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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 1   

 

Extra ärenden 

Beslut 
Nämnden godkänner den nya föreslagna punkten till dagordningen.  

Beskrivning av ärendet 
Mats Nilsson (S) ställer frågan om följande ärende kan läggas till i 
dagordningen:  

- Almedalarna  
 

Ordförande frågar om nämnden godkänner tilläggspunkten och finner att 
nämnden gör det.   
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 2  Dnr 2020/7 

 

Information om UhC:s avtalsförvaltning 

Beslut 
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan noterar 
informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Karin Kaibel från Avtalsförvaltning AB informerar om deras verksamhet.  
Målet med verksamheten är att Sveriges medborgare ska få mer värde för sina 
skattepengar. Syftet med avtalsförvaltning är att det ska vara rätt produkt till rätt 
pris från rätt leverantör med rätt villkor. Resultatet med en bra avtalsförvaltning 
är att kommunen får bättre avtal.  
 
Det har startats ett avtalsförvaltningsprojekt på UhC tillsammans med 
Avtalsförvaltning AB där integrerad avtalsförvaltning, klassificering och 
förvaltningsplan tagits fram.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 3  Dnr 2020/8 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 

Beslut 
Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 
överlämnas till respektive fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2019. 

Det blev ett mindre överskott i 2019 års verksamhet med 0,5 mnkr, som 
återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet.  

Lägre externa intäkter än budgeterat med 0,1 mnkr på grund av utebliven intäkt 
från Region Dalarna. Lägre lönekostnader med 1,9 mnkr på grund av vakanta 
tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har 
därför köpts in som medfört högre övriga kostnader. 

Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord i antal beställda 
upphandlingar och annonseringar. En tydlig trend i kommunerna är att fler 
upphandlingar avser digitalisering och teknik inom välfärdstjänster. 

89 % upphandlingar har avslutats enligt fastställd upphandlingsplan 2019.  
UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 32 genomförda 
direktupphandlingar till ett upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.   

Samordningsgrad för upphandlingar. I  73 % av upphandlingarna har 
samordning skett (2018 71 %). Målnivå > 80 %.   

Fortsatt positiv trend med hög andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. 
Mängden överprövningar motsvarar ett normalt år historiskt sett. Antalet 
överprövningar som prövats i sak under 2019 uppgår till 6 i första instans. 
Detta motsvarar en andel av 4,7 % (2018 4,9 % och riksgenomsnitt 2018 6,1 
%). 

Fortsatt robust andel upphandling i form av socialt ansvarsfull upphandling. 
UhC har ställt sysselsättningskrav i 37 olika offentliga upphandlingar samt 
genomfört 4 reserverade upphandlingar för sociala företag (> 25 %).  
Målnivå > 30 %. 
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Regional tillväxt. Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 
samverkande kommunerna. 63 % regionala leverantörer (2018 58 % regionala 
leverantörer). Målnivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 
leverantörer. 

Fr.o.m. den 1 januari 2020 har uppdraget utökats för Nämnden (UhC) med 
Avesta kommun som ny samverkande kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Bokslut 2019, daterad den 11 februari 2020.  
2. Verksamhetsberättelse 2019, daterad den 11 februari 2020. 
3. Tjänsteskrivelse, bokslut och verksamhetsberättelse 2019, daterad den 11 

februari 2020. 
______ 
 

Beslut inkl. bilagor skickas till 
Samverkande kommuner 
Fullmäktige i samtliga samverkande kommuner för kännedom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 4  Dnr 2020/9 

 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019 

Beslut 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan godkänner uppföljning av  
plan för intern kontroll 2019, enligt bilaga.   

Beskrivning av ärendet 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställde i februari 2019 en 
plan för intern kontroll 2019 med kommunspecifika och nämndspecifika 
kontrollpunkter som ska följas upp.  

Uppföljning visar att det inte finns några större anmärkningar. 

Av det totala inköpta beloppet från externa leverantörer var leverantörstroheten 
91 procent, att jämföra med 88 procent totalt för alla Ludvika kommuns 
nämnder. 

Beträffande punkten redovisning av representation fanns två anmärkningar  
som avsåg fika i samband med arbetsplatsträff för medarbetarna på UhC. 

En mindre försening noteras avseende HLR-utbildning.  

Som en övrig kommentar kan nämnas att rutin (för kontinuerlig revidering) är 
under framtagande för att hantera UhC:s upprättade registerförteckning GDPR.   

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
GNU och fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar  
om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, uppföljning av plan för intern kontroll 2019, daterad 

den 11 februari 2020.  

2. GNU internkontroll 2019 och uppföljning, daterad den 11 februari 
2020.  

______ 
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Beslut inkl. bilagor skickas till 
Samverkande kommuner  
Controller 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 5  Dnr 2020/10 

 

Plan för intern kontroll 2020 

Beslut 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer plan för intern 
kontroll 2020, enligt bilaga.  

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

Planen omfattar följande kontrollpunkter för Upphandlingscenter:  

1. Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 

2. Anmäls delegationsbeslut till GNU enligt delegationsordning? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp 
(Ludvika kommun och där ingår UhC som enhet), där risker och tänkbara 
kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten för 
Ludvika kommun (värdkommun) ska följas upp: 

3. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under 
semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
GNU och fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar  
om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, fastställande av Upphandlingscenters plan för intern 

kontroll 2020, daterad den 11 februari 2020.  

2. Plan för Intern kontroll 2020 GNU, daterad den 11 februari 2020. 

______ 
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Beslut inkl. bilagor skickas till 
Samverkande kommuner  
Controller  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 6  Dnr 2020/11 

Budget 2021 

Beslut 
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att överlämna 

förslag till budget 2021 till respektive samverkande kommun för samråd. 
2. Budget för år 2021 tas upp på nämndens sammanträde den 14 september 

2020 för fastställande. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har tagit fram förslag till budget för år 2021. 

Budgeten bygger på ett oförändrat grunduppdrag enligt samarbetsavtal. 

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

Inget nytt kommunalt bolag eller förbund ansluter till upphandlingssamverkan.  

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

Presenterat budgetförslag 1 utgår i huvudsak från budget 2020 med en 
uppräkning avseende personalkostnader (2,7 % på lönekostnaderna) och  
övriga omkostnader (1,8 % på hyreskostnaderna). Intäkterna från 
bolag/kommunalförbund är uppräknade med 2,7 % lika som lönekostnaderna. 
I budgetförslag 2 har alla kostnader räknats upp med 1,2 % och även intäkten 
från bolag/kommunalförbund. 

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

Befolkningsuppgift för fördelning av medlemsbidragen är preliminär.  

Strategi för Nämnden kring omfattning på UhC:s grunduppdrag (tex en mera 
sammanhållen inköpsprocess och utvecklad avtalsförvaltning) för de sju 
samverkande kommunerna kan påverka budget 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, budget 2021, daterad den 11 februari 2020.  
2. Budgetsammandrag 2020-2021 GNU, daterad den 11 februari 2020. 
______ 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner för verkställighet  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 7  Dnr 2020/12 

 

Arkiv och dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att anta  
reviderad arkivbeskrivning och reviderad dokumenthanteringsplan för 
upphandlingsärenden, enligt förslag daterat den 11 februari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har upprättat förslag till reviderad arkivbeskrivning och 
dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden, som ska ses över 
kontinuerligt. 

Ändringar i arkivbeskrivning 

 Med anledning av att UhC år 2020 kommer att påbörja e-arkivering  
har vi gjort några justeringar i arkivbeskrivningen. 

 Uppdaterat med ny grafisk profil och generellt har Avesta kommun 
lagts till. 

 Ny text har lagts till i punkt 3 och 4. I punkt 13 och 14 har namn tagits 
bort och kvar står titel (roll). 

Ändringar i dokumenthanteringsplan 

 Med anledning av att UhC år 2020 kommer att påbörja e-arkivering har 
vi gjort några justeringar i dokumenthanteringsplan. 

 Efter ändring: ”Handlingar som ska bevaras överförs efter avslutad upphandling 
till nuvarande diariesystem”. Innan ändring: ”Efter att upphandlingen avslutas 
skrivs handlingar som ska bevaras ut och diarieförs i nuvarande diariesystem”. 

 Tabell. Nämndshandlingar (GNU) har fått egen rubrik på sidan 1 och 
under tabellrubrik anmärkning har text ändrats. 

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 
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dessutom nämndens gallringsbeslut (dvs. reglerar vilka handlingar som ska 
bevaras och vilka handlingar som ska förstöras och när). 

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). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, daterad 

den 11 februari 2020. 

2. Arkivbeskrivning, daterad den 11 februari 2020. 

3. Dokumenthanteringsplan, daterad den 11 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Nämndens arkivarie  
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 8  Dnr 2020/13 

Nämndplan 2020-2022 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer nämndplan 
2020-2022. 

Beskrivning av ärendet 
Av samarbetsavtal framgår nämndens ändamål och uppdrag för de sju 
samverkande kommunerna.  

Nämndplanen visar på mål och riktning och de viktigaste prioriteringarna  
för perioden 2020-2022 och ska ge en samlad bild av Nämndens och därmed 
UhC:s verksamhet samt beskriva styrningen. 

Inför 2020 har en generell uppdatering genomförts av nämndplan mot 
bakgrund av att Avesta kommun har tillkommit som ny samverkande kommun.  

Den viktigaste förändringen i övrigt är att Nämndens inriktningsmål avseende 
Hållbarhet har förtydligats och delats upp i två olika inriktningsmål enligt 
följande: 

 Social hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi i framkant.  

 Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom 
resurshushållning. 

I övrigt har redaktionella ändringar genomförts samt att viss tidigare text har 
slopats, som har bedömts som ej relevant eller inte ändamålsenligt i nämndplan.      
Under 2020 föreslås att nämnden har ett särskilt strategimöte kring nämndplan 
som ska beakta behov av större förändringar utifrån nya eller tillkommande 
perspektiv som tex kan påverka upphandlingspolicy, vision eller inriktningsmål. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, nämndplan 2020-2022, daterad den 11 februari 2020.  
2. Nämndplan 2020-2022, daterad den 11 februari 2020.  

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner  
Akten 

14



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-02-17 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 9  Dnr 2020/14 

Rapport från Upphandlingscenters chef 2020 

Beslut 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenters chef. 

Beskrivning av ärendet 
Rapport från Upphandlingscenters chef kring följande punkter: 

- Omvärldsanalys 
Trendens. Vad händer nationellt i upphandlarsverige och lokalt i Dalarna. 

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter 
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor på UhC. 
Hur går det - Anslutning av Avesta kommun till GNU. 

- Upphandlingsplan 2020 och nya beställningar 
Information avseende pågående upphandlingar och nyckeltal. 

- Projekt återbruk i den offentliga affären  
Information från Annika Varghans, projektledare avseende UhC:s 
projektarbete tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. 

- Samrådsgrupp och gemensam Controllergrupp 
Samverkan kring inköpsstyrning och avtalsuppföljning i kommunerna. 

- Rättssäkra offentliga affärer 
Information kring aktuella överprövningar och rättsfall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, rapport från UpphandlingsCenters chef daterad den 11 
februari 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 10  Dnr 2020/15 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut, daterad 11 februari 2020.  

______ 
 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 11 

 

Dialog kring almedalarna 

Beslut 
Nämnden noterar ärendet och uppdrar till upphandlingscenter att ta fram ett 
förslag på upplägg till almedalarna och återkopplar till nämndens ledamöter.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden diskuterar om den gemensamma nämnden för upphandling ska vara 
med på almedalarna. Vidare diskuterades frågan om vilket innehålla/upplägg 
det ska vara om nämnden ska delta. Vidare dialog behöver ske och ett upplägg 
måste tas fram.  

Behandling 
Mats Nilsson (S) föreslår att nämnden ger upphandlingscenter i uppdrag att ta 
fram förslag på upplägg till almedalarna och återkopplar till nämndens 
ledamöter 

______ 
 

Beslut skickas till 
Chef på UhC för verkställighet 
Akten 
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