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Datum
2018-09-11

Diarienummer
Ks 2018/

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Budgetuppföljning augusti 2018

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av verksamhetsberättelse (delår) och budgetuppföljningen per den sista augusti 
samt prognos för 2018.

Beskrivning av ärendet
UpphandlingsCenter har tagit fram verksamhetsberättelse och budgetupp-
följning per augusti 2018. 

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

Ökad omsättning med 900 tkr i förhållande till budget redovisas i första hand
på grund av ökad efterfrågan på utförande av upphandlingstjänster. 600 tkr 
beror på beställningar avseende direktupphandlingar och att icke samverkande 
kommuner medverkar i strategiska upphandlingar av varor och tjänster. 
Resterande 300 tkr beror på beslut om utökat uppdrag från och med 2018-10-
01. För att bemöta den ökade efterfrågan har och kommer konsultstöd att 
behöva avropas från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med 
motsvarande belopp. 

Konsultstöd kommer även att avropas från slutet ramavtal för att täcka upp för 
vakans och föräldraledighet under året. 

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor: 
Budgetuppföljning UhC augusti 2018 daterad den 11 september 2018 
BGNU verksamhetsberättelse delår 2018 daterad den 11 september 2018

Beslut skickas till
Akten
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER   Gemensam nämnd för      
upphandlingssamverkan  

 

 

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 
(UhC) ett sätt att förstärka de medverkande kommuner-
nas samlade upphandlingskompetens och skapa en 
större affärsnytta. 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval 
av samarbetsavtal, reglemente, nämndplan med inrikt-
ningsmål och med stöd av UpphandlingsCenter svara för 
alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar 
och byggentreprenad samt LOU:s (Lag om offentlig 
upphandling) tjänstekategori 24 Undervisning och yrkes-
utbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjäns-
ter, samt tjänstekategori 26 Fritids- och idrottsverksam-
het samt kulturverksamhet där medverkan från före-
ningslivet är aktuell. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 

perioden 

 Kvalitativ upphandling. UhC har genomfört mer än 
50 % av årets produktion, enligt beslutad upphand-
lingsplan 2018 (176 st). Utöver upphandlingsplanen 
märks en ökad efterfrågan på tjänster i form av 28 st 
nya beställningar av upphandlingsprojekt.  

 Ökad andel upphandling med social hållbarhet för 
kommunerna. I 22 genomförda upphandlingar (31 % 
med målvärde >30 %) har krav ställts på praktikplat-
ser eller motsvarande.  

 55 % slutna avtal med regionala leverantörer för 
delår. Målet för 2018 är att nå över 65 %.   

 Stabil andel direktupphandlingar (13 st) och annon-
sering av undantag samt kvalitetssäkring till de 
samverkande kommunerna (17 st). 

 Trend att avtalsfrågor och ”tvister” med leverantörer 
tilltar för UhC med bl.a. ökad beställarkompetens i 
kommunerna. Avtalsuppföljning med leverantörer 
ska öka och nå över 150 st (63 st för delår). 

 Antalet överprövningar uppgår till 4 varav 1 är av-
gjord till UhC fördel och 3 är ännu ej avgjorda i för-
valtningsrätten. En överprövning från 2017 har gått 
vidare till kammarrätt, domstolen beslutade att upp-
handlingen ska göras om. 

 UhC deltar i projekt Upphandlingsdialog Dalarna 2.0 
som utifrån regionala behov förmedlar kunskap och 
ger metodstöd vid upphandling. 

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

EKONOMI 

Den budgeterade omslutningen för 2018 uppgår till  
14,8 mnkr. I prognosen redovisas ett nollresultat.   
På grund av vakans och föräldraledighet kommer  
konsultinsatser att behövas. Kostnaderna för konsult-
insatser ska balansera mot de lägre lönekostnaderna. 

Ökad omsättning med 900 tkr i förhållande till budget.  
Av dessa beror 600 tkr på mer utförda tjänster till icke 
samverkande kommuner och fler beställda direktupp-
handlingar. Resterande 300 tkr beror på beslut om  
utökat uppdrag från och med 2018-10-01. Se bilaga  
UhC Budgetuppföljning-driftbudget 2018. 

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 två nya medarbetare, s.k.  
ersättningsrekryteringar. 

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

UhC:s organisation består av två team som upphandlar 
inom olika varu- och tjänsteområden samt team Verk-
samhetsstöd. Personalen är anställd av Ludvika kom-
mun, då UpphandlingsCenter ingår i Ludvika kommuns 
organisation. 

Organisationsschema för UpphandlingsCenter 

 

UTVECKLING/FRAMTID 

Fr.o.m. den 1 januari 2019 utökas uppdraget för nämn-
den (UhC) med tre nya avtals- och kategoriområden. 
Avser i huvudsak upphandling avseende sociala tjänster 
och hälsovård samt undervisning och yrkesutbildning. 
Inför detta ska rekrytering ske av tre strategiska upp-
handlare samt bildande av ett nytt upphandlingsteam.  

UhC ska erhålla ett ekonomiskt tillskott av engångska-
raktär på 0,3 mnkr from 2018-10-01 samt ett årligt ägar-
tillskott på 2,0 mnkr from 2019-01-01 för det utökade 
uppdraget från de samverkande kommunerna. 
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BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2018

UpphandlingsCenter FBR

Intäkter

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2018 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 14 808 15 008 15 708

Summa 14 808 15 008 15 708 0

Kostnader

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2018 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 14 808 15 008 15 708

Summa 14 808 15 008 15 708 0

Netto

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2018 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Kommentarer augusti

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 900 tkr i förhållande till budget. Av dessa beror 600 tkr 

på mer utförda tjänster till icke samverkande kommuner och fler beställda 

direktupphandlingar. Resterande 300 tkr beror på beslut om utökat uppdrag

från och med 2018-10-01. 
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Datum
2018-09-11

Diarienummer
GNU   2018/

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

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Budget 2019 

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till budget 2019 fastställs.

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter har tagit fram förslag till budget för år 2019. 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade 2018-02-12 
att överlämna förslag till budget 2019 till respektive kommun för samråd och 
att därefter tas upp på nämndens möte 2018-09-17 för fastställande. 
Information om budgetförslag 2019 har lämnats till samrådsgrupp för UhC 
vid två möten samt vid årlig strategisk ägardialog.

Budgeten bygger på ett utökat grunduppdrag enligt reviderat samarbetsavtal.
Fr.o.m. den 1 januari 2019 utökas uppdraget för nämnden (UhC) med tre nya 
avtals- och kategoriområden: 

 Hälsovård och socialtjänster 

 Undervisning och yrkesutbildning 

 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

Det utökade uppdraget avser i huvudsak upphandling avseende sociala tjänster 
och hälsovård samt undervisning och yrkesutbildning. UhC bildar ett helt nytt 
upphandlingsteam och rekryterar tre strategiska upphandlare, med koppling till 
det utökade uppdraget.  UhC erhåller mot denna bakgrund ett årligt ägartillskott 
på 2,0 mnkr from 2019-01-01 för det utökade uppdraget från de samverkande 
kommunerna.

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

Inget nytt kommunalt bolag eller förbund ansluter till upphandlingssamverkan. 
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 budgetförslag utgår i huvudsak från budget 2018 med en 
uppräkning, som kommunicerats med UpphandlingsCenters Samrådsgrupp, 
avseende personalkostnader (2,5 % på lönekostnaderna) och övriga 
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Datum
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Diarienummer
GNU  2018/

Sida
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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 2018 i februari månad 2019.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor
Budgetsammandrag 2018-2019 för gemensam nämnd för upphandling

Beslut inkl. bilagor skickas till
Falu kommun 
Borlänge kommun
Hedemora kommun 
Gagnef kommun 
Säters kommun 
Akten 
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Budgetsammandrag 2018-2019 Gemensam nämnd för upphandling

Reviderad budget 2019 med anledning av ett utökat grunduppdrag 

Reviderad

Budget Budget Budget

2018 2019 2019

tkr tkr tkr

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 13 785 14 332 16 332

Intäkter bolag, kommunalförbund 523 536 536

Intäkter upphandlingsstöd 500 500 500

Summa intäkter 14 808 15 368 17 368

Personalkostnader 12 139 12 655 14 512

Personalkostnader bolag/k-förbund 523 536 536

Övriga omkostnader 2 146 2 177 2 320

Summa kostnader 14 808 15 368 17 368

Resultat 0 0 0

Kommentar reviderad budget: 

Avser ett årligt ägartillskott på 2,0 mnkr för det utökade uppdraget till GNU (UhC)

från de sex samverkande kommunerna fr.o.m. 2019-01-01.
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Budgetsammandrag 2018-2019 Gemensam nämnd för upphandling
Reviderad budget 2019 med anledning av ett utökat grunduppdrag 

Reviderad
Budget Budget Budget
2018 2019 2019
tkr tkr tkr

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 13 785 14 332 16 332
Intäkter bolag, kommunalförbund 523 536 536
Intäkter upphandlingsstöd 500 500 500

Summa intäkter 14 808 15 368 17 368

Personalkostnader 12 139 12 655 14 512
Personalkostnader bolag/k-förbund 523 536 536
Övriga omkostnader 2 146 2 177 2 320

Summa kostnader 14 808 15 368 17 368

Resultat 0 0 0

Kommentar reviderad budget: 

Avser ett årligt ägartillskott på 2,0 mnkr för det utökade uppdraget till GNU (UhC)

från de sex samverkande kommunerna fr.o.m. 2019-01-01.
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin, 0240 866 09
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum
2018-09-11

Diarienummer
GNU 2018/

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att anta 
reviderad dokumenthanteringsplan för upphandlingsärende, enligt förslag 
daterat den 11 september 2018.

Beskrivning av ärendet 
UpphandlingsCenter har upprättat förslag till reviderad dokumenthanterings-
plan för upphandlingsärenden, som ska ses över kontinuerligt. Denna ersätter 
dokumenthanteringsplan som antogs av den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan den 17 februari 2014.

Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Vidare framgår 
det att nämnderna ska upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar 
och hur dessa hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan. 

I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering och 
sökvägar till handlingstyper som nämnden hanterar i sin verksamhet. Den är 
dessutom nämndens gallringsbeslut (dvs. reglerar vilka handlingar som ska 
bevaras och vilka handlingar som ska förstöras och när).

Nämnden har sedan tidigare antagit arkivbeskrivning upprättad enligt 
6 § arkivlagen (1990:782). 

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor
Dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden, daterad den 11 september 
2018

Beslut skickas till
Akten 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN                  1 (7)
STYRDOKUMENT

    2018-09-17

Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09-17        

Dokumenthanteringsplan för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

När ett upphandlingsärende annonseras öppnas ett ärende i diariesystemet Evolution. I diariesystemet hänvisas det till nuvarande 
upphandlingssystem och namnet på respektive upphandling. Samtliga handlingar i ett upphandlingsärende förvaras därefter i 
upphandlingssystemet, så länge upphandlingen pågår. Efter att upphandlingen avslutas skrivs handlingar som ska bevaras ut och 
diarieförs i nuvarande diariesystem. Övriga handlingar fortsätter att bevaras i upphandlingssystemet till dess gallring verkställs av 
systemleverantör. 

Handling Beva-
ras/Gall-
ring

Diarieförs Blir allmän
handling

Absolut
sekretess

Anmärkning

Initiering av upphandlingsärende
Anskaffningsbeslut/Beställning av 
upphandling/Delegationsbeslut/ Tjäns-
teskrivelse/Underlag för beslut och 
fullmakter.

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Nej

Beslut och protokoll från nämnden Bevaras Ja Vid juste-
ring

Nej Diarieförs om inte särskilt regis-
ter finns. Diarieförs och arkive-
ras hos kansliet

Framtagning av upphandlingsdokument
Annonser till upphandlingsdatabaser 5 år Vid expe-

diering
Nej Exempelvis e-Avrop

Bevis för avsändningsdatum för an-
nonsering

5 år När ärendet 
slutbehand-
lats

Nej E-post från t.ex. TED
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN                  2 (7)
STYRDOKUMENT

    2018-09-17

Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09-17        

Handling Beva-
ras/Gall-
ring

Diarieförs Blir allmän
handling

Absolut
sekretess

Anmärkning

Upphandlingsdokument undantaget 
annonsen (översikt i upphandlingssy-
stemet)

Bevaras Ja Vid expe-
diering

Nej Hantera upphandlingsdokumen-
tet så att obehöriga ej kan få del 
av dess innehåll innan det blir 
allmän handling.

Vid urvals-,  selektiv- och förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog samt inrättande av  innovationspartnerskap 
Antagna anbudsansökningar Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-
lats

Ja

Ej antagna anbudsansökningar 5 år Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja

Meddelande till ej utvalda anbudsgiva-
re

Bevaras Ja Vid expe-
diering

Ja

Meddelande till utvalda anbudsgivare Bevaras Ja Vid expe-
diering

Ja

Ansökningsöppningsprotokoll Bevaras Ja När  ären-
det slutbe-
handlats

Ja

Utvärderingsprotokoll/sammanställ-
ning över inkomna anbudsansökningar

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN                  3 (7)
STYRDOKUMENT

    2018-09-17

Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09-17        

Handling Beva-
ras/Gall-
ring

Diarieförs Blir allmän
handling

Absolut
sekretess

Anmärkning

Anbudstiden
Anbud/offerter, antagna Bevaras Registreras 

i öppnings-
protokollet

Vid an-
budsöpp-
ning

Ja

Anbud/offerter, ej antagna 5 år Registreras 
i öppnings-
protokollet

Vid an-
budsöpp-
ning

Ja

Öppningsprotokoll Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja

Avböjande att delta i upphandling 5 år Ja Vid an-
budsöpp-
ning

Ja

Broschyrer som ingår i antagna anbud, 
innehållande sakuppgifter 

Bevaras Ja Vid an-
budsöpp-
ning

Ja Biläggs upphandlingsakten om 
de tillför anbuden sakkunskap.

Broschyrer som ingår i ej antagna an-
bud, innehållande sakuppgifter 

5 år Nej Vid an-
budsöpp-
ning

Ja

Handling Beva- Diarieförs Blir allmän Absolut Anmärkning
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN                  4 (7)
STYRDOKUMENT

    2018-09-17

Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09-17        

ras/Gall-
ring

handling sekretess

Broschyrer som ingår i anbud, ej inne-
hållande sakuppgifter 

Vid inak-
tualitet

Nej

Frågor från anbudsgivarna under an-
budstiden

Bevaras ja När ärendet 
slutbehand-
lats.

Ja Frågedelen i e-Avrops Frågor 
och svar

Svar till anbudsgivarna vid frågor un-
der anbudstiden.

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats.

Ja Svarsdelen i e-Avrops Frågor 
och svar

Prenumerations-/sändlista 5 år När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja Återfinns under intressenter i e-
Avrop.

Anbudsprövning och utvärdering
Begäran om förtydliganden, komplet-
teringar

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja Gäller förtydliganden och kom-
pletteringar av inkomna anbud.

Svar på begärda förtydliganden, kom-
pletteringar – antagna anbud

Bevaras Ja När de in-
kommer

Ja

Svar på begärda förtydliganden, kom-
pletteringar – ej antagna anbud

5 år Ja När de in-
kommer

Ja

Handling Beva-
ras/Gall-

Diarieförs Blir allmän
handling

Absolut
sekretess

Anmärkning
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN                  5 (7)
STYRDOKUMENT

    2018-09-17

Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09-17        

ring
Minnesanteckningar från kontakter 
med referenser
- gällande antagna anbud

- gällande ej antagna anbud

Bevaras

5 år

Ja När ärendet 
slutbehand-
lats
När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja

Ja

Protokoll från förhandlingar med an-
budsgivare
- gällande antagna anbud

- gällande ej antagna anbud

Bevaras

5 år

Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja

Vid förenklad eller urvalsupp-
handling

Skatte- och registreringskontroll av 
vinnande anbudsgivare

Skatte- och registreringskontroll av ej 
vinnande anbudsgivare

Bevaras

5 år

Ja När de in-
kommer

Ja

Handling Beva-
ras/Gall-
ring

Diarieförs Blir allmän
handling

Absolut
sekretess

Anmärkning

Soliditetsupplysningar, kontroll av an-
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN                  6 (7)
STYRDOKUMENT

    2018-09-17

Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09-17        

budsgivare
- gällande antagna anbud

- gällande ej antagna anbud

Bevaras

5 år

Ja När de in-
kommer

Ja

Ja

Tjänsteanteckningar, kontakter med 
leverantörer och konsulter

5 år När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja

Upphandlingsrapport Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja

Utvärderingsprotokoll Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Ja

Annons efter avslutad upphandling 5 år Vid expe-
diering

Nej Efterannonsering i TED

Avtal, kontrakt Bevaras Ja Vid expe-
diering

Nej Eventuellt OSL 19 kap. 3 § eller 
31 kap. 16 §.

Beställningsskrivelse Bevaras Ja Vid expe-
diering

Nej Vid upphandling av objekt

Handling Beva-
ras/Gall-
ring

Diarieförs Blir allmän
handling

Absolut
sekretess

Anmärkning

Upplysning om tilldelningsbeslut Bevaras Ja Vid expe-
diering

Nej Underrättelser att anbud anta-
gits/ej antagits

Efter upphandlingen (merparten av handlingarna omfattas inte av generellt gallringsbeslut)
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN                  7 (7)
STYRDOKUMENT

    2018-09-17

Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09-17        

Meddelanden från leverantörer Gallring 
vid inaktu-
alitet

När de in-
kommer

Nej Ändrade öppettider, adressänd-
ringar samt prisjusteringar m.m. 

Meddelanden till leverantörer Gallring 
vid inaktu-
alitet 

Vid expe-
diering

Nej Begäran, accept eller nekande 
av prisjustering.

Överprövnings- och överklagandeä-
renden

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats

Nej Ingår i och arkiveras med  upp-
handlingen.

Följebrev vid nekande av utlämnande 
av allmän handling eller delar av 
handling.

Bevaras Ja Vid expe-
diering

Nej Ingår i och arkiveras med  upp-
handlingen.
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Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09- 

 

 
 

        

 
 

 

Dokumenthanteringsplan för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
 
När ett upphandlingsärende annonseras öppnas ett ärende i diariesystemet Evolution. I diariesystemet hänvisas det till nuvarande upp-

handlingssystem och namnet på respektive upphandling. Samtliga handlingar i ett upphandlingsärende förvaras därefter i upphandlingssy-

stemet, så länge upphandlingen pågår. Efter att upphandlingen avslutas skrivs handlingar som ska bevaras ut och diarieförs i nuvarande 

diariesystem. Övriga handlingar fortsätter att bevaras i upphandlingssystemet till dess gallring verkställs av systemleverantör.  

Handling Beva-
ras/Gall-
ring 

Diarieförs Blir allmän 
handling 

Absolut 
sekretess 

Anmärkning 

Initiering av upphandlingsärende 

Anskaffningsbeslut/Beställning av 

upphandling/Delegationsbeslut/ Tjäns-

teskrivelse/Underlag för beslut och 

fullmakter. 

 

Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Nej  

Beslut och protokoll från nämnden Bevaras Ja Vid juste-

ring 

Nej Diarieförs om inte särskilt regis-

ter finns. Diarieförs och arkive-

ras hos kansliet 

 

Framtagning av upphandlingsdokument 

Annonser till upphandlingsdatabaser  

 

5 år  Vid expe-

diering 

Nej Exempelvis e-Avrop 

Bevis för avsändningsdatum för an-

nonsering 

 

 

5 år  När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Nej E-post från t.ex. TED 
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Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09- 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-
ras/Gall-
ring 

Diarieförs Blir allmän 
handling 

Absolut 
sekretess 

Anmärkning 

Upphandlingsdokument undantaget 

annonsen (översikt i upphandlingssy-

stemet) 

Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Nej Hantera upphandlingsdokumen-

tet så att obehöriga ej kan få del 

av dess innehåll innan det blir 

allmän handling. 

Vid urvals-,  selektiv- och förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog samt inrättande av  innovationspartnerskap  

Antagna anbudsansökningar Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Ja  

Ej antagna anbudsansökningar 5 år Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Ja  

Meddelande till ej utvalda anbudsgi-

vare 

 

Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Ja  

Meddelande till utvalda anbudsgivare  

 

Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Ja  

Ansökningsöppningsprotokoll Bevaras Ja När  ären-

det slutbe-

handlats 

Ja  

Utvärderingsprotokoll/sammanställ-

ning över inkomna anbudsansökningar 

 

Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

Ja  
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Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09- 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-
ras/Gall-
ring 

Diarieförs Blir allmän 
handling 

Absolut 
sekretess 

Anmärkning 

Anbudstiden 

Anbud/offerter, antagna Bevaras Registreras 

i öppnings-

protokollet 

Vid an-

budsöpp-

ning 

 

Ja  

Anbud/offerter, ej antagna 5 år Registreras 

i öppnings-

protokollet 

Vid an-

budsöpp-

ning 

 

Ja  

Öppningsprotokoll Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Ja  

Avböjande att delta i upphandling 5 år Ja Vid an-

budsöpp-

ning 

 

Ja  

Broschyrer som ingår i antagna anbud, 

innehållande sakuppgifter  

 

Bevaras Ja Vid an-

budsöpp-

ning 

Ja Biläggs upphandlingsakten om 

de tillför anbuden sakkunskap. 

 

 

Broschyrer som ingår i ej antagna an-

bud, innehållande sakuppgifter  

5 år Nej Vid an-

budsöpp-

ning 

Ja  
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Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09- 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-
ras/Gall-
ring 

Diarieförs Blir allmän 
handling 

Absolut 
sekretess 

Anmärkning 

Broschyrer som ingår i anbud, ej inne-

hållande sakuppgifter  

 

Vid inak-

tualitet 

  Nej  

Frågor från anbudsgivarna under an-

budstiden 

Bevaras ja När ärendet 

slutbehand-

lats. 

Ja Frågedelen i e-Avrops Frågor 

och svar 

 

 

Svar till anbudsgivarna vid frågor un-

der anbudstiden. 

 

Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats. 

Ja Svarsdelen i e-Avrops Frågor 

och svar 

Prenumerations-/sändlista 

 

5 år  När ärendet 

slutbehand-

lats 

Ja Återfinns under intressenter i e-

Avrop. 

Anbudsprövning och utvärdering 

Begäran om förtydliganden, komplet-

teringar 

Bevaras Ja  När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Ja Gäller förtydliganden och kom-

pletteringar av inkomna anbud. 

 

Svar på begärda förtydliganden, kom-

pletteringar – antagna anbud 

 

Bevaras Ja  När de in-

kommer 

Ja  

Svar på begärda förtydliganden, kom-

pletteringar – ej antagna anbud 

 

5 år Ja  När de in-

kommer 

Ja  
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Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09- 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-
ras/Gall-
ring 

Diarieförs Blir allmän 
handling 

Absolut 
sekretess 

Anmärkning 

Minnesanteckningar från kontakter 

med referenser 

- gällande antagna anbud 

 

- gällande ej antagna anbud 

 

 

Bevaras 

 

5 år 

 

 

Ja  

När ärendet 

slutbehand-

lats. 

 

När ärendet 

slutbehand-

lats. 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll från förhandlingar med an-

budsgivare 

- gällande antagna anbud 

 

- gällande ej antagna anbud 

 

 

 

Bevaras 

 

5 år 

 

 

Ja 

 

 

 

 

När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Vid förenklad eller urvalsupp-

handling 

Skatte- och registreringskontroll av 

vinnande anbudsgivare 

 

Skatte- och registreringskontroll av ej 

vinnande anbudsgivare 

 

 

Bevaras 

 

 

5 år 

 

 

 

 

Ja När de in-

kommer 

Ja  

23



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN                   6 (7) 
 STYRDOKUMENT 

      2018-09-17 
  
 

 

 
S:\UpphandlingsCenter\Upphandlingar\Team 
Verksamhetsstöd\2018\Dokumenthanteringsplan\Dokumenthanteringsplan 2018-09-17.docx 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09- 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-
ras/Gall-
ring 

Diarieförs Blir allmän 
handling 

Absolut 
sekretess 

Anmärkning 

Soliditetsupplysningar, kontroll av an-

budsgivare 

- gällande antagna anbud 

 

- gällande ej antagna anbud 

 

 

 

Bevaras 

 

5 år 

 

 

Ja  

 

 

När de in-

kommer 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Tjänsteanteckningar, kontakter med 

leverantörer och konsulter 

5 år  När ärendet 

slutbehand-

lats 

Ja  

Upphandlingsrapport Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Ja  

Utvärderingsprotokoll Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

 

Ja  

Annons efter avslutad upphandling 

 

5 år  Vid expe-

diering 

Nej Efterannonsering i TED 

Avtal, kontrakt 

 

Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Nej Eventuellt OSL 19 kap. 3 § eller 

31 kap. 16 §. 

Beställningsskrivelse 

 

Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Nej Vid upphandling av objekt 
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Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2018-09- 

 

 
 

        

 
 

 

 

 

Handling Beva-
ras/Gall-
ring 

Diarieförs Blir allmän 
handling 

Absolut 
sekretess 

Anmärkning 

Underrättelse om avbruten upphand-

ling. 

Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Nej  

Upplysning om tilldelningsbeslut Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Nej Underrättelser att anbud anta-

gits/ej antagits 

Efter upphandlingen (merparten av handlingarna omfattas inte av generellt gallringsbeslut) 

Meddelanden från leverantörer Gallring 

vid inaktu-

alitet 

 När de in-

kommer 

Nej Ändrade öppettider, adressänd-

ringar samt prisjusteringar m.m.  

Meddelanden till leverantörer Gallring 

vid inaktu-

alitet  

 Vid expe-

diering 

Nej Begäran, accept eller nekande 

av prisjustering. 

Överprövnings- och överklagandeä-

renden 

 

Bevaras Ja När ärendet 

slutbehand-

lats 

Nej Ingår i och arkiveras med  upp-

handlingen. 

Beslut sekretessbedömning ”Begäran 

om utlämnande av allmän handling”. 

Bevaras Ja Vid expe-

diering 

Nej Ingår i och arkiveras med  upp-

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

Datum
2018-09-11

Diarienummer
GNU 2018/

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Rapport från UpphandlingsCenters chef 

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från UpphandlingsCenters chef.

Beskrivning av ärendet 
Rapport från UpphandlingsCenters chef kring följande punkter:

- Omvärldsanalys 
Vad händer i upphandlarsverige och SKL referensgrupp upphandling.

- Remiss Upphandlingsplan 2019
Nyheter, hanteringen och tidplan.

- Väsentliga händelser på UpphandlingsCenter
Reflektion strategisk ägardialog, personal- och verksamhetsfrågor.

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

- Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU
Pågående förberedelsearbete inför ett utökat grunduppdrag 2019.

- Nämndplan 2018-2020 
Fokus på socialt ansvarsfull upphandling och arbetsrättsliga villkor.

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

- Redovisning avseende överprövningar
Genomgång av överprövningar och vår rättssäkerhet.

Anders Karlin 
Chef UpphandlingsCenter 

Bilagor
Missivbrev – Upphandlingsplan 2019
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Enligt sändlista  

 

 

Remissomgång 1 Upphandlingsplan 2019 

1. Svar på remiss 1 

UpphandlingsCenter behöver era synpunkter på upphandlingsplanen 

senast måndagen den 8 oktober 2018. 

Svar på upphandlingsplan 2019 och era tillkommande 

upphandlingsbehov/-områden skickas till uhc@ludvika.se. 

Frågor om upphandlingsplan 2019 och remissen besvaras av Mariana 

Hasselström, tel. 0240-860 67 alt. mariana.hasselstrom@ludvika.se. 

2. Varför en gemensam upphandlingsplan? 

UhC utför samordnade upphandlingar där det finns affärsnytta för  

våra samverkande kommuner.  

Nyhet för 2019 är att ytterligare tre upphandlingsområden ska ingå  

i UhC:s grunduppdrag from 2019 och därmed tas med i upphandlings-

plan. De nya områdena är: 

 Hälsovård och socialtjänster 

 Undervisning och yrkesutbildning 

 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där 

medverkan från föreningsliv är aktuell.    

UhC har genomfört ett arbete med att ta fram och sammanställa 

information om samverkande kommuners olika slutna ramavtal och 

kommunspecifika upphandlingar samt framtida behov av varor och 

tjänster. Ur den insamlade informationen har en preliminär 

upphandlingsplan för 2019 upprättats.  

Det finns ett antal goda skäl till att en upphandlingsplan tas fram 

årligen: 

 Att tydliggöra för politiken och samverkande kommuners ledningar 

vad som kommer att göras framöver. 

 Att vara ett underlag för UpphandlingsCenters resurs- och 

arbetsplanering samt samverkande kommuners och bolagens 

utsedda sakkunniga i referensgrupper. 

 Att vara ett underlag för information och tidig dialog om planerade 

upphandlingar för leverantörer/företag (lokalt och regionalt 

näringsliv). 
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3. Hantering av upphandlingsplan 2019 och tidplan 

I upphandlingsplanen presenteras de upphandlingsområden 

(samordnade upphandlingar och kommunspecifika upphandlingar)  

som är planerade att upphandlas under 2019. 

De angivna sakkunniga är de som deltagit tidigare. Kontrollera  

att de fortfarande är aktuella, annars anger ni nya sakkunniga.  

Vid eventuella tillkommande upphandlingar (flik 2) ska sakkunniga 

anges med kontaktuppgifter samt uppskattad volym. Observera  

särskilt att ni även ska ange de behov ni har inom de tre nya 

upphandlingsområdena from 2019. 

Tidplan presenteras nedan: 

2018-09-06. Frågeomgång 1. Planen remitteras till samtliga 

samverkande kommuner (Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter  

och Hedemora) samt VBU och RDM. 

2018-10-08. Remissvar 1 inkommer och beredning sker av UhC. 

2018-10-19. Frågeomgång 2. Uppdaterad plan (tillkommande 

upphandlingar) remitteras till samtliga samverkande kommuner. 

Uppdaterad plan (komplett) remitteras till samtliga anslutna bolag  

och förbund som erbjuds att delta i samordnade 

upphandlingar/ramavtal. 

2018-11-08. Remissvar 2 inkommer och beredning sker av UhC. 

2018-11-19. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) 

fastställer upphandlingsplan 2019. 

Under perioden december 2018 till och med januari 2019 kommer 

beslutade upphandlingar av GNU att fördelas mellan Upphandlings-

Centers olika team. Sakkunniga för respektive kommun inbjuds till 

uppstartsmöte, när upphandlingen startar, i referensgrupper per 

upphandling.  

4. Socialt hållbar upphandling 

Vi vill redan i upphandlingsplan lyfta fram det prioriterade målområdet 

social hållbarhet. Att tidigt kunna beakta kommunernas önskemål  

att ställa krav på social hänsyn vid upphandling av varor och tjänster. 

Att inkludera sociala hänsyn i upphandlingar kan bland annat bidra till 

att de personer som arbetar med att utföra offentliga kontrakt har 

skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.  

Sociala hänsyn vid upphandling behöver inte bara omfatta arbetsvillkor 

utan kan även syfta till att främja sysselsättning, ge lika rättigheter och 

möjligheter i arbetslivet, öka social integration och förbättra 

tillgängligheten i samhället.  

Bas-Avancerad eller spjutspets 

I vår modell för hållbar upphandling finns tre olika nivåer för 

kravställande: 
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Basnivå; Omfattar krav på dokumentation i anbudet. Anbudsgivaren 

får i text beskriva hur de arbetar i dessa frågor. Skrivningen används 

som särskilt kontraktsvillkor. De ska även skriva om de inte alls arbetar 

med dessa frågor.  

Avancerad nivå; Anbudsgivaren kan anställa personer som har 

svårighet att komma in på arbetsmarknaden, erbjuda praktikplatser 

eller delta i möten och samtal för att försöka uppnå detta. Skrivningen 

används som särskilt kontraktsvillkor. 

Spjutspetsnivå; Anbudsgivaren ska anställa personer som har 

svårighet att komma in på arbetsmarknaden eller erbjuda 

praktikplatser. Skrivningen används som särskilt kontraktsvillkor. 

Nyhet för 2019. I upphandlingsplanen ska ni ange vilka upphandlingar 

som ni anser lämpliga för socialt hållbar upphandling. Detta gör ni 

genom att i kolumn ”socialt hållbar upphandling” ange ett av tre 

alternativ som anges. Alternativen är 1) Sysselsättning (praktikplats),  

2) Reserverad upphandling (sociala företag) och 3) Ej aktuellt. Detta 

gäller även tillkommande upphandlingar (flik 2). 

5. Så här arbetar vi på UpphandlingsCenter 

Det är en stor bredd på de ramavtal vi tillhandahåller. Gemensamt  

för alla dessa olika avtals-/upphandlingsområden är att de har hög 

användning eller är angelägna ur verksamhetssynpunkt. 

Vi får löpande förslag på varu- och tjänsteområden från våra beställare 

och sakkunniga hos samverkande kommuner. Vi samlar själva ihop 

information om vilka av våra egna ramavtal eller avtal som tidigare har 

tecknats av de samverkande kommunerna var för sig som kommer att 

upphöra/avslutas under 2019. De avtal som har förlängningsmöjlighet 

kommer att hanteras av UhC enligt särskild rutin.  

Dessa förslag på upphandlingsområden sammanställs och remitteras i 

en upphandlingsplan, en gång per år, för att bedöma vilken affärsnytta 

vi kan tillföra inom respektive område.  

Beslut sker sedan av den gemensamma nämnden för upphandlings-

samverkan om vilka upphandlingar som ska genomföras 2019. 

6. Instruktion och särskilt viktigt att belysa i ert remissvar 

 Vilka upphandlingar i upphandlingsplan 2019 önskar ni (finns 

behov?) ansluta er till samt uppgift om sakkunniga. Se flik 1. 

 I vilka upphandlingar önskar ni ställa krav på socialt hållbar 

upphandling. Se flik 1och 2. 

 

 Vilka egna tillkommande kommunspecifika upphandlingar har ni 

behov av att genomföra under 2019, med beskrivning, volym, 

uppgift om önskad avtalsstart samt uppgift om sakkunniga.  

Se flik 2. 

30



 
Sida 4 av 5 

2018-09-06 

GNU 2018/105  

 

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

 

 I det fall ni har synpunkter på planerad eller tillkommande 

upphandling vänligen skriv in detta i kolumn med kommentar. 

 

 

Ludvika den 6 september 2018 

 

 

 

Anders Karlin Mariana Hasselström 

Chef UpphandlingsCenter Upphandlingschef 

 

 

 

Bilagor 

Preliminär Upphandlingsplan 2019 daterad 2018-09-06 med  

instruktion om hur den ska användas och fyllas i. 
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Sändlista  

    

Falu kommun, Sari Nilsson Ekonomichef 

Borlänge kommun, Anders Ullvén Ekonomichef 

Ludvika kommun, Åsa Grans Ekonomichef 

Gagnefs kommun, Jenz Ek Ekonomichef 

Säters kommun, Torbjörn Matsson Ekonomichef 

Hedemora kommun, Anna-Lotta Sjöstrand Ekonomichef 

Västerbergslagens utbildningscentrum, Camilla Catbagan 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Per Leijström 

 

Kopia 

Borlänge kommun, inkop@borlange.se  

UpphandlingsCenter, Samtliga kommunansvariga upphandlare 
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin, 0240 866 09
Anders.karlin@ludvika.se 

Datum
2018-09-11

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 11 september 2018

Beslut skickas till
Akten 
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Delegat Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Beslut 

Anders Karlin 

2018-04-30 GNU 2018/25 

Utplanteringsväxter, 

plantskoleväxter, lökar & 

pluggplantor – Falun och 

Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Mäster Grön Ekonomisk Förening, Helsing-

borg 

Nya Eriksbo plantskola AB, Köping 

Mariana Hasselström 

2018-05-04 GNU 2018/33 

Reservkraft Haraldsbo 

Hus K Kök – Falu kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Powerplants Oy, Tampere (Finland) 

Mariana Hasselström 

2018-05-04 GNU 2018/39 

Internettjänst/ Internetka-

pacitet 2 – Falu kommun  

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

A3 Företag AB, Umeå 

Telia Sverige AB, Solna 

Mariana Hasselström 

2018-05-07 GNU 2018/36 

Transporttjänster Ludvika 

2018-2 – Ludvika kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Ludvika Lastbilscentral AB, Ludvika 

MaserFrakt Anläggning Aktiebolag, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2018-05-08 GNU 2017/67E 

Färghandelsvaror – Bor-

länge, Falun och Ludvika 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av brister i upphand-

lingens krav. 

Mariana Hasselström 

2018-05-14 GNU 2018/37 

Inköp textilier omsorgen 

– Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av att inkomna an-

budspriser överstiger beställarens budgeterade 

medel. 

Mariana Hasselström 

2018-05-14 GNU 2018/34 

Tvätt av kundägt gods – 

Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av att inkomna an-

budspriser överstiger beställarens budgeterade 

medel. 
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Mariana Hasselström 

2018-05-15 GNU 2018/20 

Layout, tryck, distribution 

av två tidningar – Falu 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Ryter Kommunikationsbyrå AB, Bollnäs (UE: 

Falun) 

Mariana Hasselström 

2018-05-21 GNU 2018/28 

Entrémattor i utbytessy-

stem – Borlänge, Falun, 

Gagnef, Hedemora, Lud-

vika och Säters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Berendsen Textil Service AB, Malmö 

Mariana Hasselström 

2018-05-22 GNU 2018/38 

Minnesgåvor Guldklockor 

– Borlänge och Ludvika 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Epoch Stockholm AB, Tullinge 

Mariana Hasselström 

2018-05-23 GNU 2017/68E 

Fotograftjänst – Falu 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Fotograf Ulf Olof Palm AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-05-23 GNU 2017/95E 

Djupfrysta produkter och 

mejerivaror – Borlänge, 

Falun, Gagnef, Ludvika 

och Säters kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Menigo Foodservice AB, Stockholm 

Grönsakshallen Sorunda, Mora 

Mariana Hasselström 

2018-05-29 GNU 2018/43 Catering – Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Sodexo AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-06-04 GNU 2018/47 

Planeringssystem för 

verksamheterna inom 

vård och omsorg – Bor-

länge kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av brister i inkomna 

anbud.  

Mariana Hasselström 

2018-06-12 GNU 2018/50 

Asfaltsbeläggningar – 

Ludvika kommun  

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Peab Asfalt AB, Ängelholm 

Mariana Hasselström 

2018-06-13 GNU 2018/41 

Kylanläggning Gylle 

Ishall – Borlänge kom-

mun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Falu Kyla AB, Falun 
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Mariana Hasselström 

2018-06-13 GNU 2018/44 

Elektriska körjournaler 

2018 – Borlänge, Falun 

och Hedemora kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

2MA Technology AB, Härnösand 

Mariana Hasselström 

2018-06-18 GNU 2018/57 

Resvaneundersökning 

2018 – Borlänge och Falu 

kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Intermetra Business & Market Rexerarch 

Group AB, Göteborg 

Mariana Hasselström 

2018-06-18 GNU 2018/51 

Verksamhetsutveckling-

värdegenererande styr-

ning – Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

IPF-Institutet för Personal- och Företagsut-

veckling AB, Uppsala 

Mariana Hasselström 

2018-06-21 GNU 2018/62 

Ramavtal Byggarbeten  - 

Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

D&B Bygg Aktiebolag, Falun 

ByggPartner i Dalarna Sverige AB, Borlänge 

AB Byggprojekt i Dalarna, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-06-26 GNU 2018/29 

Ramavtal Fastighetsrätt 

och Fastighetsvärdering – 

Borlänge kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Norrbryggan AB, Falun 

Svefa Aktiebolag, Stockholm (Falun) 

Pontarius AB, Stockholm  

Mariana Hasselström 

2018-06-28 GNU 2018/75 

Tvätt av kundägt gods 

skola/förskola -  Borlänge 

kommun. (reserverad 

upphandling) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Samhall Aktiebolag, Stockholm (Avesta) 

Mariana Hasselström 

2018-06-29 GNU 2018/31 

Städmaskiner – 2018 – 

Borlänge, Falun, Ludvika, 

Hedemora och Säters 

kommun. 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

SGREEN Sweden AB, Västerås 

Mariana Hasselström 

2018-06-28 GNU 2018/52 

Drift och underhåll av 

utemiljö Falun område A 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Svensk Markservice AB, Solna (Borlänge) 
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Anders Karlin 

2018-06-27 GNU 2018/41 

Kylanläggning Gylle 

Ishall – Borlänge kom-

mun 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Förvaltningsrätten) med Huurre 

Sweden AB som motpart. 

Mariana Hasselström 

2018-06-29 GNU 2018/70 

Förläggning av kanalisat-

ion – Ludvika kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att upphand-

lingen avbryts på grund av inget av de in-

komna anbuden klarade ställda krav i upp-

handlingsdokumenten. 

Björn Friberg 

2018-07-04 GNU 2018/71 Pistmaskin Falun 218 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Winn Marketing AB, Umeå 

Björn Friberg 

2018-07-12 GNU 2018/70 

Förläggning av kanalisat-

ion för fiber-Ludvika 

kommun. 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Förvaltningsrätten) med KEWAB, 

Kennet Wahlström AB som motpart. 

Björn Friberg 

2018-07-17 GNU 2018/31 

Städmaskiner-2018 Bor-

länge, Falun, Ludvika, 

Hedemora och Säters 

kommun. 

UpphandlingsCenter yttrar sig i överpröv-

ningsmål (Förvaltningsrätten) med Procurator 

AB som motpart. 

Mariana Hasselström 

2018-08-14 GNU 2018/63 

Ramavtal Ventilationsar-

beten-Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

1. Johan Pihlgren Ventilation AB, Falun 

2. Assemblin Ventilation AB, Borlänge 

3. Bravida Sverige AB, Borlänge 

Anders Karlin 

2018-08-16 GNU 2018/30 

Mjukpapper, kemtekniska 

produkter och städred-

skap-Falun, Borlänge, He-

demora, Ludvika, Gagnef 

och Säters kommun. 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

AllOffice Nordic AB, Sundsvall 

Mariana Hasselström 

2018-08-17 GNU 2018/64 

Ramavtal Golvarbeten-

Falu kommun 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

1. Bröderna Thunströms Måleri AB, Falun 

2. Miljönären-Lindfeldts Måleri AB, Borlänge 
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Anders Karlin 

2018-08-27 GNU 2018/30 

Mjukpapper, kemtekniska 

produkter och städred-

skap-Falun, Borlänge, He-

demora, Ludvika, Gagnef 

och Säters kommun. 

UpphandlingsCenter beslutar att avbryta upp-

handlingen på grund av inget av de inkomna 

anbuden klarade ställda krav i upphandlings-

dokumenten. Övergår i ett förhandlat förfa-

rande utan föregående annonsering. 

Mariana Hasselström 

2018-08-30 GNU 2018/89 

Snöröjning och halkbe-

kämpning Falun 2018 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Maserfrakt Anläggning AB, Borlänge 

Event och Entreprenad i Dalarna AB, Falun 

Mackla AB, Falun 

NCC Industry AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2018-08-30 GNU 2018/53 

Snöröjning, sandning mm 

– Säter 2018 

UpphandlingsCenter beslutar att avbryta upp-

handlingen på grund av oacceptabla anbud. 

Överskrider budgeterade medel. 

Mariana Hasselström 

2018-08-30 GNU 2018/47 

Planeringssystem för 

verksamheterna inom 

vård och omsorg- Bor-

länge kommun 

UpphandlingsCenter beslutar att avbryta upp-

handlingen på grund av förändrade tekniska 

förutsättningar. 

Mariana Hasselström 

2018-08-31 GNU 2018/45 

Sotning och Brand-

skyddskontroll-Falun, 

Borlänge, Gagnef och Sä-

ters kommuner (RDM) 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Sotning&Brandskydd i Dalarna AB, Falun 

Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilat-

ions AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 

2018-09-03 GNU 2018/58 

Länsgemensamt e-Arkiv-

Falun, Borlänge, Gagnef, 

Ludvika, Säter och Hede-

mora kommun samt öv-

riga dalakommuner ge-

nom fullmakt. 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Ida Infront AB, Linköping 

Mariana Hasselström 

2018-09-03 GNU 2018/76 

Simulatorer maskinförar- 

och transportutbildning – 

Borlänge kommun. 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Tenstar Simulation AB, Tanumshede 
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Mariana Hasselström 

2018-09-05 GNU 2018/60 Fönsterputs Borlänge 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Förenade Service i Sverige AB, Malmö 

Mariana Hasselström 

2018-09-07 GNU 2018/84 

Service och underhåll av 

dörrautomatik 

UpphandlingsCenter meddelar att avtal kom-

mer att tecknas med: 

Göthes Säkerhet AB, Falun 

Dalarnas Säkerhets System AB, Hedemora 
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