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Datum
2018-05-02

Diarienummer
GNU 2018/

UpphandlingsCenter
Anders Karlin, 0240-866 09
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Budgetuppföljning april 2018

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per april samt prognos för 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram budgetuppföljning per april 2018.
Budgeten kommer att hållas. I prognos redovisas ett nollresultat.

Högre intäkter om ca 200 tkr än budget redovisas på grund av ökad efterfrågan 
på utförande av upphandlingstjänster. Främst beroende på fler beställda 
direktupphandlingar från samverkande kommuner samt att icke samverkande 
kommuner medverkar i några strategiska upphandlingar av varor och tjänster. 

För att möta den ökade efterfrågan har och kommer konsultstöd att avropas 
från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med motsvarande 
belopp. 

Konsultstöd har även avropats för att täcka upp för vakant tjänst och 
föräldraledighet under året. 

Prognosen för årets slut är ett nollresultat.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor: 
Bilaga 1 Budgetuppföljning UhC april 2018

Beslut skickas till
Akten
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BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2018

UpphandlingsCenter FBR

Intäkter

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2018 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 14 808 15 008

Summa 14 808 15 008 0 0

Kostnader

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2018 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 14 808 15 008

Summa 14 808 15 008 0 0

Netto

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2018 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Kommentarer april

I prognosen redovisas ett nollresultat men på grund av vakans och 

föräldraledighet kommer konsultinsatser att behövas. Kostnaderna för 

konsultinsatser ska balansera mot de lägre lönekostnaderna.

Ökad omsättning med 200 tkr i förhållande till budget beroende på mer utförda

tjänster till icke samverkande kommuner och fler beställda direktupphandlingar.
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin, 0240 866 09
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum
2018-05-02

Diarienummer
GNU 2018/

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Utnämning av dataskyddsombud för GNU

Förvaltningens förslag till beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan utser Christer 

Granqvist till dataskyddsombud för GNU.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 
Chef UpphandlingsCenter att utse en dataskyddshandläggare utifrån 
nämndens och UpphandlingsCenters behov. 

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning samt en kompletterande 
dataskyddslag i kraft. Till följd av detta behöver nämnden utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet behöver eventuellt dataskydds-
handläggare till sin hjälp. Dataskyddshandläggaren har en operativ roll och 
handläggaren behöver ha tid för uppdraget.

Beskrivning av ärendet 
En ny dataskyddsförordning (Lag 2016/679 EU, benämnd GDPR) träder i 
kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med 
PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur 
personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. Samtidigt med GDPR 
får Sverige en ”kompletterande dataskyddslag”. Dataskyddslagen ersätter inte 
GDPR utan är ett komplement med förtydliganden. Tidigare beslut om 
tillsättande av rollen personuppgiftsombud upphör att gälla från och med den 
25 maj 2018 på grund av att personuppgiftslagen (PuL) upphör att gälla och 
ersätts med dataskyddsförordningen.

För att nämnden ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert och effektivt 
sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig och effektiv organisations-
struktur för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och 
arbetsuppgifterna. I den nya dataskyddsförordningen förstärks de enskildas fri- 
och rättigheter, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas. 
Sanktionsavgifter kan delas ut från Datainspektionen om den 
personuppgiftsansvarig missköter sina uppgifter.

 GNU är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden.

 Dataskyddsförordningen föreskriver utnämning av ett 
dataskyddsombud hos GNU.
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 Dataskyddsombudet är inte ansvarig för att PuA följer lagen.

 Ledningen i varje nämnd bör utse en dataskyddshandläggare till stöd för 
dataskyddsombudet.

Den personuppgiftsansvarige bör säkerställa att dataskyddsombudet till sin 
hjälp har minst en handläggare för personuppgifter beroende på omfattning av 
personuppgiftsbehandlingar samt företagets organisation och storlek. 

GDPR frågorna är i övrigt att betrakta på samma sätt som frågan om 
arbetsmiljöansvar – det är en del av den normala verkställigheten och högste 
chef är ytterst ansvarig för att säkerställa att nämnden lever upp till de lagkrav 
GDPR och den kompletterande dataskyddslagen ställer. 

Dataskyddshandläggaren har en operativ roll. För detta uppdrag krävs relevanta 
resurser i form av tid. Handläggaren ska samråda med samt få råd och stöd av 
dataskyddsombudet i sitt arbete. Handläggaren upprättar med stöd av 
dataskyddsombudet ”registerförteckningen” över personuppgiftsbehandlingar. 
Vidare lämnar handläggaren nödvändiga uppgifter/underlag till 
dataskyddsombudet.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor
Utdrag från Datainspektionen om dataskyddsombudets roll, daterat 13 april 
2018

Beslut skickas till
Akten 

5



Ludvika kommun
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

Bankgiro
467-5088

BILAGA 1
Sida

1(3)
Datum

2018-04-13
Diarienummer

KS 2018/144

Kommunstyrelsens förvaltning

Utdrag ur GDPR samt kommentarer från den svenska 
datainspektionen

Artikel 37: Utnämning av dataskyddsombudet
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla 
omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen genomförs av 
en myndighet eller ett offentligt organ. Ett kommunalt bolag är enligt 
förordningen ett offentligt organ.

Artikel 38: Dataskyddsombudets ställning
1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa 

att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla 
frågor som rör skyddet av personuppgifter.

2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja 
dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som avses i artikel 39 
genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra dessa 
uppgifter samt tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden, 
samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.

Datainspektionens kommentar
Dataskyddsombudet ska rapportera om sitt uppdrag till högsta förvaltningsnivå. 
Organisationen bör bland annat

 bjuda in dataskyddsombudet att regelbundet delta i möten på högsta 
och mellanliggande förvaltningsnivå

 låta dataskyddsombudet delta i beslut som har följder för dataskyddet

 förmedla all relevant information till dataskyddsombudet så att 
ombudet i god tid kan ge lämpliga råd

 dokumentera sina skäl i de fall dataskyddsombudets råd inte följs

 rådfråga dataskyddsombudet omedelbart när en incident har inträffat
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 tydligt ange dataskyddsombudets exakta uppgifter och deras 
omfattning, särskilt när det gäller konsekvensbedömningar.

För att dataskyddsombudet ska kunna vara oberoende och självständigt är det 
inte tillåtet för den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att

 ge instruktioner om hur dataskyddsombudet ska utföra sina uppgifter, 
till exempel hur en viss bestämmelse ska tolkas

 straffa eller hota att straffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina 
uppgifter.

Artikel 39: Dataskyddsombudets uppgifter
1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:

a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om 
deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller 
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.

b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller 
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den 
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av 
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av 
personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.

Datainspektionens kommentar
Dataskyddsombudet ska alltså övervaka efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen. Det kan till exempel innebära att dataskyddsombudet

 samlar in information om hur personuppgifter behandlas i 
organisationen

 analyserar och kontrollerar om personalen följer bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling

 utfärdar rekommendationer till den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet.

c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 
dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.

Datainspektionens kommentar
Det är den personuppgiftsansvarige, inte dataskyddsombudet, som ska se till att 
organisationen gör konsekvensbedömningar när det behövs. Men den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska rådfråga 
dataskyddsombudet, till exempel för att bedöma

 om det behövs en konsekvensbedömning i ett visst fall

 vilken metod som ska användas för konsekvensbedömningen
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 om det är bra att konsekvensbedömningen görs internt eller om en 
extern part ska göra den

 vilka skyddsåtgärder som behövs för att begränsa eventuella risker för 
de registrerades rättigheter och intressen

 om en konsekvensbedömning har utförts korrekt och om slutsatserna 
är korrekta.

d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.

e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 
behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid 
behov samråda i alla andra frågor.

Datainspektionens kommentar
Dataskyddsombudet ska fungera som kontakt när Datainspektionen behöver 
dokument och information, till exempel för att kunna utreda, ge råd, korrigera 
eller ge tillstånd till en organisation.

Dataskyddsombudet ska vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet 
med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, men sekretess- eller 
konfidentialitetskravet innebär inte att det är förbjudet för dataskyddsombuden 
att kontakta och samråda med Datainspektionen.

2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig 
hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.

Datainspektionens kommentar
Dataskyddsombuden ska prioritera och bör inrikta sitt arbete på problem som 
kan innebära en större risk för dataskyddet. De ska förstås inte försumma 
uppgiftsbehandlingar som innebär en jämförelsevis lägre risk. Syftet med detta 
pragmatiska tillvägagångssätt är att hjälpa dataskyddsombuden att ge goda råd 
till personuppgiftsansvariga om

 vilka metoder de bör använda för konsekvensbedömningar

 vilka områden som bör genomgå en intern eller extern revision av 
dataskyddet

 vilka interna fortbildningsverksamheter som bör tillhandahållas till 
anställda eller ledningspersonal som ansvarar för uppgiftsbehandling

 vilken typ av behandling som de bör ägna mer av sin tid och sina 
resurser åt.

Länk till EU artikel-29 arbetsgruppens beskrivning av dataskyddsombudet:

https://www.datainspektionen.se/Documents/Riktlinjer%20om%20dataskydd
sombud.pdf
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Bilaga 1.

Utdrag ur GDPR samt kommentarer från den Svenska Datainspektionen:

Artikel 37: Utnämning av dataskyddsombudet

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter utnämna ett 
dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Ett 
kommunalt bolag är enligt förordningen ett offentligt organ.

Artikel 38: Dataskyddsombudets ställning

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att dataskyddsombudet på 
ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.

2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja dataskyddsombudet i utförandet 
av de uppgifter som avses i artikel 39 genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra 
dessa uppgifter samt tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden, samt i upprätthållandet 
av dennes sakkunskap.

Datainspektionens kommentar

Dataskyddsombudet ska rapportera om sitt uppdrag till högsta förvaltningsnivå. Organisationen bör bland annat

 bjuda in dataskyddsombudet att regelbundet delta i möten på högsta och mellanliggande 
förvaltningsnivå

 låta dataskyddsombudet delta i beslut som har följder för dataskyddet
 förmedla all relevant information till dataskyddsombudet så att ombudet i god tid kan ge lämpliga 

råd
 dokumentera sina skäl i de fall dataskyddsombudets råd inte följs
 rådfråga dataskyddsombudet omedelbart när en incident har inträffat
 tydligt ange dataskyddsombudets exakta uppgifter och deras omfattning, särskilt när det gäller 

konsekvensbedömningar.

För att dataskyddsombudet ska kunna vara oberoende och självständigt är det inte tillåtet för den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att

 ge instruktioner om hur dataskyddsombudet ska utföra sina uppgifter, till exempel hur en viss 
bestämmelse ska tolkas

 straffa eller hota att straffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina uppgifter.

Artikel 39: Dataskyddsombudets uppgifter

1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:

a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som 
behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller 
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.

b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas 
dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av 
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling 
och tillhörande granskning.

Datainspektionens kommentar
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Dataskyddsombudet ska alltså övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Det kan till exempel innebära 
att dataskyddsombudet

 samlar in information om hur personuppgifter behandlas i organisationen
 analyserar och kontrollerar om personalen följer bestämmelser om personuppgiftsbehandling
 utfärdar rekommendationer till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet 
av den enligt artikel 35.

Datainspektionens kommentar

Det är den personuppgiftsansvarige, inte dataskyddsombudet, som ska se till att organisationen gör 
konsekvensbedömningar när det behövs. Men den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska 
rådfråga dataskyddsombudet, till exempel för att bedöma

 om det behövs en konsekvensbedömning i ett visst fall
 vilken metod som ska användas för konsekvensbedömningen
 om det är bra att konsekvensbedömningen görs internt eller om en extern part ska göra den
 vilka skyddsåtgärder som behövs för att begränsa eventuella risker för de registrerades rättigheter 

och intressen
 om en konsekvensbedömning har utförts korrekt och om slutsatserna är korrekta.

d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.

e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det 
förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.

Datainspektionens kommentar

Dataskyddsombudet ska fungera som kontakt när Datainspektionen behöver dokument och information, till 
exempel för att kunna utreda, ge råd, korrigera eller ge tillstånd till en organisation.

Dataskyddsombudet ska vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet med unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, men sekretess- eller konfidentialitetskravet innebär inte att det är förbjudet för 
dataskyddsombuden att kontakta och samråda med Datainspektionen.

2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade 
med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.

Datainspektionens kommentar

Dataskyddsombuden ska prioritera och bör inrikta sitt arbete på problem som kan innebära en större risk för 
dataskyddet. De ska förstås inte försumma uppgiftsbehandlingar som innebär en jämförelsevis lägre risk. Syftet 
med detta pragmatiska tillvägagångssätt är att hjälpa dataskyddsombuden att ge goda råd till 
personuppgiftsansvariga om

 vilka metoder de bör använda för konsekvensbedömningar
 vilka områden som bör genomgå en intern eller extern revision av dataskyddet
 vilka interna fortbildningsverksamheter som bör tillhandahållas till anställda eller ledningspersonal 

som ansvarar för uppgiftsbehandling
 vilken typ av behandling som de bör ägna mer av sin tid och sina resurser åt.

Länk till EU artikel-29 arbetsgruppens beskrivning av dataskyddsombudet:
https://www.datainspektionen.se/Documents/Riktlinjer%20om%20dataskyddsombud.pdf
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Upphandlingscenter
Anders Karlin, 0240 – 866 09
Anders.karlin@ludvika.se 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Utvärdering upphandlingssamverkan 2017 

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att ge 
UpphandlingsCenter i uppdrag att ta fram handlingsplan för genomförande 
utifrån pågående analys och slutsats av Nöjd kund-mätning. 

Beskrivning av ärendet
Ett led i att ständigt förbättra vår verksamhet är att göra en återkommande 
Nöjd kund-mätning. UpphandlingsCenters nöjd kund-mätning för år 2017 
gjordes under januari-februari 2018 och besvarades av 187 personer (50,6 %) 
från samtliga samverkande kommuner. Svarsfrekvens 2016 var 230 personer 
(69,7 %).

Enkäten hade 10 faktiska frågor där varje fråga hade fyra svarsalternativ och 
en bakgrundsfråga om vilken kund (kommun) den svarande representerade. 

För enkäten som helhet beräknades ett nöjdhetsvärde, som visar hur många av 
kunderna som är nöjda och som är en summa av hur stor andel som svarat ”Ja, 
alltid, ”Ja, för det mesta” eller motsvarande. Resultatet visar att i snitt 89,5 % av 
kunderna sammantaget är nöjda (2016 87 %, 2015 var 86 % och 2014 var 84 % 
av kunderna sammantaget nöjda).

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

Resultat har sammanställts och presenteras i bifogade sammanfattning. 
Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2018 för UpphandlingsCenter

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
Nöjd kund-mätning 2017 UhC, daterad den 2 maj 2018.

Beslut skickas till
Akten 
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Nöjdkundindex 2017

Nöjdhetsvärde
89,5 % av kunderna är nöjda

Svarsfrekvens
51 % (187/369)
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2

Sammanfattning
v UhC:s nöjd kund mätning för år 2017 gjordes under januari-februari 

2018 och besvarades av 187 (50,6 %) personer i sex samverkande 
kommuner.

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

v Nöjdhetsvärde för 2017 visar att i snitt 89,5 % av kunderna 
sammantaget är nöjda (2016 87 %, 2015 86 % och 2014 84 %).

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

v Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2018 för UhC.
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3

För vilken kunds räkning har du huvudsakligen varit i kontakt med UpphandlingsCenter ?

Namn Antal %
Borlänge kommun 38 20,3
Falu kommun 57 30,5
Gagnefs kommun 14 7,5
Hedemora kommun 17 9,1
Ludvika kommun 33 17,6
Säters kommun 15 8
Kommunalt bolag/förbund 13 7

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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Jag upplever att den personal jag kommer i kontakt med vid UpphandlingsCenter har ett gott bemötande

Namn Antal %
Ja, alltid 132 70,6
Ja, för det mesta 54 28,9
Nej, för det mesta inte 1 0,5
Nej, aldrig 0 0

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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Jag upplever att jag lätt kan få kontakt med den person eller funktion jag söker vid UpphandlingsCenter

Namn Antal %
Ja, alltid 41 21,9
Ja, för det mesta 132 70,6
Nej, för det mesta inte 14 7,5
Nej, aldrig 0 0

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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6

Jag upplever att jag lätt hittar den information jag söker kring upphandling t.ex. information om de 
ramavtal som gäller för min kommun.

Namn Antal %
Ja, alltid 25 13,4
Ja, för det mesta 127 67,9
Nej, för det mesta inte 33 17,6
Nej, aldrig 2 1,1

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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7

Jag upplever att personalen vid UpphandlingsCenter har god affärs- och upphandlingskompetens för sitt 
arbete

Namn Antal %
Ja, alltid 57 30,5
Ja, för det mesta 117 62,6
Nej, för det mesta inte 12 6,4
Nej, aldrig 1 0,5

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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8

Jag har förtroende för resultatet av UpphandlingsCenters tjänster

Namn Antal %
Ja, alltid 57 30,5
Ja, för det mesta 113 60,4
Nej, för det mesta inte 16 8,6
Nej, aldrig 1 0,5

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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9

Jag upplever att jag har god möjlighet att påverka utförandet av UpphandlingsCenters tjänster 
(kravspecifikation) och att UpphandlingsCenter förstår mina behov som kund

Namn Antal %
Ja, alltid 59 31,6
Ja, för det mesta 108 57,8
Nej, för det mesta inte 19 10,2
Nej, aldrig 1 0,5

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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10

Jag upplever att avtalen UpphandlingsCenter tecknar är lätta att förstå och enkla att använda

Namn Antal %
Ja, alltid 19 10,2
Ja, för det mesta 139 74,3
Nej, för det mesta inte 28 15
Nej, aldrig 1 0,5

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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11

Jag är nöjd med UpphandlingsCenters sätt att planera och genomföra upphandlingar

Namn Antal %
Ja, alltid 41 21,9
Ja, för det mesta 127 67,9
Nej, för det mesta inte 19 10,2
Nej, aldrig 0 0

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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12

Jag upplever att UpphandlingsCenter uppfyller mina förväntningar på ett affärs- och upphandlingsstöd

Namn Antal %
Ja, alltid 40 21,4
Ja, för det mesta 126 67,4
Nej, för det mesta inte 21 11,2
Nej, aldrig 0 0

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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13

Tänk dig en perfekt upphandlingsorganisation. Hur nära eller långt ifrån kommer UpphandlingsCenter ett 
sådant ideal ?

Namn Antal %
Mycket nära 33 17,6
Ganska nära 127 67,9
Ganska långt ifrån 26 13,9
Långt ifrån 1 0,5

Total 187 100

Svarsfrekvens
100% (187/187)
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Upphandlingscenter
Anders Karlin, 0240- 866 09
Anders.karlin@luvika.se 

Datum

2018-05-02
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:

- Omvärldsanalys 
Vad händer i upphandlarsverige t.ex. kring förenklingar i 
upphandlingslagstiftningen, SOI Årskonferens och Gemensam 
upphandling 2.0 för Inköp Gävleborg.

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor.

- Upphandlingsplan 2018 och nya beställningar
 Hur går det för oss och uppföljning efter kvartal 1.

- Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU
Pågående remiss i sex samverkande kommuner.

- Nämndplan 2018-2020 
Sex nya inriktningsmål och uppföljning efter kvartal 1.
Fokus på socialt ansvarsfull upphandling och arbetsrättsliga villkor.

- Redovisning avseende överprövningar

Genomgång av överprövningar och vår rättssäkerhet.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter 

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

Datum
2018-05-02

Diarienummer
GNU 2018/

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förvaltningens 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 7 maj 2018

Beslut skickas till
Akten 
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Delegat Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 

2018-02-06 GNU 2017/25 

Ekologisk potatis och rot-

frukter samt ägg – Bor-

länge, Falun, Gagnef, He-

demora, Ludvika, 

Smedjebacken och Säters 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Catarinas Sprätthönseri, Stora Skedvi 

Grönsakshallen Sorunda AB, Mora 

Mariana Hasselström 

2018-02-06 GNU 2017/42E 

Moduler Paviljonger – 

Borlänge, Falun, Gagnef 

och Hedemora kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Temporent Aktiebolag, Upplands Väsby 

Parmaco AB, Kungens kurva 

Cramo Instant Aktiebolag, Västerås 

Mariana Hasselström 

2018-02-09 GNU 2018/3 

Flygfotografering och 

kartering – Hedemora 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

COWI AB, Göteborg 

Mariana Hasselström 

2018-02-13 GNU 2017/64E 

Kostdatasystem – Avesta, 

Borlänge, Falun, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika och 

Säters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

FOODit Kostsystem AB, Göteborg 

Mariana Hasselström 

2018-02-16 GNU 2017/31E 

Skyltar och underhåll – 

Borlänge, Falun, Hede-

mora och Ludvika kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

SKYLTSTÄLLET SVERIGE AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2018-02-19 GNU 2017/86E 

Ramavtal Brandskydd och 

brandskyddsprojektering 

– Hedemora kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Ramböll Sverige AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2018-02-19 GNU 2018/2 

Tvätt av kundägt gods – 

Hedemora kommun  

(Reserverad upphandling) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Samhall Aktiebolag, Stockholm (Borlänge) 
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Mariana Hasselström 

2018-02-20 GNU 2017/85E 

Ramavtal Brandprojekte-

ring – Säters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Ramböll Sverige AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2018-02-23 GNU 2017/80E 

Internettjänst/ Internetka-

pacitet – Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av bristande konkur-

rens till följd av endast ett inkommet anbud. 

Mariana Hasselström 

2018-03-02 GNU 2018/4 

Transporttjänster 2018 – 

Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av justerade krav i 

upphandlingsdokumenten. 

Mariana Hasselström 

2018-03-06 GNU 2017/90E 

Hygiensäkring och skade-

djurskontroll Kök – Gag-

nef och Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Anticimex Aktiebolag, Stockholm (Falun) 

Mariana Hasselström 

2018-03-07 GNU 2018/10 

Fördjupat strategiskt stöd 

till näringslivsenheten – 

Borlänge kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Future Balanz in ITS AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2018-03-07 GNU 2017/55 

Drift och underhåll av ga-

tubelysning – Hedemora 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

One Nordic AB, Malmö (UE: Ludvika) 

Mariana Hasselström 

2018-03-08 GNU 2017/62E 

Fruktkorgar – Falu kom-

mun (Reserverad upp-

handling) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Samhall Aktiebolag, Linköping (UE: Bor-

länge) 

Mariana Hasselström 

2018-03-14 GNU 2017/93E 

Lastbil – Borlänge kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med:  

Rolf Ericson Lastvagnar & Bussar AB, Bor-

länge 
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Mariana Hasselström 

2018-03-14 GNU 2017/24E 

Ramavtal Tekniska kon-

sulter projektering – Falu 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Tyréns AB, Stockholm 

Mavacon AB, Falun 

Ramböll Sverige AB, Falun 

Metria AB, Gävle 

Norconsult AB, Göteborg 

WSP Sverige AB, Falun 

ÅF Infrastructure AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2018-03-14 GNU 2017/91E 

Ramavtal Tekniska kon-

sulter underhåll – Falu 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

ÅF Infrastructure AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2018-03-14 GNU 2018/12 

Vägsalt – Ludvika kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Svevia AB, Solna 

Mariana Hasselström 

2018-03-16 GNU 2018/5 

Mark- och anläggningsar-

beten – Hedemora kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

NCC Roads Aktiebolag, Borlänge 

Avesta Park & Trädgårdsservice Aktiebolag, 

Avesta 

Hagadahls Entreprenad AB, Hedemora 

Mariana Hasselström 

2018-03-20 GNU 2018/4 

Transporttjänster 2018 – 

Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Förvaltningsrätten) med Ludvika 

Lastbilcentral AB som motpart. 

Mariana Hasselström 

2018-03-23 GNU 2018/13 

Däck och däckservice – 

Borlänge, Falun, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Däckcenter Borlänge AB, Borlänge 

Vianor AB, Vara (Falun) 

Hedemora Däckservice AB, Hedemora 

Dahlgren’s i Dalarna AB, Ludvika 

Mili Däck & Service AB, Hedemora 
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Mariana Hasselström 

2018-03-23 GNU 2017/88E 

Tryck och exponerings-

produkter – Borlänge, 

Falun, Hedemora och 

Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Printeliten Sverige AB, Falun 

Henningsons Tryckeri AB, Borlänge 

Stibo Graphic A/S, Horsens 

Sign Stop Sweden AB, Ludvika 

Mariana Hasselström 

2018-04-06 GNU 2017/89E 

Skadedjursbekämpning 

Fastighet – Falun och Sä-

ters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Anticimex Aktiebolag, Stockholm (Falun) 

Mariana Hasselström 

2018-04-13 GNU 2018/26 

Förmånscyklar – Bor-

länge kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av bristande konkur-

rens. 

Mariana Hasselström 

2018-04-13 GNU 2018/42 

Service av kylanläggning 

ABB arena – Ludvika 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av ändrade behov 

inom verksamheten. 

Mariana Hasselström 

2018-04-20 GNU 2018/27 

Personbilar med gasdrift – 

Borlänge och Falu kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Bilmetro Aktiebolag, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-04-20 GNU 2018/22 

Ramavtal Miljökonsulter 

– Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag, Stock-

holm 

PE Infrastruktur AB, Stockholm 

Structor Miljöteknik AB, Eskilstuna 

Mariana Hasselström 

2018-04-25 GNU 2018/24 

Tvättjänst cirkulations-

gods – Borlänge, Falun, 

Gagnef och Säters kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Berendsen Textil Service AB, Malmö 

Mariana Hasselström 

2018-04-25 GNU 2018/40 

Slöjdvirke 2018 – Bor-

länge, Falun och Ludvika 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Holm Trävaror AB, Sala 
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Ludvika kommun
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

Bankgiro
467-5088

DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(2)
Datum

2018-02-19
Diarienummer

GNU 2017/74

Upphandlingscenter
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Delegationsbeslut intern kontroll 2017

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att rapport 
internkontrollplan UpphanlingsCenter 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.

Nämnden beslutade den 12 februari 2018 att godkänna rapport 
internkontrollplan upphandlingscenter 2017 och lägga dem till handlingarna. 
Antalet ledamöter var inte tillräckligt för att beslutet skulle vara giltigt enligt 
kommunallagen (KL) kap. 6 § 27, därav tar nämndens ordförande 
delegationsbeslut enligt KL kap. 6 § 39. 

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

Leif Petersson 
Ordförande i nämnden för 
upphandlingssamverkan 

Malin Ekholm
Sekreterare i nämnden för 
upphandlingssamverkan
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Ludvika kommun
Datum

2018-02-19
Diarienummer

GNU 2017/74 
Sida

2(2)

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018.
2. Rapport internkontrollplan för UpphandlingsCenter 2017.
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Ludvika kommun
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

Bankgiro
467-5088

DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(2)
Datum

2018-02-19
Diarienummer

GNU 2017/73-00

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Delegationsbeslut bokslut och verksamhetsberättelse 
2017 

Beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att godkänna 
bokslut och verksamhetsberättelse 2017 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.

Nämnden beslutade den 12 februari 2018 att godkänna bokslut och 
verksamhetsberättelse 2017 och överlämnas till respektive kommunfullmäktige. 
Antalet ledamöter var inte tillräckligt för att beslutet skulle vara giltigt enligt 
kommunallagen (KL) kap. 6 § 27, därav tar nämndens ordförande 
delegationsbeslut enligt KL kap. 6 § 39.  
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Ludvika kommun
Datum

2018-02-19
Diarienummer

GNU 2017/73-00 
Sida

2(2)

Delegationshänvisning
Beslutet har fattats med stöd av kommunallagen 6 kap. § 39 som behandlar 
brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Leif Pettersson
Ordförande i den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan

Malin Ekholm
Sekreterare i den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018.
2. Bokslut 2017. 
3. Verksamhetsberättelse 2017.
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