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1(1)
Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/67 - 04

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Budgetuppföljning oktober 2019

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per den sista oktober samt prognos för 2019.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingscenter har tagit fram budgetuppföljning per oktober 2019. 

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

Ökad omsättning med 650 tkr i förhållande till budget redovisas i första hand
på grund av ett utökat uppdrag och implementerings- och förberedelsearbete 
inför anslutning av Avesta kommun till GNU from den 1 januari 2020. 
500 tkr beror på beslut om utökat uppdrag från och med 2019-10-01. 
Resterande 150 tkr beror främst på beställningar avseende direktupphandlingar 
och annonsering av undantag avseende byggentreprenader för kommunerna. 

För att bemöta den ökade efterfrågan har och kommer konsultstöd att behöva 
avropas från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med 
motsvarande belopp. Konsultstöd kommer även att avropas från slutet 
ramavtal för att täcka upp för föräldraledigheter under året. 

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor: 
Bilaga 1 Budgetuppföljning GNU oktober 2019

Beslut skickas till
Akten
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BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

UpphandlingsCenter FBR

Intäkter
Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2019 April Augusti Oktober
Upphandlingscenter 17 368 17 368 18 168 17 903

Summa 17 368 17 368 18 168 17 903

Kostnader
Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2019 April Augusti Oktober
Upphandlingscenter  17 368 17 368 18 168 17 903

Summa 17 368 17 368 18 168 17 903

Netto
Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2019 April Augusti Oktober
Upphandlingscenter 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0
Kommentarer augusti
Ökad omsättning med 650 tkr i förhållande till budget varav 500 tkr avser utökat
uppdrag och implementerings- och förberedelsearbete inför anslutning av Avesta
kommun till GNU från den 1 januari 2020. Resterande 150 tkr beror på
beställningar avseende direktupphandlingar och att icke samverkande
kommuner medverkar i strategiska upphandlingar av varor och tjänster.
Intäkterna har minskat i förhållande till föregående prognos med 265 tkr varav 150 tkr
avser försenad samordnad dalagemensam upphandling av Bibiliotekssystem och 
115 tkr avser utebliven intäkt från Region Dalarna.
För att bemöta den ökade efterfrågan har och kommer konsultstöd behöva
avropas men även för att täcka upp för föräldraledigheter under året.
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TJÄNSTESKRIVELSE
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1(2)
Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/121 - 00

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Upphandlingsplan 2020

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer upphandlings- 
plan inklusive kommunernas egna planerade upphandlingar för 2020.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingscenter utför samordnade upphandlingar och sluter ramavtal där 
det finns affärsnytta samhällsnytta eller administrativ nytta för våra samverkade 
kommuner. Nyhet för år 2020 är att Avesta kommun ansluter som 
samverkande kommun.

Under hösten 2019 har ett omfattande arbete genomförts 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 upphandlingsplan för 2020 
upprättats. 

Planen har under ca tio veckor och med två remissomgångar remitterats till 
samtliga samverkande kommuner (Borlänge, Falun, Avesta, Gagnef, Hedemora, 
Ludvika och Säter) och även separat till kommunernas anslutna bolag och 
förbund.

I Upphandlingsplanen presenteras de upphandlingsområden (samordnade 
upphandlingar och vissa kommunspecifika upphandlingar) som är planerade 
att upphandlas 2020. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Under perioden december 2019 - januari 2020 kommer beslutade samordnade 
upphandlingar att fördelas mellan UhC:s olika upphandlingsteam. 
Sakkunniga för respektive samverkande kommun inbjuds till uppstartsmöte, 
när upphandlingen startar, i referensgrupper per upphandling.. 

För varje upphandling upprättas en Upphandlingsstrategi och tidplan av 
ansvarig upphandlare tillsammans med utsedd referensgrupp. I varje 
upphandlingsstrategi ska GNU:s sex inriktningsmål beaktas och särskilt de 
upphandlingar av varor och tjänster som de samverkande kommunerna anser 
lämpliga för socialt ansvarsfull upphandling. Detta kopplat mot målområde 
social hållbarhet för GNU, enligt Nämndplan. 
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Ludvika kommun
Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/121 - 00
Sida

2(2)

Sociala hänsyn vid upphandling omfattar främst att främja sysselsättning, 
ge lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, öka social integration och 
förbättra tillgängligheten i samhället.

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

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor: 
Bilaga 1 Upphandlingsplan 2020 daterad den 11 november 2019

Beslut skickas till
Akten
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 1(9) 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 

 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

 Carlavägen 24, vån 4 

 

Preliminär upphandlingsplan 2020 Upphandlingscenter 

 

Kvartal 1 

1. Vägmärken, uppsättningsmaterial, avspärrningsmaterial m.m. 

2. VA-material                                                                                                                                              

För reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten. 

3. 3D-GIS system -molntjänst visualisering av kommunens GIO data 

4. Avyttring fordon 

5. Betalningssystem för försäljning av måltider 

6. Banktjänster 

7. Chrome books                                                                                                                                          

Leverans av chromebooks och chrome managment licens, enrollment i vårt system, 

utbildning i G Suite for education och andra digitala lärmiljöer. Utbildning Chromebooks, 

Teknisk och pedagogisk support, service vid skada på hårdvara.                                           

8. Digitala lås                                                                                                                                               

För ordinärt boende - tagg för att låsa upp hos brukare i stället för att använda nyckel 

9. Digitala prov                                                                                                                       

Digitala prov/uppgifter nedlåsning av datorn så att eleverna endast kommer åt provet. 

Användas även i den dagliga verksamheten, inte bara vid provtillfället. Inbyggda 

tillgänglighetsverktyg som t.ex talsyntes, förstorad text, dyslexitypsnitt, stavningskontroll.   

10. Gräsfrö för fotbollsplaner 

11. Gödsel för fotbollsplaner 

12. Integreringar mellan datasystem, m m.                                                                                           

13. Kioskvaror/cafévaror till kommunala fritidsgårdar och skolcafé 

14. Kundnöjdhet av måltider till VoO 

15. Placeringstjänst externa köp                                                                                                             

Köp av platser för psykiatri, äldreboende och LSS när resurser inte finns inom den egna 

kommunen för vårdtagare och plats måste ges. 

16. Psykologmaterial- testbatterier/utredningsmaterial för utredning av ungdomar i 

skolan 

17. Sand för dressning av fotbollsplaner 

18. Sithskort  

Behörighetskort för att komma åt personbundna uppgifter, journaler mm. 

19. Spårutrustning för dragning av längdskidspår  

20. Ställplatser/garage cyklar 

21. Sällskapsspel, tv-spel för kommunala fritidsgårdar 

22. Underhåll av symaskiner 

23. Underhåll av träslöjdsmaskiner 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 

 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

 Carlavägen 24, vån 4 

24. Digital tjänst som innefattar schemaläggning, frånvarohantering och 

ledighetsansökan för grundskolan. 

25. Struktur och arbetssätt för kvalitetsarbete i grundskolan samt 

lektionsobservationer. 

26. Kvalitetsuppföljningssystem för IFO 

27. Verksamhetssystem för skola/förskola - barn och elevadministrativt system för 

barn inom förskola och fritids. 

28. Verksamhetssystem för IFO 

29. Teknisk konsulttjänst - Hydrologiska utredningar (vattendrag- och 

grundvattenutredningar) 

30. Rivning - av byggnader samt inomhusrivning av t.ex vägg, håltagning m.m. 

31. Ärende och avvikelsehanteringssystem för kontaktcenter 

32. Overflow växel och kontaktcenterreservtjänst 

33. E-legitimation 

34. Radio/TV-apparater 

35. TV Abonnemang 

36. Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 

37. Årsentreprenör, anläggning & VA 

38. Maskininstallationstjänster, även PST-renovering 

39. Schaktfria ledningsrenovering  

40. Vattenmätare, byten och kontroll 

41. System för arbetsvärdering och lönekartläggning 

42. Kommunskydd/larm - larmsvar- och hantering, plattform för mottagande av larm 

43. Textilier, gardiner, till offentlig miljö                                                                                             

Leverans av gardiner m.m. inklusive sömnad, montering, måttagning, uppsättning och 

tillbehör till offentlig miljö. 

44. Kravkurser Motorsåg                                                                                                                      

Motorsåg klass A, B och C                          

45. Luftfilter för fastigheter  

46. Kravkurser Säkerhet på väg/arbete på väg 2-3 

Kvartal 2 

47. Utlåningstjänst för digitala böcker 

48. Drift och underhåll av utemiljö  

Entreprenaden avser drift och underhåll - vinter och sommar - av park-, tomt- och 

kvartersmark samt anläggningar. 

49. E-handelssystem 

50. Material (jord, fallskyddssand, fallskyddsbark, stenmjöl) 

51. Drift och underhåll av broar, mindre reparationer spolning. 

52. Vägservice - Stödfunktion/personal för vägunderhåll, maskinförare m.m.  

53. Parkservice -  Stödfunktion/personal till egen regi av skötsel av grönyteområden 

54. Stängsel, räcken, trappräcken, träd/planteringsskydd 

55. Släplift 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 

 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

 Carlavägen 24, vån 4 

56. Konsult för utvärdering av AMIF-projekt 

57. Utbildningstjänster Aspirantprogrammet  

58. Chefshandledning - arbetsgrupper inom socialtjänsten 

59. PR och Kriskommunikation 

60. Julfest/julshow 

61. Djurhållningsprodukter och material  

Exempelvis djurfoder, vitaminer samt stängsel, stolpar och elaggregat 

62. Korttidsplatser SÄBO 

63. Scen och konferensutrustning   

Mikrofoner och liknande 

64. Dokument- och ärendehanteringssystem 

65. Kompetensverktyg-vikariehanteringssystem 

Kartläggning av personalens kompetens, legitimation samt behörighet  

66. Teknisk konsulttjänst - med ekologisk-  och naturvårdskompetens 

67. El- installation                                                                                                                                            

Mindre arbeten på löpande räkning för el, larm och datainstallationsarbeten 

68. Fjärrtillsyn - kameraövervakning inom vård och omsorg 

69. Verksamhetssystem för  handläggning och dokumentation inom VoO 

70. Planeringssystem/system för tidsregistrering VoO 

71. Busstransporter för verksamhetsresor  

Resor på friluftsdagar och ungdomsverksamhet på ungdomsgårdar. 

72. Bilbesiktning 

73. Bilbärgning 

74. Bredbandstjänster för jourlägenhet 

75. Partner för utveckling samt supportavtal falun.se och Insidan 

76. Taligenkänning för både mobil och dator för inläsning av journalanteckningar 

77. Driftentreprenad av hemtjänst och vård- och omsorgsboende  

78. Extern korttidsvård 

79. Handledning för personal  

80. Besluts- och ledningssystem  

Beslutsstödsystem stöd för chefer för uppföljning av personal och verksamhetsplanering 

och årsrapportering. 

81. Juridisk handledning 

82. Hushållstvätt för hemtjänsten 

Kvartal 3 

83. Ramavtal Projektledare för byggentreprenader                                                              

Utrednings- och projektledarstöd för utredningsunderlag samt genomförandet av delar av 

antagen bostads- och lokalplan. 

84. Ramavtal Projektledning för arkitekt- och ingenjörstjänster 

85. Ramavtal Arkitekter                                                                                                                     

Konsulttjänster avseende arkitekter, byggledning och byggadministration 

86. Ramavtal Landskapsarkitekter och landskapsingenjörer                                                
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 

 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

 Carlavägen 24, vån 4 

87. Ramavtal gällande geotekniska undersökningar och geotekniskt konsultarbete 

88. Ramavtal Planarkitekter                                                                                                    

89. Ramavtal Byggnadsinspektör                                                                                         

90. Ramavtal Plan och Stadsarkitektstjänster                                                                    

91. Säkerhetspartner                                                                                                                           

Service och underhållsarbeten, installationer samt driftsättning gällande olika 

säkerhetssystem såsom brandlarm, inbrottslarm, elektroniska inpasseringssystem, 

övervakningskameror och överfallslarm. Säkerhetskonsulter. 

92. Ramavtal Bygg                                                                                                                                      

Entreprenadarbeten avseende Bygg. 

93. Ramavtal Måleri                                                                                                                                      

Målningsentreprenader/måleriarbeten. 

94. Ramavtal Golv                                                                                                                                             

Golventreprenader/Golvarbeten inklusive våtrum. 

95. Ramavtal El                                                                                                                                             

Elentreprenader/Elarbeten. 

96. Ramavtal Anläggning                                                                                                                            

Anläggningsentreprenader/anläggningsarbeten. 

97. Ramavtal Ventilation                                                                                                                             

Ventilationsentreprenader/Ventilationsarbeten. 

98. Möbler till Skola- och förskola samt gymnasium   

99. Anläggningsmaskintjänster  

100. Hygienuppföljning och skadedjurskontroll inom kök och matsalar 

101. Vägräcken inklusive montering 

102. Byggarbeten, service och underhåll 

103. Byggarbeten, entreprenad  

104. Intern/ extern enkäthantering 

105. Rekryteringssystem  

106. Leasingsupporten - kontroll på samtliga kommunens leasingavtal 

107. Teaterpedagogik - teaterverksamhet i pedagogiskt syfte inom LSS 

108. Exponeringsprodukter - ljus och ljud till scenframträdande i kommunal regi 

109. Event aktiviteter och Event nöjen 

110. Rättsdatabaser inom olika områden till exempel VoO och SoU 

111. Beroendeverktyg Digitala alkometrar                                                                                             

Digitalt verktyg som personer som behöver styrka sin nykterhet.  

112. Försäkringsmäklare 

113. Handledning IFO samt till arbetsgrupper inom socialtjänsten 

114. Slitdetaljer snöplogar m.m 

115. Pressning, hydraulslangar och övrigt relaterat till hydraulik och pneumatik 

avseende lastbilar och entreprenadmaskiner 

116. Extern reparationsverkstad ej märkesbunden för akutjobb. 

117. Förbrukningsvaror - fordonselektronik och specialverktyg för fordonsreparationer 

118. Reservdelar till släpvagnar m.m. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 

 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

 Carlavägen 24, vån 4 

119. Fotografering, rörliga annonser till skyltar 

120. Handläggarsystem Kart, Gata, Ekos o Bygger 

121. Juridiskt stöd gällande mål i förvaltningsdomstol socialtjänst 

122. Tjänstelegitimation, myndighet 

123. Instrument till musikskolan 

124. Pianostämning musikskolan 

125. Konsulter för organisationsutredning, affärskonsult m.m. 

126. Behov av robusta möbler för uppehållsytor för högstadiet 

127. Säkerhetstjänster 

 Överfallslarm 

128. Slamtömning 

129. Ramavtal Miljöinspektör 

130. Ramavtal Livsmedelsinspektör 

131. Ramavtal sakkunnig inom kulturmiljö 

132. Ramavtal sakkunnig inom tillgänglighet 

133. Drift och utveckling wordpress- webbplats 

Kvartal 4 

134. Ramavtal Planarkitekter                                                                                                    

135. Drift av verksamhet för särskilt boende vid Korsnäsgården Falun 

136. Personlig assistans LSS                                                                                                                    

Utförande av personlig assistans enligt 9 §, 2 p Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) för barn, ungdomar och vuxna. 

137. Hjärtstartare med tillbehör 

138. Verktyg för webbpublicering. CMS.  

Installation och underhållstjänster på programvara 

139. Maskindiskmedel- och torkmedel till Storkök                                                                                    

140. Trafiklinjemålning 

141. Bildskärms- och skyddsglasögon                                                                                                  

142. Säkerhetstjänster                                                                                                                        

Ramavtal för säkerhetstekniska tjänster, installationer samt leverans av säkerhetsteknisk 

materiel och utrustning, installationsarbeten samt reparations-, underhålls-, service- och 

ombyggnadsarbeten för successiva avrop vid behov under kontraktstiden. Detta omfattar: 

- Brandlarm 

143. Säkerhetstjänster                                                                                                                       

Ramavtal för säkerhetstekniska tjänster, installationer samt leverans av säkerhetsteknisk 

materiel och utrustning, installationsarbeten samt reparations-, underhålls-, service- och 

ombyggnadsarbeten för successiva avrop vid behov under kontraktstiden. Detta omfattar: 

- Inbrottslarm och Inpasseringssystem 

- Övervakningskameror (CCTV) 

- Överfallslarm 

144. Ramavtal Beläggningsarbeten                                                                                                                                                                                                                

Ramavtalet omfattar underhållsbeläggningar, nybyggnadsbeläggningar som inte 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 

 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

 Carlavägen 24, vån 4 

upphandlas i särskilda entreprenader samt vägmarkeringar på i entreprenader ingående 

beläggningar. 

145. Motordrivna trädgårdsredskap                                                                                                               

Avtalet omfattar ett heltäckande sortiment av motorsågar, röjsågar, häcksaxar, 

snöslungor, gräsklippare, trimmer, blåsaggregat, jordfräsar, personlig skyddsutrustning 

skog, skyddskläder skog, tillbehör skog, reservdelar samt reparation och service. 

146. Elfordon parkmaskiner och gräsklippare 

Ramavtalet avser redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och 

torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. 

147. Traktor Parkmaskiner  

Ramavtalet avser redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och 

torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. 

148. Sopningsmaskiner Parkmaskiner  

Ramavtalet avser redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och 

torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. 

149. Redskapsbärare parkmaskiner 

Ramavtalet avser redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och 

torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. 

150. Åkgräsklippare parkmaskiner 

Ramavtalet avser redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och 

torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. 

151. Vagnsparksfinansiering Finansiell Leasing  

Ramavtalet omfattar finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton.  

152. Avyttring av fordon  

För fordon som ska avyttras finns möjligheten att avropa detta via Trading Solutions 

Sverige AB som är underleverantör till Volkswagen finans avtal via SKL 

153. Support och underhåll av programvara  

Avtalet omfattar support, underhåll och vidareutveckling av programvaran för 

fastighetsunderhåll med tillhörande moduler och produktnära tjänster. Inom ramen för 

avtalet kan parterna också ingå tilläggsavtal avseende nya moduler/tillval och tjänster. 

154. Stiftelsebokföring 

Avtalet avser Stiftelsebokföring och administrativ service för kommunens förvaltande 

stiftelser. 

155. Vitvaror och hushållsmaskiner 

Vitvaror och hushållsmaskiner till kommunernas serviceboenden, skolor, HVB-hem, 

kontor, personalrum osv. 

156. Revisionstjänster                                                                                                                       

Sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder 

och styrelser inklusive stiftelser som förvaltas av kommunen. 

Sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna i kommunens aktiebolag. 

Lagstadgad revision för kommunens aktiebolag inklusive revision av årsrapport till 

energimarknadsinspektionen avseende fjärrvärme och elnät. 

157. Urologiskt material                                                                                                                              
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158. Kränkande särbehandling  

Extern oberoende part som ska utreda om kränkande särbehandling har förekommit. 

159. Ismaskin 

160. Verksamhetsstödssystem 

161. Trygghetslarm, utbruten larmcentral  

162. Konsumentförpackade livsmedel 

Avser köp i butik samt beställning, plockning och leverans av varor. 

163. Inkassotjänster  

164. Specialstädtjänster 

Löpande avrop av specialstädtjänster såsom byggstäd, höghöjdsstäd, golvvård, flyttstäd 

och tvätt av fasta mattor. 

165. Fordon - Laddhybrider och Elhybrider  

Köp av personbilar i form av laddhybrider och elhybrider med tillhörande service. 

166. Matlådor till äldre i ordinärt boende 

Tillagning och distribution av färdiglagad, kyld mat, till personer i ordinärt boende och till 

personer med funktionsnedsättning.  

167. Arbetshandskar  

Arbetshandskar som främst kommer att användas av personal inom tekniska kontoren, 

industriprogrammet inom gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten. 

168. Gas och hyra av gasbehållare 

Leverans av gas, gasblandningar och gasolprodukter samt hyra av flaskor/behållare m.m. 

samt därtill hörande servicetjänster till berörda beställare. 

169. Arbetskläder – Grova 

Arbetskläder som främst kommer att användas av personal inom tekniska kontoren, 

industriprogrammet inom gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten.  

170. Tvätteritjänst hyrkläder 

Avtalet omfattar hyra och tvätt av arbetskläder till omsorgsförvaltning. 

I uppdraget ingår totalansvar för hela tvätt- och textilförsörjningssystemet.  

171. Fördjupat strategiskt stöd till näringslivsenheten  

Fördjupat strategiskt stöd till näringslivsenheten. Uppdraget avser konsultstöd för 

strategiarbete, ansökningar och avtal inom KKN-området (kulturella och kreativa 

näringar). Tjänsten kommer att utföras nära verksamheten. 

172. Ramavtal brandprojekteringstjänster  

Uppdragen kan t.ex. att bestå av: 

- Förprojektering. 

- Detaljprojektering (förenklad, analytisk, brandlarm). 

- Ta fram handlingar (brandskyddsdokumentation m.m.). 

- Vara rådgivare i tekniska frågor kopplat till området. 

- Svara för tolkning, rådgivning av regelverk inom området. 

- Medverka vid och/eller utföra besiktningar, revisionsbesiktningar och kontroll av 

brandanläggningar, sprinklersystem, entreprenader, befintliga anläggningar och 

löpande arbeten. 
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173. Geoteknik och Miljöteknik  

Fortlöpande beställningar, vid behov, under kontraktstiden avseende geotekniska 

undersökningar och miljöteknisk undersökning och analys.  

174. Ramavtal för El, tele och dataprojektering   

175. Ramavtal gällande husbyggnadskonstruktionstjänster  

176. Konsulttjänster för Mark- och VA-projektering m.m. 

177. Konsulttjänster för fackområde El-, Tele- och Data projektering 

178. Ramavtal för konstruktionstjänster 

Konsulttjänster inom beställarens verksamhetsområde. Granskning och 

besiktningstjänster. 

179. Ramavtal VVS-projektering m.m.                                                                                          

180. Ramavtal Mark och anläggningsprojektering                                                                           

181. Konsulttjänster avseende Brandprojekteringstjänster m.m. 

182. Källsorteringskärl för placering i skollokaler och kontorsmiljöer 

183. Sjukvårds- och förbandsmaterial. 

184. Tvätt av kundägt gods 

Tvätt, efterbehandling, distribution, hämtning/lämning, tvättsäckar, eventuella 

miljöavgifter, information om tvättrutiner och administration. 

185. Utskrifttjänster  

Utskrift, kuvertering och postdistrubition av fakturor samt utskick av autogiro och 

elektroniska fakturor. 

186. Ramavtal Konsulter Geoteknik Miljö                                                                                    

187. Lekplatsbesiktning 

Säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser. 

188. Storköksutrustning 

Storköksutrustning för succesiva uttag och leveranser under avtalsperioden samt 

installation i förekommande fall samt service och reparationer under garantitiden. 

189. Byggmaterial 

Bygghandelsvaror för successiva uttag för löpande drift och underhåll inom kommunens 

verksamheter.  

190. Parkeringsbevakning 

Uppdraget omfattar att utfärda kontrollavgifter och felparkeringsavgifter samt bevaka och 

informera om avvikelser i parkeringsmiljön tex. övergivna fordon eller att skyltar saknas.  

191. Tvätt av kundägt gods skola/förskola  

Tvätt, efterbehandling, tvätt av textilier och möbler 

192. Ramavtal Service och underhåll av brandalarmsanläggningar  

193. Support och underhåll av elektroniska nyckelanläggningar med tillhörande    

tjänster  

194. Vitvaror - fastighetstvättmaskiner-  tvättstugemaskiner 

195. Skogstjänster 

Skötselåtgärder på skogsmark i form av röjning/förröjning.  

196. Catering 

Catering av tillagade måltider vid interna utbildningar och möten. 
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197. Ramavtal gällande byggarbeten                                                                               

198. Skanningstjänst 

Skanning och tolkning av leverantörsfakturor. 

199. Takrengöring  

Rengöring + kemikaliebehandling eller enbart kemikaliebehandling. Städning/rengöring 

av hängrännor, stuprör samt markdelar intill fasaden ska också göras inom entreprenaden. 

Rengöring av hängrännor ska även kunna avropas separat. 

200. Kontroll  och analys av utbetalningar till leverantörer                                                                                                                          

201. Besiktning av lyftanordningar samt tryckbärande anordningar                                      

202. Styr och regler  

Montage, installation och drifttagning av styrskåp med tillhörande extern utrustning.  

203. Övervakning av larmsändare                                                                                                    

365 dagar per år av brand, inbrott, överfall och driftslarm. 

204. Snöröjning och halkbekämpning  

205. Transport av avlidna 

Transport av avlidna från beställarnas särskilda boendeformer och ordinärt boende. 

206. Grundläggande- och orienteringskurser inom vuxenutbildningen 

 

Ludvika 11 november 2019 

 

Anders Karlin  Mariana Hasselström 

Chef Upphandlingscenter  Upphandlingschef 
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2019-11-11
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GNU 2019/

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

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Sammanträdesplan 2020

Förslag till beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer sammanträdesplanen 
för år 2020 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Chef för Upphandlingscenter förslår att nämndens sammanträden 2020 
förläggs mellan kl. 13.30 – 16.00 följande datum:

 Måndag den 17 februari 2020 

 Måndag den 11 maj 2020

 Måndag den 28 september 2020

 Måndag den 16 november 2020

Vidare föreslås följande datum för årlig strategisk ägardialog samt UhC-dagen 
2020 för samtliga samverkande kommuner:

 Strategisk ägardialog 2020. Fredag den 29 maj. Kl. 09.00-12.00.

 UhC-dagen 2020. Fredag den 28 augusti. Kl. 09.00-15.00. 

o Utöver ovan ska även en mindre lokal informations- och 
utbildningsdag per samverkande kommun genomföras, 
med innehåll och omfattning enligt överenskommelse med 
respektive samverkande kommun. 

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Beslut skickas till
Akten
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Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/18 - 00

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

GNU – Förslag till strategiska ställningstaganden vid eventuell 
utökning och anslutning av ytterligare medlemskommuner

Förvaltningens förslag till beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende strategiska ställningstaganden inför ev. utvidgning 
av medlemskommuner från Upphandlingscenters chef.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att chef 
Upphandlingscenter ska redovisa förslag till strategi avseende uppdraget 
enligt samarbetsavtal för nämnden, för diskussion vid årlig strategisk 
ägardialog 2020 med medlems-/ägarkommunerna. 

Beskrivning av ärendet
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) inrättades 
den 1 januari 2013 med fem deltagande kommuner; Falun, Borlänge, Gagnef, 
Ludvika och Säter. Verksamheten bedrivs under namnet Upphandlingscenter 
Falun Borlänge-regionen (UhC) och tillhör organisatoriskt kommunstyrelsens 
förvaltning i värdkommunen Ludvika. Den 1 januari 2015 anslöt Hedemora 
kommun till samarbetet och den 1 januari 2020 ansluter Avesta kommun. 
Under verksamhetstiden har även fler och omfattande upphandlingsområden 
som t.ex. vård och utbildning och vissa sociala tjänster adderats till nämndens 
ansvarsområde.

De sju kommuner som deltar i upphandlingssamverkan har tecknat ett 
samarbetsavtal som reglerar vad uppdraget från kommunerna till GNU är, 
det vill säga vilka kommunala uppgifter med tillhörande beslutanderätt som 
man har överlämnat till GNU. Det är kring detta samarbetsavtal som man kan 
och bör föra strategiska tankar inför framtiden.

Med anledning av detta beslutade GNU i sammanträde 2019-02-11 § 5 att 
chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till strategi för UhC och 
eventuell anslutning av ytterligare kommuner. 

På nämndens sammanträde 2019-05-13 redovisades en PM som syftade till 
att vara ett underlag till strategi till nämnden för att underlätta framtida beslut 
vid till exempel en ansökan från en kommun om anslutning till upphandlings-
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samverkan. GNU beslutade vid sammanträde att chef UhC skulle redovisa 
förslag till strategi med ett antal tydliga strategiska ställningstaganden. 

Syftet med föreslagna strategi är att klargöra de överväganden som GNU gör 
när en ny ansökan om deltagande inkommer eller när GNU på eget initiativ 
vill växa i medlemsantal.

För att redovisa förslag till strategiska ställningstaganden avseende uppdraget 
enligt samarbetsavtal för nämnden från kommunerna, bör ägardialog och 
politisk vilja inhämtas och beaktas ytterligare.   

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
Bilaga – GNU – Förslag till strategiska ställningstaganden vid eventuell 
utökning och anslutning av ytterligare medlemskommuner

Beslut skickas till
Akten 
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Handläggare Dokumenttyp Diarienummer 

Anders Karlin PM GNU 2019/
Dokumentdatum Nämnd eller utskott Dpl

2019-11-11 GNU

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan – Förslag till strategiska 
ställningstaganden vid eventuell utökning och anslutning av ytterligare 
medlemskommuner 

1. Inledning och bakgrund
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) inrättades den 1 januari 2013 
med fem deltagande kommuner; Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter. Verksamheten 
bedrivs under namnet Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen och tillhör organisatoriskt 
kommunstyrelsens förvaltning i värdkommunen Ludvika. Den 1 januari 2015 anslöt Hedemora 
kommun till samarbetet och den 1 januari 2020 ansluter Avesta kommun. 

Under verksamhetstiden har även fler och omfattande upphandlingsområden som t.ex. vård och 
utbildning och vissa sociala tjänster adderats till nämndens ansvarsområde.

2. Uppdrag och syfte
De sex kommuner som idag deltar i upphandlingssamverkan har tecknat ett samarbetsavtal som 
reglerar vad uppdraget från kommunerna till GNU är, det vill säga vilka kommunala uppgifter 
med tillhörande beslutanderätt som man har överlämnat till GNU. Det är kring detta 
samarbetsavtal som man kan och bör föra strategiska tankar inför framtiden. 

Med anledning av detta beslutade GNU i sammanträde 2019-02-11 § 5 att chef 
Upphandlingscenter ska redovisa förslag till strategi för Upphandlingscenter och eventuell 
anslutning av ytterligare kommuner. Det är av största vikt att denna strategi harmonierar med 
nämndens vision, dvs. hur vill nämnden att verksamheten ska se ut om t.ex. 10 år (år 2030). 
Det kan möjligen ligga nära till hands att en sådan vision är att dagens upphandlingssamverkan i 
framtiden är länsomfattande. I strategin vare sig kan, ska eller bör dock nämnden aktivt driva på 
en sådan utveckling, däremot ska nämnden vara beredd på att kommuner i länet som idag inte 
deltar i samverkan förr eller senare kommer att visa intresse för att ansluta sig, och då bör 
nämnden i grunden ha en positiv syn på det.

Syftet med denna föreslagna strategi är att klargöra de överväganden som GNU gör när en ny 
ansökan om deltagande inkommer eller när GNU på eget initiativ vill växa i medlemsantal.
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3. Beskrivning av nuläge
Avesta kommun är den kommun som anslutits senast men kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen 
och Hofors har mer eller mindre uttalat intresse av att ansluta sig till GNU. Intresset har varit 
tydligast från Hofors. Historiskt har också Smedjebacken och Vansbro visat ett visst intresse.

4. Strategiska ställningstaganden inför utvidgning

4.1. Ägare/politik
Anslutande kommun ska förbinda sig att nominera ledamot och ersättare till GNU som minst 
har den ställning i kommunen som motsvarar den som redan deltagande kommuner deltar med. 
Enligt nämndens reglemente ska nämndens ledamöter väljas ur samverkande kommuners 
ksau-krets eller motsvarande. Tanken med det är att det är politiker på ungefär samma nivå, 
och att det underlättar umgänget och förståelsen för verksamheten och dess ekonomiska 
betydelse. Ofta träffas dessa politiker även i andra sammanhang i vardagen, t.ex. i möten 
kopplade till Region Dalarna. Skulle en kommun utanför länet ingå i samverkan, finns 
naturligtvis inte denna fördel.

4.2. Upphandling som ett strategiskt verktyg att nå mål
De kommuner som deltar i upphandlingssamarbetet ska acceptera att inköpsprocessen 
används som ett verktyg för att uppnå t.ex. sociala och miljömässiga mål. Detta innebär 
att upphandlingsfrågor inte ska behandlas som ”ett nödvändigt ont” och inköpsprocessen 
en sidoverksamhet där lagstiftningens lägstanivå är det enda som är eftersträvansvärt.

4.3. Omfattning av upphandlingsverksamheten
Upphandlingscenters uppdrag är att möjliggöra bra affärer för samverkande kommuner. 
Samarbetet innebär dock inte att en ansökande kommun kan ha som ambition att anförtro 
fler delar i inköpsprocessen som elektronisk handel, spendanalyser eller fullständig 
avtalsförvaltning till Upphandlingscenter.

4.4. Ekonomi och kostnadsneutralitet
En ny medlemskommun ska inte medföra att de kommuner som redan är medlemmar 
drabbas av ett högre medlemsbidrag eller märkbart högre kostnader i upphandlade avtal.

Tillkommande kommuner generar ökade intäkter för nämnden i form av avgifter, men kräver 
rimligtvis också att nämnden för att kunna uppfylla kommunens behov måste investera i fler 
resurser, i främst personal. I bästa fall går detta jämt ut räknat i kronor, och man kan nog 
konstatera att ”vinnaren” blir den nya kommunen, och då återstår frågan varför nämnden ska 
engagera sig i kommuner utanför länet.
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4.5. Geografiska förhållanden
Det finns flera skäl till att begränsa samverkan till det egna länet, se bl.a. under ”ägare/politik” 
och ”marknad/konkurrens”. Risken för att kommuner som ligger utanför länsgränsen uppfattas 
som ”främmande fåglar” finns alltid, även om länsgränsen inte är ett hinder i sig.

Man kan också fundera på om samarbetet inom Upphandlingsdialog Dalarna på något 
sätt skulle påverkas om kommuner utanför länet skulle ansluta sig till nämnden. Rent 
hypotetiskt skulle också en dalakommun kunna söka ett upphandlingssamarbete utanför 
länet, exempelvis Malung och Vansbro med Värmland eller Smedjebacken med Västmanland. 
Inget av detta förefaller optimalt ur ett dalaperspektiv.

Om man ändå skulle vilja erbjuda någon form av samarbete med kommuner som är belägna 
utanför länet, så finns möjlighet att nämnden uppträder som inköpscentral och erhåller en 
ersättning från de kommuner, eller kanske ännu hellre dess leverantörer, som nyttjar nämndens 
tjänster. Detta kan vara ett sätt att samarbeta utan att man vare sig från kommunerna eller från 
nämnden binder upp sig för en lång tids samarbete. Enkelt att inleda och enkelt att avsluta.

Kommunal affärsverksamhet innebär ofrånkomligen resor för att träffa sakkunniga/beställare 
i kommunerna eller leverantörer. Med anledning av detta finns anledning att tillämpa en 
geografisk begränsning gällande anslutande kommuner. 

Maximalt en (1) timmes bilväg från upphandlingssamarbetets ”ryggrad” Falun-Borlänge och 
huvudkontoret i Ludvika föreslås som en huvudregel. Det finns dock ingen anledning att se 
länsgränser eller liknande som ett hinder för anslutning.

4.6. Uppdraget
Uppdraget för nämnden från kommunerna har på senare tid utvidgats, så att i princip all 
kommunal upphandling ligger hos nämnden. Undantaget är endast direktupphandling och 
byggentreprenader.

Däremot nämns ibland huruvida ansvaret för hela inköpsprocessen inklusive e-handel skulle 
läggas på nämnden. Enligt samarbetsavtalet är detta angelägenheter för de enskilda kommunerna. 
Dels handlar det ofta om rena ordningsfrågor bland anställda när de ska köpa in materiel eller 
tjänster till sina kommuner, och dels så har kommunerna väldigt olika ambitionsnivåer när det 
gäller framför allt e-handel. Skulle kommunerna trots allt framöver enas i en gemensam 
ambitionsnivå för e-handel kan man ändå tänka sig att placera ansvaret hos nämnden, men det 
vore kanske främst av det skälet att här redan finns en gemensam organisation som kan nyttjas 
som hemvist för en projektledare. 

Ett område som är svårt att gå förbi när det gäller uppdraget är de kommunala bolag och 
kommunalförbund som kommunerna har i sina koncerner. Det torde vara svårt att argumentera 
för att en kommun ska ha flera fristående upphandlingsfunktioner inom sin kommunkoncern. 
Det finns anledning att i nämnden inleda en diskussion om att genom ägardirektiv reglera vad 
som ska gälla för upphandlingsområdet inom hela kommunkoncernen.

Omfattning av upphandlingsverksamheten. Upphandlingscenters uppdrag är att möjliggöra bra 
affärer för samverkande kommuner. Samarbetet innebär dock inte att en ansökande kommun kan 
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ha som ambition att anförtro fler delar i inköpsprocessen som elektronisk handel, spendanalyser 
eller fullständig avtalsförvaltning till Upphandlingscenter.

4.7. Volymer/storköpsfördelar
Volymerna i en upphandling är självklart intressanta och ofta en prispressande faktor. 
Det är dock bara en av flera faktorer, annat av kanske lika stor eller större vikt är antalet 
leveransadresser och var dessa är belägna, leveransstorlekar osv. Storköpsfördelarna ska 
alltså inte överskattas, de största fördelarna med upphandlingssamverkan ligger i stället 
inom t ex ökad kompetens genom specialisering och rationell hantering (en upphandling 
istället för flera). Nämnden har idag relativt stora volymer sina upphandlingar genom 
behoven i Falun och Borlänge, vilket övriga kommuner drar nytta av. Det är svårt att hävda 
att ytterligare prisfördelar skulle uppnås om en eller två kommuner tillkommer, framförallt 
om dessa ligger utanför länet.

4.8. Samarbeten inom andra områden
Om någon av kommunerna i GNU samarbetar med någon kommun utanför samarbetet 
inom t.ex. sophantering, IT, lönehantering eller räddningstjänst kan det finnas praktiska 
fördelar med att även upphandlingsverksamheten bedrivs gemensamt.

4.9. Antal medlemmar
För att bedriva en effektiv verksamhet som inte tyngs onödigt av administration sätts det 
maximala antalet möjliga medlemskommuner till åtta för perioden 2020-2022. 

Under 2020 föreslås att UhC kan fokusera på anslutning av Avesta kommun, konsolidering 
av verksamhet samt att utveckla kund- och inköpsservice till medlemskommunerna.

5. Praktiska ställningstaganden inför utvidgning

5.1. Verksamhet/resurser
Nämnden har idag en relativt stor upphandlingsorganisation. Man brukar säga att en större 
organisation är mindre sårbar än en mindre. Det stämmer säkert i många fall, men även UhC 
har en del utmaningar med sjuktal och inte minst viss personalomsättning. UhC lägger ner 
mycket arbete på att vara en attraktiv arbetsgivare, och bland medarbetarna efterfrågas framför 
allt arbetsro, vilket ska tolkas som att man vill göra ett bra jobb i de kommuner som deltar 
idag och konsolidera verksamheten så att allting verkligen fungerar som det ska. 

Viss eftersläpning finns redan idag med uppskjutna upphandlingar och inte minst utebliven 
avtalsuppföljning.
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771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se
Carlavägen 24, vån 4

5.2. Risker
Den stora risken med att kommuner utanför länet ansluter sig, är nog att nämnden kan få 
svårt att infria förväntningarna som kommer att finnas. UhC har, åtminstone idag, en relativt 
liten överbyggnad/administration. Organisationen med kommunansvariga fungerar väl, 
men det efterfrågas trots allt närvaro av chef UhC i många frågor. Man ska inte underskatta 
rent praktiska problem som följer av ett större geografiskt avstånd.

5.3. Marknad/konkurrens
I de flesta offentliga upphandlingar anses att antalet anbudsgivare är för lågt, vilket 
kan tolkas som att konkurrensen skulle kunna vara bättre. Det är alltså viktigt för den 
upphandlande enheten att paketera sina upphandlingar så att de lockar så många 
anbudsgivare som möjligt. I sammanhanget är förstås lokala och regionala anbudsgivare 
särskilt viktiga. Lokala företag är ju ofta, som namnet säger, verksamma i ett begränsat 
område, kanske bara i en kommun med närområde. Regionala företag däremot har inte 
sällan sin verksamhet begränsad till det egna länet, och sedan har intilliggande län sina 
egna regionala företag. Sådana företag har i regel sin distribution och logistik organiserad 
för att betjäna kunder inom just det egna länet. Frågan om hur samverkan med en eller ett 
par kommuner utanför det egna länet skulle fungera utifrån detta bör därför noga utredas 
om det skulle bli aktuellt, t ex genom samtal med företagarnas egna organisationer.

5.4. Samarbetsavtal och reglemente
De styrdokument som GNU har i form av samarbetsavtal (t.ex. uppdrag och åtagande), 
upphandlingspolicy och reglemente ska i sin exakta ordalydelse accepteras och antas av en 
ny kommun. Styrdokumenten är inte förhandlingsbara för en ny kommun.

Eventuell anslutning av ny kommun bör av flera skäl, inte minst budgeteringsskäl, ske vid ett 
årsskifte. Det är skäligt att den nya kommunen betalar sin ordinarie månadsavgift även viss 
tid innan anslutningstidpunkten, 3-6 månader innan, för att täcka implementeringskostnader.

6. Slutsatser och rekommendationer
Det är Upphandlingscenters uppfattning att dagens medlemsantal i upphandlingssamarbetet 
i stora drag ger förutsättningar för ett bra, effektivt och ändamålsenligt samarbete. 

Att tillföra fler medlemmar ökar komplexiteten i samarbetet genom att fler viljor ska ta plats, 
detta utan att nödvändigtvis medföra några fördelar i form av större inköpsvolymer. 

Rekommendationen är att behålla och utveckla ett redan fungerande arbetssätt och samarbete 
snarare än att sträva efter tillväxt som riskerar att inverka negativt på det arbete som redan gjorts.

Som ett alternativ för kommuner som inte ingår i GNU kan Upphandlingscenter, som en 
inköpscentral, i framtiden erbjuda samordnade upphandlingar av varor och tjänster och ta fram 
ramavtal utifrån ett regionalt behov. Genom samarbetet har deltagande kommunerna också 
möjlighet till värdefullt erfarenhets- och kompetensutbyte med Upphandlingscenter och övriga 
kommuner som är med i inköpscentralen.
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771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se
Carlavägen 24, vån 4

Ludvika den 11 november 2019

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/148 - 00

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Delegationsordning 

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan antar delegationsordning 
daterad 2019-11-11.

Beskrivning av ärendet 
Nämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-39 §§ 
kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en 
anställd i t.ex. någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens 
vägnar. 

Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten 
hänskjutas till nämnden, om han/hon anser att ärendet bör behandlas av 
nämnden.

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.

Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande 
för de senare är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten 
kan oftast överklagas. Beslut som utgör verkställighet är t ex sådana som avser 
beredning av ärenden.

Beslut som följer direkt av författning eller avtal är inte heller delegations-
ärenden. Andra ärenden som brukar räknas som verkställighet är t ex svar på 
skrivelser, där styrelsen/nämnden antagit normer eller riktlinjer, direkt-
upphandling och försäljning av lös egendom, vars värde inte överstiger ett 
basbelopp. 

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
Delegationsordning för GNU daterad 2019-11-11
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2019-11-11

Delegationsordning för Gemensam nämnd för Upphandlingssamverkan

Fastställda av Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan att gälla från och med 
2020-01-01.

Bakgrund
Nämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-39 §§ kommunallagen 
rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, åt 
en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd 
i t.ex. någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens vägnar. 
Enligt 7 kap. 6 § kommunallagen kan en nämnd med stöd av 5 § uppdra åt en 
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut och kan även 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen eller landstinget att fatta beslutet.

Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten 
hänskjutas till nämnden, om han/hon anser att ärendet bör behandlas av nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. Detta sker 
genom att delegationsbeslut omnämns på ärendelistan och genom att 
delegationsbeslut finns tillgängliga på berörd enhet (Upphandlingscenter). 

Verkställighet
Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för de 
senare är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan oftast 
överklagas. Beslut som utgör verkställighet är t ex sådana som avser beredning av 
ärenden.

Beslut som följer direkt av författning eller avtal är inte heller delegationsärenden. 
Andra ärenden som brukar räknas som verkställighet är t ex svar på skrivelser, där 
styrelsen/nämnden antagit normer eller riktlinjer, direktupphandling och försäljning 
av lös egendom, vars värde inte överstiger ett basbelopp. 

Löpande förvaltning och delegation
Chef Upphandlingscenter ska handha den löpande förvaltningen i nämnden, vilken 
omfattar att leda nämndens verksamhet, att verkställa nämndens beslut och att besluta 
om personaladministrativa ärenden. Vid fullgörandet av sin uppgift att svara för den 
löpande förvaltningen ska Chef Upphandlingscenter inrikta verksamheten så att den 
strategi som anges i samarbetsavtal och nämndplan följs och att nämndens långsiktiga 
mål uppnås. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare

1 a Beslut om upphandling eller inrättande av 
ett dynamiskt inköpssystem och godkännande 
av upphandlingsdokument avseende varor 
och tjänster för nämndens räkning gjord 
av Upphandlingscenter. 

Upphandling av varor och tjänster upp till 
tre basbelopp räknas som verkställighet.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

1 b Beslut om tilldelning, deltagande i ett 
dynamiskt inköpssystem samt undertecknande 
av avtal vid upphandling av varor och 
tjänster för nämndens räkning gjord av 
Upphandlingscenter.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

2 Beslut om deltagande i upphandling som 
har genomförts eller kommer att genomföras 
av annan myndighet eller beslut om att 
genomföra upphandling tillsammans med 
andra upphandlande myndigheter.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

3 a Utse ombud att föra nämndens talan i allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol vid 
upphandlingsmål.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

3 b Beslut att överklaga dom eller beslut i allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

3 c Yttrande över överprövning av 
tilldelningsbeslut eller avtals giltighet.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

4 a Avslag på begäran att få ta del av allmänna 
handlingar eller beslut att lämna ut handling 
med förbehåll som inskränker sökandens rätt 
att yppa dess innehåll.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

4 b Utse ombud att föra nämndens talan inför 
domstol efter överklagande av beslut enligt a.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

4 c Yttrande till domstol efter överklagande av 
beslut enligt a.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

4 d Avvisning av för sent inkommet överklagande 
förutsatt att omprövning av beslutet inte ska 
ske.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

5 Avbrytande av upphandling för nämndens 
räkning vid upphandling gjord av 
Upphandlingscenter.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

6 Beslut om att inte använda ett normalt 
upphandlingsförfarande på grund av synnerlig 
brådska i enlighet med 6 kap 15§ LOU.

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef

7 Beslut om att förordna tidsbegränsad 
anställning inom Upphandlingscenter 

Chef 
Upphandlingscenter

Upphandlingschef
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Grafisk manual för Upphandlingscenter

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner den grafiska 
manualen för Upphandlingscenter.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2019 har en uppdatering genomförts av grafisk manual främst 
utifrån att Avesta kommun ansluter som samverkande kommun den 1 januari 
2020. Uppdatering av manualen har skett tillsammans med Ludvika kommuns 
kommunikatörer och avtalad reklambyrå. 

Upphandlingscenter är en gemensam inköpsorganisation (Gemensam nämnd) 
av varor och tjänster åt sju kommuner och ett antal kommunägda bolag. De 
kommuner som ingår är Ludvika, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Hedemora 
och Avesta samt kommunala bolag. Av samarbetsavtal framgår GNU:s ändamål 
och uppdrag för de samverkande kommunerna. 

Upphandlingscenter representerar flera kommuner som stärks av att ha en 
gemensam visuell identitet. Grafisk manual är ett verktyg för att vägleda arbetet 
inom kommunikation: all form av visuell kommunikation, exponeringsmaterial, 
trycksaker, digital media, dokument men även tonalitet i språk samt känsla i 
bilder. 

Genom att ha en enhetlighet, en röd tråd, i all kommunikation ger 
Upphandlingscenter ett enat intryck med en tydlig avsändare. Grafisk manual är 
ett hjälpmedel för att stärka arbetet med Upphandlingscenters varumärke.

Anders Karlin
Chef UpphandlingsCenter

Bilagor: 
Bilaga 1 Grafisk manual för Upphandlingscenter

Beslut skickas till

32



Ludvika kommun
Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/
Sida

2(2)

Akten

33



1

Grafisk manual │ Upphandlingscenter 

FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER
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Vi bygger ett varumärke tillsammans

Upphandlingscenter är en gemensam inköpsorganisation av produkter och tjänster åt sju kommuner 
och ett antal kommunägda bolag. De kommuner som ingår är Ludvika, Gagnef, Borlänge, Falun, 
Säter, Hedemora och Avesta samt 22 kommunala bolag. Upphandlingscenters verksamhet ska leda 
till regional tillväxt och till ett hållbart samhälle; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.   

Ett varumärke
Ett varumärke är laddat med värderingar och känslor och tar lång tid att bygga. Det kräver ett 
konsekvent arbete. Varumärket påverkas av vad mottagaren sett, hört och läst samt dennes egna 
erfarenheter som hen har av organisationen eller produkten som varumärket står för. Ett varumärke 
måste förankras och motiveras, i organisationen, bland medborgarna och i omvärlden.

En vägledning vid kommunikation 
Upphandlingscenter representerar många kommuner och bolag som stärks av att ha en gemensam 
visuell identitet. Den här manualen är ett verktyg för att vägleda arbetet inom kommunikation: all 
form av visuell kommunikation, exponeringsmaterial, trycksaker, digital media, dokument men även 
tonalitet i språk samt känsla i bilder. Genom att ha en enhetlighet, en röd tråd, i all vår kommunikation 
ger vi ett enat intryck med en tydlig avsändare. Ta hjälp av den här manualen för att stärka arbetet med 
Upphandlingscenters varumärke.

Grafisk manual för Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen
Antagen av Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2019-11-18
Version 1911 
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Logotyp

En logotyp är en symbol som företag och organisationer använder för att underlätta omedelbar visuell 
igenkänning. Logotypen för Upphandlingscenter består av en cirkelformad symbol samt namnet i text. 
Symbolen består av en cirkel med kartan av Dalarna. De kommuner som samverkar är markerade.

Logotyp i ordinarie utförande. 
Används primärt. 

Friytor
För att logotypen ska framträda tydligt behövs det en frizon runt den. Storleken på frizonen baseras på 
cirkelstorleken på logotypens symbol. Den ska vara en halvcirkel över, under och bredvid logotypen. 
Inga grafiska element, bilder eller texter får placeras innanför frizonen.

Svartvit version. 
Används enbart vid svartvitt tryck.

Invers logotyp.  
Används på mörk bakgrund 
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Samverkande kommuner

Upphandlingscenters logotyp förstärks med de kommuner som samverkar; Falun, Borlänge, Avesta, 
Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. Lägg till raden av kommuner i anslutning till logotypen alterna-
tivt på passande yta på sidan, kortet, annonsen, profilprodukten, presentationen eller produkten.
Kommunerna skrivs versalt i Franklin Gothic Medium. Mellanrummet mellan kommunnamnen har 
avståndet av två fyrkanters blanksteg. Använd Upphandlingscenters färgpalett alternativt vit text på  
grön botten.

FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER  

Ludvika kommun
Upphandlingscenter
771 82 Ludvika
upphandlingscenterfbr.se

Besök: Carlavägen 24, vån 4 
Växel: 0240-860 00
Direkt: XXXX-XXX XX
E-post: fornamn.efternamn@ludvika.se

Anna Andersson
Titel

Powerpoint

Brevmallar

Korrespondenskort

Visitkort

FALUN  BORLÄNGE  AVESTA  GAGNEF  HEDEMORA  LUDVIKA  SÄTER

FALUN  BORLÄNGE  AVESTA  GAGNEF  HEDEMORA  LUDVIKA  SÄTER

FALUN  BORLÄNGE  AVESTA  GAGNEF  HEDEMORA  LUDVIKA  SÄTER

 

 
FALUN        BORLÄNGE        AVESTA        GAGNEF       HEDEMORA        LUDVIKA        SÄTER         
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Upphandlingscenter – hur skrivs det?

Upphandlingscenter stavas med ett versalt U och resten gement. Det i sammanhang då man specifikt 
menar Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen. Då man pratar generellt om upphandlingscenter 
skrivs det gement i löpande text.
 
Då Upphandlingscenter skrivs ut med hela namnet skrivs det ut som: 
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen
Förkortade versioner med enbart fbr alternativt FBR ska inte förekomma. 

* I tjänsteskrivelser såsom upphandlingsdokument skrivs Upphandlingscenter ut första gången med 
tillägg av UhC som förklaring. Vid upprepad benämning av Upphandlingscenter kan förkortningen av 
UhC användas. Observera: Versala U och C, gement h.

Upphandlingscenter

Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

Obs!  
Bindestreck,
inget mellanslag.
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Typografi

Att återkommande använda samma typsnitt hjälper oss att ytterligare förstärka vår enhetliga profil. 
Därför använder vi alltid samma typsnitt när vi kommunicerar. Upphandlingscenters huvudtypsnitt är 
Franklin Gothic och Adobe Garamond Pro.

Franklin Gothic
Franklin Gothic används till rubriker, ingresser, bildtexter och kortare texter. Primärt använder vi 
skärningarna Franklin Gothic Book och Franklin Gothic Medium.

Franklin Gothic Book - Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 !”#€%& 

Franklin Gothic Book - Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 !”#€%& 

Franklin Gothic Medium - Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 !”#€%& 

Franklin Gothic Medium - Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 !”#€%&

Adobe Garamond Pro
I brödtext eller löpande text använder vi Adobe Garamond Pro. Siffror och specialtecken skrivs gement, 
vilket ökar läsbarheten i längre brödtexter.

Adobe Garamond Pro - Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 !”#€%&

Typografi på webben
På webbsidan används typsnittet Franklin Gothic.
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Tonalitet

När vi kommunicerar i text, såsom i trycksaker, på webben och i sociala medier påverkas läsarens 
uppfattning om oss. De ord vi väljer samt hur vi formulerar oss ger oss en röst. Rösten har en ton som 
läsarna uppfattar och den är lika viktig för vårt varumärke som det visuella uttrycket. Olika medier har 
olika funktioner och tonen anpassas utifrån medieval. Trycksaker och webb är mer formella medan 
sociala medier kan ha en lättsammare och mer personlig ton. 

Tydlig Vår kommunikation ska vara tydlig. Texterna ska vara enkla att läsa och lätta att förstå. Detta 
medför också att det tydligt ska framgå av texten varför den är skriven, till vem den vänder sig och vem 
som är avsändare.

Trovärdig Ta den tid som behövs för att skriva genomtänkt och korrekt. Du blir trovärdig genom att 
vara sanningsenlig, rak och genom att svara på sådant du känner till. Spekulera inte och hänvisa alltid 
vidare om du inte kan svara.

Engagerande Vi ska vara engagerade i det vi kommunicerar, både i ämnet vi skriver om och i 
själva språket. Uppmuntra till medverkan och dialog för att stärka Upphandlingscenters relation med 
medborgarna, näringslivet och besökarna. Texten ska visa att vi bryr oss om och har förståelse för 
målgruppen.
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Färg

Primärfärg
Färg är en viktig komponent som håller ihop den grafiska profilen. Vår primärfärg är grön PMS383.

Sekundärfärger
Utöver den gröna primärfärgen har vi fyra sekundärfärger, svart, grå, och två nyanser av grön.

Grön 
PMS 383 C
CMYK: 32 - 5 - 100 - 25
RGB: 163 - 171 - 17
Webb (justerad): #8e9214

Svart 
PMS Black C
CMYK: 0 - 0 - 0 - 100
RGB: 26 - 26 - 26
Webb:#1a1a1a

Mörk grön 
PMS 371 C
CMYK: 57 - 23 - 88 - 47
RGB: 90 - 104 - 51
Webb:#5a6833

Grå 
PMS Cool grey 7 C
CMYK: 0 - 0 - 0 - 50
RGB: 151 - 151 - 151
Webb:#979797

Ljus grön 
PMS 383C - 40%
CMYK: 17 - 8 - 46 - 1
RGB: 222 - 219 - 162
Webb:#dedba2

Webbfärger
För att färgen ska uppfylla god kontrast och läsbarhet är den gröna primärfärgen justerad på webben för 
att klara WCAG AA-nivå. Hexakoden för webb är #8e9214. 

Kontrast
De färger som Upphandlingscenter använder ska ha god kontrast för att uppfylla en god kommunikativ 
funktion. Använd den färg på text som lämpar sig bäst på bakgrundsfärgen och tänk på att storlek och 
skärning på teckensnittet påverkar läsbarheten i hög grad. Trycksaker, skyltar, medier ställer olika krav 
men god läsbarhet är alltid ett krav. 
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Dekorelement

Upphandlingscenter använder två designelement i den grafiska profilen.  

Vågor 
Dekorelement binder samman och skapar dynamik i vårt kommunikationsmaterial. Vi använder 
vågdekorationen i sidfot och nedtill i olika publikationer såsom Powerpointmall, roll ups och 
brevpapper. Vågorna är ett snitt av en oval form som kan beskäras. De anslutna kommunerna kan med 
fördel fällas in i dessa vågor. Använd de gröna vågorna i första hand. Vid behov kan en invers version av 
vågorna användas.

Textbubbla
Dekorelement som förstärker kommunikation är textbubblan. Använd textbubblan för att 
kommunicera något viktigt eller för att lyfta fram ett budskap. Håll textmängden begränsad. 
Använd grön textbubbla primärt, vid behov kan även en invers variant förekomma.

Tumregel: Centrerad text. Citationstecken ska ha 1,5 gånger höjden av versala H. Textens avstånd till 
bubblans kanter ska ha mer än ett ordmellanrum i sidled och mer än ett radavstånd i höjdled.

FALUN        BORLÄNGE        GAGNEF        LUDVIKA        SÄTER        HEDEMORA

• Grafiskt element i form av två våger. Insprierad av cirkeln 
i symbolen samt en utveckling av det tidigare elementet, för 
att hitta en länk mellan symbol och grafiskt element. Används 
längst ner i dokument som en sidfot för att få en igenkänning på 
Upphandlingscenters enheter. 

• Grafiskt element användning med alla orter. 
PMS 383 C - färgton 40 % samt 100% 

• Grafiskt element fri form 
Färg och negativ

”Upphandlingscenter 
finns till för dig. 

FALUN        BORLÄNGE        GAGNEF        LUDVIKA        SÄTER        HEDEMORA

• Grafiskt element i form av två våger. Insprierad av cirkeln 
i symbolen samt en utveckling av det tidigare elementet, för 
att hitta en länk mellan symbol och grafiskt element. Används 
längst ner i dokument som en sidfot för att få en igenkänning på 
Upphandlingscenters enheter. 

• Grafiskt element användning med alla orter. 
PMS 383 C - färgton 40 % samt 100% 

• Grafiskt element fri form 
Färg och negativ

”Upphandlingscenter 
finns till för dig. 

”

”
Här kan du lyfta  

fram viktig information. 

Här kan du lyfta  
fram viktig information. 

”Här kan du lyfta  
fram viktig information. 

FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER
FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER

1,5 x höjden på H
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Bilder

”En bild säger mer än tusen ord”. Upphandlingscenter ska använda ett enhetligt bildspråk i 
varumärkesbyggande kommunikation. Använd helst bilder med lokal förankring, som är tagna i 
vår region och kopplar till den natur och det liv vi lever här. Det blir mer trovärdigt då! Återge det 
som är typiskt för Upphandlingscenters region – dalakommuner med närhet till natur, jobb och 
fritidsaktiviteter. Personer som återges i bilder ska representera den spridning vi har avseende kön, ålder 
och etnicitet. Fototekniskt föredrar vi naturligt ljus med en frisk och mjuk känsla. Välj hellre lugna 
miljöer än motiv med mycket information.

Modellavtal 
Människor som återges på bild och kan kännas igen ska alltid tillfrågas samt godkänna att bilderna får 
användas av Upphandlingscenter med ett modellavtal eller samtyckesavtal.
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Upphandlingscenter 
0240-860 00

upphandlingscenterfbr.se

Sanis sit faccae doluptatent venimus pore sectur sequid moluptus 
eris amusdant.
Usa qui dis modis elia veliquia isitior rorat.
Aximusd aepero te poreptur simil ipsandandit, solupid untiosa.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU, använder Ludvika kommuns grafiska profil.

Grundläggande principer

Avsändare – Upphandlingscenter/Ludvika kommun

Samtliga trycksaker för Upphandlingscenter som till exempel broschyrer, annonser och annan tryckt 
information ska alltid innehålla logotyp för att avsändaren ska framgå tydligt. I flersidiga trycksaker ska 
logotypen alltid finnas med på första sidan och på sista sidan.  

Följande information ska alltid finnas med på kommunikationsmaterial från Upphandlingscenter:

• Upphandlingscenters logotyp 
• Telefonnummer till växel eller verksamhet (inte enskilda personer) 
• Webbadress

Följande information kan läggas till:

• Textraden med de samverkande kommunerna (prioriteras att ha med) 
• E-post 
• Adress/besöksadress
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FALUN        BORLÄNGE        AVESTA        GAGNEF       HEDEMORA        LUDVIKA        SÄTER         

 

Kommunikationsmaterial

Här visar vi ett axplock av kommunikationsmaterial. Allt material ska ha en tydlig avsändare och följa 
de riktlinjer som Upphandlingscenter har i sin grafiska profil. Använd de digitala som är framtagna för 
Upphandlingscenter. 

Exempel på material: 
Till vänster, roll up. 
Ovan, visitkort och brevpapper.
Nedan, powerpoint.

Ludvika kommun
Upphandlingscenter
771 82 Ludvika
upphandlingscenterfbr.se

Besök: Carlavägen 24, vån 4 
Växel: 0240-860 00
Direkt: XXXX-XXX XX
E-post: fornamn.efternamn@ludvika.se

Anna Andersson
Titel

upphandlingscenterfbr.se

Gör goda  
offentliga affärer.
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Visit- och korrespondenskort

Visitkorten är tvåsidiga. En grön sida med avsändare, logotyp samt samverkande kommuner. 
Motstående sida innehåller personinformation och kontaktuppgifter.

FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER  

Ludvika kommun
Upphandlingscenter
771 82 Ludvika
upphandlingscenterfbr.se

Besök: Carlavägen 24, vån 4 
Växel: 0240-860 00
Direkt: XXXX-XXX XX
E-post: fornamn.efternamn@ludvika.se

Anna Andersson
Titel
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Dokumentmallar

Gemensam Nämnd för Upphandlingar, GNU, använder Ludvika kommuns mallar i all dokumentation. 
Det finns färdiga mallar i mallkatalogen så att alla dokument ska få automatiskt rätt utformning. Vid 
brev, kallelser och protokoll används Upphandlingscenters mallar. 

Mallen ser alltid ut på samma sätt med logotypen högst upp längst till vänster och en sidfot med de 
samverkande kommunerna och kontaktuppgifterna längst ned. I dokumentmallarna används samma 
profiltypsnitt som i övrigt profilmaterial.

När det gäller ett dokuments språkliga innehåll hänvisas till myndigheternas skrivregler och riktlinjer för 
tjänsteskrivelser och protokoll.

Dokument som skapas för Upphandlingscenters räkning ska alltid innehålla följande uppgifter: 

• Avsändare 
• Datum 
• Sidnummer  
• Antal sidor totalt
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E-postsignaturer

Alla som arbetar på Upphandlingscenter använder samma form för e-postsignaturer. Det finns två olika 
modeller att välja på, en kortare och en längre med besöksadress, postadress och enhet.   

Alternativ 1:
Namn Efternamn    Franklin Gothic Medium 10 pkt
Titel     Franklin Gothic Book 10 pkt
Upphandlingscenter    Franklin Gothic Book 8 pkt
0240-XXX XX, internt XXX XX
Växel: 0240-860 00
www.upphandlingscenterfbr.se
  

     Logotyp och de samverkande kommunerna  
     laddas ner
   

Vi värnar om din integritet. Läs mer på upphandlingscenterfbr/integritet.

Alt 2:
Namn Efternamn                                   Franklin Gothic Medium 10 pkt
Titel     Franklin Gothic Book 10 pkt
Upphandlingscenter    Franklin Gothic Book 8 pkt  
Enhet      
0240-XXX XX, internt XXX XX    
Växel: 0240-860 00    
Besöksadress: XXXgatan    
Postadress: 771 82 Ludvika   
www.upphandlingscenterfbr.se         
     
      
     Logotyp och de samverkande kommunerna  
     laddas ner

Vi värnar om din integritet. Läs mer på upphandlingscenterfbr/integritet.

FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER

FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER
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FALUN BORLÄNGE AVESTA GAGNEF HEDEMORA LUDVIKA SÄTER

Upphandlingscenter 
0240-860 00

upphandlingscenterfbr.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/20 - 00

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.

- Anslutning av Avesta kommun till GNU (UhC)
Handlingsplan, aktiviteter och status i förberedelsearbetet.

- Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) 
Det övergripande målet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud 
och delta i de offentliga upphandlingarna.

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor.

- Upphandlingsplan 2019 och nya beställningar
Information avseende pågående upphandling samordnad varudistribution 
och planerad ny upphandling avseende ”IT-Partner” för kommunerna.

- Nämndplan 2019 
Information avseende pågående arbete med förslag till revidering av 
nuvarande upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna.

- Gemensam Controllergrupp
Samverkan kring inköpsstyrning och avtalsuppföljning i kommunerna.

- Rättssäkra offentliga affärer
Information kring aktuella överprövningar och rättsfall.

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter 

50



Ludvika kommun
Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/
Sida

2(2)

Bilagor

Beslut skickas till
Akten 
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Sida

1(1)

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-11-11
Diarienummer

GNU 2019/21 - 00

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisning av 
delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingscenter har överlåtit sin beslutanderätt till chef för Upphandlings-
center och Upphandlingschef, enligt en av nämnden för gemensam 
upphandlingssamverkan antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden för gemensam upphandlingssamverkan. 

Redovisningen innebär inte att nämnden för gemensam upphandlings- 
samverkan får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
Delegationsbeslut daterade den 11 november 2019 

Beslut skickas till
Akten 
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GEMENSAM NÄMND  
FÖR UPPHANDLINGSSAMVERKAN 
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Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

Anders Karlin 2019-08-06 GNU 2019/62 Snöröjning och halkbe-
kämpning 2 – Ludvika 2019 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Grängesbergs Hyr-kart AB, Ludvika 
Gräv Schakt i Grängesberg L-E An-
dersson AB, Ludvika  
Maserfrakt Aktiebolag, Borlänge 
I Andersson Gräv Schakt AB, Lud-
vika 

Mariana Hasselström 2019-09-16 GNU 2019/101 Klottersanering Falu  

Kommun – Falu kommun 
och FEV 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Nomor AB, Falun 
Lejrom Rengör AB, Rättvik  
 
 

Mariana Hasselström 2019-09-16 GNU 2019/22 Bränslepellets – Gagnefs 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Mockfjärds BioBränsle AB, Mock-
fjärd 

Mariana Hasselström 2019-09-19 GNU 2019/34 Brandbil Hävare, RDM – 
Borlänge, Falu, Gagnefs, 
Ludvika och Säters kom-
mun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
D-Lift Sverige AB, Södertälje 

Mariana Hasselström 2019-09-23 GNU 2019/92 Tekniska konsulttjänster 
Brand – Falu och Gagnefs 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
SWECO Systems AB, Stockholm 
(Falun) 
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Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 2019-09-24 GNU 2019/96 Konsult och processtöd för 
utveckling av myndighets-
utövning och näringslivs-
kontakter – Gagnef och Sä-
ter 

Upphandlingscenter meddelar att 
upphandlingen avbryts på grund av 
vissa inkomna anbud inte uppfyller 
ställda krav, och resterande överskri-
der budgeterade medel. 

Mariana Hasselström 2019-09-24 GNU 2019/93 Tekniska konsulttjänster El, 
Tele, Data, Kraft och Be-
lysning – Falu och Gagnefs 
kommun samt AB Hede-
morabostäder 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Electro Projekt PCI Aktiebolag, 
Falun 
Ramböll Sverige AB, Falun 
ÅF-Infrastructure AB, Stockholm 
(Borlänge) 

Mariana Hasselström 2019-09-24 GNU 2019/49 Elarbeten Falun –  

Falu kommun och FEV 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Bravida Sverige AB, Borlänge 
Carlgrens Elektriska AB, Falun 
Henningssons Elektriska Aktiebolag, 
Falun 
Midroc Electro Aktiebolag, Falun 

Mariana Hasselström 2019-09-27 GNU 2019/114 Traktorgrävare – Ludvika 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
A. Staffare Aktiebolag, Hudiksvall 

Mariana Hasselström 2019-09-27 GNU 2019/61 Trygghetslarm – Särskilt 
boende 2019 – Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, 
Ludvika och Säters kom-
mun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
9Solutions AB, Helsingborg 

Mariana Hasselström 2019-09-27 GNU 2019/59 Golvarbeten – Hedemora – 
Hedemora kommun och 
AB Hedemorabostäder 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
I P Målarboden AB, Hedemora 
Avesta Golvteknik AB, Krylbo 
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Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 2019-09-30 GNU 2019/84 Mark- och anläggningsar-
beten Ludvika 

Upphandlingscenter meddelar om 
återtagande av tilldelningsbeslut då 
nya uppgifter gör att en ny utvärde-
ring måste göras. 

Mariana Hasselström 2019-10-01 GNU 2019/55 Vattenskadetjänster - Gag-
nef 

Upphandlingscenter meddelar att 
upphandlingen avbryts på grund av 
att de inkomna anbuden inte motsva-
rar kraven i upphandlingen. Övergår 
i förhandling. 

Mariana Hasselström 2019-10-01 GNU 2019/84 Mark- och anläggningsar-
beten Ludvika 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
AEB Anläggningsentreprenad, Lud-
vika 
Svensk Markservice AB, Malmö 
(Borlänge) 

Mariana Hasselström 2019-10-01 GNU 2019/95 Bemanningstjänster arbets-
terapeut, fysiotera-
peut/sjukgymnast – 2019 – 
Borlänge, Falu, Gagnefs, 
och Hedemora kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Bonliva AB, Stockholm 
AB Big Care, Vällingby 
Agila Nurse AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 2019-10-01 GNU 2019/88 Startpaket för byggutbild-
ning inom gymnasieskolan i 
Borlänge - 2019 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Byggutbildning Star i Dalarna AB, 
Falun 
Ahlsell Sverige AB, Stockholm (Bor-
länge) 
Swedol AB, Borlänge 

Mariana Hasselström 2019-10-03 GNU 2019/86 Externa vård- och om-
sorgsplatser enligt SoL 
2019 – Borlänge och Säters 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Wikmansgården AB, Vikmanshyttan 
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Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

Norrbärke Sjukhem AB, Smedje-
backen 
Korttidskliniken Dalarna AB, Säter 

Mariana Hasselström 2019-10-03 GNU 2019/94 Biltvätt, städning invändigt 
av bilar 2019 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Forsnäsgruppen ASF AB, Stora 
Skedvi 

Mariana Hasselström 2019-10-03 GNU 2019/37 Plats på bostad med sär-
skild service för vuxna en-
ligt LSS – Falu och Säters 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Fideli Omsorg AB, Nässjö 
Nytida AB, Djurås 

Mariana Hasselström 2019-10-08 GNU 2019/111 
 
 
 
 
 

Snöröjning och halkbe-
kämpning 2 – Gagnef 2019 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Färmsnäs Såg AB, Dala-Floda 
Swans Mekaniska Verkstad i Gagnef 
AB 
Wålstedts Lantbruk AB, Dala-Floda 

Mariana Hasselström 2019-10-11 GNU 2019/77 Fotbollsmål och nät – Bor-
länge, Falun, Hedemora 
och Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Rantzows Sport AB, Hjärnarp 
 

Mariana Hasselström 2019-10-23 GNU 2019/117 Livsmedel – Fredriksberg, 
Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Matbutiken i Säfsen AB, Ludvika 

Mariana Hasselström 2019-10-29 GNU 2019/71 Tekniska konsulttjänster – 
Byggnadskonstruktion Falu 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Ramböll Sverige AB, Falun 
Structor Byggteknik Dalarna, Falun 
Norconsult AB, Göteborg (Ludvika) 

Mariana Hasselström 2019-10-30 GNU 2019/86 (DU) Externa vård- och om-
sorgsplatser enligt SoL 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
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Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

2019 – Borlänge och Säters 
kommun. 

Omvårdnad i Skönvik AB, Hede-
mora 
Storbygärdet AB, Malung 

Mariana Hasselström 2019-11-01 GNU 2019/115 Impregnerat träavfall 2020 
– Falun och Säters kom-
mun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
CEAB i Avesta AB, Avesta 
SUEZ Recycling AB, Gävle 

Mariana Hasselström 2019-11-05 GNU 2019/107 Elevadministrativt system 
till Gagnefs kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att 
upphandlingen avbryts på grund av 
endast en anbudsgivare vilket inne-
bär bristande konkurrens. 

 
Mariana Hasselström 

2019-11-08 GNU 2019/100 Transport av varm mat 
inom Gagnefs kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Autoexpress i Gagnef AB, Gagnef 

Anders Karlin 2019-10-21 GNU 2019/95 Bemanningstjänster arbets-
terapeut, fysiotera-
peut/sjukgymnast – 2019 – 
Borlänge, Falu, Gagnefs, 
och Hedemora kommun 

Upphandlingscenter yttrar sig i över-
prövningsmål (Förvaltningsrätten)  
med Zest Care Academy T&S AB, 
AB Prime Care och CareOnDemand 
Sociala tjänster AB som motpart. 

Anders Karlin 2019-09-10 GNU 2019/73 Isbanemaskin – Ludvika 
kommun 

Upphandlingscenter yttrar sig i över-
prövningsmål (Förvaltningsrätten) 
med TechnoAlpin Nordic AB 

Mariana Hasselström 2019-11-07 GNU 2019/55 Vattenskadetjänster – Gag-
nef 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Polygon Sverige AB, Solna (Falun) 

Mariana Hasselström 2019-11-07 GNU 2019/145 Kommunförsäkring och 
Motorfordonförsäkring - 
Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att av-
tal kommer att tecknas med: 
Dalarnas Försäkringsbolag,  
Protector Forsikring ASA 
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