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

Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU  2017/73

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

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 2017.

Det blev ett mindre överskott i 2017 års verksamhet med 0,1 mnkr, som 
återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet. 

Fler samordnade upphandlingar där ett antal icke samverkande kommuner har 
anslutit t.ex. dalagemensam telefoniupphandling och strategiska livsmedels-
upphandlingar. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre 
övriga kostnader.

UpphandlingsCenter (UhC) har haft en ökad efterfrågan på erbjudna tjänster. 
UhC har genomfört 231 upphandlingar/uppdrag inkl. 47 genomförda 
direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.      
88 % upphandlingar/uppdrag har avslutats enligt upphandlingsplan 2017. 
Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, konsulter och 
livsmedel till IT-system, fordon och fastighetstjänster.

Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull upphandling, t.ex. reserverade 
upphandlingar för sociala företag samt möjlighet till praktikplatser eller 
motsvarande.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCetner

Bilagor
1. Bokslut 2017
2. Verksamhetsberättelse 2017
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Ludvika kommun
Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU 2017/73

Sida
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Beslut skickas till
Fullmäktige i Falu kommun
Fullmäktige i Borlänge kommun  
Fullmäktige i Ludvika kommun 
Fullmäktige i Hedemora kommun
Fullmäktige i Gagnef kommun 
Fullmäktige i Säters kommun
Akten 
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Stöd- och styrningsförvaltningen

Arléne Eneroth

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

Bokslut UhC 2017

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

Enhet Budget 2017 2017 2017 Bokslut 2017 mot budget

Upphandlingscenter 0 15 216 15 216 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Drift 0 15 216 15 216 0 0

Därav kapitalkostnadsförändringar 0

Drift exkl kapitalkostnadsförändringar 0

Kostnads- och intäktsslag

Total 

Löne- Kapital- Lokal- Övriga

kostnad kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2017 11 862 60 347 2 184 14 453 0

Bokslut 2017 10 359 60 353 4 444 15 216 0

Avvikelse 2017 1 503 0 -6 -2 260 -763 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 11 862 17,00 10 359 -2,00 -1 503

Personal 19,00 11 862 17,00 10 359 -2,00 -1 503

Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse
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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. 

I grunden är skapandet av UpphandlingsCenter ett sätt 
att förstärka de medverkande kommunernas samlade 
upphandlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval 
av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 
upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCen-
ter (UhC) svara för alla upphandlingar med undantag av 
direktupphandlingar 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 
idrottsverksamhet 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. 

UhC har genomfört ca 230 upphandlingar/uppdrag 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 

 Ökad efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord i antal 
beställda direktupphandlingar och annonseringar.  

 Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull 
upphandling. T.ex. reserverade upphandlingar för 
sociala företag samt möjlighet till praktikplatser eller 
motsvarande.  

 Genomförande av UhC-dagen 2017 i Falun för  
beställare/sakkunniga/politiker i sex samverkande 
kommuner samt leverantörsträffar i kommunerna.  

 Utbildningsinsatser inom både direktupphandling 
och farliga förmåner för några kommuner och till di-
plomerad beställare i Falun har genomförts. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Dalar-
na 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 beslutat om ny nämndplan och sex nya 
inriktningsmål. Nämndplanen visar på mål och  
riktning och de viktigaste prioriteringarna för peri-
oden 2018-2020. 

EKONOMI 

Ekonomiskt resultat  

Totalt för nämnden      

mnkr

Utfall 

2017

Budget 

2017

Utfall 

2016

Intäkter

Kommunbidrag 13,4 13,4 12,9

Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0

Externa intäkter 1,8 1,0 1,7

Summa intäkter 15,2 14,4 14,6

Kostnader

Löner och PO -10,4 -11,9 -9,6

Övriga personalkostnader 0,0 0,0 -0,4

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

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

Summa kostnader -15,2 -14,4 -14,6

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%

 

Ekonomisk analys 

Det blev ett mindre överskott i 2017 års verksamhet med 
0,1 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna 
enligt samarbetsavtalet.  

Högre externa intäkter än budgeterat på grund av mer 
sålda tjänster avseende direktupphandling och annonse-
ring. Fler samordnade upphandlingar där några icke 
samverkande kommuner har anslutit t.ex. dalagemen-
sam telefoniupphandling och strategiska livsmedelsupp-
handlingar. 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 satellit-
kontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora 
och vi är idag 19 st. medarbetare. 

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

Antal anställda: 19 medarbetare varav 16 taktiska/ stra-
tegiska 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 

Upphandlingar/uppdrag 

Kvalitativ upphandling. Under 2017 har Upphandlings-
Center genomfört 184 upphandlingar/uppdrag (2016 
185, 2015 180 och 2014 162 upphandlingar/uppdrag).  

Totalt har 231 upphandlingar/uppdrag genomförts inklu-
sive 47 genomförda direktupphandlingar. 

Kvalitativ upphandling. 88 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan (2016 89 %, 2015 87 % och 
2014 81 %).   

Kostnadseffektiva upphandlingar. Fr.o.m. 2017 sker en 
effektivitetsberäkning, efter avslutad upphandling. Möjlig 
snittbesparing, i varje genomförd upphandling, ligger på 
ca 17 % i jämförelse med föregående avtal, snittanbud 
eller andra jämförbara kommuners avtal. 

 

 

En rättssäker offentlig upphandling 

Hög andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. 
Antalet överprövningar under 2017 uppgår till 14 vilket 
motsvarar en andel om 7,6 % upphandlingar som över-
prövats (2016 3,3 %, 2015 4,4 % och 2014 9,8 %, riks-
genomsnitt 2016 7,4 %). 2 av dessa 14 är ännu ej av-
gjorda, 10 är avgjorda till UhC:s fördel, förvaltningsrätten 
har beslutat om rättelse i 1 fall, och 1 överprövning har 
gjorts om helt och hållet.  

Den sistnämnda är upphandlingen Dalagemensam tele-
foni. Efter att den gjorts om blev det nya tilldelningsbe-
slutet återigen föremål för överprövning men denna gång 
avslogs begäran i första instans och prövningstillstånd i 
andra instans nekades. Nytt för i år är den första över-
prövningen av ett avtals giltighet under UhC:s verksam-
hetstid, i skrivande stund finns inget avgörande.                                                                  

Anbud och regional tillväxt  

Ökad andel anbudsgivare. Under 2017 inkom i snitt 4,1 
anbud per upphandling (2016 3,9 anbud per upphand-
ling, 2015 3,5 anbud per upphandling, 2014 3,5 anbud 
per upphandling).  

Ökad andel regional tillväxt. 76 % regionala leverantörer 
och 24 % nationella leverantörer (2016 65 % regionala 
leverantörer). I 115 av 150 slutna avtal har avtal ingåtts 
med regional leverantör.  

UTVECKLING/FRAMTID 
 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.  

 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.  

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

 De samverkande kommunerna gör inköp för flera 
miljarder kronor per år. En utredning pågår kring ett 
eventuellt framtida utökat uppdrag för nämnden. 
Nämndens uppdrag kan komma att omfatta alla 
upphandlingsområden med undantag av byggentre-
prenader och direktupphandlingar. Utredning och 
analys ska presenteras under 2018 och syftet är att 
ge nämnden ett underlag för fortsatt beredning 
huruvida upphandlingsområden som idag utgör un-
dantag för upphandlingssamverkan ska inkluderas i 
nämndens uppdrag eller inte.  

 

 
 

 

 

Personalnyckeltal 

  

 2017 

 

2016 

    

Antal anställda* 17 18 

Arbetade timmar** 26 190  25 758 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

0,0 0,0 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

10.28 9,93 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2017-12-31  

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

1 5 4 4 3 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

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

Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU  2017/71

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Rapport internkontrollplan 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Rapport internkontrollplan UpphandlingsCenter 2017 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet 
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.

Anders Karlin 
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
Rapport internkontrollplan UpphandlingsCenter 2017

Beslut skickas till
Akten 

9



LUDVIKA KOMMUN

Stöd- och styrningsförvaltningen

 2018-02-05

Ja Nej UA MA

1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

Arbetar förebyggande och 

systematiskt utifrån gällande 

arbetsmiljöpolicy. 

Kontrollerad via dialog med 

upphandlingschef.

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för intern 

kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2017

Bilaga 

Budget (kontrollerat av Arléne Eneroth, ekonom). 

Kontroll att budget upprättas i enlighet med 

fastställda budgetdirektiv.

Ekonomisk uppföljning (kontrollerat av Arléne 

Eneroth, ekonom). Kontroll att helårsprognoser 

tas fram i samband med budgetuppföljning vid 

två tillfällen/år.

Resultat
Kontrollpunkt Anmärkning

Vidtagna/föreslagna 

åtgärder

Kontroll 

utförd

Ekonomisk uppföljning (kontrollerat av Arléne 

Eneroth, ekonom). Kontroll att bokslut upprättas 

enligt god redovisningssed och i enlighet med 

givna direktiv.

Diariehantering (kontrollerat av Vicktoria 

Sjöström, registrator). Kontroll att diariehantering 

sker enligt gällande regelverk.

Arbetsmiljöarbetet (kontrollerat av Anna-Karin 

Mässing, personalchef). Genomförs systematiskt 

arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljöpolicyn och 

Arbetsmarknadsverkets föreskrifter?

Sida 1 av 2 GNU Internkontroll 2017 och uppföljning
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LUDVIKA KOMMUN

Stöd- och styrningsförvaltningen

 2018-02-05

Ja Nej UA MA

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för intern 

kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2017

Bilaga 

Budget (kontrollerat av Arléne Eneroth, ekonom). 

Kontroll att budget upprättas i enlighet med 

fastställda budgetdirektiv.

Resultat
Kontrollpunkt Anmärkning

Vidtagna/föreslagna 

åtgärder

Kontroll 

utförd

6 X X
Dokumenthanteringsplan bör 

revideras.

Dokumenthanteringsplan 

uppdateras och redovisas för 

GNU 2018-05-07.

7 X X

8 X X

Nöjd kund mätning pågår. 

Resultat inkommer februari 

2018 och sammanställs 

därefter.

Resultat och analys redovisas 

för GNU 2018-05-07.

9 X X

Verksamhet (kontorllerat av chef UhC Anders 

Karlin). Mätning av effektivitet. Produktionstal- 

genomförda upphandlingar/uppdrag och 

kvalitetstal-upphandlingar avslutade enligt 

upphandlingsplan 2017.

Arkiv (kontrollerat av Ulf Johansson, arkivarie). 

Sköts arkiven enligt arkivreglementet och dess 

tillämpningsanvisningar?

Verksamhet (kontrollerat av chef UhC Anders 

Karlin) Nöjd kund-mätning. Hur nöjd man är med 

verksamheten och hur väl de förväntningar man 

har uppfylls.

Verksamhet (kontrollerat av chef UhC Anders 

Karlin). Kontroll att upphandlingsprocessen följer 

den nya upphandlingslagstiftningen (LOU) och 

styrdokument.

Sida 2 av 2 GNU Internkontroll 2017 och uppföljning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

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

Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU  2018/17

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Internkontrollplan 2018 för UpphandlingsCenter 

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till internkontrollplan UpphandlingsCenter 2018 fastställs. 

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. Riskanalys ligger till grund för de föreslagna 
kontrollaktiviteterna i nämndens särskilda plan för 2018.

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
Internkontrollplan UpphandlingsCenter 2018

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

 
Plan för intern kontroll 2018 för UpphandlingsCenter  2018-02-05 

 

 

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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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

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

Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU  2017/77

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Arkivbeskrivning för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att anta 
arkivbeskrivning för nämnden enligt förslag daterat den 5 februari 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till arkivbeskrivning. Enligt 6 § 
arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning, som i första hand 
är till för att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. 

Även enligt 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen ska det finnas en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

Nämnden saknar egna styrdokument på arkivbildningsområdet. Det finns 
rutiner och anvisningar för hantering av allmänna handlingar inom Ludvika 
kommun som är värdkommun. Nämndens handlingar diarieförs i 
ärendehanteringssystemet Evolution. I Evolution hänvisas det till 
upphandlingssystemet e-Avrop där avtalen går att nå via systemet. 
Handlingarna ges ett diarienummer som börjar med GNU och följs av årtal 
samt ett löpnummer. 

Alla nämndens diarieförda handlingar, protokoll och delegationsbeslut 
förvaras i arkivboxar i närarkiv i stadshuset Ludvika kommun och i närarkiv 
på UpphandlingsCenter, där handlingar förvaras för de senaste tre (2 år + 
innevarande år) åren. 

Nämnden har en upprättad dokumenthanteringsplan som följs i arkivärenden.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
Arkivbeskrivning för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Beslut skickas till
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Ludvika kommun
Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU 2017/77

Sida
2(2)

Akten 
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Arkivbeskrivning för Gemensam nämnd för upphandling 

Förslag 2018-02-05 

Antagen av gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2018-02-12 

 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................. 1 

2. Myndighetens namn och myndighetens tillkomst ..................................................... 2 

3. Organisation, verksamhet och historik ..................................................................... 2 

4. Bestämmelser för myndighetens verksamhet .......................................................... 2 

5. Myndighetens verksamhet och handlingar .............................................................. 2 

6. Planering och styrning av arkivbildningen ................................................................ 2 

7. Register, förteckningar, sökmedel och tekniska hjälpmedel ..................................... 3 

8. Bevarande och gallring ............................................................................................ 3 

9. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess ................................................... 3 

10. Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra............. 3 
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1. Inledning 

Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, har till uppgift att i första hand 

underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller 

även kravet på beskrivning av myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 

kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 

Arkivbeskrivningen har upprättats av nämndens registrator och antagits av nämnden. 

 
2. Myndighetens namn och myndighetens tillkomst 

Myndighetens namn är Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. Beslut om att 

bilda en gemensam nämnd för Upphandlingssamverkan från och med 1 januari 2013 togs av 

Borlänge kommun, Falu kommun, Ludvika kommun, Säters kommun och Gagnefs kommun. 

Hedemora kommun anslöt till upphandlingssamverkan år 2015. 

Den gemensamma nämnden tillätts av Ludvika kommun och ingår i dess organisation. 

UpphandlingsCenter ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 

ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. Nämnden fattar beslut i 

Ludvika kommuns namn och ingår avtal för de samverkande kommunernas räkning.  

 
3. Organisation, verksamhet och historik 

Gemensamma nämndens uppgift, enligt samarbetsavtal, är att på grundval av fastställd 

gemensam upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter svara för alla 

upphandlingar med undantag av direktupphandling och byggentreprenader samt LOU:s 

tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och 

socialtjänster och tjänstekategori 26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet 

där medverkan från föreningsliv är aktuell.  

Tidigare ansvarade varje kommun för sin egen upphandling. 

 
4. Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

Gemensamma nämnden styrs av ett Samarbetsavtal, som antagits av de ingående 

kommunernas respektive kommunfullmäktige, samt av ramar m.m. i övergripande 

styrdokument såsom budgetbeslut. Utöver reglementet styrs nämndens verksamhet bl.a.  

av Lagen om offentlig upphandling (LOU), kommunallagen, förvaltningslagen, och 

personuppgiftslagen. 

Nämndens allmänna handlingar och arkiv sköts i enlighet med tryckfrihetsförordningen, 

offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

 
5. Myndighetens verksamhet och handlingar 

Myndighetens handlingar består av dokument 

- inom inköp och upphandling, 

- handlingar som utgör underlag inför beslut i nämnd eller på delegation, t.ex. utredningar, 

tjänsteskrivelser, 
 

- nämndens kallelser och protokoll samt andra beslut. 
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6. Planering och styrning av arkivbildningen 

Nämnden saknar egna styrdokument på arkivbildningsområdet. Det finns rutiner och 

anvisningar för hantering av allmänna handlingar inom Ludvika kommun som är 

värdkommun. 

 
7. Register, förteckningar, sökmedel och tekniska hjälpmedel 

Nämndens handlingar diarieförs i ärendehanteringssystemet Evolution. I Evolution hänvisas  

det till upphandlingssystemet e-Avrop där avtalen går att nå via systemet. Handlingarna ges 

ett diarienummer som börjar med GNU och följs av årtal samt ett löpnummer. 

Protokoll förvaras i arkivboxar i närarkiv i stadshuset Ludvika kommun, senare i 

kommunarkiv, i kronologisk ordning. 

 
8. Bevarande och gallring 

Nämnden har en upprättad dokumenthanteringsplan som följs i arkivärenden. 

 
9. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

Handlingar som kan misstänkas eller helt klart innehåller sekretessbelagda uppgifter kan få en 

sekretessmarkering i diariet. Oavsett sekretessmarkering görs alltid en sekretessprövning vid 

utlämnandet av allmänna handlingar, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De 

sekretessregler som oftast kommer i fråga är: 

- Bestämmelserna i 19 kapitlet OSL om sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska 

intresse, framför allt § 3 som rör upphandling. 

- Bestämmelserna i 21 kap OSL om skydd för uppgifter om enskilds personliga 

förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer. 

 
10. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter 

Myndigheten har ingen rätt att sälja personuppgifter. 

 
11. Arkiv som myndigheten förvarar 

Nämndens arkiv omfattar de egna handlingarna från och med den 1 januari 2013. 

 

12. Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet (eller till annan myndighet) 

Alla nämndens diarieförda handlingar, protokoll och delegationsbeslut förvaras i närarkiv  

i stadshuset Ludvika kommun och i närarkiv på UpphandlingsCenter, där handlingar förvaras 

för de senaste tre (2 år + innevarande år) åren. Inga handlingar har överlämnats till 

kommunarkivet. 

 
13. Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Hos varje myndighet i kommunen ska det finnas en arkivorganisation med en arkivansvarig 

och en eller flera arkivredogörare.  

Arkivansvarig har det övergripande ansvaret för myndighetens informationsförvaltning. 

Arkivansvarig ska utse en eller flera arkivredogörare.  
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Arkivredogöraren har den samlade kunskapen om arkivhanteringen inom ett specifikt 

verksamhetsområde och svarar för kontakten med arkivmyndigheten. Arkivredogöraren 

verkställer gallring och överlämnande till kommunarkivet enligt gällande 

dokumenthanteringsplan. 

 

Arkivansvarig: Anders Karlin, Chef UpphandlingsCenter  

Arkivredogörare: Paraskevi Gkaniatsou, Taktisk upphandlare 

Eva-Lena Ernberg, Avtalsförvaltning  

 
14. Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens 

allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 

För upplysningar om nämndens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 

kontaktas i första hand Ludvika kommuns registrator Vicktoria Sjöström.  

Det går också bra att kontakta Paraskevi Gkaniatsou eller Eva-Lena Ernberg på 

UpphandlingsCenter. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU   2018/18

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

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Budget 2019 

Förvaltningens förslag till beslut

1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att överlämna 
förslag till budget 2019 till respektive kommun för samråd. 

2. Budget för år 2019 tas upp på nämndens sammanträde den 17 september 
2018 för fastställande.

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2019.

Budgeten bygger på ett oförändrat grunduppdrag enligt gällande 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. 
Ansökan om att bilda en regionkommun i Dalarna från den första januari 2019 
kan påverka t.ex. Region Dalarna som ingår i upphandlingssamverkan via avtal.  

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

Presenterat budgetförslaget utgår i huvudsak från budget 2018 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. SCB 
publicerar befolkningstalen för sista kvartalet 2017 den 21 februari 2018.

En analys pågår kring huruvida uppdrag som idag står utanför nämndens ansvar 
ska inkluderas i dess mandat eller inte. Ett analysunderlag som kan påverka 
budget 2019 kommer att vara klart under första halvåret 2018 och presenteras 
för nämnden (GNU).
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Ludvika kommun
Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU  2018/18

Sida
2(2)

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor
Förslag till budget för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
2019

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen i Falu kommun
Kommunstyrelsen i Borlänge kommun
Kommunstyrelsen i Ludvika kommun 
Kommunstyrelsen i Hedemora kommun 
Kommunstyrelsen i Gagnef kommun 
Kommunstyrelsen i Säters kommun 
Akten 
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Budgetsammandrag Gemensam nämnd för upphandling

Budget Budget

2018 2019

tkr tkr

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 13 785 14 332

Intäkter bolag, kommunalförbund 523 536

Intäkter upphandlingsstöd 500 500

Summa intäkter 14 808 15 368

Personalkostnader 12 139 12 655

Personalkostnader bolag/k-förbund 523 536

Övriga omkostnader 2 146 2 177

Summa kostnader 14 808 15 368

Resultat 0 0
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

UpphandlingsCenter
Christer Karlin, 0240 566 09
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum
2018-02-06

Diarienummer
GNU  2018/

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Fördjupad utredning avseende uppdrag utanför 
dagens ansvar för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende förslag om det utökade uppdraget för nämnden, 
organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med 
ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner 
vid ett eventuellt utökat uppdrag.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende riskanalys vid ett eventuellt utökat uppdrag.

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende förslag till revideringar i samarbetsavtal och 
reglemente. 

4. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 
kommunstyrelsens förvaltning att ta fram tjänsteskrivelse avseende 
reviderat samarbetsavtal och reglemente till kommunfullmäktige och att 
tillse att samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet 
Nämnden beslutade i sammanträde 2017-11-27 § 25 att chef Upphandlings-
Center ska redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare:

a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området 
och UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för 
nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag.

b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker.

c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden

I den bilagda utredningen kring ett eventuellt utökat uppdrag för GNU 
redovisas en fördjupning kring ovan utpekade frågor a. och b., samt förslag till 
revideringar i samarbetsavtal och reglemente enligt bilaga 1 och 2. 
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Ludvika kommun
Datum
2018-02-06

Diarienummer
GNU 2018/

Sida
2(2)

Christer Karlin
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
1. Fördjupad utredning avseende uppdrag utanför gemensamma nämnden 

för upphandlingssamverkans ansvar.
2. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018. 
3. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens Förvaltning för verkställighet
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    

Anders Karlin   
 
Dokumentdatum   

2018-02-06  
Diarienummer  
GNU 2018/  
 

 

Fördjupad utredning  

Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU 

1. Beskrivning av ärendet 

Nämnden beslutade i sammanträde 2017-11-27 § 25 att chef UpphandlingsCenter  

ska redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare: 

a) Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och  

UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden  

och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b) Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. 

c) Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden. 

2. Förslag om det utökade uppdraget för nämnden  

Nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden som beskrivs nedan. 

1. Undervisning och yrkesutbildning 

Undervisning och yrkesutbildning köps i begränsad omfattning. Det är framför allt inom 

vuxenutbildning som detta förekommer. Det vanligaste området är svenska för invandrare 

(SFI). Grundskola och gymnasieskola omfattas av det fria skolvalet och upphandlas normalt 

inte.  

Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s 

avtalsuppföljning: 

 5-10* offentliga upphandlingar x 90 timmar ger ca 900 årsarbetstimmar. 

2. Hälsovård och socialtjänster  

Hälsovård och socialtjänster köps i större omfattning. Företagshälsovård upphandlas som ett 

särskilt område. Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna, barn och ungdom, stödboenden 

samt konsulentstödd familjehemsvård är ett komplext område och ska upphandlas. Idag 

nyttjas i huvudsak SKL Kommentus upphandling av HVB och familjehemskonsulter. 

Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s 

avtalsuppföljning: 

 10-15* offentliga upphandlingar x 90 timmar ger ca 1500 årsarbetstimmar. 

 2* komplexa offentliga upphandlingar x 200 timmar ger ca 400 årsarbetstimmar. 
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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 

3. Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från  

föreningsliv är aktuell 

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv  

är aktuell köps i mycket begränsad omfattning. Gräns mellan föreningsbidrag och offentlig 

upphandling är osäker i dagsläget och i huvudsak torde föreningsbidrag tillämpas.  

Rättesnöre kan vara att om föreningsbidraget är så omfattande att det kan intressera andra 

företag/organisationer att delta som anbudsgivare i en upphandling, ska det troligtvis 

upphandlas i enlighet med upphandlingslagstiftningen. 

Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s 

avtalsuppföljning: 

 3-5* offentliga upphandlingar x 60 timmar ger ca 200 årsarbetstimmar. 

*Kvalificerade bedömningar baserade på statistik från Konkurrensverket, E-Avrop 

upphandlingssystem och dialog med Samrådsgrupp för UhC. 

3. Organisation och resurser 

Det utökade uppdraget med tillhörande upphandlings- och avtalsarbete uppgår till  

3000 - 4000 årsarbetstimmar. 

Ett nytt upphandlingsteam föreslås bildas på UhC med arbetsnamn ”Team Sociala tjänster”. 

Teamet ska initialt bestå av en (1) teamledare och minst två (2) strategiska upphandlare.  

Teamet ska även jobba med UhC:s avtalsuppföljning och leverantörs/marknadsdialog samt 

hålla en hög spetskompetens inom området. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk 

uppföljning åligger respektive kommuns verksamhet.  

Lönekostnad för en upphandlare är ca 35-40 tkr per månad. Bedömd total årskostnad med 

sociala avgifter, normal kompetensutveckling och arbetsredskap samt arbetsplats inräknad  

är ca 650 tkr per medarbetare/strategisk upphandlare.    

4. Ekonomi och finansieringsmodell 

Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandlings- och avtalsområden, 

med tillhörande ny organisation är bedömningen att ett årligt ägartillskott behövs om ca 2,0 

mnkr fr.o.m. 2019-01-01. 

För en implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering och uppbyggnad 

av verksamhet är bedömningen att ett tillskott av engångskaraktär behövs om ca 0,3 mnkr 

senast fr.o.m. 2018-10-01.   
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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 

Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom fördelning utifrån 

folkmängd.  

Kommun Befolkning Andel i 

% 

Andel i kr Tillskott av 

engångskaraktär 

Kommentar 

Falun 57 062 33 % 660 000 kr 99 000 kr  

Borlänge 50 988 30 % 600 000 kr 90 000 kr  

Ludvika 26 362 15 % 300 000 kr 45 000 kr  

Hedemora 15 235 9 % 180 000 kr 27 000 kr  

Säter 11 009 7 % 140 000 kr 21 000 kr  

Gagnef 10 079 6 % 120 000 kr 18 000 kr  

 170 735 100 % 2 000 000 kr 300 000 kr  

 

5. Tidplan för när ett förändrat uppdrag ska träda i kraft 

Tidigast den 1 januari 2019 kan ett förändrat uppdrag träda i kraft. Detta datum är helt 

beroende av beslutsprocessen inom samverkande kommuner samt att det ges rimlig tid för 

implementering/förberedelse och erforderliga rekryteringar för UhC. Rekrytering sker av  

UhC utifrån de kravprofiler som tas fram för de olika tjänsterna. 

Nedan redovisas i kronologisk ordning ett antal datum som förslag till milstolpar: 

Datum  Aktivitet/Beslut 

2018-02-12 Beslut av nämnden att förorda alternativ om ett utökat uppdrag 

efter redovisning av fördjupad utredning  

2018-03-15 Fördjupat arbete klart med förslag till ändringar i samarbetsavtal 

och reglemente för nämnden 

2018-07-01 Nytt likalydande samarbetsavtal och beslut i samtliga samverkande 

kommuner och dess fullmäktige 

2018-08-01 Rekryteringsprocess påbörjas senast av nya tjänster 

2018-10-01 Implementering påbörjas och uppstart av nya team hos UhC 

2019-01-01 Nytt uppdrag träder i kraft för nämnden (UhC) enligt reviderat 

samarbetsavtal 

Likalydande beslut i samtliga samverkande kommuner innan sommaren 2018 erfordras i 

respektive fullmäktige, om tidplan ska kunna hållas.   
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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 

6. Riskfördjupning och handlingsplan  

En riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker förknippade med  

ett eventuellt utökat uppdrag för den gemensamma nämnden har tagits fram av chef 

UpphandlingsCenter tillsammans med personalen på UhC.   

Fördjupad riskutredning 

Utredningen syftar till att belysa vilka risker som bör beaktas i samband med ett eventuellt 

utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) och 

verksamheten UpphandlingsCenter (UhC). 

En rapport från en extern konsult har beställts och 2017-04-28 levererats till UhC. I den 

framträder sex olika risker som i fallande riskhöjd är (1) svårighet att attrahera nya 

medarbetare med rätt kompetens, (2) resurssäkring av befintlig kompetens, (3) 

omställningsbehov för deltagande kommuner, (4) uppbyggnad av parallella resurser, (5) 

kvalitetsbrister, och (6) internkonkurrens.  

Rapporten har delgetts GNU och därmed saknas anledning att utveckla resultatet i denna 

utredning. 

Personalens riskanalys 

Utöver konsultrapporten har UhC:s två så kallade produktionsteam fått göra egna riskanalyser 

för konsultrapportens alternativ 3, dvs. GNU får ansvar för allt utom byggentreprenader och 

direktupphandlingar.  

Riskanalysen bygger på metodik från värdkommunen Ludvika och har tagits upp på en 

arbetsplatsträff i november 2017. Resultatet framgår av tabellerna nedan. 
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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 

Team Service och Logistik 

 

Team Samhällsbyggnad och IT 
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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 

Gemensamt för många utpekade risker är befarade problem med att få in medarbetare  

med rätt kompetens samt en större arbetsbelastning för befintlig personal.  

Övriga risker 

UhC har idag en försäkring som ska minimera skadorna av eventuella felaktiga 

upphandlingar. Om inte den anpassas till UhC:s omformulerade uppdrag finns en risk för 

onödiga kostnader. 

Handlingsplan för att möta prioriterade risker 

Det risker som lyfts fram i riskanalysen bedöms hanterbara så länge UhC rustas ekonomiskt 

för att ta in rätt kompetens. Analysen av de olika kommunernas behov bedöms vara 

tillräckligt träffsäker för att motivera ett beslut om ett utökat uppdrag. 

Förslagsvis införs ett nytt produktionsteam på UhC som specialiserar sig på de 

tjänstekategorier som eventuellt lyfts in i GNU:s uppdrag. Om det finns kompetens på 

sakområdet i någon av våra samverkande kommuner är en förhoppning att någon av  

dessa kan tänka sig att gå över till UhC för att ingå i detta team. 

UhC:s försäkring bör förhandlas om och en viss höjning av premierna är trolig men  

förväntas inte bli en av verksamhetens större omkostnader. 

Sammanfattning 

I allt väsentligt finns riskerna inom frågor som berör bemanning och kompetens både 

avseende ny och befintlig personal. 

Utöver den riskanalys som redan gjorts inom ramen för den externa konsultens rapport  

har personalen på UhC beretts möjlighet att komma till tals och peka ut egna risker.  

Risker som påverkar både den nya och den befintliga verksamheten identifieras men  

samtliga bedöms vara hanterbara om verksamheten dimensioneras enligt UhC:s förslag. 

7. Förslag till reviderat samarbetsavtal och reglemente 

Ett reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente behöver godkännas av samtliga 

samverkande kommuner vid ett beslut av nämnden att förorda alternativ om ett utökat 

uppdrag för nämnden. 

Samarbetsavtal och reglemente föreslås revideras utifrån ett utökat uppdrag för nämnden. 

Samtidigt föreslås att en allmän översyn sker av samarbetsavtalet och reglemente så att det 

upplevs som ändamålsenligt samt följer den uppdaterade lagen om offentlig upphandling. 

Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden bifogas som bilaga  

1 och 2 till denna utredning. 
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  Sida 7 (7) 
   

   

   
 

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

Ludvika den 6 februari 2018 

 

 

Anders Karlin 

Chef UpphandlingsCenter FBR 

 

 

Bilaga  1 Samarbetsavtal - förslag till reviderat 

  2 Reglemente - förslag till reviderat 
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Förslag 2018-02-06 

Samarbetsavtal    2018-xx-xx  
för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 

kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter. 

 

Mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner har träffats 

följande överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd enligt 3 kap 9 § 

Kommunallagen (2017:725) i fråga om upphandlingssamverkan med gemensamt 

UpphandlingsCenter. Samverkan kan avse all kommunal verksamhet oavsett organisa-

tionsform. 

 

 

1 Ändamål 
 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlings-

policy och med stöd av UpphandlingsCenter svara för alla upphandlingar med undantag av 

direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som 

byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

 

En stor del av kommunernas budget går till köp av varor, tjänster och byggentreprenader. Vår 

samverkan ska leda och bidra till: 

 

 Kostnadseffektiva upphandlingar så att våra skattepengar används på bästa möjliga 

sätt 

 En upphandlingsprocess som håller hög kvalité 

 Ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle 

 En regional tillväxt 

 En innovationsutveckling 

 

 

2 Åtaganden vad gäller upphandlingssamverkan  
 

2.1 UpphandlingsCenter 

UpphandlingsCenter, som ingår i Ludvika kommuns organisation, har ansvaret för att 

genomföra upphandlingar för samverkande kommuner. UpphandlingsCenter ska genomföra 

upphandlingarna i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna. 

 

UpphandlingsCenter ansvarar vid gemensamma upphandlingar för strategi, affärsmässiga, 

juridiska och kommersiella krav. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras 

obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt 

utvärdering av dessa. Kommungemensamma upphandlingar kan innehålla olika 

kommunspecifika krav från respektive kommun. UpphandlingsCenter tecknar avtal enligt 

fastställd delegationsordning. 

 

UpphandlingsCenter ska därutöver ge råd och stöd och anvisa juridisk kompetens i 

upphandlingsfrågor till samverkande kommuner. I avtalet ingår att UpphandlingsCenter 

anordnar en samordnad heldagsutbildning per år i upphandlingsfrågor. 
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Den gemensamma nämnden förbinder sig genom UpphandlingsCenter att: 

- bilda och driva en gemensam samrådsgrupp bestående av ekonomicheferna i 

respektive kommun 

- ta fram rutiner, mallar och checklistor för kommunernas direktupphandlingar 

- vara kommunerna behjälpliga med direktupphandlingar 

- arbeta aktivt med att ge förvaltningarna kännedom om tecknade ramavtal och 

betydelsen av köptrohet 

- bereda kontorets medarbetare möjlighet att delta i kommunala projekt och 

utvecklingsfrågor som berör inköp, t ex helheten i inköpsstyrningen 

- tillhandahålla en inköpscontrollerfunktion som stöd för kommunernas egen 

controllerverksamhet 

- tillhandahålla en för alla kommuner tillgänglig ramavtalsdatabas 

- erbjuda samverkande kommuner upphandlingsrelaterade tjänster som inte omfattas av 

detta samarbetsavtal mot ersättning, om utrymme finns 

- att erbjuda samverkande kommuners helägda bolag samt förbund som kommunerna 

ingår i upphandlingsrelaterade tjänster mot ersättning, om utrymme finns.   

 

2.2 Samverkande kommuner  

De samverkande kommunerna ansvarar genom sakkunniga för kravspecifikation innefattande 

verksamhetskrav, kvalitetskrav, funktionskrav och sortimentsuppdelning. Tillsammans med 

UpphandlingsCenter definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, 

rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa. 

 

Deltagande kommuner förbinder sig att: 

- utse sakkunniga i referensgrupper 

- säkerställa att de sakkunniga i referensgrupperna förankrar förslagen till 

förfrågningsunderlag i sina hemkommuner innan upphandling 

- tillskapa en lokal upphandlingsgrupp bestående av tjänstemän i kommunen 

- bistå UpphandlingsCenter med nödvändiga uppgifter för upphandlingens 

genomförande 

- bereda sakkunniga och kontaktpersoner möjlighet att delta i gemensamma möten 

- svara för att förvaltningarna har kännedom om tecknade avtal och betydelsen av 

köptrohet 

- årligen upprätta planer för de upphandlingar som ingår i UpphandlingsCenters 

uppdrag att genomföra nästkommande år 

 

2.3 Upphandlingspolicy 

Gemensam upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 

kommuner förutsätts bli antagen av respektive kommuns fullmäktige. Policyn blir därmed 

styrande som ledningsdokument för såväl enskild kommuns upphandlingar som det arbete 

som den gemensamma nämnden utför, om inte enskild kommun beslutar annat.  

 

Upphandlingspolicyn är dock ett levande dokument och dessutom inom ett område som är av 

stort samhällsintresse. Detta medför att motioner inom fullmäktigeförsamlingarna är att vänta, 

likväl som medborgarförslag m. m. från kommunmedlemmarna. 

 

För att upphandlingspolicyn ska vara ett ledningsdokument som får en acceptans bland 

förtroendevalda och allmänhet, måste policyn uppfattas vara levande och möjlig att påverka. 
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Utgångspunkten bör vara att upphandlingspolicyn åtminstone har en tvåårig livslängd innan 

den blir föremål för en översyn. 

 

Vid revidering av upphandlingspolicyn gäller följande: 

 

 Förslag till revidering lämnas från enskild kommun och dess kommunstyrelse till 

gemensamma nämnden för yttrande och ställningstagande. 

 Den gemensamma nämndens ställningstagande blir grunden för ett eventuellt reviderat 

förslag. 

 Det reviderade förslaget till upphandlingspolicy översänds för ställningstagande till 

respektive kommun. 

 

Förslag som väcks i motioner och överlämnas till kommunstyrelsen ska remitteras till den 

gemensamma nämnden. Om en fullmäktigeförsamling avger ett svar på en motion kan detta 

svar innebära: 

 

1. Motionen avslås. 

 

2. Motionen anses besvarad och fullmäktige markerar i sitt beslut att svaret ligger i 

harmoni med fastställd policy, varför ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas. 

 

3. Motionen bifalls i så måtto att fullmäktige uppdrar åt gemensamma nämnden att pröva 

om samstämmighet mellan de samverkande kommunerna går att uppnå i de delar som 

kräver en revidering av policyn. Gemensamma nämnden arbetar med utgångspunkt 

från uppdraget fram en reviderad upphandlingspolicy som överlämnas till respektive 

kommun för fastställelse. 

 

Medborgarförslag eller nämndinitiativ handläggs på motsvarande sätt. 

 

2.4 Kommuner utanför samverkan 

Kommuner som inte deltar i upphandlingssamverkan, kan mot ersättning delta i vissa 

upphandlingar om utrymme finns.  

 

 

3 Värdkommun       
 

Den gemensamma nämnden tillsätts av Ludvika kommun och ingår i dess organisation. 

 

UpphandlingsCenter ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 

ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. 

 

 

4 Mandatperiod      
 

Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året 

efter val till kommunfullmäktige. När val av ledamot eller ersättare sker under löpande 

mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut. 

 

Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas överens-

kommelse upphör att gälla före periodens utgång. 

34



 

5 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 
 

Den gemensamma nämnden ska ha sex ledamöter (en från varje kommun) och sex ersättare 

(en från varje kommun).  

 

Av kommunallagen följer att Ludvika kommun utser ordförande och vice ordförande bland 

nämndens ledamöter. 

 

Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från 

den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

 

 

6 Närvarorätt vid nämndens sammanträden   

 

Parterna är eniga om att nämnden ska ge anställd eller annan sakkunnig från deltagande 

kommun rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

 

 

7 Budget och bidrag till nämndens verksamhet 
 

Ludvika kommun fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga 

kommuner. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska tillställas kommunerna i 

god tid före budgetens slutliga behandling. 

 

Samverkande kommuner ska lämna årligt bidrag till kostnaden för UpphandlingsCenter. 

Bidraget erläggs med en tolftedel varje månad. Parterna är överens om att fördela kostnaderna 

för kontoret på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive 

kommun vid årsskiftet två år innan verksamhetsåret.   

 

Denna fördelning ska gälla vid fastställande av budget, vid beslut om fördelning av överskott 

eller underskott i nämndens verksamhet samt vid upplösning av samverkan i den gemen-

samma nämnden.  

 

 

8 Ansvarsförsäkring m m    
 

Tecknande av ansvarsförsäkring 

Ludvika kommun tecknar ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskrav som den 

gemensamma nämnden kan drabbas av vid en ren förmögenhetsskada enligt lagen om 

offentlig upphandling. Om Ludvika kommun döms till skadestånd vars belopp överstiger 

försäkrat värde är kommunerna överens om att proportionellt betala överstigande skadestånd 

enligt respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde.  

 

Fördelning av ansvar för betalning av försäkringspremier 

Kostnaderna för försäkring fördelas mellan kommunerna på motsvarande sätt som övriga 

kostnader och faktureras separat.  

Fördelning av ansvar för betalning av eventuell självrisk 
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Vid skada ska självrisk fördelas mellan de kommuner som deltagit i upphandlingen. Denna 

fördelning ska ske utifrån respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde. 

 

Nyttjande av försäkring vid skada 

De ingående kommunerna i den gemensamma nämnden är överens om att Ludvika kommun 

har rätt att nyttja försäkringen även vid upphandlingar gjorda av Ludvika kommun. Ludvika 

kommun förbinder sig i dessa fall att ersätta nämnden, om försäkringsskyddet inte räcker till 

vid skada som drabbar nämnden under samma försäkringsår, dock max med belopp 

motsvarande den försäkringsersättning som Ludvika kommun erhållit. 

 

Under samma förutsättningar har den gemensamma nämnden rätt att nyttja Ludvika kommuns 

ansvarsförsäkring. Nämnden förbinder sig i dessa fall att ersätta Ludvika kommun, om 

försäkringsskyddet inte räcker till vid en skada som drabbar kommunen under samma 

försäkringsår, dock max med belopp som motsvarar den försäkringsersättning som nämnden 

erhållit. 

 

 

9 Processbehörighet 

 
Den gemensamma nämnden företräder själv eller genom ombud de samverkande 

kommunerna i mål och ärenden inom sitt förvaltningsområde. 

 

Vid behov konsulteras juridiskt sakkunnig. 

 

 

10 Utvärdering och intern kontroll 
 

Utvärdering och intern kontroll av verksamhet bedriven inom ramen för den gemensamma 

nämnden genomförs kontinuerligt. Den gemensamma nämnden fastställer årligen vilka 

utvärderingar som ska göras och, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, en 

internkontrollplan.   

 

Utvärderingen ska avse kontorets effektivitet, hur samarbetet fungerar med deltagande 

kommuner, kvalitetssäkring och kundnöjdhet.  

 

Den interna kontrollen ska dels säkerställa att lagar, regler, styrdokument, policies m m 

tillämpas enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning sker av mål för ekonomi, prestationer 

och kvalitet. 

 

 

11 Verksamhetsberättelse   

  
Den gemensamma nämnden ska årligen avge verksamhetsberättelse till samverkande 

kommuner före den 1 mars för föregående verksamhetsår. 
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12 Revision     

  
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på det 

sätt som respektive huvudman beslutar. 

 

 

13 Medelsförvaltning och insyn    
 

Ludvika kommun ansvarar för medelsförvaltningen. Övriga samverkande kommuner har rätt 

till löpande insyn i medelsförvaltningen så vitt avser den gemensamma nämndens 

verksamhet. 

 

 

14 Nämndens ställning     
 

Nämnden fattar beslut i Ludvika kommuns namn och ingår avtal för de samverkande 

kommunernas räkning. Ludvika kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga 

krav som kan komma att ställas av utomstående part på grund av avtal som nämnden ingått. 

Undantag från detta gäller för krav som ställs och grundas på avtalsbrott i form av bristande 

köptrohet på tecknade ramavtal, sådana krav riktas till och hanteras av respektive kommun. 

 

 

15 Överenskommelsens varaktighet 
 

Denna överenskommelse gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare. Varje samverkande 

kommun har rätt att med två års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att upphöra vid 

kalenderårs utgång. 

 

 

16 Godkännande     
 

Denna överenskommelse gäller under förutsättning att respektive kommunfullmäktige 

godkänner överenskommelsen. Denna överenskommelse har upprättats i sex likalydande 

exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Falun 2018-   - 

 

 

 

Susanne Norberg 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

Kjell Nyström 

Kommundirektör 

Borlänge 2018-   -   

 

 

 

Jan Bohman 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Granat 

Kommundirektör 

 

 

 

Gagnef 2018-   -  

 

 

Irene Homman 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

 

 

Tommy Sandberg 

Kommunchef 

 

Ludvika 2018-  - 

 

 

Leif Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 

Säter 2018-  - 

 

 

Mats Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

Hedemora 2018-  - 

 

 

Ola Gilén 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

Per Jerfström 

Kommunchef 

 

 

 

 

 

Annika Strand 

Kommunchef 

  

  

 

 

38



 

 

Förslag 2018-02-06 

Reglemente       2018-xx-xx 
 

för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 

kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter. 

 

Fastställt 2018-xx-xx av kommunfullmäktige i xx kommun. 

 

 

Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner har kommit överens  

om att samverka i en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd för upphandlings-

samverkan. Samverkan får avse all kommunal verksamhet oavsett verksamhetsform. 

 

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

 

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § Kommunallagen 2017:725. Utöver  

vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 

samarbetsavtal för den gemensamma nämnden. 

 

 

1 § 

Uppgifter 

 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphand-

lingspolicy, med stöd av UpphandlingsCenter, tillhandahålla kompetens i upphandlingsfrågor 

och svara för genomförandet av alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och 

vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt 

konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  

 

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

 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 

Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

 

2 § 

Sammansättning 

 

Den gemensamma nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare, d.v.s. varje kommun 

har utsett en ledamot och en ersättare. 

 

Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande.

39



 

 

3 § 

Ersättarnas tjänstgöring 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 

ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring från kommuner enligt ett 

rullande schema med ordningen Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. 

Gagnef gäller för 2015 och sedan ett år i taget för varje kommun. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

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

 

 

4 § 

Ersättning till ledamot och ersättare 

 

Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget  

från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

 

 

5 § 

Anmälan av förhinder 

 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är UpphandlingsCenter, 

som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

 

6 § 

Kallelse 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

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

sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot 

som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den 

som är till åldern äldst. 
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7 § 

Ersättare för ordföranden 

 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 

sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 

under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

 

8 § 

Justering och anslag av protokoll 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

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

anslagstavlor.  

 

Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande 

kommunernas revisorer. 

 

 

9 § 

Reservation 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen  

ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet. 

 

 

10 § 

MBL 

 

Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens förvaltnings 

organisation ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen. 

 

 

11 § 
PUL 

 

Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt 

personuppgiftslagen. 
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12 § 

Delgivning 

 

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

 

 

13 § 

Undertecknande av handlingar och expediering 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ord-

föranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

UpphandlingsCenter
Anders Karlin, 0240 862 99
malin.ekholm@ludvika.se 

Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU  2017/16

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:

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter och omvärldsanalys.

- Nöjd-kund mätning 2017 i samverkande kommuner

- Socialt ansvarsfull upphandling och arbetsrättsliga villkor i upphandling

- Samordnad varudistribution

- UhC dagen 2018 eller UhC dag per samverkande kommun 

- Redovisning avseende överprövningar

Anders Karlin 
Chef UpphandlingsCenter 

Beslut skickas till
Akten 
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin, 0240 862 99
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum
2018-02-05

Diarienummer
GNU  2018/19

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisning av 
delegationsbeslut daterade den 12 februari 2018.

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 12 februari 2018

Beslut skickas till
Akten 
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Delegat Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 

2017-11-20 GNU 2017/6E 

Luftkvalitetsmätningar-

Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av brister i kravupp-

fyllnad och förändrade förutsättningar i upp-

handlingsdokument. 

Anders Karlin 

2017-11-24 GNU 2017/37 

Moduler Paviljonger – 

Borlänge, Falu, Gagnef 

och Hedemora kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av brister i kvalifice-

ringskrav och upphandlingsdokument. 

Mariana Hasselström 

2017-11-28 GNU 2017/25E 

Ramavtal Vibrationskon-

sulter-Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Metron Miljökonsult AB, Falun 

Nitro Consult Aktiebolag, Stockholm 

Bjerking AB, Uppsala 

Mariana Hasselström 

2017- 11-28 GNU 2017/2E 

Sporthallsgolv Renove-

ring – Borlänge, Falun 

och Hedemora kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Miljönären-Lindfeldts Måleri AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2017-12-01 KFN 0088/17 

Konst till Risholnsgården 

– Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

GORA art&landscape AB, Malmö 

Mariana Hasselström 

2017-12-01 GNU 2017/27E 

Måleriarbeten – Hede-

mora och Säters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av problematik vid in-

lämnande av anbud till följd av tekniskt fel i 

systemstödet E-avrop. 

Mariana Hasselström 

2017-12-01 2017-10 

Sugning av rännstens-

brunnar – Ludvika 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Ragn-Sells AB, Borlänge  
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Mariana Hasselström 

2017-12-05 GNU 2017/3E 

Service och underhåll av 

larmsystem – Säters kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Karl M Andersson Säkerhetsteknik i Avesta 

AB, Avesta 

Mariana Hasselström 

2017-12-08 GNU 2017/9E 

Hotell, Konferensanlägg-

ning och Vandrarhem – 

Borlänge, Falu, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika och 

Säters kommun 

(Arbetsrättsliga krav) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Aktiebolaget Kopparstallet, Ludvika  

Dala-Floda Värdshus AB, Dala-Floda 

Domnarvsgården Aktiebolag, Borlänge 

Elisabeth Willner Perez AB, Rättvik 

First Hotels, Oslo (Borlänge, Falun) 

Gammelgårdens Catering & Konferens AB, 

Ludvika 

Grand Hotell Elektra AB, Ludvika 

Green Hotel Aktiebolag, Tällberg 

Gustaf Wasa Hotell AB, Borlänge 

Hotel & Restaurang Moskogen AB, Leksand 

Hotel Dalecarlia AB, Tällberg 

Hotel Falun i Dalarna AB, Falun 

Hotel Galaxen AB, Borlänge 

Hotelldrift i Säter AB, Säter 

Hälsinggårdens Vandrarhem AB, Falun 

Klockargården Hotell Aktiebolag, Tällberg 

Lavaretia AB, Borlänge 

Långshyttans Brukshotell Aktiebolag, Långs-

hyttan 

Räfsnäsgårdens Värdshus & Konferens AB, 

Ludvika 

SAHLIN, GUNNAR, Borlänge 

Scandic Hotels Aktiebolag, Stockholm (Bor-

länge, Falun) 

STIFELSEN STORA KOPPARBERGET, 

Falun 

Tällbergsgårdens Aktiebolag, Tällberg 

Villa Långbers AB, Tällberg 

Winn Hotels Falun, Falun 
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Mariana Hasselström 

2017-12-11 2017/5E 

Solavskärmningsproduk-

ter – Borlänge, Falu, Gag-

nef och Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

AB Dala MP, Mockfjärd 

Mariana Hasselström 

2017-12-11 GNU 2017/52 

Drift och underhåll av ga-

tubelysning – Gagnef 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Vattenfall Services Nordic AB, Solna (UE: 

Borlänge) 

Mariana Hasselström 

2017-12-11 GNU 2017/10E 

Kommunikations- och re-

klambyråtjänster – Falu, 

Hedemora och Säters 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Confetti Aktiebolag, Borlänge 

Buddy Global AB, Jonsered 

Helikopter Brand Design AB, Falun 

Formspråk Dalarna, Hedemora 

Mariana Hasselström 

2017-12-11 GNU 2017/59E 

CNC-styrd svarv – Bor-

länge kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Edströms Maskin AB, Jönköping (UE: Bor-

länge) 

Mariana Hasselström 

2017-12-11 GNU 2017/55 

Drift och underhåll av ga-

tubelysning – Hedemora 

kommun  

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Vattenfall Services Nordic AB, Solna (UE: 

Borlänge) 

Mariana Hasselström 

2017-12-20 GNU 2017/50 

Flyttjänster – Borlänge, 

Falu och Ludvika kom-

mun 

(Arbetsrättsliga krav) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Montrab AB, Borlänge 

Falu Expressbyrå AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-01-08 GNU 2017/69E 

Trygghetslarm och larm-

mottagning – Säters kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Tunstall AB, Malmö 

Mariana Hasselström 

2018-01-16 GNU 2017/61E 

Slambehandlingstjänst – 

Säters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

SUEZ Recycling AB, Gävle  
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Mariana Hasselström 

2018-01-19 GNU 2017/65E 

Anläggningsmaskintjäns-

ter – Säters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Klas Johansson Byggservice Aktiebolag, Säter 

NCC Roads Aktiebolag, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2018-01-22 GNU 2018/1 

Redskapsbärare – Lud-

vika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

PT:s Motor Aktiebolag, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-01-24 GNU 2017/87E 

Service och underhåll pel-

letsanläggningar – Falu 

och Gagnef kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Borlänge Flis- och Pelletsservice AB, Bor-

länge 

Mariana Hasselström 

2018-01-26 GNU 2017/63E 

Fönsterputs – Säters kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Förenade Service i Sverige AB, Malmö 

(Falun) 

Mariana Hasselström 

2018-01-30 GNU 2017/79E 

Parkeringsövervakning – 

Borlänge kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Q-Park AB, Stockholm (Falun) 

Anders Karlin 

2017-11-01 
GNU 2017/34 

Utvecklande ledarskap 

UL & Utveckling av 

grupp o ledare UGL-

Borlänge, Falun, Gag-

nef och Ludvika kom-

mun 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Förvaltningsrätten) med Re Zon AB 

som motpart. 

Anders Karlin 

2017-11-20 
GNU 2016/85 

Digitala infartsskyltar-

Falun och Borlänge 

kommun 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Kammarrätten) med Noxab i 

Malmö AB som motpart. 

Anders Karlin 

2018-01-10 
GNU 2017/55 

Drift och underhåll av 

gatubelysning- 

Hedemora kommun 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Förvaltningsrätten) med One Nor-

dic AB som motpart. 
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Mariana Hasselström 

2018-02-02 
GNU 2017/78E 

Ramavtal Måleriarbeten 

2-Hedemora, Säter och 

RDM 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Långsbyn Måleri AB, Långshyttan 

Br Thunströms Måleri AB, Ludvika 

Sandå Sverige AB, Falun 

Miljönären-Lindfeldts Måleri AB, Borlänge 
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Hemsida
www.ludvika.se

E-post
info@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87
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467-5088

DELEGATIONSBESLUT
Sida
1(2)

Datum
2018-01-22

Diarienummer
KS 2018 /8

Avdelning
Malin Ekholm , 0240 861 82
Malin.ekholm@ludvika.se

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Delegationsbeslut personuppgiftsombud för 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att utse 

Christer Granqvist till personuppgiftsombud för den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan.

2. Anmälan om nytt personuppgiftsombud ska lämnas in till 
Datainspektionen. 

Beskrivning av ärendet
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 18 februari 
2013 § 7 att utse Axel Danielsson (Axel Daniel Konsult AB) till 
personuppgiftsombud. Särskilt avtal tecknades för tjänsten. Axel Danielsson 
har nu sagt upp avtalet och därmed måste nytt personuppgiftsombud utses. 

Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna samt kommunala 
bolagen som är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlads inom 
det egna ansvarsområdet. Personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud 
och ska anmäla detta till Datainspektionen. 

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda personers mot deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller i 
huvudsak för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 
automatiserad. 

PuL innehåller en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste 
iaktta för att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter. 
Personuppgiftsombudet ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla 
lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. 

Enligt PuL ska ombudet självständigt se till att den personuppgiftsansvarige 
behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god 
sed. Ombudet bör genomföra interna kontroller över de behandlingar som 
myndigheten gör, påpeka brister i dessa behandlingar för den 
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Ludvika kommun
Datum
2018-01-22

Diarienummer
KS 2018 /8 

Sida
2(2)

personuppgiftsansvarige och om de inte korrigeras anmäla detta till 
Datainspektionen. 

Ombudet ska också föra förteckning över behandlingarna samt hjälpa de 
registrerade att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter.

Delegationshänvisning
Beslutet har fattats med stöd av kommunallagen 6 kap. § 36 som behandlar 
brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Malin Ekholm 
Utredare

Leif Pettersson
Ordförande i gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan

Bilagor
Dataskyddsinspektionens faktablad och anmälningsblankett 

Beslut skickas till 
Christer Granqvist 
Datainspektionen (anmälningsblankett) 
Akten 
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