida 2 av 2

5

Verksamhet (kontrollerat av chef UhC
Anders Karlin) Nöjd kund-mätning. Hur nöjd
man är med verksamheten och hur väl de
förväntningar man har uppfylls.

X X

Nöjd kund mätning pågår.
Resultat inkommer
februari 2019 och
sammanställs därefter.

Resultat och analys
redovisas för GNU 2019-05-
13

6

Verksamhet (kontrollerat av chef UhC
Anders Karlin). Mätning av effektivitet.
Produktionstal- genomförda
upphandlingar/uppdrag och kvalitetstal-
upphandlingar avslutade enligt
upphandlingsplan 2018.

x x

7
Följs den grafiska profilen (kontrollerat av
chef UhC Anders Karlin). Revidering av den
grafiska manualen för GNU (UhC).

X x

Implementering av
ny/reviderad grafisk profil
pågår. Klart i kvartal 1
2019.

GNU godkände den nya
grafiska manualen 2019-11-
19.

Bilaga Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för
intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2018

Kontrollpunkt
Kontroll
utförd

Resultat
Anmärkning

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

Ja Nej UA MA
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UpphandlingsCenter 
Anders Karlin
anders.karlin @ludvika.se 

Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU  2019/16 - 00

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Fastställande av Upphandlingscenters plan för intern 
kontroll 2019

Förslag till beslut
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer plan för intern 
kontroll 2019, enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan ska årligen fastställa en 
plan för intern kontroll. Internkontrollplan ska säkerställa att den interna 
kontrollen fungerar i organisationen. 

En riskanalys ligger till grund för de föreslagna kontrollaktiviteterna i 
nämndens särskilda plan för 2019.

Planen omfattar följande kontrollpunkter för Upphandlingscenter: 

1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR

2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete

3. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen 
har avtal med?

4. Redovisas representation enligt interna regler?

Punkt 1 och 2 ovan är nämndspecifika kontrollpunkter och punkt 3 och 4 är 
kommungemensamma kontrollpunkter för Ludvika kommun (värdkommun).

Kommentar till punkt 1 och 2 nämndspecifika kontrollpunkter 2019:

1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR. I maj 2018 blev dataskydds-
förordningen (GDPR) svensk lag med fokus på integritet och skyddet av 
personuppgifter. Kontrollpunkten handlar om lagens krav på 
en registerförteckning för att dokumentera hur UhC behandlar de 
personuppgifter som behövs i verksamheten (upphandling).

2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete. 
Kontrollpunkten om skyddsrond och HLR-utbildning berör en aspekt av 
det aktiva hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet för ökad 
frisknärvaro. Som arbetsgivare har kommunen (UhC) huvudansvaret för 
medarbetarnas arbetsmiljö. Olyckor, arbetsskador och arbetsrelaterade 
sjukdomar ska förebyggas och minimeras.
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Ludvika kommun
Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU 2019/16 - 00
Sida

2(2)

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. 

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
GNU Plan Intern kontroll 2019

Beslut skickas till
Akten 
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Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 1 (1)

Plan för intern kontroll 2019 för UpphandlingsCenter 2019-01-29

Kontrollområde Kontrollaktivitet Styrdokument Ansvarig Rapportering

Budget Kontroll att budget upprättas i enlighet med fastställda 
budgetdirektiv

Ekonom Regelbunden kontroll under 
budgetprocessen. 
Rapportering i årsrapport

Ekonomisk 
uppföljning

Kontroll att helårsprognoser tas fram i samband med 
budgetuppföljning vid två tillfällen/år.

Kontroll att bokslut upprättas enligt god 
redovisningssed och i enlighet med givna direktiv

Ekonom Rapportering GNU sammanträde 
och i årsrapport

Rapportering i årsrapport

Attraktiv arbetsplats 
och engagerade 
medarbetare

Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta 
sjukfrånvaro samt arbetsmiljöarbete.

Chef UhC Rapportering halv- och helår.

Verksamhet Nöjd kund-mätning. Hur nöjd kommunerna är med 
verksamheten och hur väl de förväntningar man har 
uppfylls.

Chef UhC Rapportering i årsrapport

Verksamhet Mätning av effektivitet. Produktionstal - genomförda 
upphandlingar/uppdrag och kvalitetstal - upphandlingar 
avslutade enligt upphandlingsplan 2018.

Chef UhC Rapportering i årsrapport
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LUDVIKA KOMMUN

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Anders Karlin

 2019-02-05

Sida 1 av 1

Bilaga 2 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans särskilda plan för intern kontroll med
kontrollpunkter för 2019

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tids-
period

Metod
Ansvarig
person

Beräknad
tidsåtgån

g

Uppfölj-
ningen ska
vara klar

Uppföljning-
en ska

rapporteras
till KS

1
Uppfyllande av krav kopplade till GDPR
(Nämndspecifik kontrollpunkt)

Rutin för
registerförteckning av

insamlade
personuppgifter

(GDPR)

2019
Efterlevna

d
Chef UhC 2020-01-31 2020-02-20

2
Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp
och mäta arbetsmiljöarbete. (Nämndspecifik
kontrollpunkt)

Genomförd skyddsrond
och HLR utbildning

Maj och
december

Stickprov Chef UhC 2020-01-31 2020-02-20

3
Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster
från de leverantörer kommunen har avtal
med? (Kommunövergripande kontrollpunkt)

Legen om offentlig
upphandling (LOU)

Första
halvåret

Total
under-
sökning

Chef UhC 2019-08-15 2020-02-20

4
Redovisas representation enligt interna
regler? (Kommunövergripande kontrollpunkt)

Regler för redovisning
av representation i

Ludvika kommun. 2010-
09-10

Första
halvåret

Stickprov
av fakturor

från
leverantör

er där
representa
tionkostna

der kan
förekomm

a

Chef UhC 2019-08-15 2020-02-20
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU   2019/17 - 04

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Budget 2020 

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att överlämna 
förslag till budget 2020 till respektive samverkande kommun för samråd. 

Budget för år 2020 tas upp på nämndens sammanträde den 16 september 2019 
för fastställande.

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2020.

Budgeten bygger på ett oförändrat grunduppdrag enligt samarbetsavtal.

Budgeten bygger vidare på oförändrat antal samverkande kommuner 
d.v.s. Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter och Gagnef.

Inget nytt kommunalt bolag eller förbund ansluter till upphandlingssamverkan. 

I budgeten finns inga investeringar eller nya projekt/satsningar över 100 tkr.

Presenterat budgetförslaget utgår i huvudsak från budget 2019 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 %.

Intäkter avseende de samverkande kommunernas beställningar av direkt-
upphandlingar och annonseringar bedöms kunna ligga på oförändrad nivå. 

Befolkningsuppgift för fördelning av medlemsbidragen är preliminär. 

Strategi för Nämnden för eventuell anslutning av ytterligare kommuner 
kan påverka budget 2020. Förfrågan har inkommit från kommun i dalarna 
om det är möjligt att ansluta till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter
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GNU  2019/17 - 04
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Bilagor
Förslag budget för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2020

Beslut skickas till
Falu kommun
Borlänge kommun
Hedemora kommun 
Gagnef kommun 
Säters kommun 
Akten 
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Budgetsammandrag 2019-2020 Gemensam nämnd för upphandling

Budget Budget

2019 2020

tkr tkr

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 16 332 16 730

Intäkter bolag, kommunalförbund 536 549

Intäkter upphandlingsstöd 500 500

Summa intäkter 17 368 17 779

Personalkostnader 14 512 14 875

Personalkostnader bolag/k-förbund 536 549

Övriga omkostnader 2 320 2 355

Summa kostnader 17 368 17 779

Resultat 0 0
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU  2019/18 - 00

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Strategi för Upphandlingscenter och eventuell 
anslutning av ytterligare kommuner

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan ger chef UhC i uppdrag att ta 
fram förslag till strategi för Upphandlingscenter och eventuell anslutning av 
ytterligare kommuner. Uppdraget ska redovisas vid kommande möte i GNU 
samt årlig strategisk ägardialog med samverkande kommuner.

Beskrivning av ärendet 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan och Upphandlingscenter 
inledde sin verksamhet 2013-01-01. Samverkande kommuner idag är Falun, 
Borlänge, Gagnef, Ludvika, Säter och Hedemora. Upphandlingssamverkan har 
funnits sedan 2012, och har haft, och har, en mycket positiv utveckling. Trots 
problem med bland annat hög personalomsättning har man lyckats skapa en 
stabil och efterfrågad organisation. 

Förfrågan (intresseanmälan) har inkommit från kommun/-er (nedan kommun) 
om det är möjligt att ansluta kommun till Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (nedan GNU). 

Bakgrund för kommun är bl. a svårigheter att säkerställa kompetensförsörjning 
samt att ha en effektiv och rättssäker organisation som kan hantera försörjning 
av varor, tjänster och byggentreprenader till verksamheten genom offentlig 
upphandling. 

Sonderande möten har skett mellan chef UhC och representanter för kommun. 
Ett alternativ till anslutning till GNU skulle kunna vara ett fördjupat samarbete.

För att ett samarbete ska bli lyckosamt krävs att båda parter ser uppenbara 
fördelar i det. Upphandlingssamverkan mellan kommuner är till sin natur 
komplicerat, och det finns många intressenter såsom politiker, chefer, interna 
beställare, leverantörer och media. Ägarna har också varit tydliga med att en 
utökning av medlemmarna i GNU eller andra åtagande inte får gå ut över de 
nuvarande medlemmarna.

En uppbyggnad av verksamhet och implementering av ny kommun med rutiner 
och arbetssätt beräknas ta åtminstone 6-12 månader. Beslutsprocess i respektive 
samverkande kommun med reviderat samarbetsavtal beräknas ta 4-6 månader.  
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Då det kan vara intressant för kommun att ansluta sig bör en sådan möjlighet 
analyseras. Det förutsätter att början av 2019 används till fördjupad dialog med 
kommun samt strategiarbete. Kommun bör sedan fatta beslut om eventuell 
ansökan under våren 2019 för att tid därefter ska finnas för framtagande av 
beslutsunderlag och fattande av beslut i berörda kommuners fullmäktige.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor

Beslut skickas till
Akten 
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin, 0240 866 09
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU 2019/19 - 00

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Svar på betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisning av 
remissvaret daterat 2019-01-30.

Beskrivning av ärendet 
Falu kommun har av regeringen utsetts till remissinstans för betänkandet 
Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och 
vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44).

Upphandlingscenter har i september 2018 mottagit en förfrågan från 
kommunen om huruvida remissen kommer att besvaras. Detta besvarades 
jakande. Svaret hann dock inte påbörjas i tid till 2018 års sista nämndsmöte och 
sista svarsdatum för remissen inträffade före första sammanträdet 2019. 
Med anledning av detta har svaret inte varit föremål för beslut av nämnden – 
endast av Chef Upphandlingscenter. 

Av yttrandet framgår bl.a. följande:

 Upphandlingscenter tillstyrker strukturen i de föreslagna ändringarna av 
19 kap. LOU och LUF.

 Upphandlingscenter tillstyrker förslaget om dialog, rättelse, och 
kompletteringar i upphandlingar.

 Upphandlingscenter anser att gränsen för direktupphandling ska höjas, i 
synnerhet i LOU och för byggentreprenader.

 Upphandlingscenter anser att täckningsköp under pågående 
överprövning ska tillåtas.

 Upphandlingscenter avstyrker förslaget om utökning av 
dokumentationskravet.

 Upphandlingscenter anser att förlorande part ska ersätta vinnande parts 
rättegångskostnader enligt utredningens förslag.

 Upphandlingscenter avstyrker förslaget om ansökningsavgift för 
överprövning. I varje fall den föreslagna nivån.

I tillägg till ovanstående har Upphandlingscenter anfört att 
direktupphandlingsgränsen bör höjas för att åtminstone radera skillnaden 
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mellan LOU och LUF, att lagen bör ändras för att få en mer aktiv 
processledning i förvaltningsdomstol, samt att direktupphandlingsgränsen för 
byggentreprenader bör höjas från 0,59 mnkr till 10 mnkr för att bli användbar i 
praktiken.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor
Yttrande: Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och 
flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 
2018:44)

Beslut skickas till
Akten 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida

771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 – 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se
Carlavägen 24, vån 4

Handläggare Dokumenttyp Vårt diarienummer 

Björn Friberg YTTRANDE GNU 2019/13
Dokumentdatum Nämnd eller utskott

2019-01-30 Falu kommun 

Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och 
flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om 
överprövningsmål (SOU 2018:44)

Sammanfattning

 Upphandlingscenter tillstyrker strukturen i de föreslagna ändringarna av 19 kap. LOU 
och LUF.

 Upphandlingscenter tillstyrker förslaget om dialog, rättelse, och kompletteringar i 
upphandlingar.

 Upphandlingscenter anser att gränsen för direktupphandling ska höjas, i synnerhet i 
LOU och för byggentreprenader.

 Upphandlingscenter anser att täckningsköp under pågående överprövning ska tillåtas.
 Upphandlingscenter avstyrker förslaget om utökning av dokumentationskravet.
 Upphandlingscenter anser att förlorande part ska ersätta vinnande parts 

rättegångskostnader enligt utredningens förslag.
 Upphandlingscenter avstyrker förslaget om ansökningsavgift för överprövning. I varje 

fall den föreslagna nivån.

Allmänna synpunkter

Utredningen har i många fall tagit bort hänvisningarna till andra kapitel i LOU och samlat 
bestämmelserna om direktupphandling i ett eget kapitel. Förändringarna framstår som både 
lämpliga och förenklande även om det i praktiken medför att antalet paragrafer ökar till antal. 
Detta tillstyrks.

Upphandlingscenter ställer sig bakom det särskilda yttrandet från Eva Sveman, Martin Kruse 
och Åsa Edman. Det bör bli tillåtet för myndigheter att samverka genom avtal i väsentligt 
större utsträckning än nuvarande regelverk tillåter. Många mindre kommuner har problem 
med att tillhandahålla tjänster som behövs för att ge en bra service till medborgarna. Det 
förefaller orimligt att en eller flera kommuner förhindras att samverka i olika stödfunktioner 
för att inte riskera att bryta mot upphandlingslagstiftningen.

Del 1 – Enklare och flexiblare upphandlingsregler

Principer för upphandling
Ett behov av bestämmelser motsvarande 4 kap. 2 och 3 §§ LOU respektive LUF behövs inte 
på det icke direktivstyrda området eftersom de grundläggande principerna alltjämt gäller. 
Förslaget tillstyrks.
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Carlavägen 24, vån 4

Förslaget att införa nya principer om att konkurrensen ska tas till vara i rimlig utsträckning 
samt genomföras på ett sakligt och opartiskt sätt avstyrks. Upphandlingscenter bedömer att 
detta kommer att öka osäkerheten om vad som gäller och leda till en rad onödiga 
domstolsprövningar. Om möjligt bör inga principer alls gälla för direktupphandlingar.

Upphandlingens utformning
Att upphandlande myndigheter och enheter ska vara fria att utforma förfarandet vid 
upphandlingen är positivt och tillstyrks. Nuvarande lagstiftning är onödigt begränsande.

Dialog i upphandlingar
Anbudsgivare bör få möjlighet att rätta sina anbud i betydligt större utsträckning än vad som 
gäller idag. Upphandlingsföremål kan vara komplexa och det är inte rimligt att det bästa 
anbudet ska behöva förkastas trots att anbudsgivaren i sak uppfyller kraven men på grund av 
den mänskliga faktorn kan ha missat en formell detalj. Det är svårt att motivera för såväl 
andra anbudsgivare som för skattebetalarna att dyrare och potentiellt sämre anbud måste antas 
när det med lätthet hade gått att undanröja en eventuell tvivelaktighet i det uppenbart bästa 
anbudet. Förslaget om dialog i upphandlingar tillstyrks.

Nödvändiga förfarandebestämmelser
Det bör inte finnas en författningsreglerad skyldighet att agera om ett anbud förefaller 
onormalt lågt. Speciellt inte då det inte är fastställt vad ett onormalt lågt anbud är. 
Upphandlingscenter delar utredningens uppfattning att kravet både är onödigt och leder till 
onödiga överprövningar. 

Upphandlingscenter tillstyrker förslaget att samtliga tjänster enligt bilaga 2 ska regleras på 
samma sätt. Detta underlättar tillämpningen av lagstiftningen.

Direktupphandling
Gränsen för direktupphandling bör höjas jämfört med den föreslagna. En nivå är svår att 
precisera men i varje fall bör gränsen i LOU inte vara lägre än den i LUF. För 
byggentreprenader bör gränsen höjas väsentligt i båda lagarna. För både upphandlande 
myndigheter och enheter är det sällsynt att byggentreprenader omsätter så blygsamma belopp 
som gäller i dagsläget. En höjning till minst 10 mnkr förordas i båda lagarna. Denna nivå 
tillåter uppförande av ett mindre byggnadsverk och motsvarar ändå mindre än 20 % av 
tröskelvärdet för byggentreprenader.

Upphandlingscenter tillstyrker förslaget att ange direktupphandlingsgränsen i lagtexten. Det 
finns goda skäl till att gränsen som i dag revideras med jämna mellanrum istället för att 
riksdagen ska behöva besluta i frågan, men fördelarna med regelförenklingen överväger. 
Historiskt har också mindre ändringar av LOU gjorts förhållandevis ofta och en revidering av 
direktupphandlingsgränsen kommer troligtvis att övervägas vid samma tillfälle.

Direktupphandling i samband med överprövning (täckningsköp) bör tillåtas. 
Upphandlingscenter delar dock inte utredningens bedömning att värdet av det som anskaffas 
genom täckningsköpet ska läggas samman med det uppskattade värdet av det avtal som är 
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föremål för överprövning. Om den annonserade avtalstiden behålls intakt men förskjuts till 
följd av en överprövning bör direktupphandlingsvärdet endast bedömas till det belopp som 
täckningsköpet omfattar. Detta eftersom det rör sig om två olika avtal. Att täckningsköpet i 
sig inte kan överskrida tröskelvärdet som unionsrätten fastslagit är däremot naturligt då 
upphandlingen redan är begränsad till att underskrida tröskelvärdet såvida inte bilaga 2 
tillämpas.

Förslaget om utökad dokumentation vid direktupphandling avstyrks. Å ena sidan ska 
dokumentationen vara tillräcklig för att motivera myndighetens eller enhetens beslut under 
upphandlingens samtliga skeden men å andra sidan behöver dokumentationen inte vara 
särskilt omfattande. Dessa ståndpunkter är svåra att förena. Det är även en nackdel att behöva 
ändra arbetssätt från det nuvarande med 100 tkr gräns när många upphandlande myndigheter 
anpassat organisationen till det relativt sett nya kravet.

Upphandlingscenter tillstyrker förslaget om slopande av särskilda principer för beräkning vid 
direktupphandling. Ett förbud mot kringgående är lämpligare och lättare att hantera än 
nuvarande system med upphandlingar ”av samma slag”. Att separata operativa enheter ska 
anses som just separata även vid beräkning av direktupphandlingsgränsen är också en 
välkommen förändring.

Del 2 – Vissa regler om överprövningsmål

Processkostnadsansvar i överprövningsmål
Den förlorande parten bör ersätta motpartens rättegångskostnader i överprövningsmål. Den 
stora skillnaden i antalet överprövningar i Sverige jämfört med länder där 
processkostnadsansvar finns talar med tydlighet för att regelverket på ett eller annat sätt borde 
förändras. På samma sätt som höjningen av direktupphandlingsgränsen höjdes 2014 bör 
beslutet analyseras och utvärderas i efterhand för att tillrättalägga eventuella oönskade 
konsekvenser.

Upphandlingscenters bedömning är att antalet överprövningsmål skulle minska om varje part 
får bära sina egna kostnader. Förändringen innebär även ett återställande av balansen som 
sattes ur spel i samband med NJA 2013 s. 762 vilket är positivt.

Sannolikt skulle antalet processer minska men de som finns kvar ta längre tid i anspråk. Detta 
eftersom rätten måste bestämma om någon part ska betala den andras kostnader, alla betala 
sina egna kostnader eller kostnaderna jämkas av någon anledning. Även kostnadernas storlek 
kommer att ta mer tid i anspråk för att reda ut.

Sammantaget anser Upphandlingscenter att förslaget, både till sakinnehåll och till lagteknisk 
utformning, ska tillstyrkas.

Ansökningsavgifter i överprövningsmål
Förslaget om en ansökningsavgift avstyrks. Den låga nivån på 7 500 kr bör inte medföra 
någon märkbar skillnad med tanke på att upphandlingsmål handlar om affärsverksamhet där 
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betydligt större belopp står på spel. Domstolarna bör inte tyngas av en administrativ hantering 
för ingen eller liten skillnad i praktiken.

Upphandlingscenter anser heller inte att en differentierad avgift ska införas för att komma 
tillrätta med problemet. I många upphandlingar är det svårt att precisera hur stort avtalsvärdet 
faktiskt kommer att bli under hela avtalstiden varför instrumentet blir trubbigt.

Förslaget om processkostnadsansvar får antagligen ett större genomslag när det gäller att 
minska antalet överprövningar och räcker åtminstone som ett första steg. Utredningens 
konstaterande att ansökningsavgiften främst skulle drabba små företags vilja att ta tillvara på 
sin rätt överensstämmer säkerligen med verkligheten och är olyckligt. I praktiken är dock 
hotet om att behöva stå för motpartens rättegångskostnader betydligt mer avskräckande för en 
liten leverantör men som tidigare konstaterats överväger fördelarna med ett sådant förslag.

Domstolarnas handläggning av överprövningsmålen
Upphandlingscenter anser att utredningen förbiser förbättringspotentialen när den avstår från 
att rekommendera ändringar i domstolarnas handläggning av ärenden. En mer aktiv 
processledning borde förkorta tidsåtgången i överprövningsmål väsentligt. Många 
skriftväxlingar i överprövningsmål sväller till onödiga proportioner då parterna vill försäkra 
sig om att allt som motparten invänt verkligen bemöts. Om möjligt bör FPL eller LOU 
utformas så att förekomsten av riktade förelägganden i domstolsprocesserna ökar.

LUDVIKA KOMMUN
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Anders Karlin Björn Friberg
Enhetschef Upphandlare
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UpphandlingsCenter
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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 och rapport från SKL referensgrupp upphandling.

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter
Personal- och verksamhetsfrågor.

- Upphandlingsplan 2019 och nya beställningar
 Hur går det för oss och uppföljning.

- Nämndplan 2019-2021 
Fokus på socialt ansvarsfull upphandling och arbetsrättsliga villkor.

- Gemensam Controllergrupp
Avtalsuppföljning och avtalstrohet i kommunerna avseende värdetunga 
ramavtal eller verksamhets väsentliga ramavtal för varor och tjänster.

- Projekt Återbruk i den offentliga affären
Fokus -Återvinning av material i upphandling. Ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen, UDD och UhC.

- Korruptionsförebyggande arbete
Information kring UhC:s förebyggande arbete mot mutor och jäv.

Anders Karlin 
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
Beträffande Upphandlingscenters korruptionsförbyggande arbete
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 
 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 – 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 
 Carlavägen 24, vån 4 

Handläggare    

Anders Karlin   
 
Dokumentdatum   

2019-01-11    
 

 

 

Beträffande korruptionsförbyggande arbete Upphandlingscenter 

1. Inledning 

Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen (fortsättningsvis UhC) är en gemensam 

upphandlingsorganisation för de samverkande dalakommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, 

Gagnef, Säter och Hedemora. Vårt uppdrag är att svara för all upphandling, med några få 

undantag, och vårt fokus ligger på affärsnytta och hållbara offentliga affärer. UhC har 

huvudkontor i Ludvika och även kontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora.  

Verksamhet styrs av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (fortsättningsvis 

Nämnden), sammansatt av politiker från de sex samverkande kommunerna. Ordinarie 

ledamöter i Nämnden är Leif Pettersson, Ludvika; Mari Jonsson, Borlänge; Joakim Storck, 

Falun; Fredrik Jarl, Gagnef; Mats Nilsson, Säter och Ola Gilén, Hedemora. Ordförande i 

Nämnden är Leif Pettersson, Ludvika och vice ordförande är Mari Jonsson, Borlänge. 

2. Korruptionsförebyggande arbete 

Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman  

och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.  

Nedan redovisas UhC:s korruptionsförbyggande arbete. 

3. Upphandlingspolicy 

Kommunerna som deltar i upphandlingssamarbetet har en gemensam upphandlingspolicy. 

Utdrag ur upphandlingspolicy: 

”God affärsetik 

Kommunernas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet 

och likabehandling. Redovisning av beslut i upphandlingar ska, efter fattat tilldelningsbeslut, 

vara öppen och tydlig. 

 

Begreppet affärsetik innefattar såväl affärsmässighet som att inte ta ovidkommande hänsyn, 

men även ett i övrigt etiskt agerande. Anbudsgivare och leverantörer är viktiga partners och 

de ska känna trygghet i relationen. När det gäller känslig information ska sådan inte 

utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagstiftning. 

 

Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör 

gynnas eller missgynnas. 
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 Anställda i kommunerna ska inte ha personliga intressen hos anbudsgivare eller 

leverantörer (jäv) som kan påverka handläggningen av en upphandling eller ett avrop. 

 Egna rese- och logikostnader vid besök hos, eller vid resor tillsammans med, 

leverantörer eller anbudsgivare ska i normalfallet alltid betalas av kommunen 

 Alla former av gåvor och tjänster från befintliga eller potentiella leverantörer ska 

undvikas. 

 Leverantörer eller anbudsgivare ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt 

som det inte finns befogenhet för eller laglig möjlighet att uppfylla. 

 

Genom ett gott affärsetiskt agerande blir kommunerna trovärdiga aktörer vid dess 

upphandlingar.” 

 
4. Nämndplan 2019-2021 för GNU 

Utdrag ur Nämndplan: 

 

”11. Mutor och jäv 

Nämnden och UhC jobbar aktivt för att motverka alla former av mutor och jäv.  

Otillbörliga förmåner skadar marknaden, och även allmänhetens förtroende för  

Nämnden och våra leverantörer påverkas negativt. 

 

UhC följer värdkommunens riktlinjer avseende mutor och jäv. Där framgår bland annat  

att gåvor med outtalade förväntningar på motprestation inte är tillåtna, och inte heller  

samarbete som sätter konkurrensen ur spel.” 

 

”13. Rapportering och utvärdering 

Om chef UhC får kännedom om väsentliga avvikelser mot Samarbetsavtal eller andra  

förhållanden som kan påverka infriandet av mål och åtaganden ska dessa utan dröjsmål 

rapporteras till Nämnden. 

 

Nämnden fastställer årligen vilka utvärderingar som ska göras och, utifrån ett väsentlighets- 

och riskperspektiv, en internkontrollplan. Utvärderingen ska avse UhC:s effektivitet, hur  

samarbetet fungerar med deltagande kommuner, kvalitetssäkring och kundnöjdhet.”  

 
5. Upphandlingshandbok 

Denna text är beslutad/fastställd och kommer finnas i handboken: 

”Jäv 

För att behandla alla leverantörer lika och för att inte rubba förtroendet för kommunerna  

och vår upphandlande organisation är vi noga med att jävssituationer inte uppstår. Vi vill 

säkerställa innan vi påbörjar en upphandling att inte någon av de personer som deltar som 

upphandlare, sakkunniga eller rådgivande är ”jäviga”.  

Exempel på detta kan vara om du eller någon närstående har personliga intressen i en 

upphandling. Din respektive kanske arbetar på eller har ekonomiskt intresse i ett företag  
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som vill lämna anbud i upphandlingen. Eller så kanske du har en vän eller en ovän som 

lämnar anbud.  

 Alla handlingar i syfte att gynna vänner eller släktningar eller att missgynna ovänner räknas 

till jäv. Rådgör med ansvarig upphandlare innan arbetet påbörjas om du tror att du kan råka 

ut för en jävssituation i upphandlingen.” 

6. Rutiner och Mallar 

I rutindokument 6 – Inför uppstartsmöte ställs fråga till sakkunnig från kommunerna: 

”Finns det någon risk att en släkting, vän eller ovän är involverad i ett företag som kan 

komma att lämna anbud i den här upphandlingen?” 

I malldokument Upphandlingsstrategi finns förslag på skrivning. Detta är dock inte fastställt 

ännu: 

”Jäv 

En ”jävssituation” kan uppstå när någon som är delaktig i upphandlingsarbetet eller någon 

närstående till denne har personliga intressen i en upphandling. Detta kan vara att ens 

respektive arbetar på eller har ekonomiskt intresse i ett företag som vill lämna anbud i 

upphandlingen, eller att en vän eller en ovän lämnar anbud. Om denna risk finns måste 

situationen utredas innan arbetet kan påbörjas.” 

7. Kommunikation - Om Mutor och jäv på hemsida 

Utdrag om generell information på hemsidan, riktad mot leverantörer och uppdragstagare: 

”Mutor och jäv 

UpphandlingsCenter jobbar aktivt för att motverka alla former av mutor och jäv. Otillbörliga 

förmåner skadar marknaden, och även allmänhetens förtroende för oss och våra leverantörer 

påverkas negativt. 

Det är aldrig tillåtet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån som kan påverka 

tillämpningen av upphandlingsreglerna. Alla sådana förmåner är otillbörliga och den som tar 

emot, begär eller ger en sådan otillbörlig förmån kan dömas för mutbrott. 

På UpphandlingsCenter finns interna riktlinjer för mutor. Där framgår bland annat att gåvor 

med outtalade förväntningar på motprestation inte är tillåtna, och inte heller samarbete som 

sätter konkurrensen ur spel. 

Förmåner får inte ha ett ansenligt värde. Godtagbara förmåner kan till exempel vara: 

 Presentreklamartiklar som inte är exklusiva, 

 enstaka och inte alltför påkostade representationsmåltider (bricklunch) 
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 seriöst upplagda, kortare studieresor, kurser och konferenser utan påkostade 

sidoaktiviteter. 

Regler om mutor finns i brottsbalken, marknadsföringslagen och inkomstskattelagen, och 

reglerna omfattar alla anställda inom de samverkande kommunerna, oavsett befattning. 

På Institutet mot mutor, länk till annan webbplats som öppnas i nytt fönster, kan du läsa mer 

om mutor och korruption.” 

8. Informations- och utbildningsinsatser 

Frågan om jäv, gåvor och förmåner har på ett eller annat sätt diskuterats vid åtminstone  

dessa tillfällen på Upphandlingscenter: 

 APT 2013-04-11 med studiebesök i Gävle. Länk till material på S 

 APT 2015-02-12. Länk till material på S 

 APT 2018-12-13. Länk till material på S 

 UhC dagen 2017. Föredragning kring mutor och jäv av Falu kommuns stadsjurist. 

Värdkommunen har även som rutin att kartlägga bisysslor en gång per år. Länk till Insidan. 

Utöver detta finns ”Riktlinjer för hantering av gåvor och belöningar från utomstående” (länk 

verkar dock inte fungera för tillfället). 

9. Sammanfattning 

En väl fungerande offentlig upphandling bygger på att såväl leverantörer som medborgare har 

tilltro till att rättssäkerheten fungerar. Den kan skadas om det finns misstankar om korruption 

eller jäv – något som i förlängningen kan innebära att leverantörer avstår från att lämna anbud 

i offentliga upphandlingar. 

Nämnden och UhC har aktivt arbetat med att förebygga korruption och jäv i de offentliga 

inköpen. I styrdokument har tydliggjorts hur arbetet med att motverka jäv och korruption ska 

bedrivas. 

Sedan starten 2013 fram till dags dato är det ett mycket litet antal ”misstankar om korruption” 

som har blivit föremål för utredning från chef UhC eller Nämnden. Inget fall av ”upptäckt 

korruption” har blivit föremål för hantering av chef UhC eller Nämnden. Under 2018 har  

UhC agerat i ett ärende tillsammans med samverkande kommun avseende misstankar om 

korruption. Rutiner och arbetssätt fungerade i detta ärende effektivt och rättssäkert. 

Fredag den 11 januari 2019 

 

Anders Karlin 

Chef Upphandlingscenter 
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-02-05
Diarienummer

GNU 2019/20 - 00

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 daterade den 5 februari 2019

Beslut skickas till
Akten 
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Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 

2018-11-13 GNU 2018/30 

Mjukpapper, kemtekniska 

produkter och städredska - 

Borlänge, Falun, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika, Säter 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Procurator Sverige AB, Mölndal 

 

Mariana Hasselström 

2018-11-14 GNU 2018/61 

Profilprodukter, profilkläder, 

giveaways och gåvor - Bor-

länge, Falun, Hedemora, 

Ludvika, Säter) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Master Design Sverige AB, Stockholm 

 

Mariana Hasselström 

2018-11-14 GNU 2018/97 

Nötfärs ekologisk och kon-

ventionell samt färska kött- 

och köttprodukter 2019 - 

Borlänge, Falun, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika, Säter 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Andersson & Tillman AB, Uppsala  

Mariana Hasselström 

2018-11-23 GNU 2018/96 

Djupfrysta kött- och köttpro-

dukter 2019 - Borlänge, 

Falun, Gagnef, Hedemora, 

Ludvika, Säter 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

Menigo Foodservice AB, Stockholm 

 

Mariana Hasselström 

2018-11-26 GNU 2018/131 

 

Besiktning av lyft- och tryck-

bärande anordningar, portar, 

traverser, hissar mm. - Hede-

mora, Ludvika 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

DEKRA Industrial AB, Borlänge 
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Mariana Hasselström 

2018-11-28 GNU 2018/133 

Kvalitetsgranskning av läke-

medelsförråd - Falun, Gag-

nef, Hedemora, Ludvika, Sä-

ter 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

ApoEx AB, Stockholm 

 

Mariana Hasselström 

2018-11-29 GNU 2018/132 Lekplatsbesiktning Säter 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

Fastighetsskötaren i Hälsingland AB, Se-

gersta 

 

Mariana Hasselström 

2018-11-29 GNU 2018/119 

El-leveranser 2018 - Gagnef, 

Ludvika, Säter 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

Energi Försäljning Sverige AB, Malmö 

 

Mariana Hasselström 

2018-11-29 MSN0211/18 

 

Webbaserat GPS-uppfölj-

ningsprogram för Falu kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att upp-

handlingen avbryts på grund av brister i 

upphandlingsdokumenten och utvärde-

ringsmodellen. 

Mariana Hasselström 

2018-11-30 GNU 2018/136 

 

Elektrikertjänster Falu kom-

mun förhandlat förfarande 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

Bravida Sverige AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-12-05 GNU 2018/69 

Arbetskläder till kost och 

simhallspersonal - Borlänge, 

Falun, Gagnef, Hedemora, 

Ludvika, Säter 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

 Område arbetskläder kost 

Almedahls Alingsås AB, Alingsås 

 

 Område arbetskläder simhall 

Nya Skyddsgrossisten i Lindesberg AB, 

Lindesberg 
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Mariana Hasselström 

2018-12-05 GNU 2018/86 

 

Stationskläder till Rädd-

ningstjänsten Dala Mitt   

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

Idé Mode AB, Vårgårda 

Mariana Hasselström 

2018-12-05 GNU 2018/134 

Jordbrukstraktorer, begag-

nade - Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 

 Grupp 1 Mindre jordbrukstraktor 

med lastare 

Lantmännen Maskin A, Malmö 

(även i Borlänge) 

 

 Grupp 2 Medelstor skogsutrustad 

jordbrukstraktor med tillhörande 

griplastarvagn 

Upphandlingen avbryts på grund 

av att inkomna anbud översteg 

budgeterade medel. 

Mariana Hasselström 

2018-12-07 

 

GNU 2018/99 Bevakningstjänster Falun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

AVARN Security Services AB, Stock-

holm 

Mariana Hasselström 

2018-12-07 GNU 2018/120 

Utvecklande ledarskap UL 

och Utveckling av grupp och 

ledare UGL 2 - Borlänge, 

Falun, Gagnef, Ludvika 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Konsortium: Nordpuls - CoreCode be-stå-

ende av Nordpuls Utbildning AB och 

CoreCode International AB, Borlänge 

Anders Karlin 

2018-12-10 GNU 2018/112 Skogsförvaltning Borlänge 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk för-

ening, Uppsala 

(UE Borlänge) 
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Mariana Hasselström 

2018-12-17 GNU 2018/120 

Utvecklande ledarskap UL 

och Utveckling av grupp och 

ledare UGL 2 -  Borlänge, 

Falun, Gagnef, Ludvika 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Förvaltningsrätten)  med Re-

Zon AB som motpart. 

Mariana Hasselström 

2019-01-07 GNU 2018/74 

Säter Ramavtal Arkitekt hus-

byggnad 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Wåhlin Arkitekter Aktiebolag, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2019-01-11 GNU 2018/123 

Färghandelsvaror 2018 - 

Borlänge, Falun, Ludvika) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, 

Borlänge/Falun/Ludvika 

Mariana Hasselström 

2019-01-17 GNU 2018/139 

Postdistribution - Intern och 

extern post - Ludvika 2019 

(VBU, Ludvika Hem) (Re-

serverat kontrakt) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Samhall Aktiebolag, Stockholm (Lud-

vika) 

Mariana Hasselström 

2019-01-18 GNU 2018/130 Handledartjänst Falun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 Anelod Utveckling AB, Säter 

 Dedicare AB (publ), Stockholm 

 Kyhle Konsult AB, Säter  
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Mariana Hasselström 

2019-01-25 GNU 2018/147 

 

Revisionsbesiktning av elan-

läggningar -  Falun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Del 1. Falu kommun och Lugnet i Falun 

AB. 

• FQ Teknik Aktiebolag, Falun 

 

Del 2. Ludvika Kommunfastigheter AB, 

LudvikaHem AB och WessmanBarken 

Vatten & Återvinning AB (WBAB). 

• Electro Projekt PCI Aktiebolag, Falun 

Mariana Hasselström 

2019-01-30 GNU 2018/121 

 

Revisionsbesiktning brand-

larmsanläggningar och vat-

tensprinkleranläggningar -

Falun, Gagnef 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Albacon Aktiebolag, Nacka 
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Mariana Hasselström 2018-12-12 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018 Dyna-

miskt inköpssystem – Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommuner 

UpphandlingsCenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvalifi-

ceringskraven:  

 AB Prime Care, Stockholm 

 Addus Care AB, Göteborg 

 Almia AB, Stockholm 

 Birgitta Olsson Vårdbemanning 

AB, Karlstad 

 Colligio Vårdkompetens AB, 

Stockholm 

 Direktkliniken AB, Stockholm 

 Docia AB, Johanneshov 

 Dynamic Workforce North AB 

(Medpeople), Stockholm 

 Eskilstuna Omsorg och Behand-

ling Aktiebolag, Eskilstuna 

 Helsebemanning AS, Karlskrona 

 iDoc AB, Norrköping 

 Klara D AB, Stockholm 

 LäkarLeasing Sverige AB, Stock-

holm 

 Medkomp Vårdbemanning Aktie-

bolag, Stockholm 

 Medlink Nordic AB, Stockholm 

 Nurce & Doc i Sverige AB, 

Stockholm 

 Ofelia Vård AB, Göteborg 
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 Palmelind Konsult AB, Hapa-

randa 

 Pelmatic Sweden AB, Karlskrona 

 StellaCura AB, Stokcholm 

 Sverek AB, Stockholm 

 Vårduppdrag i Sverige AB, 

Stockholm 

 Zest Care Academy T&S AB, 

Malmö 

Mariana Hasselström 2018-12-18 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018 Dyna-

miskt inköpssystem – Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommuner 

UpphandlingsCenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvalifi-

ceringskraven:  

 Bonliva AB, Stockholm 

 Annsam AB, Eskilstuna 

 Eduredo AB, Umeå 

 

Anders Karlin 2018-12-20 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018 Dyna-

miskt inköpssystem – Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommuner 

UpphandlingsCenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvalifi-

ceringskraven:  

 Vårdkuriren Bemanning AB, 

Stockholm 

Mariana Hasselström 2019-01-08 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018 Dyna-

miskt inköpssystem – Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika och Säter 

kommuner 

UpphandlingsCenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvalifi-

ceringskraven:  

 Agila Nurce AB, Stockholm 
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LUDVIKA KOMMUN  8 (8) 
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Mariana Hasselström 2019-01-23 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018 Dyna-

miskt inköpssystem – Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommuner 

UpphandlingsCenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvalifi-

ceringskraven:  

 AL Lifewave AB, Västerfärnebo 

Mariana Hasselström 2019-02-04 GNU 2018/150 
Revisionstjänster – Hede-

mora kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

KPMG AB,  Stockholm 
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