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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Diarienummer 

2019-09-10 GNU 2019/67-04 

UpphandlingsCenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Budgetuppföljning augusti 2019 

Förslag till beslut 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av verksamhetsberättelse (delår) och budgetuppföljningen per den sista augusti 
samt prognos för 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och budgetupp-
följning per augusti 2019. 

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

Ökad omsättning med 800 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 2019-10-01. Resterande 300 
tkr beror på beställningar avseende direktupphandlingar och att icke 
samverkande kommuner medverkar i strategiska upphandlingar av varor och 
tjänster. 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. 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter 

Bilagor: 
Bilaga 1 Budgetuppföljning GNU augusti 2019 
Bilaga 2 GNU verksamhetsberättelse delår 2019 

Beslut skickas till 
Akten 

mailto:anders.karlin@ludvika.se


     

 

     

     

       

     

 
                         

               
                       

           
               

                   
                   

BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019 

Upphandlingscenter FBR 

Intäkter 

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos 

2019 April Augusti Oktober 
Upphandlingscenter 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 
Kommentarer augusti 
Ökad omsättning med 800 tkr i förhållande till budget varav 500 tkr avser utökat 
uppdrag och implementerings- och förberedelsearbete inför anslutning av Avesta 
kommun till GNU från den 1 januari 2020. Resterande 300 tkr beror på 
beställningar avseende direktupphandlingar och att icke samverkande 
kommuner medverkar i strategiska upphandlingar av varor och tjänster. 
För att bemöta den ökade efterfrågan har och kommer konsultstöd behöva 
avropas men även för att täcka upp för föräldraledigheter under året. 

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos 

2019 April Augusti Oktober 
Upphandlingscenter 17 368 17 368 18 168 

Summa 17 368 17 368 18 168 0 

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos 

2019 April Augusti Oktober 
Upphandlingscenter 17 368 17 368 18 168 

Summa 17 368 17 368 18 168 0 

5

Kostnader 

Netto 
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan 

Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU)
NÄMNDENS UPPDRAG EKONOMI 
Den gemensamma nämnden för upphandling (GNU) 
består av Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora 
och Säters kommuner. Verksamheten leds politiskt av en 
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, som 
består av en ledamot från varje samverkande kommun. 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval 
av samarbetsavtal, reglemente, nämndplan med inrikt-
ningsmål och med stöd av Upphandlingscenter (UhC) 
svara för alla upphandlingar med undantag av direktupp-
handlingar och byggentreprenader. Spännvidden är stor, 
UhC upphandlar allt från kontorsmaterial, konsulter och 
livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 
 Arbete med utredning avseende anslutning av 

Avesta kommun till GNU (UhC). GNU beslutade den 
13 juni 2019 att föreslå fullmäktige i samverkande 
kommuner att anta Avesta kommun som ny medlem 
fr.o.m. 1 januari 2020. 

 Kvalitativ upphandling. 52 % av årets upphandlingar 
har avslutats enligt beslutad upphandlingsplan 2019. 
Totalt 180 upphandlingar/uppdrag avseende varor 
och tjänster varav 94 är annonserade/genomförda. 

 Ökad efterfrågan. Utöver upphandlingsplanen märks 
en ökad efterfrågan på tjänster i form av 21 st nya 
beställningar av upphandlingsprojekt och 22 beställ-
da direktupphandlingar. 

 Samordningsgrad för upphandlingar, att flera sam-
verkande kommuner deltagit. 78 % samordnade 
upphandlingar. Målnivå > 80 %. 

 Fortsatt hög andel upphandling med socialt 
ansvarsfull upphandling. 29 % med social hållbarhet 
(sysselsättningskrav/praktikplatser). Målnivå >30 %. 

 Regional tillväxt. 46 % avtal med lokala/regionala 
leverantörer. Målnivå > 65 %.  

 Avtalsfrågor och ”tvister” med avtalsleverantörer till-
tar för UhC med bl.a. ökad beställarkompetens i 
kommunerna. 

 UhC deltar aktivt i projekt Upphandlingsdialog 
Dalarna som utifrån regionala behov förmedlar 
kunskap och ger metodstöd vid upphandling. 

 Den gemensamma nämnden (GNU) har haft två 
sammanträden. Samrådsgrupp för UhC har haft 
två sammanträden. Per samverkande kommun 
har lokal upphandlingsgrupp (LUG) haft 2-4 möten. 

Ekonomi i balans och prognos för helår är ett nollresultat. 
Den budgeterade omslutningen för 2019 uppgår till 
17,4 mnkr. På grund av vakans/föräldraledighet kommer 
konsultinsatser att behövas. Kostnaderna för konsultin-
satser ska balansera mot de lägre lönekostnaderna. 

Ökad omsättning med 800 tkr i förhållande till budget. 
Av dessa beror 300 tkr på mer utförda tjänster till icke 
samverkande kommuner och fler beställda direktupp-
handlingar. Resterande 500 tkr beror på beslut om ett 
utökat uppdrag (anslutning av Avesta kommun) från och 
med 2019-10-01. 

MEDARBETARE 
UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellit-
kontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora 
och vi är idag 21 st medarbetare. Rekrytering och intro-
duktion/inskolning har skett av tre nya medarbetare. 

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

UhC:s organisation består av tre team som upphandlar 
inom olika varu- och tjänsteområden samt team Verk-
samhetsstöd. Organisationsschema för UhC: 

UTVECKLING/FRAMTID 
Fr.o.m. den 1 januari 2020 utökas uppdraget för nämn-
den (UhC) då Avesta kommun ansluter till vår upphand-
lingssamverkan. Inför detta ska rekrytering ske av flera 
strategiska upphandlare samt organisationsöversyn. 

UhC ska erhålla ett ekonomiskt tillskott av engångskarak-
tär på 0,5 mnkr (Avesta kommun) from 2019-10-01 samt 
ett årligt ökat ägartillskott på 2,2 mnkr (Avesta kommun) 
from 2020-01-01 för det utökade uppdraget från de sam-
verkande kommunerna. 

Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbildning, 
direktupphandling och byggentreprenader bedöms kom-
ma att öka. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-09-10 GNU 2019/17-04 

UpphandlingsCenter 
Anders Karlin, 0240 862 99 
Anders.karlin@ludvika.se 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Budget 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till budget 2020 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har tagit fram förslag till budget för år 2020. 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade 2019-02-11 
att överlämna förslag till budget 2020 till respektive kommun för samråd och 
att därefter tas upp på nämndens möte 2018-09-17 för fastställande. 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade 2019-06-14 
att föreslå fullmäktige i samverkande kommuner att anta Avesta kommun som 
ny medlem från och med 1 januari 2020.  Ett reviderat förslag till budget 2020 
(inklusive Avesta kommun) har därefter överlämnats till respektive kommun för 
samråd. 

Budgeten bygger på ett utökat grunduppdrag enligt reviderat samarbetsavtal. 
Fr.o.m. den 1 januari 2020 utökas uppdraget för nämnden (UhC) med Avesta 
kommun som ansluter som samverkande kommun. UhC rekryterar tre 
strategiska upphandlare, med koppling till det utökade uppdraget. UhC erhåller 
mot denna bakgrund ett årligt ägartillskott på 2,2 mnkr from 2020-01-01 för det 
utökade uppdraget från de samverkande kommunerna. 

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 budgetförslag 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. 

mailto:Anders.karlin@ludvika.se
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Ludvika kommun 
Datum 

2019-09-10 
Diarienummer 

GNU 2019/ 
Sida 

2(2) 

Befolkningsuppgift för fördelning av medlemsbidragen är preliminär. SCB 
publicerar befolkningstalen för sista kvartalet 2019 i februari månad 2020. 
Information om budgetförslag 2020 har lämnats till samrådsgrupp för UhC. 

Förslag reviderad budget 2020 inklusive Avesta kommun 
Kommun Befolkning Andel 

i % 
Andel i kr inkl. 
Avesta enligt 

reviderad 
budget 2020 

Andel i kr exkl. 
Avesta enligt 
ursprungligt 

budgetförslag 2020 

Skillnad i kr 

Falun 58 923 29,7% 5 621 649 kr 5 625 148 kr -3499 kr 
Borlänge 52 224 26,3% 4 982 519 kr 4 984 221 kr -1702 kr 
Ludvika 26 946 13,6% 2 570 829 kr 2 580 339 kr -9510 kr 
Hedemora 15457 7,8% 1 474 701 kr 1 480 010 kr -5309 kr 
Säter 11 123 5,6% 1 061 209 kr 1 066 395 kr -5186 kr 
Gagnef 10 271 5,2% 979 922 kr 979 887 kr 35 kr 
Avesta 23 323 11,8% 2 225 170 kr 

170 735 100,0 % 18 916 000 kr 16 716 000 kr -25170 kr 
Kommentar: Kostnadsfördelning utifrån befolkningsnivå 2018-12-30. 

Förslaget till reviderad budget år 2020 innebär ingen kostnadsökning för dagens 
sex samverkande kommuner. Avesta kommun har ansvar för egen kostnad om 
ca 2,2 mnkr fr.o.m. år 2020 samt en engångsavgift om ca 0,5 mnkr för år 2019. 

Utökade upphandlingsresurser för UhC innebär större möjligheter till 
specialisering och en säkrare leveransförmåga m.m. vilket kommer alla sex 
samverkande kommuner till godo, som en ytterligare kvalitetshöjning. 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter 

Bilagor
Budgetsammandrag 2019-2020 för gemensam nämnd för upphandling 

Beslut skickas till 
Falu kommun 
Borlänge kommun
Hedemora kommun 
Gagnef kommun
Säters kommun 
Avesta kommun 
Akten 
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Inklusive Avesta kommun 

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 
Intäkter bolag, kommunalförbund 
Intäkter upphandlingsstöd 

Summa intäkter 

Personalkostnader 
Personalkostnader bolag/k-förbund 
Övriga omkostnader 

Summa kostnader 

Resultat 

Budget Budget 
2019 2020 
tkr tkr 

16 332 18 916 
536 549 
500 500 

17 368 19 965 

14 512 16 642 
536 549 

2 320 2 774 

17 368 19 965 

0 0 



Budgetsammandrag 2019-2020 Gemensam nämnd för upphandlin 
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Intäkter grundavtal deltagande kommuner 

Intäkter bolag, kommunalförbund 

Intäkter upphandlingsstöd 

Summa intäkter 

Personalkostnader 

Personalkostnader bolag/k-förbund 

Övriga omkostnader 

Summa kostnader 

Resultat 

Budget Budget 

2019 2020 

tkr tkr 

16 332 16 730 

536 549 

500 500 

17 368 17 779 

14 512 14 875 

536 549 

2 320 2 355 

17 368 17 779 

0 0 
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Innovation och 
innovationsupphandling 

En förstudie på uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna 

Dan Nygren 
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Förord 
På uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna (hädanefter UDD) genomförs denna förstudie om 
innovation och innovationsupphandling. 

14

Ett av UDD:s delmål är att ”genom metodutveckling ta fram regionala rekommendationer 
riktade till både beställare och leverantörer för implementering i den egna verksamheten eller 
organisationen.” Hittills har 1 av 3 prioriterade rekommendationer tagits fram; upphandling 
som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Kvar är miljömässigt ansvarsfull upphandling 
samt det tredje området, innovationsupphandling vilket denna förstudie är en del av. 

Förstudien är faktabaserat men ingen forskningsrapport. Slutsatser, åsikter och förslag är 
därför mina egna och syftar till att peka på tänkbara utvecklingsinsatser som kan främja en 
ökad innovation. 

Förstudien upprepar inte lätt tillgänglig information och kunskap som kan anses vara allmänt 
känt för offentliga organisationer (som exempelvis upphandlingsregelverk och befintligt 
metodstöd) om det inte är relevant för förstudiens slutsatser. 

Urvalet av personer för intervjuer och enkäten är begränsat i antal för att rymmas inom 
förstudiens tidsomfattning och har därför skett utifrån uppdragsgivarens och uppdragstagarens 
kunskap om personer som har relevant erfarenhet. Förstudien har därför ingen ambition att 
kunna dra vetenskapliga slutsatser baserat på detta urval. 

Falun 2019-06-03 

Dan Nygren 

3 



15

  

  
 

 
               

        
 

             
       

        
           

       
 

             
               

         
     

 
             
     
      
    

          
            

        
           

 
          

        
 

            
          
    
           

    
        
        

            
        

 
   

             
             

         
 

                                                
  
  
            

Vad är innovation? 

Definition 
Om du googlar definition innovation så får du 1,48 miljarder träffar. De två översta, av 
Google rankade som de mest relevanta säger följande: 

En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, 
tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande 
eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation 
kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya". En innovation är resultatet 
av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid.1 

Processen för att översätta en idé eller uppfinning till en produkt eller tjänst som 
skapar värde för kunder eller som kunder är beredda att betala för. För att kunna 
kallas en innovation måste idén kunna upprepas på ett kostnadseffektivt sätt och 
tillgodose ett specifikt behov. 2 

Om vi kondenserar dessa två definitioner till beståndsdelar så kan man säga att innovation är: 
- En ny idé, lösning, affärsidé etc 
- Den ska fungera, kunna förverkligas 
- Det är en process 

Innovation är alltså något mer än en uppfinning eftersom den ska kunna genomföras (till en 
för kunden vettig kostnad) och tillgodose ett specifikt behov för kunden. Idén i sig kan vara 
en ny lösning på ett (gammalt) problem/utmaning, en befintlig lösning men som används i ett 
nytt sammanhang, ny teknik, ny affärsmodell eller betalmodell för att nämna några. 

Idén är 15-20% av en innovation, den svåra delen är att förverkliga idén och se till 
att det går att tjäna pengar på den.3 

Om vi väljer att se på innovation som en process så ska den processen innehålla: 
- Kreativitet som leder fram till nya idéer eller lösningar 
- Verifiera att den fungerar 
- Verifiera att den uppfyller ett specifikt kundbehov eller finns en marknad som är 

beredd att betala för den. 
- Förmågan att omsätta idén till en produkt eller tjänst 
- Förmågan att producera eller leverera produkten/tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt. 

Ytterst handlar det om att överleva på marknadsmässiga villkor, dvs att kunna 
tillverka/leverera den med sådan marginal att det blir ett ekonomiskt överskott 

Vad är inte innovation? 
- Innovation är inget som utförs av en grupp smarta personer inlåsta i ett lab. 
- Innovation börjar inte med teknologin för att sedan leta efter ett problem att lösa. 

Innovation är inte enbart resultatet av en uppfinning utan snarare resultatet av insikt 
och upptäckt. 

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation, 2019-05-15 
2 http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html, 2019-05-15 
3 Intervju med entreprenören Johan Peters, bl a grundare av Smartsign, 2019-04-17 

4 

http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation
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- Innovation försöker inte lösa små problem som inte har någon meningsfull inverkan 
på affärsresultaten eller kundernas upplevelse. 

- Innovation är inte något ett teknikbolag gör åt sina kunder – det måste vara något som 
görs tillsammans med sina kunder. 

- Innovation kommer oftast inte uppifrån och ner utan snarare nerifrån och upp. 
- Innovation är inte lätt och inte alltid enkelt att tydligt definiera, mer än i efterhand 

(Varför kom jag inte på det?) 4 

Innovation och tillväxt 

När nya företag startas är det ofta som ett resultat av en ny innovation eller 
affärsmodell. Därefter följer en rad steg: De skaffar sig kunskap och kompetens och 
växer sig starka. De växer geografiskt, standardiserar sina processer, blir mera 
effektiva och mer lönsamma. Men sedan händer något – företagens kostnader börjar 
öka, vinsten minskar och konkurrensen från nystartade företag blir till slut för tuff 
för att klara av. Hur kommer det sig att små nykomlingar hela tiden kan utmana och 
vinna över stora etablerade konkurrenter? Varför blir detta allt vanligare och går 
allt snabbare? Och vad kan ditt företag göra för att skydda sig? 5 

I Sverige är 99.9 % av alla företag små eller medelstora, dvs med färre än 250 anställda. 
Således är endast 0,1 % av alla företag i Sverige stora, med 250 anställda eller fler. 

6 

Utmaningarna för små och medelstora företag är många. Överlevnaden för dessa bygger på att 
de över tid har mer intäkter än kostnader, att likviditeten medger att löner, fakturor, skatter, 
avgifter och moms betalas varje månad. En förutsättning för att klara det är att företagets 
varor eller tjänster står sig i konkurrensen som i många fall är global. Att skydda sina 
produkter, tjänster och immateriella rättigheter är inte alltid lätt så smarta lösningar riskerar 
alltid att kopieras. I boken Serial Innovators beskriver Claudio Feser hur livscykeln för 

4 https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2019/06/19/why-didnt-i-think-of-that-on-origin-of-
innovation-06199093/amp 2019-06-24 
5 Claudio Feser, Serial Innovators 
6 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/?graph=/5927/all/all/ 

5 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/?graph=/5927/all/all
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2019/06/19/why-didnt-i-think-of-that-on-origin-of
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företag och produkter blir kortare och kortare.7 Det gäller därför att optimera avkastningen på 
sina vara/tjänst så länge ”fönstret är öppet” för att tjäna pengar på den innan någon annan 
kopierar, vidareutvecklar, utkonkurrerar den eller helt enkelt innan varan/tjänsten blir 
irrelevant för marknaden. Att utnyttja ”det öppna fönstret” kan handla om att ha rätt timing 
vid lanseringen, nå rätt kunder, lämplig affärsmodell men även tilläggstjänster i form av 
abonnemang, försäkring, finansieringslösning etc. Många strävar även efter att skapa en så 
förtroendefull relation med kunderna så att de stannar kvar till nästa innovativa vara/tjänst 
släpps. Olika typer av abonnemang blir ett allt vanligare sätt att knyta kunderna till sig längre 
och skapa en långsiktig kommunikation och relation till dem. 8 Hur mycket företaget skall 
våga satsa på en ny produkt eller tjänst är alltid en risktagning. Är bedömningen av 
marknaden rätt? Behövs externt kapital för att kunna satsa tillräckligt? 9 

Utveckling av ett företag innebär många och svåra vägval och beslut. Men det är inte 
företaget som tar besluten – det gör människor. Och även om det finns en ledningsgrupp och 
en styrelse så är det många gånger en eller några få personer som bär ansvaret. Det är inte 
ovanligt att vd och ägare är samma person i små och medelstora företag. Det är också av 
denne som de strategiska besluten tas. Det är personen bakom företaget – entreprenören – 
som förväntas se möjligheter och våga ta risker för att förverkliga sin affärsidé. I boken 
Krascha som entreprenör och återuppstå 2.0 beskriver Jozsef Piller entreprenörens 
utmaningar på ett träffsäkert sätt. 10 I Ledarskapets fallgropar beskriver Ichak Adizes 
företagets olika behov av ledning under företagets livscykel, se bild nedan. 11 

12 

När företaget består av några få personer kan det mesta lösas runt fikabordet men i takt med 
att organisationen växer uppstår också nya behov av t ex ledarskap, administrativa rutiner, 
företagskultur, kommunikation internt och marknadsföring externt. Hur länge kan och orkar 
man? 

2017 hade 14 % av alla aktiva företag i Falun en ägare som var 55 år eller äldre och därför i 
behov av att ganska snart göra ett ägarskifte. 

Trots alla dessa utmaningar så är det ändå massor av företagare som kör på, där företagets 
överlevnad bygger på att hela tiden kämpa för att behålla sina kunder och få nya – där 
innovation och förnyelse behöver var en del av vardagen. 

7 Claudio Feser, Serial Innovators 
8 Tien Tzuo, Subscribed 
9 Adam Grant, Originals 
10 Jozsef Piller, Krascha som entreprenör och återuppstå 2.0 
11 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar 
12 Bild från: https://tokigochuttrakad.blogg.se/2011/april/organisationens-livscykel-adizes.html, 2019-06-12 
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Med boken Innovera eller dö! vänder sig författaren Staffan Ehde till dem där; 

18

1. Verksamheten är stabil och ni har börjat luta er tillbaka, 
2. Ni ser möjligheter som problem och 
3. Ni lägger större fokus på att spara och skörda än att så. 

Han menar att kärnan ligger i att tänka som en entreprenör, att tänka nytt och lösa 
kundproblem som ingen annan tagit tag i.13 

Hur når en innovation marknaden? 
Som tidigare nämnts är det en risktagning att släppa en produkt eller tjänst på marknaden. 14 

Stenhård konkurrens som många gånger är global, risken att ha missförstått kundernas behov, 
risken att bli kopierad och felaktig bedömning av efterfrågan är några exempel. Hur kan man 
då göra för att minimera riskerna? 
I Purple Cow förordar Seth Godin att för en produkt skall sticka ut så ska den: 

1. Don´t be boring 
2. Safe is risky 
3. Design rules now 
4. Very good is bad15 

De tre första punkterna, att produkten/tjänsten eller dess marknadsföring inte får vara tråkig, 
att inte vara för försiktig och produktens (eller tjänstens) design är ganska logiskt att förstå är 
viktigt för att sticka ut och inte drunkna på marknaden. ”Very good is bad” kan däremot kräva 
en utveckling. Han menar att det oftast visat sig vara bättre att släppa en tidig version av en 
produkt/tjänst för att locka early adopters till att testa produkten och få deras hjälpa att 
vidareutveckla den, istället för att släppa ett perfekt ”guldägg” eftersom man då riskerar att 
missbedöma kundernas behov. Han menar också att om kunderna får möjligheten att 
medskapa produkten/tjänsten kommer de blir både mer nöjda med den och mer lojala kunder. 
Eric Ries använder begreppet minimum viable product för samma företeelse, att så tidigt det 
går försöka få tidiga kunder att testa, ge feedback och inte minst prata positivt om 
produkten.16 Ett vanligt exempel på detta är att it-program/spel, släpps i beta-versioner. 
Googles översättningsfunktion är långt ifrån perfekt men många gånger tillräckligt bra. 
Wikipedia bygger på att kunderna/användarna är medskapande genom att kvalitetssäkra 
befintlig information och successivt fylla på med mer information. 

I Blue Ocean Strategy beskrivs en annan metod för att få sin produkt eller tjänst att sticka ut 
genom att förstå marknaden och konkurrenterna inom sin bransch och sedan hitta en nisch 
som är unik.17 Ett exempel är Contoso Hotels (se bild nedan) som varken vill konkurrera med 
lyxhotellen eller budgethotellen. Deras profil är att rummen ska vara rena, tysta och ha sköna 
sängar för att vända sig till gäster som bara vill sova ostört. I och med det kan de ta ett högre 
pris än budgethotellen och spara in på många kvaliteter som lyxhotellen har. 

13 Staffan Ehde, Innovera eller dö! 
14 Adam Grant, Originals 
15 Seth Godin, Purple Cow 
16 Eric Ries, The Lean Startup 
17 Kim W Chan, Renée Mauborgne, Blue Ocean Strategy 
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Innovation i offentlig sektor 

Eget behov av utvekling
Önskemålen om välfärd kommer förmodligen alltid överstiga tillgängliga resurser. I bilden 
nedan framgår gapet mellan skatteintäkter och välfärdsbehovet den närmaste åren.19 I ett 
pressmeddelande presenterar finansminister Magdalena Andersson en ny analys från 
Finansdepartmentet av välfärdens behov och säger: Finansieringsgapet, alltså skillnaden 
mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och 
utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, uppgår enligt denna analys till 
cirka 90 miljarder år 2026.20 

18 https://www.simonassociates.net/strategic-canvas/ 2019-06-16 
19 Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering. https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-
525-8.pdf 
20 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/stora-behov-i-kommuner-och-regioner/ 
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Det är inte bara Danderyd som kommer att få höja skatten – runt 40 av de 100 
kommuner som nästa år går back kan tvingas gå samma väg. Det säger SKL:s 
chefsekonom Annika Wallenskog till DI. 
Dessutom kommer det att bli värre fram till 2037, då den yrkesföra befolkningen 
växer i takt med grupperna unga och gamla. Hennes skräckscenario är större 
polarisering mellan kommuner. 

20

Mitt positiva scenario är att vi har förändrat sättet att bedriva kommunal 
verksamhet och att man med ny teknik gör mer själv – ungefär som hos banken, 
säger Wallenskog till tidningen. 21 

Att förändra arbetssätt i offentlig verksamhet, inte minst med hjälp av digitalisering, har 
föreslagits under många år men de goda exemplen är inte jättemånga. En orsak skulle kunna 
vara att synen på digitalisering fortfarande handlar om att kravställa och upphandla ett färdigt 
system och sedan implementera en ny tekniklösning i verksamheten när det snarare oftast 
handlar om verksamhetsutveckling med stöd av teknik. Det senare innebär att verksamheten 
och leverantören samskapar den nya lösningen, vilket i sin tur kräver andra sätt att upphandla 
på. 

Ser man till den offentliga sektorns uppdrag så finns det också behov av innovation för att 
kunna möta allt mer komplexa utmaningar som t ex: 

- Hållbarhet 
- Framtidens hälso- och sjukvård 
- Stadsplanering för växande städer 
- Infrastruktur 
- Integration 
- Sociala innovation 
- Trygghet och säkerhet 
- Olika förutsättningar i stad och på landsbygden 
- Skillnaderna i förutsättningar för personer på respektive utanför arbetsmarknaden och 

bostadsmarknaden samt variation i graden av utbildning 

Indirekt effekt på marknaden 
I rollen som upphandlare har offentlig sektor en stor påverkan på företagens förutsättningar – 
de har behov som (lokala) företag kan fylla och därmed växa. Och en ökad tillväxt innebär 
mer skatteintäkter och arbetstillfällen. 
Därutöver är det en möjlighet för de offentliga aktörerna att påverka företagen att bidra till 
lösningen av samhällsutmaningar genom att t ex ställa krav på hållbarhet eller social hänsyn. 

21 Dagens Industri, 2019-06-07 
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Förutsättningar för innovation 

Innovationsmetoder och miljöer 
Ett historiskt exempel på en innovativ miljö är familjen Medici och Florens betydelse för 
renässansen. I Florens samlades vetenskapsmän, konstnärer, personer med makt och/eller 
kapital. I Frans Johanssons bok Medicieffekten22 menar han att just i korsningen mellan olika 
perspektiv, vetenskapsgrenar och människor med olika bakgrund/från olika kulturer uppstår 
nya idéer och i kombinationen med makt och kapital kunde dessa även genomföras. Boken 
ledde vidare till startandet av The Medici Group23 som hjälper företag att accelerera 
innovation och tillväxt baserat på principerna i Medicieffekten. 

Att korsa perspektiv och olika kunskapsområden verkar även vara överförbart på ett 
personligt plan. I boken Originals refererar Adam Grant till studier på nobelpristagares och 
entreprenörers intresse och kunskap inom andra områden än sitt expertisområde. En av 
studierna visar t ex att det är 22 ggr troligare att en vetenskapsman/kvinna som vunnit 
nobelpriset håller på med teater, dans eller trolleri än sina kollegor. Motsvarande samband har 
även visats för framgångsrika entreprenörer.24 

Ett tydligt exempel på viljan att öka innovationen inom svensk offentlig sektor är Vinnovas 
utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar. I den finns möjlighet att söka pengar för att 
förbereda och genomföra skapandet av miljöer för utveckling och test av innovationer. Syftet 
är att stimulera förmågan och viljan att ”testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig 
sektor”.25 Intresset var stort vid den senaste ansökningsomgången 2018 med 83 ansökningar26 

Av de 30-talet som fick sina ansökningar beviljade verkar alla ta reda på hur de vid ett 
genomförande skall kunna upphandla innovationen. 27 

Ett annat svenskt exempel är Open Lab28 som är lokaliserat intill Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm men är ett samarbete mellan alla högskolor och universitet i 
Mälardalen. Deras Master-program är öppet för studenter från alla kandidatprogram och 
under utbildningen blandas de just för att uppnå mångfald, precis som andemeningen i 
Medicieffekten. Under utbildningen ska de sedan lösa problem och komma fram till nya 
lösningar till utbildningens uppdragsgivare (Stockholms stad, Länsstyrelsen, Landstinget i 
Stockholm) inom tre olika huvudteman tillika samhällsutmaningar: 

- Den växande staden 
- Framtidens hälso- och sjukvård 
- Den åldrande befolkningen. 

Med hjälp av en strukturerad process baserad på Design Thinking29 jobbar de sedan fram 
prototyper eller koncept – från ett definierat problem. Arbetssättet utgår hela tiden från 
användarens situation och avstämningar sker därför med uppdragsgivaren vid ett antal 
tillfällen under processen för att säkerställa att slutresultatet möter användarens behov. 

22 Medicieffekten 
23 The Medici Group. www.themedicigroup.com 
24 Adam Grant, Originals 
25 https://www.vinnova.se/e/testbaddar-for-samhallets-utmaningar/testbaddar-for-samhallets-utmaningar-
genomforandeprojekt/ 2019-06-14 https://openlabsthlm.se/ 
26 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Underlag från Nätverksträff för näringslivsansvariga, 2018-09-20 
27 Intervju med Sofia Brorsson, näringslivschef Värmdö kommun, 2019-05-09 
28 Open Lab, https://openlabsthlm.se/ 2019-06-14 
29 Om Design Thinking: Bernard Roth, The Achievement Habit 
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Närbesläktade metoder till Design Thinking är Lean Startup30 och Agilt arbetssätt31 som alla 
syftar till att snabba på processen från idé till lösning för kunden men brukar användas i lite 
olika faser av utvecklingen. Metoderna förklaras inte djupare här men bilden nedan kan 
förenklat beskriva hur de kan kombineras och komplettera varandra. 

32 

30 Eric Ries, The Lean Startup, 2011 
31 Jeff Sutherland, Scrum: The Art of Doing Twice the work in Half the Time 
32 Gartner Inc, https://www.gartner.com/en/products/special-reports 2019-06-14 
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Upphandlingens betydelse för innovation – innovationsupphandling 

Innovationsupphandling är upphandling som främjar utveckling och införande av 
nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer. 33 

Utgångspunkten i tidigare beskrivna metoder är att det inte finns någon färdig lösning att köpa 
eller upphandla. Utvecklingen börjar därför med mer eller mindre ett vitt papper och görs 
tillsammans med kunden i ett samskapande. För offentlig verksamhet innebär det därför ett 
annat sätt att upphandla än att göra ett förfrågningsunderlag med en tydlig kravspecifikation 
på produkten eller tjänsten eftersom den ännu inte finns. Därutöver finns problematiken med 
att många företag upplever offentlig upphandling som krånglig och det finns många företag 
som just därför helt avstår från dessa, även om de har en produkt eller tjänst som skulle vara 
lämplig. 

Samtidigt är det fortfarande relativt få innovationsupphandlingar som genomförts. I 
Danmark genomfördes 2016 ett enda innovationspartnerskap och konkurrenspräglad dialog 
användes 15 gånger.34 I Sverige finns det 3 st exempel på innovationspartnerskap under 2019, 
två som pågår och en som avslutats.35 Med tanke på att alla offentliga upphandlingar som 
genomförs motsvarar ca 630 miljarder/år och att så få fortfarande är 
innovationsupphandlingar finns det all anledning att fundera över varför och också vad som 
skulle hända vid en markant ökning. Hur skulle Sveriges/Dalarnas/kommunens 
innovationskraft och tillväxt påverkas? Hur skulle offentlig sektor utvecklas av fler 
innovationer? 

Innovationsupphandling 
Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att innovation upphandlas. 
Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation 
innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. 
Innovationsupphandling handlar istället om avsikten: att en upphandlande 
myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att 
efterfråga eller tillåta nya lösningar. 36 

Upphandlingsmyndigheten delar in innovationsupphandling i tre kategorier: 
- Utvecklingsfrämjande upphandling 
- Upphandling av nya lösningar 
- Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster37 

33 Den nationella innovationsstrategin, SOU 2010:56, Regeringskansliet 2010, och N2012.27, Regeringskansliet 
2012. 
34 https://inkopsradet.se/innovation/upphandlare-fast-i-gamla-rutiner/ 2019-06-14 
35 Intervju Charlotte Holmer, Colligio, 2019-05-16 
36 Upphandlingsmyndigheten. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-
innovation/innovation-i-upphandling/ 
37 Upphandlingsmyndigheten, Innovationsupphandling – utvecklar din verksamhet, 
https://www.vinnova.se/contentassets/fc3c047b8e4b47749400beed445fe109/innovationsupphandling.pdf 
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Innovationspartnerskap 
2014 infördes ett nytt förfarande för innovationsupphandling som benämns 
innovationspartnerskap: 

24

Upphandlande myndigheter får ingå ett innovationspartnerskap om de har behov av 
en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och behovet inte kan tillgodoses 
genom en vara, tjänst eller byggentreprenad som redan finns tillgänglig på 
marknaden. 38 

Exempel på ett innovationspartnerskap 
Som tidigare nämnts finns endast tre exempel på innovationspartnerskap i Sverige det senaste 
året varav en av dessa är genomförd. Den genomfördes av Kyrkogårdsförvaltningen i 
Stockholm stad som upphandlande myndighet med Colligio som upphandlingskonsult. 
Bakgrunden till upphandlingen var att Skogskyrkogården var i behov av nya parkbänkar. 
Eftersom det är ett världsarv finns restriktioner och krav på både form och funktion. 
Skogskyrkogården konstaterade att det inte fanns någon produkt på marknaden som 
motsvarade dessa krav så de bestämde sig för att använda innovationspartnerskap för att få 
fram nya bänkar med en design specialanpassad för deras miljö. 

Tillvägagångsättet var enligt följande: 

39 

I förfrågningsunderlaget framgick alla förutsättningar, krav och förväntningar för både den 
tänkta produkten och upphandlingsprocessen. Utifrån detta lämnade leverantörerna sitt anbud 
som skulle innehålla en skiss på konceptet/tillvägagångssättet, en vision vad leverantören ville 
uppnå samt en idé på hur genomförandet/processen skulle gå till. I steg 1 utvärderades 
därefter de inkomna förslagen av en bedömningsgrupp, i förväg utsedd av upphandlande 
myndighet. Alla godkända förslag fick en fastställd ersättning för sitt förslag. Vidare 
bestämde bedömningsgruppen vilka förslag som bedöms som mest lämpliga för att gå vidare 
till steg 2. I steg 2 fick sedan leverantörerna utveckla sina förslag vidare mot en i förväg 
fastställd ersättning. Därefter åter dags för bedömningsgruppen att avgöra vem/vilka som fick 
gå vidare till steg 3, utveckling av en prototyp. Även det mot en i förväg fastställd ersättning. 
Ny bedömning av bedömningsgruppen för att avgöra vilket förslag som gått vidare till steg 4 
och fick teckna ett leveransavtal.40 

38 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), 6 kap, 31 § 
39 Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms stad. Riktlinjer för innovationspartnerskap. Dnr 2.4.1-136-2018 
40 Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms stad. Riktlinjer för innovationspartnerskap. Dnr 2.4.1-136-2018 
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Utmaningar och lärdomar 
Charlotta Holmer, upphandlingskonsult hos Colligio som genomfört upphandlingen berättar: 

25

Hur tolkade ni formuleringen i LOU om att leverantören ska ha en separat forsknings- och 
utvecklingsenhet? 

- ”Gällande forsknings och utvecklingsenhet så har vi tolkat det utifrån direktivstexten, 
som enligt mig är mer logisk än den tolkning som gjorts i Propositionen och av 
upphandlingsmyndigheten, det är annars väldigt svårt att förstå syftet med den regeln, 
tycker jag.”41 

I förfrågningsunderlaget framgick följande: 
Leverantörerna ska bedriva separat forsknings- eller utvecklingsverksamhet kopplad till 
produktionen. Leverantörerna ska kunna upprätta sådan verksamhet innan kontrakt om 
innovationspartnerskap ingås. Kraven på forsknings- och utvecklingsverksamhet innebär att 
leverantören ska ha processer för att metodiskt utveckla och pröva nya produkter för 
serietillverkning.42 

Hur reglerade ni de immateriella rättigheterna? 
- ”Immateriella rättigheter har förhandlats med varje part, och kommer eventuellt vara 

föremål för förhandling i det slutliga kontraktet. Vi har haft hjälp av jurister med 
specialistkompetens på just immaterialrätt för att hitta regleringar som är lämpliga. 
Det kan nog variera väldigt beroende på vad det är man ska upphandla och det måste 
balanseras mot den ersättning leverantörerna får för utvecklingen och vilken möjlighet 
den har att sälja produkten/tjänsten på en kommersiell marknad.”43 

Vad skulle ni göra annorlunda i nästa innovationspartnerskap? 
- ”Det är nog mycket vi skulle göra annorlunda, och många anpassningar måste göras 

till det aktuella behovet, i det här fallet var det bänkar och design, i en annan 
upphandling kan förutsättningarna vara helt annorlunda. Jag skulle vara väldigt 
noggrann med beställarens roll i partnerskapet och fokusera mer på att det blir ett 
partnerskap där båda parter är delaktiga i utvecklingen, det går nog att göra det bättre 
än i vårt fall, men det kräver verkligen att beställaren är beredd på det med tid och 
resurser.” 44 

Upphandling av moderna innovativa lösningar 
Att upphandla något som inte finns på marknaden t ex kyrkbänkarna i det tidigare exemplet 
rättfärdigar användandet av innovationsupphandling men vad händer sen? Då finns ju 
kyrkbänkarna på marknaden och i och med det skulle de inte kunna upphandlas genom 
innovationsupphandling om någon ytterligare har behov av en likadan, oavsett hur innovativ 
kyrkbänken än är. Detta kan tyckas som hårklyverier kanske men det finns massor av 
produkter och tjänster som är både moderna och innovativa men i och med att de används på 
marknaden så torde de inte kunna upphandlas genom innovationsupphandling. 

41 Intervju med Charlotta Holmer, upphandlingskonsult, Colligio. 2019-05-16 
42 Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms stad. Riktlinjer för innovationspartnerskap. Dnr 2.4.1-136-2018 
43 Intervju med Charlotta Holmer, upphandlingskonsult, Colligio. 2019-05-16 
44 Intervju med Charlotta Holmer, upphandlingskonsult, Colligio. 2019-05-16 
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Det finns en risk att upphandlingar sker på rutinens brant genom att utgå från samma 
förfrågningsunderlag som förra gången det upphandlades samma vara/tjänst. För att fånga upp 
nya moderna och innovativa lösningar krävs en mer omfattande omvärldsbevakning innan 
upphandlingen påbörjas exempelvis genom leverantörsdialoger eller 
marknadsundersökningar. 

26
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Hur ser läget ut i Dalarna? 

Länet i siffror 
Att mäta graden av innovation i Dalarna är komplext eftersom det är många faktorer som 
påverkar. Reglab gör en årlig mätning av ett innovationsindex som består av 15 olika 
indikatorer, se bild nedan. 

Indikatorer för innovationsindex 45 

Bilden nedan visar utvecklingen över tid för de län som deltagit, utifrån en sammanvägning 
av alla indikatorer, dvs innovationsindex. Dalarnas kurva är orange. 

Innovationsindex46 

45 https://public.tableau.com/profile/kontigo.ab#!/vizhome/INNOINDEX_2017/1_Indexperregionochr 2019-06-
19 
46 https://public.tableau.com/profile/kontigo.ab#!/vizhome/INNOINDEX_2017/1_Indexperregionochr 2019-06-
19 
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Ett annat sätt är att följa upp förutsättningarna för och effekterna av innovation. 

Andelen företagsamma personer uppgick 2017 till 11,4 % i Dalarna, det högsta värdet hittills 
för Dalarna men något lägre än riket i stort 12,6 %. Nyföretagsamheten var samma år 8,7 per 
1000 invånare, det åttonde lägsta länet (snittet för Sverige var 10,6 per 1000).47 

Länet i siffror.48 

47https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/foretagsa 
mheten-dalarnapdf_641611.html/BINARY/Företagsamheten%20Dalarna.pdf 2019-06-12 

48 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Ditt-lan-i-siffror/Dalarnas-lan?compare=1 2019-06-12 
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Utvecklingen av antalet konkurser i Dalarna i år.49 

Aktörer 
Aktörskartan över alla som på olika sätt har koppling till innovation, tillväxt och 
företagsutveckling är omfattande och aktörernas roller kan vara både överlappande och 
otydliga. Inom ramen för Projekt F7 har de sju norra kommunerna i Dalarna tagit fram 
sammanställningen nedan som ger en mycket bra översikt.50 Kan dock konstatera att 
Upphandlingsdialog Dalarna inte är upptagen. 

51 

49 https://www.uc.se/konkursstatistik/ 2019-06-14 
50 Information om projekt F7: https://www.rattvik.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-
radgivning/natverk-och-projekt/avslutade-projekt/f7.html 
51 Bilaga 2 
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Några ord om/från några aktörer: 

Dalarna Science Park (DSP) 
Hur ser DSP på innovation? ”Definition”, utmaningar mm 

- ”Vi utgår från definitionen av innovation som finns i ”Den nationella 
innovationsstrategin”:Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för 
samhälle, företag och individer. Innovationer är nya lösningar som svarar mot behov 
och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och 
tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många former – ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga värden. 
Dalarna Science Park definierar kortfattat innovation som att skapa nytt värde av 
idéer. 

30

Dagens definition av innovation är betydligt vidare än tidigare och har ökat insikten 
om ett väl fungerande innovationssystem som ett viktigt verktyg för att skapa tillväxt. 
Innovation behöver inte ha sitt ursprung i en forskningsmiljö utan kan komma från ett 
praktiskt företagsperspektiv där ofta kunder och leverantörer är involverade för att 
lösa olika utmaningar. Dalarna Science Park stödjer olika typer av innovationer, allt 
från tekniska produkter, tjänster och system till beteenden, organisation och 
tillvägagångssätt.” 

Vilken bild har DSP av innovation i Dalarna? Omfattning, svårigheter mm 
DSP gör ingen allmän uppföljning av innovation eller tillväxt i Dalarna (förf. anm.) 

Vilken betydelse har upphandling för innovation? 
- ”Mycket liten betydelse i dagsläget. Ökade innovationsupphandlingar skulle eventuellt 

vara en möjlighet att stödja företagens innovationsutveckling.” 

Hur skulle du vilja beskriva era erbjudande angående innovation? 
- Innovationsledning 
- Processledning inom företagsinkubatorn inriktad mot innovation. 
- Informerar och inspirerar näringsliv, akademi och offentlig sektor kring 

innovationsområdet. 
- Stödjer generellt innovativ utveckling och samverkan i regionen.52 

Social innovation (Region Dalarna och Coompanion) 
Hur ser aktörskartan ut? 

• Näringslivet 
• Offentliga aktörer (kommuner, kommunala bolag, Länsstyrelsen, Upphandlingsdialog 

Dalarna, Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen) 
• Civilsamhället (idéburna organisationer, idrott, kultur, lokala utvecklingsgrupper, 

folkbildningen, Svenska kyrkan m fl) 
• Högskolan Dalarna53 

52 Intervju med och mailsvar från Victoria Ställberg, maj 2019 
53 Intervju med och underlag från Mikael Källman, Region Dalarna samt Bengt Sundgren, Coompanion, maj 
2019 
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Vilka utmaningar finns för social innovation? 
• Kunskapen är bristfällig bland aktörerna ovan om nyttor och möjligheter med social 

innovation, upphandling med social hänsyn (här har vi i projekten varit med och 
bidragit med kunskap på olika sätt och vi ser att kunskapen och intresset har ökat 
markant men det finns mer kvar att göra…), innovationsupphandling, IOP, sociala 
investeringsfonder och sociala utfallskontrakt m.m. 

31

• Många olika perspektiv och aktörer - vilka har varit de sociala innovatörerna jämför 
ASF m fl och vilka är sociala innovatörer idag och vilka vill vi ska vara sociala 
innovatörer i morgon? Många av dessa aktörer upplever en hög tröskel för att delta i 
offentliga upphandlingar m.m. 

• Upphandlingsprocesserna behöver göras mer tillgängliga för mindre organisationer då 
undersökningar och rapporter visar att bl a sociala företag och entreprenörer idag har 
svårt att konkurrera vid offentlig upphandling. Vid offentlig upphandling väger ofta 
kostnaden tyngre än aspekter som social nytta. Ett annat exempel är att kontrakten vid 
offentlig upphandling ofta är mycket omfattande med specifika krav gällande 
finansiella tillgångar och dokumentation över tidigare uppdrag, vilket mindre företag/ 
sociala företag generellt sett har svårt att tillgodose. 

• Sektorsövergripande dialoger är en kritisk framgångsfaktor. Hur kan vi få till dessa på 
ett bra sätt som passar alla parter och hur kan vi samtidigt höja 
samverkanskompetensen som även den är en kritisk framgångsfaktor. 

• Det krävs stor kunskap och kompetens hos beställaren (och den potentiella 
leverantören) för att förstå nytta och möjligheter med olika former av upphandling. 

• Det flesta metoder för att mäta effekter för t ex samhällsnytta är komplexa. Enklare 
metoder behövs både för upphandlingar och för löpande uppföljning/utvärdering.54 

Dalecarlia Growth 
Finansiering av affärsidéer eller utveckling av dem är ofta en utmaning för små och 
medelstora företag. Ett viktigt komplement till de offentliga finansiärerna och bankerna är 
Dalecarlia Growth som är något så ovanligt för Dalarna som ett privatägt riskkapitalbolag. 
Deras uppdrag är att: ”genom sin regionala satsning bidra med tillväxt i Dalarna. Dalecarlia 
Growth investerar företrädesvis i regionala bolag endera i samband med tillväxtkapital eller 
generationsväxling”. 55 

Besöksnäringen 
Besöksnäringen är stark i Dalarna inte minst med stora aktörer som Skistar, Idrefjäll och 
Grönklittsgruppen, men även inom denna bransch är merparten små företag. Ofta har de en 
stark passion för den verksamhet, plats eller aktiviteter de driver men ser inte alltid hur 
affärsmodellen blir optimal. Dessutom är deras verksamhet igång 24/7.56 Utmaningarna är 
många men den kanske allra största utmaningen är hur besöksnäringen kan tillgängliggöras 
för besökaren på ett hållbart sätt. Dalarnas naturupplevelser är en viktig besöksanledning men 
risken att överexploatera dessa och locka hitta besökare som inte reser klimatsmart kan 
långsiktigt äventyra dessa naturupplevelser. För detta finns ett stort behov av innovation och 
nya lösningar. I tider av ”klimatångest” blir innovativa och hållbara lösningar en allt viktigare 
konkurrensfördel. 

54 Intervju med och underlag från Mikael Källman, Region Dalarna samt Bengt Sundgren, Coompanion, maj 
2019 
55 http://dalecarliagrowth.se 2019-06-16 
56 Intervju med Barbro Trum, affärsutvecklare inom besöksnäringen via egna bolaget By Trum AB, 2019-04-15 
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Inom området finns bland annat en del projektfinansierade stödresurser och metoder som t ex 
Kurbits och Produktlab Outdoor. Dessutom har Visit Dalarna egna affärsutvecklare som skall 
kunna stödja branschen med utveckling.57 

32

Vem är ansvarig för uppföljning av innovation och tillväxt? 
Under denna förstudie har det inte framkommit att någon offentlig aktör i Dalarna har ett 
uppdrag att följa upp innovation i kombination med tillväxt i Dalarna. Intresseorganisationer 
som t ex Svenskt Näringsliv och Företagarna följer delvis detta men ett så viktigt område med 
stor betydelse för Dalarnas strategiska utveckling borde följas med större intresse med ett 
tydligt ansvar till någon offentlig aktör. 

Innovationsupphandling 
Inom ramen för denna förstudie har en enkel enkät skickats till ett antal offentliga aktörer i 
Dalarna, bland annat alla kommuner, regionen, länsstyrelsen och högskolan. Av de svarande 
uppger två stycken att de genomfört innovationsupphandlingar (beroende på hur strikt 
definitionen är) de senaste tre åren. På frågan om hur stor del av sin omsättning som 
motsvarar upphandlade varor och tjänster så varierar svaren mellan 18-25 %58, vilket enligt 
UDD innebär ca 20 miljarder/år.59 Om de offentliga aktörerna skulle använda 
innovationsupphandling mer så skulle det sannolikt öka förutsättningarna för både innovation 
och tillväxt i näringslivet. Med tanke på att innovationsupphandling används näst intill 
obefintligt idag skulle varje liten ökning få positiva effekter. 

Några förklaringar till att innovationsupphandling knappt används kan hittas i svaren på fråga 
5 och 6 i enkäten, se bilderna nedan. 

60 

På frågan om vilka områden de ser störst behov av att hitta innovativa lösningar inom gavs 
följande svar: 

• Vård, skola och omsorg 
• Teknik, samhällsbyggnad, entreprenadsidan 
• Besparingar/effektivisering 
• Stödverksamheter, effektivare administration, upphandlingar 
• Digitalisering 

57 Intervju med Barbro Trum, affärsutvecklare inom besöksnäringen via egna bolaget By Trum AB, 2019-04-15 
58 Bilaga 1 
59 Uppgift från Kerstin Angberg-Morgården, 2019-06-13 
60 Bilaga 1 
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Slutsatser och rekommendationer 
1. Den kanske viktigaste slutsatsen och möjligen svåraste att ändra är synen på 

upphandling där en upphandlande part skall definiera, ställa omfattande och tydliga 
krav på vad som skall levereras utan krav på dialog med de som kan vara tänkbara 
leverantörer. Samråd före upphandling är både lagligt och lämpligt men det är inget 
krav. En större förståelse för varandra, dvs offentliga aktörer och leverantörer skulle 
sannolikt ge bättre resultat vid upphandlingar, både avseende antalet lämnade 
anbud och resultatet av dem. Utbildning och mer dialog kan bidra till detta. För att 
lyckas utveckla komplexa tjänster och produkter är jag övertygad om att 
samskapande mellan upphandlande organisation och leverantör kommer lyckas bäst. 
För detta krävs nya metoder men framförallt ett nytt synsätt – från att sitta i 
elfenbenstornet och planera till samskapande. 

33

2. I Sverige upphandlas varor och tjänster för motsvarande 630 miljarder kronor årligen 
och i Dalarna ca 20 miljarder kronor. I dag genomförs ett ytterst begränsat antal 
innovationsupphandlingar i Dalarna. Det är därför viktigt att successivt öka andel och 
även en liten ökning har sannolikt en stor potential i att öka innovationsförmågan 
och tillväxten i Dalarna. Här kan UDD göra skillnad genom att initiera, underlätta, 
följa upp och sprida goda exempel på innovationsupphandling så att fler kan följa 
efter. Varför inte ta initiativ till att koordinera ett innovationspartnerskap mellan 
flera offentliga aktörer? 

3. Många avstår helt från att göra affärer med offentlig verksamhet därför att det är för 
krångligt och tar för mycket tid som kanske är bortkastad om man inte vinner avtalat. 
Fortsätt söka lösningar för att förenkla i kombination med utbildningar. Undersök 
möjligheten att utveckla bättre digitala lösningar. 

4. Överformalisera inte direktupphandlingar. Efter att gränsen för direktupphandlingar 
höjdes 2014 bl a för att möjliggöra för fler lokala företag att kunna leverera varor och 
tjänster, så har många offentliga organisationer infört egna regelverk som i stort sett 
innebär att det skall upphandlas på samma sätt ändå. Våga nyttja taket för 
direktupphandlingar så kommer det ge möjlighet till mer innovation – dessutom 
lokalt och regionalt. 

5. Vem följer upp innovation och tillväxt? Ett så strategiskt område med stor betydelse 
för Dalarnas utveckling borde följas med större intresse med ett tydligt ansvar till 
någon offentlig aktör. 

6. Genomför ett pilotprojekt hos någon offentlig aktör som syftar till att öka antalet 
innovationsupphandlingar och upphandling av moderna, innovativa lösningar. 
Projektet bör fokusera på analysen innan upphandlingen påbörjas med stöd av 
exempelvis leverantörsdialoger eller marknadsundersökningar. UDD skulle förslagsvis 
kunna initiera och finansiera ett sådant pilotprojekt. 

22 
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Bilaga 1 

Enkät till offentliga aktörer i Dalarna 

Tillfrågade (19 st): 
Dalarnas kommuner 
Länsstyrelsen Dalarna 
Region Dalarna 
Högskolan Dalarna 
Upphandlingscenter FalunBorlänge-regionen 

Svarande (9 st): 
Hedemora kommun 
Mora kommun 
Orsa kommun 
Borlänge kommun 
Rättviks kommun 
Leksands kommun 
Ej namngiven kommun 
Högskolan Dalarna 
Upphandlingscenter FalunBorlänge-regionen 

Svarsfrekvens: 47 % 

Hur många personer jobbar direkt/indirekt med upphandling i din organisation? 
Ca 100 
4 upphandlare, 5-7 beställare med direktupphandlingar, i snitt 80 upphandlingar per år 
jobbar minst en person per upphandling från behovsägare 
22 personer varav 19 strategiska/taktiska upphandlare 
Ca 10 personer 
Hos upphandlingscenter (Ludvika) finns ca 15 anställda. De jobbar dock åt 6 kommuner. I 
Borlänge kommun finns 1 upphandlare och sedan ca 10 personer i organisationen som gör 
direktupphandlingar och byggentreprenadupphandlingar. 
En person 
1 
1 
2/många 

1 
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Bilaga 1 

Hur stor andel av din organisations totala/omsättning motsvarar upphandlade varor 
och tjänster? 

260 mkr (av ca 1 miljard kr) 
Ca 25 % 
Våra samverkande kommuner hade 2018 affärsvärden på ca 3,5 miljarder kronor. Uppgift 
enligt Double Checks rapport i april 2019 till UDD. 
-
Ca 18 % av Borlänge kommuns kostnader kan 2018 hänföras till inköp/upphandling. 
Ingen uppgift 
Osäker 
20-25 % 
Vet ej 

Hur många innovationsupphandlingar har ni genomfört unde de senaste tre åren? 
Vilka? 

0 
1-3 beroende på vad som avses med innovationsupphandling, 5 st DIS, inredning av nya 
brandstationen, inslag av innovationer vid olika upphandlingar 
Vi har gjort en handfull innovationsupphandlingar och även ett antal innovationsvänliga 
upphandlingar 
0 
0 
0 
0 
Vet ej 
0 

Hur bedömer ni era kunskaper och förmåga inom innovationsupphandling/beställare 
av nya lösningar? 

Bristfälliga 
Bristfälliga 
Tillräckliga 
Bristfälliga 
Bristfälliga 
Tillräckliga 
Tillräckliga 
Bristfälliga 
Bristfälliga 

2 
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Bilaga 1 

Sveriges Kommuner och Landsting pekar på behovet av att hitta nya arbetssätt för att 
överbrygga gapet mellan otillräckliga skattemedel och medborgarnas behov. Hur 
bedömer du er innovationsförmåga, dvs förmågan att hitta nya lösningar för era 
utmaningar? 

Bristfälliga 
Bristfälliga 
Bristfälliga 
Tillräckliga 
Tillräckliga 
Tillräckliga 
Tillräckliga 
Bristfälliga 
Bristfälliga 

Vilken del av din organisation, funktion eller sakområde ser du störst behov av att hitta 
nya innovativa lösningar de närmaste fem åren? 

Behövs inom vården, skolan och administrationen 
Tekniska förvaltningen 
Har inte tillräcklig sakkunskap för att svara. Generellt är det inom teknik/samhällsbyggnad 
men även stödverksamhet samt kärnverksamhet med ett antal förvaltningar inom vård, 
skola och omsorg. Besparingstider och strukturplaner i kommunerna. 
Digitalisering 
Upphandlingscenter 
Digitalisering 
Entreprenadsidan 
Effektivare administration 
Vet ej 

Var hittar/söker nu framförallt inspiration för att hitta idéer på nya lösningar som 
sedan kan upphandlas eller föras in? 

Andras upphandlingar, Upphandlingsmyndigheten, leverantörer 
Upphandlingsmyndigheten, UDD och olika nätverk samt branschmedia 
Omvärldsbevaking 
Omvärldwanalys 
Omvärldsbevakning av leverantörer, branschorgan och andra upphandlande myndigheters 
tidigare upphandlingar 
Intern inom Högskolesektorn via SUHF 
Mässor och andras erfarenheter 

3 
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Bilaga 1 

Har ni behov och intresse av att genomföra en innovationsupphandling? Inom vilket 
område? 

Ja, inom alla områden 
Ja. Vi genomför årligen ca 200 upphandlingsprocesser för sex dalakommuner. 
Vet ej. 
Ingen planerad i närtid. 
Inget jag känner till just nu 
Intresse finns, men oklart inom vilket område just nu. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-09-10 GNU 2019/20-00 

UpphandlingsCenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se 

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 i upphandlarsverige och SKL referensgrupp upphandling. 

- Remiss Upphandlingsplan 2020 
Nyheter, hanteringen och tidplan. 

- 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
 Hur går det för oss och uppföljning. 

- Nämndplan 2019-2021 
Fokus på de sex inriktningsmålen och uppföljning. 

- Gemensam Controllergrupp 
Samverkan kring inköpsstyrning och avtalsuppföljning i kommunerna. 

- Rättssäkra offentliga affärer 
Information kring aktuella överprövningar och rättsfall. 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter 

mailto:anders.karlin@ludvika.se
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Enligt sändlista 

Remissomgång 1 Upphandlingsplan 2020 

1. Svar på remiss 1 
UpphandlingsCenter behöver era synpunkter på upphandlingsplanen 
senast torsdagen den 10 oktober 2019. 

Svar på upphandlingsplan 2020 och era tillkommande 
upphandlingsbehov/-områden skickas till uhc@ludvika.se. 

Frågor om upphandlingsplan 2020 och remissen besvaras av Mariana 
Hasselström, tel. 0240-860 67 alt. mariana.hasselstrom@ludvika.se. 

2. Varför en gemensam upphandlingsplan? 
UhC utför samordnade upphandlingar där det finns affärsnytta för 
våra samverkande kommuner. 

Nyhet för år 2020 är att Avesta kommun ansluter som samverkande 
kommun tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, 
Ludvika, Säter och Hedemora. 

UhC har genomfört ett arbete 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 preliminär 
upphandlingsplan för 2020 upprättats. 

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 göras 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 och tidig dialog om planerade 
upphandlingar för leverantörer/företag (lokalt och regionalt
näringsliv). 

3. Hantering av upphandlingsplan 2020 och tidplan 
I upphandlingsplanen presenteras de upphandlingsområden (samordnade 
upphandlingar och kommunspecifika upphandlingar) som är planerade 
att upphandlas under 2020. 

De angivna sakkunniga i planen är de som deltagit tidigare. Kontrollera 
att de personerna fortfarande är aktuella, annars anger ni nya sakkunniga. 

Upphandlingscenter • 0240-860 00 • uhc@ludvika.se • www.upphandlingscenterfbr.se 

mailto:mariana.hasselstrom@ludvika.se
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Vid eventuella tillkommande upphandlingar (flik 2) ska sakkunniga 
anges med kontaktuppgifter samt uppskattad volym. 

Tidplan presenteras nedan: 

2019-09-10. Frågeomgång 1. Planen remitteras till samtliga samverkande 
kommuner (Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter, Hedemora och 
Avesta) samt VBU och RDM. 

2019-10-10. Remissvar 1 inkommer och beredning sker av UhC. 

2019-10-24. Frågeomgång 2. Uppdaterad plan (tillkommande 
upphandlingar) remitteras till samtliga samverkande kommuner.
Uppdaterad plan (komplett) remitteras till samtliga anslutna bolag 
och förbund som erbjuds att delta i samordnade upphandlingar/ramavtal. 

2019-11-11. Remissvar 2 inkommer och beredning sker av UhC. 

2019-11-18. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) 
fastställer upphandlingsplan 2020. 

Under perioden december 2019 till och med januari 2020 kommer
beslutade upphandlingar av GNU att fördelas mellan Upphandlings-
centers olika team. Sakkunniga för respektive samverkande kommun
inbjuds till uppstartsmöte, när upphandlingen startar, i referensgrupper 
per upphandling. 

4. Socialt hållbar upphandling 
Vi vill redan i upphandlingsplan lyfta fram det prioriterade målområdet 
social hållbarhet. Att tidigt kunna beakta kommunernas önskemål 
att ställa krav på social hänsyn vid upphandling av varor och tjänster. 

Att inkludera sociala hänsyn i upphandlingar kan bland annat bidra till att 
de personer som arbetar med att utföra offentliga kontrakt har skäliga 
arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 

Sociala hänsyn vid upphandling behöver inte bara omfatta arbetsvillkor 
utan kan även syfta till att främja sysselsättning, ge lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet, öka social integration och förbättra 
tillgängligheten i samhället. 

Bas-Avancerad eller spjutspets 
I vår modell för hållbar upphandling finns tre olika nivåer för
kravställande: 

Basnivå; Omfattar krav på dokumentation i anbudet. Anbudsgivaren får i 
text beskriva hur de arbetar i dessa frågor. Skrivningen används som 
särskilt kontraktsvillkor. De ska även skriva om de inte alls arbetar med 
dessa frågor. 

Avancerad nivå; Anbudsgivaren kan anställa personer som har svårighet 
att komma in på arbetsmarknaden, erbjuda praktikplatser eller delta i 
möten och samtal för att försöka uppnå detta. Skrivningen används som 
särskilt kontraktsvillkor. 

Upphandlingscenter • 0240-860 00 • uhc@ludvika.se • www.upphandlingscenterfbr.se 
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Spjutspetsnivå; Anbudsgivaren ska anställa personer som har svårighet 
att komma in på arbetsmarknaden eller erbjuda praktikplatser. 
Skrivningen används som särskilt kontraktsvillkor. 

I upphandlingsplanen ska ni ange vilka upphandlingar som ni anser 
lämpliga för socialt hållbar upphandling. Detta gör ni genom att i kolumn 
”socialt hållbar upphandling” ange ett av tre alternativ som anges. 
Alternativen är 1) Sysselsättning (praktikplats), 2) Reserverad upphandling 
(sociala företag) och 3) Ej aktuellt. Detta gäller även tillkommande 
upphandlingar (flik 2). 

5. Så här arbetar vi på Upphandlingscenter 
Det är en stor bredd på de ramavtal vi tillhandahåller. Gemensamt 
för alla dessa olika avtals-/upphandlingsområden är att de har hög 
användning eller är angelägna ur verksamhetssynpunkt. 

Vi får löpande förslag på varu- och tjänsteområden från våra beställare
och sakkunniga hos samverkande kommuner. Vi samlar själva ihop 
information om vilka av våra egna ramavtal eller avtal som tidigare har
tecknats av de samverkande kommunerna var för sig som kommer att 
upphöra/avslutas under 2020. De avtal som har förlängningsmöjlighet 
kommer att hanteras av UhC enligt särskild rutin. 

Dessa förslag på upphandlingsområden sammanställs och remitteras i en 
upphandlingsplan, en gång per år, för att bedöma vilken affärsnytta vi kan 
tillföra inom respektive område. 

6. Instruktion och särskilt viktigt att belysa i ert remissvar 

 Vilka upphandlingar i upphandlingsplan 2020 önskar ni (finns 
behov?) ansluta er till samt uppgift om sakkunniga. Se flik 1. 

 I vilka upphandlingar önskar ni ställa krav på socialt hållbar 
upphandling. Se flik 1och 2. 

 Vilka egna tillkommande kommunspecifika upphandlingar har ni 
behov av att genomföra under 2020, med beskrivning, volym, 
uppgift om önskad avtalsstart samt uppgift om sakkunniga. 
Se flik 2. 

 I det fall ni har synpunkter på planerad eller tillkommande 
upphandling vänligen skriv in detta i kolumn med kommentar. 

Ludvika den 10 september 2019 

Anders Karlin Mariana Hasselström 
Chef Upphandlingscenter Upphandlingschef 

Upphandlingscenter • 0240-860 00 • uhc@ludvika.se • www.upphandlingscenterfbr.se 
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Bilagor 
Preliminär Upphandlingsplan 2020 daterad 2019-09-10 med 
instruktion om hur den ska användas och fyllas i. 

Sändlista 
Falu kommun, Sari Nilsson Ekonomichef 

Borlänge kommun, Anders Ullvén Ekonomichef 

Ludvika kommun, Åsa Grans Ekonomichef 

Gagnefs kommun, Jenz Ek Ekonomichef 

Säters kommun, Torbjörn Matsson Ekonomichef 

Hedemora kommun, Anna-Lotta Sjöstrand Ekonom 

Avesta kommun, Nisse Gustafsson Ekonomichef 

Västerbergslagens utbildningscentrum, Camilla Catbagan 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Per Leijström 

Kopia 
Borlänge kommun, inkop@borlange.se 

Upphandlingscenter, samtliga kommunansvariga upphandlare 

Upphandlingscenter • 0240-860 00 • uhc@ludvika.se • www.upphandlingscenterfbr.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Diarienummer 

2019-09-10 GNU 2019/21-00 

UpphandlingsCenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se 

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 10 september 2019 

Beslut skickas till 
Akten 

mailto:anders.karlin@ludvika.se
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GEMENSAM NÄMND 
FÖR UPPHANDLINGSSAMVERKAN 

Delegationsbeslut 
2019-09-10 1 (8) 

Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 2019-05-10 GNU 2018/148 Falun VS-arbeten Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Bravida Sverige AB, Borlänge 

Tunabygdens VVS-Installatör AB, 

Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-05-14 GNU 2019/42 Leasing av bandgrävare och 

hjullastare – Gymnasieskolan 

Borlänge 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Swecon Anläggningsmaskiner AB, 

Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-05-17 GNU 2019/9 Måleriarbeten - Falun Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Sandå Sverige AB, Falun 

Miljonären-Lindfeldts Måleri AB, Bor-

länge 

Bröderna Thuntröms Måleri Aktiebo-

lag, Ludvika 

Mariana Hasselström 2019-05-24 GNU 2019/25 Arborister – Falun och Lud-

vika kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Trädakuten Ekalak AB, Falun 

Mariana Hasselström 2019-05-27 GNU 2019/53 Bergkross för halkbekämp-

ning och markanläggning -

Ludvika 2019-2 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Ludvika Lastbilcentral AB, Ludvika 

Mariana Hasselström 2019-05-28 GNU 2019/6 Portionsformar och förslut-

ningsfilm – 2019 – Borlänge, 

Falun, Ludvika och Hede-

mora kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Aktiebolaget Tingstad Papper, Göte-

borg 

S:\UpphandlingsCenter\Administration\Delegationsbeslut\Tagna delegationsbeslut\Delegationsbeslut 2019\Delegationsbeslut 2019-09-16\Delegationsbeslut 2019-09-09.docx 
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LUDVIKA KOMMUN 2 (8) 

Mariana Hasselström 2019-06-04 GNU 2019/36 Fordonsförsäkringar –Bor-

länge kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Dalarnas Försäkringsbolag, Falun 

Mariana Hasselström 2019-06-07 GNU 2019/39 Livräddningsutrustning 2019 

– Borlänge, Falun och Lud-

vika kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Shore Safety A- Miljö AB, Västra 

Frölunda 

Mariana Hasselström 2019-06-07 GNU 2019/57 Ventilationsmaterial Falun, 

Falu kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB, 

Falun 

Mariana Hasselström 2019-06-07 GNU 2019/5 Material för undervisning 

inom STEAM, Borlänge, 

Falun, Gagnef, Hedemora, 

Ludvika och Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Freken AB, Älta. 

Lekolar AB, Osby 

M punkt nu Sverige AB, Linköping 

Mariana Hasselström 2019-06-10 GNU 2019/11 Trygghetsskapande utbild-

ningar – 2019, Borlänge, 

Falun och Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Nordic Protection Academy AB, Land-

vetter Airport 

Mariana Hasselström 2019-06-14 GNU 2019/35 Handledartjänst vuxensekt-

ionen Falun, Falu kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB, 

Kopparberg 

Anelod Utveckling AB, Säter 

HANSHOFF, SUSANNE, Bandhagen 

Ideella föreningen S:t Lukas Dalarna 

med firma S:t Lukas Dalarna, Falun 

PsykologNu Sverige AB, Stockholm 

Recatch, Falun 

Dedicare AB (publ), Stockholm 

Kyhle Konsult AB, Säter 

Mariana Hasselström 2019-06-14 GNU 2019/60 Kart- och mätningstjänster 2, 

Hedemora och Ludvika kom-

mun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Hovås Mätkonsult AB, Göteborg 

S:\UpphandlingsCenter\Administration\Delegationsbeslut\Tagna delegationsbeslut\Delegationsbeslut 2019\Delegationsbeslut 2019-09-16\Delegationsbeslut 2019-09-09.docx 
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LUDVIKA KOMMUN 3 (8) 

Mariana Hasselström 2019-06-17 GNU 2019/47 Platsannonsering – riktade 

och sponsrade inlägg i soci-

ala medier- Gagnef, Gagnefs 

kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Adsup AB, Göteborg 

Mariana Hasselström 2019-06-19 GNU 2019/56 Drift av vård- och omsorgs-

boenden i Falu kommun 

2020 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen avbryts och övergår i för-

handlat förfarande på grund av att inget 

av de inkomna anbuden uppfyllde 

samtliga ställda krav. 

Mariana Hasselström 2019-06-19 GNU 2018/122 Brandsläckningsutrustning 

och utrymningsplaner för 

delområde 1, 2, 3 och 5 – 
Falun, Borlänge, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika kommun 

samt RDM 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Cupola Norr AB, Falun 

Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm 

Mariana Hasselström 2019-06-20 GNU 2019/4 Planeringssystem, uppfölj-

ningssystem/insatsregistre-

ringssystem och nyckelfri 

hemtjänst till Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Tunstall AB, Malmö 

Mariana Hasselström 2019-07-01 GNU 2019/63 Snöröjning och halkbekämp-

ning – Gagnef 2019 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen avbryts på grund av bris-

tande konkurrens då endast ett anbud 

har inkommit. 

Mariana Hasselström 2019-07-01 GNU 2019/43 RFID-utrustning till bibliotek 

– Falun, Borlänge, Ludvika 

och Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

P.V. Supa Sweden AB, Lidköping 

Mariana Hasselström 2019-07-01 GNU 2019/52 Företagshälsovård, Borlänge, 

Falun, Gagnef, Hedemora 

och Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Dalarnas Företagshälsa AB, Bor-

länge 
Mariana Hasselström 2019-07-01 GNU 2019/38 Drogtester 2019, Borlänge, 

Falun, Hedemora och Lud-

vika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Pro Diagnostics Scandinavia AB, 

Höllviken 

S:\UpphandlingsCenter\Administration\Delegationsbeslut\Tagna delegationsbeslut\Delegationsbeslut 2019\Delegationsbeslut 2019-09-16\Delegationsbeslut 2019-09-09.docx 



    

 

  

  

    

 

  

 

  

 

   
 

  

 
    

  

  

   

  

 

 
      

 

 

 

  

 

   
 

  

   

 

   

 

 

 

 

  
    

  

 

 

 

 

  

 

    

  

  

   

 

 

  

48

LUDVIKA KOMMUN 4 (8) 

Mariana Hasselström 2019-07-01 GNU 2018/126 Kommunikationstjänster 

Borlänge 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen, grupp 1: PR och kriskom-

munikation avbryts på grund av att an-

buden inte motsvarar föremålet för 

upphandlingen. 

Mariana Hasselström 2019-07-01 GNU 2019/46 Träd, perenner och växter, 

Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen avbryts på grund av bris-

tande konkurrens. 

Mariana Hasselström 2019-07-01 GNU 2018/126 Kommunikationstjänster 

Borlänge (exkl grupp 1). 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

AJ E-Print AB, Stockholm 

Bulldozer Kommunikationsbyrå AB, 

Karlstad 

Anders Karlin 2019-07-03 GNU 2019/47 Platsannonsering – riktade 

och sponsrade inlägg i soci-

ala medier Gagnef kommun 

Upphandlingscenter yttrar sig i över-

prövningsmål (Förvaltningsrätten) 

med Jobtip AB som motpart. 

Mariana Hasselström 2019-07-09 GNU 2019/45 Personlig assistans på entre-

prenad Falun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Shamsen Assistans AB, Djurås 

Mariana Hasselström 2019-07-19 GNU 2019/38 Drogtester 2019, Borlänge, 

Falun, Hedemora och Lud-

vika kommun 

Upphandlingscenter yttrar sig i över-

prövningsmål (Förvaltningsrätten) med 

nal von minden GmbH 

som motpart. 

Mariana Hasselström 2019-07-25 GNU 2019/122 Brandsläckningsutrustning 

och utrymningsplaner för 

delområde 1, 2, 3 och 5 – 
Falun, Borlänge, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika kommun 

samt RDM 

Upphandlingscenter yttrar sig i över-

prövningsmål (Kammarrätten) med 

Vivestra Brandskydd AB som motpart. 

Mariana Hasselström 2019-08-16 GNU 2019/50 Service och underhåll av his-

sar mm 2-Falun, Gagnef, Sä-

ter och Hedemora kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Midroc Electro Aktiebolag, 

Hedemora 

Hissdelen i Norden AB, Borlänge 

S:\UpphandlingsCenter\Administration\Delegationsbeslut\Tagna delegationsbeslut\Delegationsbeslut 2019\Delegationsbeslut 2019-09-16\Delegationsbeslut 2019-09-09.docx 
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LUDVIKA KOMMUN 5 (8) 

Mariana Hasselström 2019-08-16 GNU 2019/3 Verksamhet- och planerings-

system för Sociala sektorn, 

Vård och omsorg samt AIK, 

Falu kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Logica Sverige AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-08-16 GNU 2019/30 Elarbeten Hedemora Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Midroc Electro Aktiebolag, 

Hedemora 
Mariana Hasselström 2019-08-19 GNU 2019/72 Elevadministrativt system 

Falun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Göteborgs IT Konsult Gotit AB, 

Göteborg 

Mariana Hasselström 2019-08-20 GNU 2019/54 Byggarbeten - Hedemora Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Byggpartner i Dalarna Service AB, 

Borlänge 

PaCoRa Bygg AB, Krylbo 

Österlings Bygg Aktiebolag, 

Hedemora 

Mariana Hasselström 2019-08-20 GNU 2019/58 
VS arbeten - Hedemora 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Dalarnas Rörinstallation AB, Borlänge 

Tunabygdens VVS-Installatör AB, 

Borlänge 

Vattenhuset i Borlänge AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-08-22 GNU 2019/99 Nätverkskommunikation – 
Falun 2019 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Cygate AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-08-22 GNU 2019/65 Låssystem och låssmedsar-

beten 2019-Falun och Gag-

nef kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Göthes Säkerhet Aktiebolag, Falun 

S:\UpphandlingsCenter\Administration\Delegationsbeslut\Tagna delegationsbeslut\Delegationsbeslut 2019\Delegationsbeslut 2019-09-16\Delegationsbeslut 2019-09-09.docx 
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LUDVIKA KOMMUN 6 (8) 

Mariana Hasselström 2019-08-23 GNU 2019/41 Spolning, slamsugning, ren-

göring, besiktning av cister-

ner 2019 – Falu och Hede-

mora kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Enerco GR AB, Hofors 

Ragn-Sells Aktiebolag, Borlänge 

Relita Industri & Skadeservice AB, 

Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-08-30 GNU 2019/66 Avfallskärl 2019 – Borlänge, 

Gagnefs, Ludvika, Säters 

kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

PWS Nordic AB, Perstorp 

Mariana Hasselström 2019-08-28 GNU 2019/73 Isbanemaskin – Ludvika 

kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Zamboni Europé AB, Österfärnebo 

Mariana Hasselström 2019-08-29 GNU 2019/62 Snöröjning och halkbekämp-

ning – Ludvika 2019 (för-

handling) 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

MaserFrakt Aktiebolag, Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-08-29 GNU 2018/124 Sjuksköterskor 2018 – Bor-

länge, Falu, Gagnefs, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommun 

Upphandlingscenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvali-

ficeringskraven : 

Arveda Vårdkonsult AB, Åmotfors 

Mariana Hasselström 2019-08-30 GNU 2019/78 Tekniska konsulttjänster – 
Ramavtal Byggkonstruktion 

– Gagnefs och Hedemora 

kommun, samt Aktiebolaget 

Hedemorabostäder 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Norconsult AB, Ludvika Kommun 

Tyréns AB, Borlänge 

ÅF-Infrastructure AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-08-30 GNU 2019/56 Drift av två vård- och om-

sorgsboende i Falu kommun 

2020- Norshöjden och 

Daljunkaregården. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

A&O Ansvar och omsorg AB, Norrkö-

ping (UE: Gunnar Dafgård, Källby-

måltidsleverantör) 

Mariana Hasselström 2019-08-30 GNU 2019/40 Fastighetsutvärdering, 

Skogsfastighetsvärdering, 

Fastighetsrätt och Strategisk 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Svefa Aktiebolag, Falun 

Forum fastighetsekonomi AB, Stock-

holm 
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LUDVIKA KOMMUN 7 (8) 

fastighetsrådgivning – Bor-

länge, Falu, Gagnefs, Lud-

vika och Säters kommun 

Norrbryggan AB, Falun 

Skogssällskapet Förvaltning AB, Falun 

SWECO Management AB, Falun 

Archus Development Aktiebolag, Väs-

terås 

Mariana Hasselström 2019-09-03 GNU 2019/87 Lastmaskinredskapsbärare 

Säter-2 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Dala Lantbruksmaskiner Service Ak-

tiebolag, Falun 

Mariana Hasselström 2019-09-03 GNU 2018/124 Sjuksköterskor 2018 – Bor-

länge, Falu, Gagnefs, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommun 

Upphandlingscenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvali-

ficeringskraven : 

Instacura AB, Uppsala 

Mariana Hasselström 2019-09-04 GNU 2019/79 Konsultstöd medarbetardri-

ven chefsstöd utveckling 

(MCU) 2019 – Borlänge och 

Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Nordpuls AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-09-05 GNU 2019/102 Tvättjänst Ludvika 2020 Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen avbryts på grund av inga 

inkomna anbud – bristande konkur-

rens. 

Mariana Hasselström 2019-09-05 GNU 2019/122 Brandsläckningsutrustning 

och utrymningsplaner för 

delområde 1, 2, 3 och 5 – 
Falun, Borlänge, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika kommun 

samt RDM 

Upphandlingscenter meddelar att det 

finns inget att invända mot en eventuell 

vilandeförklaring begärd av Kammar-

rätten. 

Mariana Hasselström 2019-09-06 GNU 2019/29 Tekniska konsulttjänster – 
Arkitekter husbyggnad, 

Landskapsarkitekter, Planar-

kitekter – Borlänge och Gag-

nefs kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Grupp Arkitekt husbyggnad: 

Mondo arkitekter Dalarna AB, Falun 

Arkitektgruppen GKAK i Ludvika 

Norconsult AB, Stockholm (Ludvika) 
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LUDVIKA KOMMUN 8 (8) 

Grupp Landskapsarkitekter: 

ÅF-Infrastructure AB, Luleå 

Pontarius AB, Stockholm 

Total arkitektur och Urbanism TAU 

AB, Stockholm (Falun) 

Grupp Planarkitekter: 

ÅF-Infrastructure AB, Luleå (Bor-

länge) 

Norconsult AB, Stockholm (Ludvika) 

PE Teknik & Arkitektur AB, Stock-

holm 

Mariana Hasselström 2019-09-06 GNU 2019/51 Sotning (rengöring) Ludvika 

kommun 

(tjänstekoncession) 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Ludvikasotaren AB, Ludvika 
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