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Information om UhC:s avtalsförvaltning (projekt) 
 

 Karin Kaibel från företaget Avtalsförvaltning AB. 
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Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Kommunfullmäktige resp. kommun  

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 
överlämnas till respektive kommunfullmäktige. 

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

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  

Bilagor 
1. Bokslut 2019 
2. Verksamhetsberättelse 2019 

 
 

 
Beslut skickas till 
Falu kommun 
Borlänge kommun   
Avesta kommun 
Gagnef kommun  
Hedemora kommun 
Säters kommun 
Akten 
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Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

UHC

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

Enhet Budget 2019 2019 2019 Bokslut 2019 mot budget

Upphandlingscenter 0 17 259 17 259 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Drift 0 17 259 17 259 0 0

Därav kapitalkostnadsförändringar 0

Drift exkl kapitalkostnadsförändringar 0

Kostnads- och intäktsslag

Total Därav löne-

Löne- kostn. Ej till Kapital- Lokal- Övriga

kostnad tillsvid. Ans kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2019 14 498 0 47 360 2 463 17 368 0

Bokslut 2019 12 555 47 282 4 375 17 259 0

Avvikelse 2019 1 943 0 78 -1 912 109 0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad  31/12

Antal Antal Antal

Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne-

Enhet Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad

UHC 22,00 14 498 21,00 12 555 -1,00 -1 943

Personal 22,00 14 498 21,00 12 555 -1,00 -1 943

Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Gemensam nämnd för  
  upphandlingssamverkan (GNU)  

 

 

Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kom-
muner. 

GNU:s uppgift är att på grundval av samarbetsavtal,  
reglemente och fastställd gemensam upphandlingspolicy 
och med stöd av UhC, svara för alla upphandlingar med 
undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om 
offentlig upphandling definieras som byggentreprenader 
samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem. 

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en leda-
mot från varje samverkande kommun. 

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att 
förstärka de medverkande kommunernas samlade upp-
handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 
direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt 
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröj-
ning, fordon och fastighetstjänster. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

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

 Robust andel upphandling med socialt ansvarsfull 
upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i  
37 olika offentliga upphandlingar samt genomfört  
4 reserverade upphandlingar. 

 Nytt team. Under 2019 har det nya upphandlings-
teamet PuO (personal, utbildning, omsorg) haft sitt 
första år med genomförda upphandlingar inom för 
nämnden nya områden såsom utbildningar, hälso-
vård samt välfärdstjänster.  

 Genomförande av samordnad UhC-dag för samtliga 
kommuner och lokala UhC-dagar 2019 i samver-
kande kommuner för beställare/sakkunniga/politiker 
samt leverantörsträffar och tidig dialog med företa-
gare i kommunerna.  

 Utbildningsinsatser inom både direktupphandling, 
rollen som sakkunnig, avtalstrohet och farliga för-
måner (mutor och jäv) för några kommuner har ge-
nomförts. 

 

 

 Projekt Återbruk i den offentliga affären startade i feb-
ruari 2019. Projektet drivs i samarbete med Länssty-
relsen/UDD med medel från Energimyndigheten. En 
projektledare jobbar halvtid på UhC. Syftet är att öka 
återanvändning och återvinning i upphandlingen. 

 UhC har drivit ett utvecklingsprojekt kring avtalsför-
valtning. Vi på UhC har därför integrerat avtalsför-
valtning i det systematiska upphandlingsarbetet/upp-
handlingsprocessen via vår handbok. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Da-
larna som utifrån regionala behov förmedlar kunskap 
och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre 
företag. 

 GNU har haft fyra sammanträden under året. Sam-
rådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året 
och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats 
ett antal gånger per kommun.  

 Under 2019 bildades en gemensam controllergrupp 
med representanter från samverkande kommuner. 

 GNU har fastställt nämndplan med sex inriktnings-
mål. Nämndplanen visar på mål och riktning och de 
viktigaste prioriteringarna för perioden 2019-2021. 

EKONOMI 

Ekonomiskt resultat  

Totalt för nämnden      

mnkr

Utfall 

2019

Budget 

2019

Utfall 

2018

Intäkter

Kommunbidrag 16,3 16,3 13,8

Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0

Externa intäkter 1,0 1,1 1,7

Summa intäkter 17,3 17,4 15,5

Kostnader

Löner och PO -12,6 -14,5 -11,5

Övriga personalkostnader 0,0 0,0 0,0

Hyra -0,3 -0,4 -0,3

Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -4,3 -2,4 -3,6

Summa kostnader -17,3 -17,4 -15,5

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%  
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU) 

 

Ekonomisk analys 

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

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

 
MEDARBETARE 

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

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkon-
tor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
vi är 23 st. medarbetare. 

Rekrytering har skett av 3 nya medarbetare varav  
2 var ersättningsrekryteringar samt 1 vikariat. 

Antal anställda: 23 medarbetare varav 19 taktiska/ strate-
giska upphandlare, 3 verksamhetsstöd/ upphandlings-
chef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav 
50 % kvinnor och 50 % män. 

UhC:s organisation består av tre större team som upp-
handlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team 
Verksamhetsstöd.  

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 

GNU har identifierat inriktningsmål för 2019. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2019. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2019 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för an-
delen nöjda kunder >90 %. 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Ekonomi i balans 
uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 

Kvalitativ upphandling. Under 2019 har UhC genomfört 
160 olika upphandlingar/uppdrag (2018 182 upphand-
lingar/uppdrag). Totalt har 192 upphandlingar/uppdrag ge-
nomförts inklusive 32 direktupphandlingar. 

Kvalitativ upphandling. 89 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan 2019 (2018 86 %). Målnivå > 90 
%.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samord-
ningsgrad för genomförda upphandlingar. I  73 % av upp-
handlingarna har samordning skett (2018 71 %). Målnivå 
> 80 %. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 

Avtalsuppföljning med leverantörer ska öka. Under året 
har 135 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleveran-
törer (2018 140 st.). Målnivå > 150 st. 

Under året har en gemensam controllergrupp etablerats 
med representanter från kommunernas ekonomienheter 
och UhC. Gruppen ska arbeta med frågor som leveran-
törstrohet och avtalsförvaltning. 

En rättssäker offentlig upphandling 

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

Av dessa avslogs 5 och 1 rättades genom att en annan 
vinnare antogs efter dom. Ytterligare 2 överprövningsan-
sökningar har inte lett till en dom eftersom Upphandlings-
center vidtagit ändring av tilldelningsbesluten och målen 
därmed avskrivits. I kammarrätt har 1 mål avgjorts till 
UhC:s fördel och 1 mål är ännu ej avgjort. Målnivå andel 
överprövningar relativt riksmått +/- 3 %. 

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger 
vi i framkant 

Fortsatt robust andel upphandling i form av socialt an-
svarsfull upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 
37 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 4 reser-
verade upphandlingar för sociala företag (> 25 %). Målnivå 
> 30 %. 

Sammantaget har över 110 avtal slutits där sysselsätt-
ningskrav har ställts. UhC noterar positivt att AME enhet-
erna i kommunerna har kommit igång med arbetet att 
”matcha kandidater” efter villkoren. Över 25 personer har 
gått ut i arbete i form av praktik och/eller anställning.  

Under året har modell tillämpats för att i 7 olika upphand-
lingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester 
och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Dessa är: Arboris-
ter, Drift och underhåll, Måleritjänster, Mark- och anlägg-
ning, plattsättning, bevakningstjänster samt byggarbeten. 

 

 

Personalnyckeltal 

  

 2019 

 

2018 

    

Antal anställda* 21 16 

Arbetade timmar** 29 248  28 145 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

0 3,9 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

7,53 5,19 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2019-12-31  

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

2 6 5 5 3 
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU) 

 

En miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 87% av ge-
nomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2018 80%). 
I 9% av upphandlingarna har vi avancerade/spjutspets 
krav på miljö eller ekologisk hållbarhet. 

Målsättning i projekt Återbruk i den offentliga affären är att 
få med återbruk i 20% av upphandlingarna. Resultat för 
2019 blev ca 10% (nollmätning och nytt arbetssätt). Vi har 
under året jobbat på rutiner och styrmodeller för att nå 
bättre resultat 2020. 

Anbud och regional tillväxt  

Ökad andel anbudsgivare. Under 2019 inkom i snitt 4,0 
anbud per annonserad upphandling (2018 3,7 anbud per 
upphandling). I riksgenomsnitt inkom anbud från 4,3 an-
budsgivare i de upphandlingar som annonserades 2018. 

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. 

Dialogen i upphandling ska stärkas. Under 2019 har tidig 
dialog genomförts vid drygt 90 tillfällen med leverantörer 
inför upphandling. Extern remiss av upphandlingsdoku-
ment med marknad/företag har skett vid 17 tillfällen inför 
upphandling.  

Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra. 

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lös-
ningar för våra beställare 

Innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphand-
ling har genomförts i minst 5 upphandlingar. Målnivå > 3 
upphandlingar. 

UTVECKLING/FRAMTID 
 Fr.o.m. den 1 januari 2020 utökas uppdraget för 

Nämnden (UhC) med Avesta kommun som ny sam-
verkande kommun. Inför denna utökning sker rekry-
teringar och introduktion av strategiska upphandlare. 

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

 För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling 
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i 
vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för 
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphand-
ling och hållbar upphandling. 

 Upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för 
att även nå andra samhällsmål än de rent ekono-
miska. UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska 
och miljökrav ställs i varje upphandling.  

 Några kommuner har visat ett intresse kring samver-
kan vid offentlig upphandling. Ett alternativ är att 
UhC verkar som en framtida inköpscentral, enligt 
LOU. 

 Avtalsförvaltning inklusive uppföljning är ett åta-
gande alla upphandlande myndigheter har. I Sverige 
är avtalsförvaltningen ännu i sin linda. För att kom-
munerna ska få ”full effekt” behöver samarbete och 
ansvar m.m. i nuvarande samarbete utvecklas.  
I Sverige kan vi spara 5-15 % av de 700 miljarder 
kronor vi tillsammans årligen upphandlar för, genom 
att aktivt arbeta med avtalsförvaltning. De flesta 
kommunerna i Sverige behöver spara/effektivisera. 

En inte liten del av ”pengarna finns” att hämta hem 
genom att satsa på avtalsförvaltning i framtiden. 
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UpphandlingsCenter  
Anders Karlin 
Anders.karlin@ludvika.se  

Datum 

2020-02-11 
Diarienummer 

GNU  2020/9 - 00 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019 

Förslag till 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. 

Anders Karlin  
Chef Upphandlingscenter   

Bilagor 
Plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter 2019 
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LUDVIKA KOMMUN

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Anders Karlin

 2020-02-11

Ja Nej UA MA

1 X X

Löpande revidering och 

framtagande av rutin för att hantera 

UhC:s upprättade 

registerförteckning GDPR.

2 X X

HLR utbildning inbokad och 

genomförd 12-13 februari 2020 för 

samtliga medarbetare på UhC.    

Ergonomirond inbokad i mars 2020 

för samtliga medarbetare.

3 X X

4 X X

Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från 

de leverantörer kommunen har avtal med? 

(Kommunövergripande kontrollpunkt).

Redovisas representation enligt interna regler? 

(Kommunövergripande kontrollpunkt)

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för intern 

kontroll med kontrollpunkter för 2019

Bilaga 

Uppfyllande av krav kopplat till GDPR. 

(Nämndspecifik kontrollpunkt)

Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och 

mäta arbetsmiljöarbete. (Nämndspecifik 

kontrollpunkt).

Resultat
Kontrollpunkt Anmärkning

Vidtagna/föreslagna 

åtgärder

Kontroll 

utförd

Sida 1 av 2 Bilaga GNU Internkontroll 2019 och uppföljning
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LUDVIKA KOMMUN

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Anders Karlin

 2020-02-11

Ja Nej UA MA

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för intern 

kontroll med kontrollpunkter för 2019

Bilaga 

Uppfyllande av krav kopplat till GDPR. 

(Nämndspecifik kontrollpunkt)

Resultat
Kontrollpunkt Anmärkning

Vidtagna/föreslagna 

åtgärder

Kontroll 

utförd

Sida 2 av 2 Bilaga GNU Internkontroll 2019 och uppföljning
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UpphandlingsCenter  
Anders Karlin 
anders.karlin @ludvika.se  

Datum 

2020-02-11 
Diarienummer 

GNU  2020/10 - 00 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

 

Fastställande av Upphandlingscenters plan för intern 
kontroll 2020 

Förslag till 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. 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter   

Bilagor 
GNU Plan Intern kontroll 2020 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-02-11 

Diarienummer 
GNU 2020/ 

Sida 

2(2) 

Beslut skickas till 
Akten  
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LUDVIKA KOMMUN

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Anders Karlin

 2020-02-11

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

person

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Jan-sep

Total 

undersök-

ning

Kommunallagen                                                                                 

Delegationsordning
Febr-juni Stickprov2

Anmäls delegationsbeslut till GNU enligt 

delegationsordningen? (Nämndspecifik 

kontrollpunkt)

Bilaga 

Kontrollpunkt

1

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern kontroll för 2020

Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 

(Nämndspecifik kontrollpunkt)
2021-01-31Chef UhC

2020-08-31 2021-01-31Chef UhC

2020-10-31

Brandskyddskontroll 

2018-10-31, finns på 

intranätet Insidan

2021-01-313

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar? (Kommunspecifik kontrollpunkt)

Allmänna bestämmesler    

§ 27                              

Internt informationsbrev 

till chefer Uttag av 20 av 

årets semesterdagar 

2018-08-21

Jan-okt
Total under-

sökning
Chef UhC 2020-11-30

Sida 1 av 1 Bilaga Plan för Intern kontroll 2020 GNU17



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-02-11 
Diarienummer 

GNU   2020/11 - 04  

UpphandlingsCenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se  

  

 
 

 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan  

 

Budget 2021  

Förslag till beslut 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att överlämna 
förslag till budget 2021 till respektive samverkande kommun för samråd.  

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.  

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-02-11 

Diarienummer 
GNU  2020/ 

Sida 

2(2) 

Bilagor 
Förslag budget för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2021 

Beslut skickas till 
Falu kommun 
Borlänge kommun 
Avesta kommun 
Gagnefs kommun 
Hedemora kommun  
Säters kommun  
Akten  
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Budgetsammandrag 2020-2021 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Budget 2020

Budget 2021 

Förslag 1 uppr. 

2,7 % löner

Budget 2021 

Förslag 2 uppr. 

1,2 % löner

tkr tkr tkr

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 18 916 19 445 19 150

Intäkter bolag, kommunalförbund 549 513 506

Intäkter upphandlingsstöd 500 549 549

Summa intäkter 19 965 20 507 20 205

Personalkostnader 16 587 17 086 16 836

Personalkostnader bolag/k-förbund 549 513 506

Övriga omkostnader 2 829 2 908 2 863

Summa kostnader 19 965 20 507 20 205

Resultat 0 0 0

Noteringar vad som ingår i respektive förslag, se nedan;

 I förslag ett (1) har lönekostnaderna räknats upp med 2,7 %, hyreskostnaderna med 1,8 %,

övriga kostnader med 2,8 %. Intäkter från bolag/kommunalförbund har räknats upp med

2,7 % lika som lönekostnaderna.

I förslag två (2) har alla kostnader räknats upp med 1,2 % och även intäkten från bolag/

kommunalförbund.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

 

UpphandlingsCenter 
Anders Karlin 
Anders.karlin@ludvika.se  

Datum 

2020-02-11 
Diarienummer 

GNU 2020/12 - 00 

 
 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

 

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 
upphandlingsärenden 

Förvaltningens förslag till 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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Ludvika kommun 
Datum 
2020-02-11 

Diarienummer 
GNU 2020/ 

Sida 

2(2) 

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). 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  

Bilagor 
Arkivbeskrivning för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Dokumenthanteringsplan för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Beslut skickas till 
Akten  
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Arkivbeskrivning för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Med anledning av att UhC ska från och med 2020-01-01 övergå till e-arkivering har denna 
arkivbeskrivning uppdaterats. 

Antagen av gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020-02-17 

 

 
Innehåll 

1. Inledning .......................................................................................................................... 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter ............................................... 3 

12. Arkiv som myndigheten förvarar .................................................................................. 3 

13. Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet (eller till annan myndighet) ............... 4 

14. Arkivverksamhetens organisation och ansvar ........................................................... 4 

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

allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter ................................. 4 
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    Sida 
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1. Inledning 

Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, har till uppgift att i första hand 
underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller 
även kravet på beskrivning av myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap. 
2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 

Arkivbeskrivningen har upprättats av nämndens registrator och antagits av nämnden. 

 
2. Myndighetens namn och myndighetens tillkomst 

Myndighetens namn är Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. Beslut om att 
bilda en gemensam nämnd för Upphandlingssamverkan från och med 1 januari 2013 togs av 
Borlänge kommun, Falu kommun, Ludvika kommun, Säters kommun och Gagnefs kommun. 
Hedemora kommun anslöt till upphandlingssamverkan år 2015 och Avesta kommun anslöt år 
2020. 

Den gemensamma nämnden tillsätts av Ludvika kommun och ingår i dess organisation. 
Upphandlingscenter ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 
ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. Nämnden fattar beslut i 
Ludvika kommuns namn och ingår avtal för de samverkande kommunernas räkning. 

 
3. Organisation, verksamhet och historik 

Gemensamma nämndens uppgift, enligt samarbetsavtal, är att på grundval av fastställd 
gemensam upphandlingspolicy och med stöd av Upphandlingscenter svara för alla 
upphandlingar med undantag av direktupphandling och vad som i Lag om offentlig 
upphandling definieras som byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem.   

 
4. Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

Gemensamma nämnden styrs av ett Samarbetsavtal, som antagits av de samverkande 
kommunernas respektive kommunfullmäktige, samt av ramar m.m. i övergripande 
styrdokument såsom budgetbeslut. Utöver reglementet styrs nämndens verksamhet bl.a. av 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling av koncessioner (LUK), 
kommunallagen, förvaltningslagen, och GDPR. 

Nämndens allmänna handlingar och arkiv sköts i enlighet med tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

 
5. Myndighetens verksamhet och handlingar 

Myndighetens handlingar består av dokument 

- inom inköp och upphandling, 

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

 

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

Nämnden saknar egna styrdokument på arkivbildningsområdet. Det finns rutiner och 
anvisningar för hantering av allmänna handlingar inom Ludvika kommun som är 
värdkommun. 

 
7. Register, förteckningar, sökmedel och tekniska hjälpmedel 

Nämndens handlingar diarieförs i ärendehanteringssystemet Evolution. I Evolution hänvisas det 
till upphandlingssystemet e-Avrop där avtalen går att nå via systemet. Handlingarna ges ett 
diarienummer som börjar med GNU och följs av årtal samt ett löpnummer. 

Protokoll förvaras i arkivboxar i närarkiv i stadshuset Ludvika kommun, senare i 
kommunarkiv, i kronologisk ordning. 

 
8. Bevarande och gallring 

Nämnden har en upprättad dokumenthanteringsplan som följs i arkivärenden. 

 
9. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

Handlingar som kan misstänkas eller helt klart innehåller sekretessbelagda uppgifter kan få en 
sekretessmarkering i diariet. Oavsett sekretessmarkering görs alltid en sekretessprövning vid 
utlämnandet av allmänna handlingar, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De 
sekretessregler som oftast kommer i fråga är: 

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

intresse, framför allt § 3 som rör upphandling. 

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

förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer. 

 
10. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter 

Myndigheten har ingen rätt att sälja personuppgifter. 

 
11. Arkiv som myndigheten förvarar 

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

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

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

 
13. Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Hos varje myndighet i kommunen ska det finnas en arkivorganisation med en arkivansvarig 
och en eller flera arkivredogörare. 

Arkivansvarig har det övergripande ansvaret för myndighetens informationsförvaltning. 
Arkivansvarig ska utse en eller flera arkivredogörare. 
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Arkivredogöraren har den samlade kunskapen om arkivhanteringen inom ett specifikt 
verksamhetsområde och svarar för kontakten med arkivmyndigheten. Arkivredogöraren 
verkställer gallring och överlämnande till kommunarkivet enligt gällande 
dokumenthanteringsplan. 

 

Arkivansvarig: Chef Upphandlingscenter  

Arkivredogörare: Upphandlingscenter, Team Verksamhetsstöd 

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

allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 

För upplysningar om nämndens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 
kontaktas i första hand Ludvika kommuns huvudregistrator. 

Det går även att kontakta Upphandlingscenter.  
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 DOKUMENTHANTERINGSPLAN                   1 (7) 

 STYRDOKUMENT 

      2020-02-11 
  
 

 

 
 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020-02-17 

 

 
 

        

 
 

 

Dokumenthanteringsplan för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

 
När ett upphandlingsärende annonseras öppnas ett ärende i diariesystemet Evolution. I diariesystemet hänvisas det till nuvarande  
upphandlingssystem och namnet på respektive upphandling. Samtliga handlingar i ett upphandlingsärende förvaras därefter i  
upphandlingssystemet, så länge upphandlingen pågår. Handlingar som ska bevaras överförs efter avslutad upphandling till nuvarande diariesy-
stem. Övriga handlingar fortsätter att bevaras i upphandlingssystemet till dess gallring verkställs av  
systemleverantör.  

Handling Beva-

ras/Gall-

ring 

Diarieförs Blir allmän 

handling 

Absolut 

sekretess 

Anmärkning 

 
Nämndshandlingar 

Beslut och protokoll från nämnden 
 

Bevaras Ja Vid juste-
ring 

Nej Diarieförs av Administration och 
service. 

Initiering av upphandlingsärende 

Anskaffningsbeslut/Beställning av upp-
handling/Delegationsbeslut/ Tjänste-
skrivelse/Underlag för beslut och full-
makter. 
 

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 

Nej  

 
Framtagning av upphandlingsdokument 

Annonser till upphandlingsdatabaser  
 

5 år  Vid expedi-
ering 

Nej Exempelvis e-Avrop 

Bevis för avsändningsdatum för annon-
sering 
 

5 år  När ärendet 
slutbehand-
lats 

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

 STYRDOKUMENT 

      2020-02-11 
  
 

 

 
 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020-02-17 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-

ras/Gall-

ring 

Diarieförs Blir allmän 

handling 

Absolut 

sekretess 

Anmärkning 

Upphandlingsdokument undantaget an-
nonsen (översikt i upphandlingssyste-
met) 

Bevaras Ja Vid expedi-
ering 

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

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

Antagna anbudsansökningar Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 
 

Ja  

Ej antagna anbudsansökningar 5 år Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 
 

Ja  

Meddelande till ej utvalda anbudsgivare 
 

Bevaras Ja Vid expedi-
ering 
 

Ja  

Meddelande till utvalda anbudsgivare  
 

Bevaras Ja Vid expedi-
ering 
 

Ja  

Ansökningsöppningsprotokoll Bevaras Ja När  ären-
det slutbe-
handlats 
 

Ja  
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 STYRDOKUMENT 

      2020-02-11 
  
 

 

 
 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020-02-17 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-

ras/Gall-

ring 

Diarieförs Blir allmän 

handling 

Absolut 

sekretess 

Anmärkning 

Utvärderingsprotokoll/sammanställning 
över inkomna anbudsansökningar 
 

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 

Ja  

 
Anbudstiden 

Anbud/offerter, antagna Bevaras Registreras i 
öppnings-
protokollet 

Vid an-
budsöpp-
ning 

Ja  

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

Vid an-
budsöpp-
ning 

Ja  

Öppningsprotokoll Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 

Ja  

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

Ja  

Broschyrer som ingår i antagna anbud, 
innehållande sakuppgifter  

Bevaras Ja Vid an-
budsöpp-
ning 

Ja Biläggs upphandlingsakten om de 
tillför anbuden sakkunskap. 
 

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

5 år Nej Vid an-
budsöpp-
ning 

Ja  
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 STYRDOKUMENT 

      2020-02-11 
  
 

 

 
 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020-02-17 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-

ras/Gall-

ring 

Diarieförs Blir allmän 

handling 

Absolut 

sekretess 

Anmärkning 

Broschyrer som ingår i anbud, ej inne-
hållande sakuppgifter  
 

Vid inaktu-
alitet 

  Nej  

Frågor från anbudsgivarna under an-
budstiden 

Bevaras ja När ärendet 
slutbehand-
lats. 

Ja Frågedelen i e-Avrops Frågor och 
svar 
 
 

Svar till anbudsgivarna vid frågor under 
anbudstiden. 
 

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats. 

Ja Svarsdelen i e-Avrops Frågor och 
svar 

Prenumerations-/sändlista 
 

5 år  När ärendet 
slutbehand-
lats 

Ja Återfinns under intressenter i e-
Avrop. 

Anbudsprövning och utvärdering 

Begäran om förtydliganden, komplette-
ringar 

Bevaras Ja  När ärendet 
slutbehand-
lats 

Ja Gäller förtydliganden och kom-
pletteringar av inkomna anbud. 
 

Svar på begärda förtydliganden, kom-
pletteringar – antagna anbud 

Bevaras Ja  När de in-
kommer 

Ja  

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

5 år Ja  När de in-
kommer 
 

Ja  
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 STYRDOKUMENT 

      2020-02-11 
  
 

 

 
 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020-02-17 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-

ras/Gall-

ring 

Diarieförs Blir allmän 

handling 

Absolut 

sekretess 

Anmärkning 

Minnesanteckningar från kontakter med 
referenser 
- gällande antagna anbud 
 
- gällande ej antagna anbud 

 
 
Bevaras 
 
5 år 

 
 
Ja  

 
 
När ärendet 
slutbehand-
lats 

Ja 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Protokoll från förhandlingar med an-
budsgivare 
- gällande antagna anbud 
 
- gällande ej antagna anbud 
 

 
 
Bevaras 
 
5 år 

 
 
Ja 
 
 

 
 
När ärendet 
slutbehand-
lats 
 
 

 
 
Ja 
 
 

Vid förenklad eller urvalsupp-
handling 

Skatte- och registreringskontroll av vin-
nande anbudsgivare 
 
Skatte- och registreringskontroll av ej 
vinnande anbudsgivare 
 

Bevaras 
 
 
5 år 

Ja När de in-
kommer 

Ja  

Soliditetsupplysningar, kontroll av an-
budsgivare 
- gällande antagna anbud 
 
- gällande ej antagna anbud 
 

 
 
Bevaras 
 
5 år 

 
 
Ja  

 
 
När de in-
kommer 

 
 
Ja 
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 STYRDOKUMENT 

      2020-02-11 
  
 

 

 
 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020-02-17 

 

 
 

        

 
 

 

Handling Beva-

ras/Gall-

ring 

Diarieförs Blir allmän 

handling 

Absolut 

sekretess 

Anmärkning 

Tjänsteanteckningar, kontakter med le-
verantörer och konsulter 

5 år  När ärendet 
slutbehand-
lats 
 

Ja  

Upphandlingsrapport Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 
 

Ja  

Utvärderingsprotokoll Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 
 

Ja  

Annons efter avslutad upphandling 
 

5 år  Vid expedi-
ering 
 

Nej Efterannonsering i TED 

Avtal, kontrakt 
 

Bevaras Ja Vid expedi-
ering 
 

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

Beställningsskrivelse 
 

Bevaras Ja Vid expedi-
ering 
 
 
 

Nej Vid upphandling av objekt 
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 STYRDOKUMENT 

      2020-02-11 
  
 

 

 
 

 
Antaget av Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020-02-17 

 

 
 

        

 
 

 

 

 

Handling Beva-

ras/Gall-

ring 

Diarieförs Blir allmän 

handling 

Absolut 

sekretess 

Anmärkning 

Underrättelse om avbruten upphandling Bevaras Ja Vid expedi-
ering 

Nej  

Upplysning om tilldelningsbeslut Bevaras Ja Vid expedi-
ering 

Nej Underrättelser att anbud anta-
gits/ej antagits 

 

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

Meddelanden från leverantörer Gallring 
vid inaktu-
alitet 

 När de in-
kommer 

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

Meddelanden till leverantörer Gallring 
vid inaktu-
alitet  

 Vid expedi-
ering 

Nej Begäran, accept eller nekande av 
prisjustering. 

Överprövnings- och överklagandeären-
den 

 

Bevaras Ja När ärendet 
slutbehand-
lats 

Nej Ingår i och arkiveras med  upp-
handlingen. 

Beslut sekretessbedömning ”Begäran 
om utlämnande av allmän handling” 

Bevaras Ja Vid expedi-
ering 

Nej Ingår i och arkiveras med upp-
handlingen. 

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

Bevaras Ja Vid expedi-
ering 

Nej Ingår i och arkiveras med  upp-
handlingen. 
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Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

 

Nämndplan 2020-2022 för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 

Förslag till 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. 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  
 

Bilagor:  
Bilaga  Nämndplan 2020-2022 för GNU 
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Förord 
Upphandlingscenters (UhC:s) verksamhet styrs av en gemensam nämnd för upphandlings- 
samverkan (Nämnden), sammansatt av förtroendevalda från Falun, Borlänge, Avesta,  
Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter.  

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

De samverkande kommunerna gör inköp för flera miljarder kronor per år. För att nå  
Nämndens övergripande mål enligt samarbetsavtal har Nämnden identifierat sju  
inriktningsmål för perioden 2020-2022 enligt nedan  

 Upphandling används som ett strategiskt verktyg att nå våra samverkande  
kommuners mål 

 Vi sparar pengar åt våra samverkande kommuner 
 Vi arbetar genomgående med hög kvalitet  
 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 
 Vi är bäst på regional tillväxt, och 
 Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner 

 

 

Leif Pettersson   Mari Jonsson 
Ordförande, Ludvika kommun  Vice ordförande, Borlänge kommun 

 

Mats Dahlberg   Fredrik Jarl 
Ledamot, Falu kommun   Ledamot, Gagnefs kommun 

 

Mats Nilsson    Stefan Norberg 
Ledamot, Säters kommun   Ledamot, Hedemora kommun 

 

Lars Isacsson 
Ledamot, Avesta kommun 
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1. Inledning  
Nämndplanen beslutas av Nämnden och revideras årligen. Planens syfte är att förtydliga  
de ansvarsområden och uppdrag som de sju samverkande kommunerna överlämnat till  
Nämnden genom samarbetsavtal och reglemente.  

Här beskrivs också hur Nämnden avser att ta sig an uppdrag inom fastställda ekonomiska  
ramar. Förutom detta anger Nämnden vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för  
lagar, förordningar och egna styrdokument.  

Utifrån dialog med de samverkande kommunerna beslutar Nämnden om prioriteringar och  
strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till  
Nämnden. 

2. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Upphandlingscenters (fortsättningsvis UhC) verksamhet styrs av en gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan (fortsättningsvis Nämnden), sammansatt av politiker från Falun,  
Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. 

Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 
upphandlingspolicy och med stöd av UhC, svara för alla upphandlingar med undantag av  
direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som 
byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  

Ludvika kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i 
värdkommunen samt ingår i dess organisation. UhC har kontor i Ludvika och satellitkontor i 
Borlänge, Falun, Avesta, Gagnef, Hedemora och Säter.  

Ordinarie ledamöter i Nämnden är Leif Pettersson, Ludvika, Mari Jonsson, Borlänge,  
Mats Dahlberg, Falun, Fredrik Jarl, Gagnef, Mats Nilsson, Säter, Stefan Norberg, Hedemora  
och Lars Isacsson, Avesta. 

Ordförande i Nämnden är Leif Pettersson, Ludvika och vice ordförande är Mari Jonsson,  
Borlänge.  

Nämnden sammanträder minst fyra gånger per år. 

3. Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för uppdrag, mål och krav beskrivna i styrande  
dokument för UhC och omfattar Samarbetsavtal, Reglemente och Upphandlingspolicy. 

Nämnden fastställer årligen budget, internkontrollplan och upphandlingsplan för UhC.  

4. Syfte med Nämndens ansvarsområde  
Nämnden inrättades 2013 för att genomföra kostnadseffektiva, rättssäkra och smarta  
upphandlingar med hög kvalitet, ofta samordnade för flera kommuner, för att använda  
våra skattepengar på bästa möjliga sätt.  
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En förutsättning för detta är kompetenta medarbetare och genom samverkan kan 
kompetensförsörjningen tryggas bättre än för varje kommun för sig. 

Huvuduppgift för UhC är att skapa gemensamma ramavtal, som löper över lång tid, i  
samarbete med de sakkunniga i kommunernas referensgrupper. UhC erbjuder också stöd  
och rådgivning samt kvalitetssäkring i kommunernas egna upphandlingar, inklusive direkt- 
upphandlingar. 

5. Upphandlingspolicy 
Kommunerna som deltar i upphandlingssamarbetet har en gemensam upphandlingspolicy.  
Den innehåller riktlinjer utöver lagen om offentlig upphandling och ska tillämpas vid all  
upphandling. Policyn ger vägledning till anställda inom kommunerna och beskriver  
kommunernas förhållningssätt till leverantörerna. 

6. Detta vill vi – vår gemensamma vision  
”Upphandlingscenter ska vara en ledande upphandlingsorganisation inom offentlig sektor.” 

I det samarbetsavtal (ägardirektiv) som styr verksamheten fastställs målen att samverkan ska leda 
till: 

 Kostnadseffektiva upphandlingar så att våra skattepengar används på bästa möjliga sätt. 
 En upphandlingsprocess som håller hög kvalité 
 Ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle 
 Regional tillväxt 
 Innovationsupphandling 

7. Inriktningsmål  
För att nå Nämndens övergripande mål enligt samarbetsavtal, den gemensamma visionen samt 
att beakta den nationella upphandlingsstrategin har Nämnden identifierat sju inriktningsmål för 
perioden 2020-2022 enligt nedan.  

 Upphandling används som ett strategiskt verktyg att nå våra samverkande  
kommuners mål  

 Vi sparar pengar åt våra samverkande kommuner  
 Vi arbetar genomgående med hög kvalitet  
 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  
 Vi är bäst på regional tillväxt, och 
 Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner  

 
För respektive inriktningsmål finns, eller kommer det att finnas, indikatorer som syftar till att 
mäta och följa upp om målen följs. 
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7.1. Upphandling används som ett strategiskt verktyg att nå våra samverkande 
kommuners mål 
 

Indikator/Aktivitet Målnivå Källa/Hur mäter vi? Rapport 

Ägarna ska känna förtroende för 
UhC.  

Ökande (>90 %) Attitydmätning årligen 
via enkät  

Februari 
(årsrapport) 

Ekonomi i balans. Resultat i nivå med 
budget eller över. 

Årsredovisning Nämndsmöte 
(delårs- och 
helårsrapport) 

Översyn av upphandlingspolicy 
med ett mera tydligt strategiskt 
anslag. 

Antaget av fullmäktige 
i samverkande 
kommuner 

Ny upphandlings- 
policy  

Nämndsmöte 

Översyn av riktlinjer för 
direktupphandling med ett mera 
tydligt strategiskt anslag. 

Antaget av fullmäktige 
i samverkande 
kommuner 

Nya riktlinjer för  
direktupphandling  

Nämndsmöte 

En rättssäker offentlig 
upphandling 

Styrdokument aktuella 
för att motverka jäv 
och korruption 

Styrdokument 
fastställda  

Nämndsmöte 

7.2. Vi sparar pengar åt våra kommuner 
 

Indikator/Aktivitet Målnivå Källa/Hur mäter vi? Rapport 

Avtalsuppföljning med 
leverantör.  

Ökande 
 

Egen statistik 
Controllergrupp 

Nämndsmöte 
(årsrapport) 

God inköpskompetens är en 
förutsättning för goda affärer. 

Förflyttning av 
upphandlare till 
strategisk nivå. 

Kompetenskartläggning Nämndsmöte 

Våra avtal ska ha hög användning 
och vara tydligt paketerade för att 
förenkla försörjningen av varor 
och tjänster. 

Tydlig paketering i 
kommunernas egna 
avtalsdatabaser. 

Avtalsdatabas 
NKI mätning 

Nämndsmöte 

Bidra till ökad leverantörstrohet 
och avtalstrohet i de samverkande 
kommunerna. 

Delta i gemensam 
Controllergrupp med 
kommunerna. 

Antal genomförda  
utbildningar i ”avtal 
och avtalstrohet” i 
kommunerna. 

Egen statistik 

 

 

Egen statistik 

Nämndsmöte 

 

 

Nämndsmöte 
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7.3. Vi arbetar genomgående med hög kvalitet  
 

Indikator/Aktivitet Målnivå Källa/Hur mäter vi? Rapport 

Kvalitetstal. Upphandlingar 
avslutade enligt upphandlingsplan. 

> 90 % av 
upphandlingsplan  

Upphandlingsplan 
Upphandlingssystem 
Ärendehanterings- 
system 

Februari 
(årsrapport) 

Antal upphandlingar som leder  
till överprövningar samt vunna  
eller förlorade. 

Andel överprövningar 
relativt riksmått +/- 3 
% 

Statistik över ”vunna 
och förlorade” 
upphandlingar som 
överprövats 

Februari  
(årsrapport) 

Kvalitativ upphandling. 
Samordningsgrad i upphandlingar. 

 

>80 % med mer än 1 
kommun som deltar. 

Nollmätning. I hur 
många upphandlingar 
deltar mer än 
4 kommuner?  

Egen statistik 

 
Egen statistik 

Februari 
(delårs- och 
årsrapport) 

Avtalsförvaltning. Nytt arbetssätt 
implementerat och 
infört för UhC. 

Projekt 
avtalsförvaltning 2.0 
för UhC. 

Fastställd handbok 
med rutiner och mallar. 

Nämndsmöte 

Kategoristyrd upphandling.  Kategoristyrd 
upphandling införd på 
UhC. 

Fastställd UhC 
basportfölj med 
kategorier och 
undergrupper för  
ca 1100 avtal.  

Nämndsmöte 

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

Indikator/Aktivitet Målnivå Källa/Hur mäter vi? Rapport 

Upphandling av varor och tjänster 
med möjlighet till sysselsättning ska 
öka. 

 

Minst 30 % av 
upphandlingar 
genomförs med socialt 
ansvarsfull 
upphandling. 

Egen statistik 
Upphandlingssystem 

Februari 
(årsrapport) 

Att möjliggöra för sociala företag 
att kunna delta genom att använda 
reserverad upphandling.  

Mer än 6 st. per år Egen statistik 
Upphandlingssystem 

Februari 
(årsrapport) 
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Upphandling av tjänster med  
arbetsrättsliga villkor ska öka. Antal 
upphandlingar av tjänster där krav 
på arbetsrättsliga villkor ställts. 

Nollmätning  Egen statistik Februari 
(årsrapport) 

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

Indikator/Aktivitet Målnivå Källa/Hur mäter vi? Rapport 

Upphandling med krav gällande 
avfallsminimering ska öka dvs. 
återbruk, återvinning m.m. 

Minst 20 % per år 
(avancerad/spjutspets) 

Nollmätning 

Egen statistik 
Upphandlingssystem 

Nämndsmöte 

Upphandling med krav gällande 
klimat ska öka, dvs. fossilfri 
energi, transporter mm. 

Minst 20 % per år 
(avancerad/spjutspets) 

Nollmätning 

Egen statistik 

Upphandlingssystem 

Nämndsmöte 

Upphandling med krav  
gällande kemikalier ska öka, 
dvs. städkem, möbler, kläder, 
utrustning m.m. 

Minst 20 % per år 
(avancerad/spjutspets) 

Nollmätning 

Egen statistik 
Upphandlingssystem 

Nämndsmöte 

Upphandling med krav  
gällande ekologiska livsmedel 
ska öka.  
(Gäller de upphandlingar där 
livsmedel ingår) 

Minst 20 % per år  
(Olika mål per 
kommun).  

Nollmätning. 

Egen statistik 
Upphandlingssystem 

Nämndsmöte 

Upphandling med krav gällande 
lokal-producerade livsmedel 
ska öka.  
(Gäller de upphandlingar där 
livsmedel ingår) 

Minst 5 % per år 
(Olika mål per 
kommun).  

Nollmätning. 

Egen statistik 
Upphandlingssystem 

Nämndsmöte 

Kommentar: När ekologiska livsmedel importeras kan i en del fall konventionellt närodlade livsmedel vara ett 
bättre alternativ, av två skäl. Det ena är att undvika långväga transporter, det andra att ekologiska livsmedel inte  
tål längre transporter och lagring lika bra som de konventionella. 
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7.6. Vi är bäst på regional tillväxt 
 

Indikator/Aktivitet Målnivå Källa/Hur mäter vi? Rapport 

Antal anbud per upphandling  Antalet anbud per 
upphandling ska öka 
och nå över 4,5 anbud  
i snitt. 

Upphandlingssystem Februari 
(årsrapport) 

Andel slutna avtal med regionala 
företag/leverantörer i upphandling. 

Andel regionala företag/ 
leverantörer som lämnat anbud per 
upphandling. 

Ökande (> 65 %) 

 
Nollmätning 

Avtalsdatabas 

 
Upphandlingssystem 

Februari 
(årsrapport) 

Nämndsmöte 

Nöjd anbudsgivare-/leverantörs-
index.  

Nollmätning Nöjd anbudsgivare-/ 
leverantörsmätning  
årligen via enkät. 

Nämndsmöte 

Kontinuerlig strävan att förenkla 
upphandlingsprocessen 
(upphandlingsdokument och 
svarssystem) för leverantörer/ 
anbudsgivare. 

Nollmätning Egen statistik  
Tidig dialog  

Nämndsmöte 

7.7. Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner  
 

Indikator/Aktivitet Målnivå Källa/Hur mäter vi? Rapport 

Andel upphandlingar med krav på 
funktion istället för på specifika 
lösningar. 

Nollmätning Egen statistik  

Samla exempel från 
genomförda 
upphandlingar på UhC 

Nämndsmöte 

Utbildningssatsning för UhC 
personal ”från upphandlare till 
affärsutvecklare”.  
Exempel på innehåll: 

 ”Kundskap” – förstå 
verksamheternas utmaningar 

 Facilitera kundgrupper, 
sakområdesansvariga 

 Innovationsupphandling 
 Möjlighet att delta i andra  

organisationers 
innovationsupphandlingar 

Utbildningsplan 
framtagen och 
implementerad. 

Kommentar: Behov av 
ökad beställarkompetens. 
Beställare och sakkunniga 

i kommunerna behöver  
utbildning, särskilt i 

funktionsupphandlingar. 

Egen statistik Nämndsmöte 
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 Metodutveckling ”hur kan 
upphandlingar skapa 
förutsättningar för att företag 
tillsammans med kommunerna 
utveckla lösningar?” 

Genomföra eller delta med annan 
UM avseende innovations-
partnerskap eller motsvarande. 

Minst 1 per år Egen statistik Nämndsmöte 

Analys av upphandlingsplanen i 
syfte att identifiera vilka 
upphandlingar som kan göras  
”mer innovativa” genom att t.ex. 
genomföra marknadsdialoger, fråga 
efter funktion, innovations-
partnerskap, upphandlas i steg för 
att lära etc. 

Komplettering av 
upphandlingsplanen  

Egen statistik Nämndsmöte 
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8. Ekonomisk översikt och resurser 

8.1. Ekonomisk översikt 
Nämndens budget 2020 och plan för 2021-2022 fördelar sig enligt följande: 
 Budget  

2020 
Plan 
 2021 

Plan 
2022 

Intäkter  
Enligt avtal deltagande kommuner  
Enligt avtal bolag samt kommunal-
förbund 
Intäkter upphandlingsstöd 

19 965 tkr 
18 916 tkr 

549 tkr 
 

500 tkr 

Plan för 2021 
påverkas av 

ambitionsnivå 
från Nämnden 

och 
ägardialogmöte. 

Plan för 2022 
påverkas av 

ambitionsnivå 
från Nämnden 

och 
ägardialogmöte. 

Kostnader 
Personalkostnader 
Personalkostnader bolag/k-förbund 
Övriga omkostander 

19 965 tkr 
16 642 tkr 

549 tkr 
2 774 tkr 

  

Resultat 0 tkr 0 tkr 0 tkr 
 

Kommentarer per intäkts- och kostnadsslag 2020: 

Intäkter 

Budgeterade intäkter uppgår till 19 965 tkr och avser i huvudsak årlig medlemsavgift för  
sju samverkande kommuner och baseras på invånarantal i respektive kommun.  

Intäkter för bolag och kommunalförbund baseras på av Nämnden beslutad ersättningsnivå  
för bolag om cirka 30 tkr per år respektive cirka 50 tkr per år och kommun.  

Intäkter för kommunalförbund baseras på beräknad volym och antal upphandlingar. 

UhC bistår med upphandlingsstöd avseende kommunernas egna direktupphandlingar  
och annonseringar, enligt särskilt tecknade avtal och avtalad timkostnad, med samtliga  
sju samverkande kommuner.  

Personalkostnader 

Den totala budgeten för personalkostnader uppgår till 17 191 tkr och består av kostnader  
för löner, sociala avgifter, friskvård och utbildning.  

Medarbetarnas behov av utbildning/fortbildning är stort, eftersom det påverkas av förändringar 
kopplade till det juridiska området och av att en del av medarbetarna är nya i rollen som 
strategisk upphandlare.  

Övriga omkostnader/Konsultkostnader 

Budgeterade övriga omkostnader på 2 774 tkr kan grovt indelas i fyra olika kategorier: 
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 Verksamhetskostnader. Upphandlingssystem, avtalsdatabas, rättsfallsdatabas, 
ärendehanteringssystem, stöd och mallar för upphandlingsverksamheten, information  
och marknadsföring, resekostnader och kontorsmaterial (cirka 1 000 tkr). 

 Interna tjänster från värdkommun (Ludvika kommun). IT-stöd, telefoni, PA-system, 
ekonomisystem, diarium, kansli och GNU-administration (cirka 900 tkr). 

 Lokalkostnader. Lokaler i Ludvika, tillbehör samt städtjänster (cirka 500 tkr).  
 Externa tjänster. Kvalificerat juridiskt stöd. Inhyrd personal som utför uppgifter för  

att hantera arbetsanhopningar/arbetstoppar (cirka 374 tkr). 

8.2. Resurser (personal och organisation) 
UhC:s medarbetare är indelade i fyra olika team. Tre av teamen ansvarar för upphandling  
av varor- och tjänster inom sina respektive kategoriområden. Teamen består av upphandlare  
som är specialiserade inom respektive område/bransch. Team verksamhetsstöd ansvarar i  
huvudsak för administrativt stöd till verksamheten och hjälper till vid/ansvarar för direkt- 
upphandlingar. Varje team leds av en teamledare, som i sin tur har stöd av en upphandlingschef.  
 
UhC:s verksamhet baseras på en bemanning av i genomsnitt 25 anställda varav 22 är 
strategiska/taktiska upphandlare. UhC:s ledning består av chef Upphandlingscenter och 
upphandlingschef. 

 

Organisationsschema för Upphandlingscenter: 

 

 

8.3. Kommunansvariga upphandlare 
I varje kommun finns en eller två kommunansvariga upphandlare placerad två till tre dagar  
per vecka, för att vara UhC:s kontakt i kommunen. Den kommunansvariga är tillgänglig för 
frågor, tar emot och vidarebefordrar uppdrag till UhC samt tar initiativ till informationsträffar 
och enklare utbildningar för de olika verksamheterna. 

48

mailto:uhc@ludvika.se


      Sida 
 14(17) 

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

 

9. Verksamhet 

9.1. Vårt uppdrag 
Av samarbetsavtal framgår UhC:s uppdrag (huvuduppgifter) enligt följande:  

 Ansvar för att genomföra upphandlingar för samverkande kommuner i nära samråd  
och med underlag från de samverkande kommunerna. UhC fattar tilldelningsbeslut  
och tecknar avtal enligt fastställd delegationsordning. 

 Ansvar för strategi, affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav. Tillsammans  
med de samverkande kommunerna definieras obligatoriska krav och tilldelnings- 
kriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa. 

 Rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor. Kvalitetssäkring av samverkande 
kommunernas egna upphandlingar. Avtalsuppföljning tillsammans med samverkande 
kommunerna.  

UhC ansvarar för all upphandling i kommunerna till ett årligt bedömt värde av ca 3 miljarder 
kronor med undantag av: 

 Direktupphandlingar 

 Byggentreprenader 

 Konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

9.2. Ansvarsfördelning upphandlingar 
Nedan presenteras den ansvarsfördelning mellan Nämnden och samverkande kommuner, som 
regleras i samarbetsavtalet: 

Upphandling Styrande 
dokument 

Beslut om 
genomförande 
upphandling 

Beslut 
tilldel-
ning 

Utför Kvalitets-
granskar 

Gemensamma 
upphandlingar 

Upphandlings-
policy 

UhC UhC UhC UhC 

Kommunspecifika 
upphandlingar 

Upphandlings-
policy 

Kommun UhC UhC UhC 

Undantagna 
upphandlingar 

     

Byggentreprenader Upphandlings-
policy 

Kommun Kommun Kommun UhC 
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Konkurrensutsättningar 
enligt Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem 

Upphandlings-
policy 

Kommun Kommun Kommun UhC 

Direktupphandling Riktlinjer för 
direktupphand-
ling 

Kommun Kommun Kommun 
 

UhC erbjuder, om kommunen så önskar, hjälp med egna upphandlingar, helt eller delvis, utifrån de 
kompetenser och resurser som UhC har. Då denna hjälp inte är finansierad inom UhC:s uppdrag  
kommer debitering att ske per timme nedlagd tid (2020 är timarvodet 850 kr/timme, samma som 2019). 

9.3. Basportfölj med avtal 
Det är en stor bredd på de ramavtal UhC tillhandahåller. Samtliga avtal tillhandahålls per 
kommun i en egen unik avtalsdatabas, som omfattar totalt ca 1100 unika avtal. Gemensamt för 
dessa avtal som kategoriseras i 12 olika kategorier med ca 130 olika varugrupper/avtalsområden 
är att de har hög användning bland våra samverkande kommuner och deras bolag.  

10. Sociala hänsyn 
Sociala hänsyn i form av ökad sysselsättning är ett prioriterat mål för Nämnden och i de 
upphandlingar, där så är möjligt, används det som ett särskilt kontraktsvillkor. Detta innebär att  
vi ger möjlighet för personer som av någon anledning står långt ifrån arbetsmarknaden att få  
ett arbete tack vare kraven i våra upphandlingar. 

Sociala hänsyn kan också innebära att vi ställer krav på arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och att 
varor i andra länder är producerade enligt ILO:s kärnkonventioner eller att vi reserverar kontrakt 
till sociala företag (t.ex. arbetsintegrerande sociala företag). 

11. Miljömässig hållbarhet 
Nämnden jobbar för Agenda 2030 och de svenska miljö- och klimatmålen. Den ekologiska  
dimensionen av hållbar utveckling är prioriterad för Nämnden och vi vill vara drivande för att 
skapa en god värld för kommande generationer. Miljöfrågorna är komplexa och marknaden 
ändras snabbt. Vi är med och driver utvecklingen genom att hänga med, ständigt förbättras  
och höja miljökraven. Vi vågar ställa både ska-krav och bör-krav (möjliga att följa upp) med  
olika utvärderingsmodeller, och även begära förbättrad miljöanpassning under avtalstiden. 

Miljökrav ska, i någon form, ställas i alla våra upphandlingar, där det är möjligt, gällande våra  
fyra prioriterade områden 1) Avfallsförebyggande/återbruk, 2) Klimat, 3) Kemikalier och  
4) Ekomat. Den övergripande ledstjärnan är resurshushållning. Baskrav ska ställas i minst  
80 % av upphandlingarna och avancerad-spjutspets-krav i minst 20 % av upphandlingarna.  
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12. Mutor och jäv 
Nämnden och UhC jobbar aktivt för att motverka alla former av mutor och jäv. Otillbörliga 
förmåner skadar marknaden, och även allmänhetens förtroende för Nämnden och våra 
leverantörer påverkas negativt. 

UhC följer värdkommunens riktlinjer avseende mutor och jäv. Där framgår bland annat  
att gåvor med outtalade förväntningar på motprestation inte är tillåtna, och inte heller  
samarbete som sätter konkurrensen ur spel. 

13. Samverkan med andra 
UhC deltar i Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) tillsammans med ett antal bransch- 
företrädare och intresseföreningar som är regionala aktörer i Dalarna. Genom UDD sker ett  
utökat samarbete med representanter för beställare och leverantörer (näringsliv och företagare). 
Detta samarbete består i: 

 Förstärkt samarbete avseende lokala företag och regional tillväxt 
 Hållbar upphandling (miljökrav och sociala och etiska krav) 
 Utbildningsområdet och information kring LOU och offentlig upphandling  

 
UhC tar i upphandlingsarbetet också hjälp av externa partners som Skatteverket, Bolagsverket,  
E-avrop (upphandlingssystem och databas för upphandlingar och avtal) och Bisnode Kredit 
(Business Check) samt företag som specialiserat sig på kredit- och affärsinformation.  

14. Rapportering och utvärdering 
Om chef UhC får kännedom om väsentliga avvikelser mot Samarbetsavtal eller andra 
förhållanden som kan påverka infriandet av mål och åtaganden ska dessa utan dröjsmål 
rapporteras till Nämnden. 
 
Nämnden fastställer årligen vilka utvärderingar som ska göras och, utifrån ett väsentlighets- 
och riskperspektiv, en internkontrollplan. Utvärderingen ska avse UhC:s effektivitet, hur  
samarbetet fungerar med deltagande kommuner, kvalitetssäkring och kundnöjdhet.  
 
Uppföljningen av verksamheten ska inrapporteras till Nämnden via chef UhC fyra  
gånger per år vid Nämndens sammanträden. Chef UhC ska vid uppföljningen redovisa  
en analys av verksamheten, måluppfyllelse avseende mål och åtaganden som framgår  
av Samarbetsavtal och Nämndplan, personal samt ekonomiskt utfall och prognos för helåret.  
 
Nämnden ska också kontinuerligt ges information kring utvecklingen på upphandlings-
området avseende rättsfall, forskning, goda exempel och intressanta spaningar. 

15. Utveckling/framtid  
Ett strategiskt förhållningssätt till offentlig upphandling och att våga välja fokus utmärker sig 
som framgångsfaktorer för en effektiv och hållbar försörjning av varor och tjänster till de  
samverkande kommunerna.  
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En sammanhållen inköpsprocess. Med en starkare koordinering borde det vara möjligt att 
samla inköpen och sänka priserna på bredare front. Inköpsprocessen framstår idag som spretig 
och ambitionsnivå kring exempelvis e-handel, avtalstrohet och inköpsstyrning är olika i 
kommunerna. Det handlar om att påbörja ett reformarbete. Under perioden ska frågan kring 
gemensam inköpsprocess utredas.    
 
Avtalsförvaltning inklusive uppföljning är ett åtagande alla upphandlande myndigheter har.  
I Sverige är avtalsförvaltningen ännu i sin linda. För att de samverkande kommunerna ska  
få ”full effekt” behöver vårt samarbete, arbetssätt och ansvar m.m. utvecklas.  
I Sverige kan vi spara 5-15 % av de 700 miljarder kronor vi årligen upphandlar för,  
genom att aktivt arbeta med avtalsförvaltning. De flesta kommunerna i Sverige behöver 
spara/effektivisera. En del av ”pengarna finns” att hämta hem genom att satsa på 
avtalsförvaltning. Under perioden ska UhC:s och de samverkande kommunernas samarbete 
kring avtalsförvaltning utvecklas. 
 
För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling som tar tillvara konkurrensen på 
marknaden framåt i vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för utvecklingen  
kring regional tillväxt, dialog i upphandling och hållbar upphandling.  
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UpphandlingsCenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se  

Datum 

2020-02-11 
Diarienummer 

GNU 2020/14 - 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 
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. 

Anders Karlin  
Chef Upphandlingscenter   

Bilagor 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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UpphandlingsCenter 
Anders Karlin 
anders.karlin@ludvika.se  

Datum 

2020-02-11 
Diarienummer 

GNU 2020/15 - 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 daterad den 17 februari 2020 

Beslut skickas till 
Akten  

54



  

GEMENSAM NÄMND  
FÖR UPPHANDLINGSSAMVERKAN 

Delegationsbeslut 
2020-02-10 
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S:\UpphandlingsCenter\Administration\Delegationsbeslut\Delegationsbeslut 2020-02-17.docx 

 

Delegat Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 2019-11-12 GNU 2018/124 Sjuksköterskor 2018- Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Lud-
vika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att följande an-
budsgivare har uppfyllt kvalificeringskraven:  

RentalCare Sverige AB, Stockholm 

 

Mariana Hasselström 2019-11-12 GNU 2018/124 Sjuksköterskor 2018- Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Lud-
vika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att följande an-
budsgivare har uppfyllt kvalificeringskraven:  

SjukvårdsMäklarna Sverige AB, Stockholm 

 

Mariana Hasselström 2019-11-15 GNU 2019/104 MBK-system, utbildning och 
kvotering Borlänge kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med:  

Sokigo AB, Köping (Borlänge) 

Mariana Hasselström 2019-11-15 GNU 2019/127 Konstbyggnadskonsulter 2020 – 
Falu kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med:  

Ramboll Sweden AB, Stockholm (Falun) 

ÅF-Infrastructure AB, Solna (Falun) 

Mariana Hasselström  2019-11-19 GNU 2019/130 Dokument- och ärendehante-
ringssystem, Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att upphandlingen 
avbryts på grund av att inkomna anbud översti-
ger beställarens budgeterade medel. 

Mariana Hasselström 2019-11-26 GNU 2019/74 Samordnad varudistribution 
2020 -  Borlänge, Falun, Gagnef, 
Hedemora, Ludvika och Säters 
kommun samt VBU 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

MaserFrakt Aktiebolag, Borlänge  
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Delegat Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 2019-11-26 GNU 2019/116 Webbaserat GPS-system – 
Falun och Säters kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Sokigo AB, Lycksele (Borlänge) 
 

Mariana Hasselström 2019-12-04 GNU 2018/124 Sjuksköterskor 2018- Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Lud-
vika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att följande an-
budsgivare har uppfyllt kvalificeringskraven:  

LeEva AB, Piteå 
 

Mariana Hasselström 2019-12-06 GNU 2019/119 Ramavtal Projektledning Bygg – 
Falu kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

1.WSP Sverige AB, Stockholm (Falun, Borlänge) 

2.Projektledarbyrån Dalarna AB, Falun (UE: 
Borlänge) 

3.BYLERO AB, Gävle 
 

Mariana Hasselström  2019-12-06 GNU 2019/135 Golvarbeten – Hedemora 2 Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Avesta Golvteknik AB, Krylbo  

Bröderna Thunströms Måleri Aktiebolag, Lud-
vika  

I P Målarboden Aktiebolag, Hedemora 

 

Mariana Hasselström 2019-12-09 GNU 2019/110 Ramavtal konsulter arkitekter – 
Falun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Falugruppen arkitektkontor AB, Falun 
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Mariana Hasselström 2019-12-17 GNU 2019/113 Buketter, snittblommor, ar-
rangemang, krukväxter, sorgbu-
kett och begravningskransar 
2020 – Falun, Avesta, Borlänge 

Upphandlingscenter meddelar att efter förnyad 
utvärdering kommer avtal att tecknas med: 

Blomsterriket Falun AB, Falun 

Vackra Viola Skogsbo AB, AvestaTynell & Fyhr 
Aktiebolag, Borlänge  

Mariana Hasselström 2019-12-17 GNU 2018/124 Sjuksköterskor 2018- Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Lud-
vika, Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att följande an-
budsgivare har uppfyllt kvalificeringskraven:  

Medicarrera Temp AB, Lund 

Mariana Hasselström  2019-12-18 GNU 2019/128 Bevakningstjänster- Borlänge, 
Gagnef och Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Securitas Sverige Aktiebolag, Stockholm (Bor-
länge, Avesta) 

Mariana Hasselström 2019-01-08 GNU 2019/131 Minnesgåvor 2020 – Borlänge, 
Falun och Ludvika kommun 
samt VBU. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Kedjeguld Köping Aktiebolag, Köping 

Lampshopen i Falun Aktiebolag, Falun 

Cykelcentrum i Borlänge AB, Borlänge 

Epoch Stockholm AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 2020-01-10 GNU 2019/133 Träd, perenner och växter Säter Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Mäster Grön ek. för., Helsingborg 

Nya Eriksbo plantskola AB, Köping 

Verver Export bv, Nederländerna 
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Mariana Hasselström 2020-01-10 GNU 2019/123 Ramavtal Tekniska konsulter 
Borlänge 2019 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

agnasARK AB, Leksand 

BYLERO AB, Gävle 

Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB, 
Nacka 

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag, Falun 

Kåver & Melin AB, Tierp 

Norconsult AB, Göteborg 

Projektledarbyrå i Sverige AB, Falun 

Pöyry Sweden AB, Stockholm (Falun) 

Ramböll Projektledning AB, Stockholm (Falun) 

Structor Projektledning Dalarna AB, Borlänge 

SWECO Systems AB, Stockholm 

WSP Sverige AB, Stockholm (Falun) 

VVS Tjänst Sverige AB, Norrköping 

ÅF-Infrastructure AB, Solna (Borlänge) 

Mariana Hasselström 

 

 

 

 

 

 

 

2020-01-21 GNU 2019/142 Kortidshyra av fordon 2020 – 
Falun, Borlänge, Gagnef, Hede-
mora, Ludvika och Säters kom-
mun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Sweden Rent A Car AB, Solna (Borlänge, Lud-
vika) 

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB, Falun (Borlänge) 

Gösta Samuelsson Bil i Ludvika AB, Ludvika 
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Mariana Hasselström 2020-01-10 GNU 2019/81 Elmaterial och ljuskällor – 
Falun, Gagnef, Hedemora och 
Ludvika kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Solar Sverige Aktiebolag, Göteborg (Avesta) 

Anders Karlin 2020-01-13 GNU 2019/113 Buketter, snittblommor, ar-
rangemang, krukväxter, sorgbu-
kett o begravningskransar 2020 - 
Avesta 

Upphandlingscenter yttrar sig i överprövnings-
mål (Förvaltningsrätten) med Iris Blomsterhandel 
i Avesta AB. 

Mariana Hasselström 2020-01-21 GNU 2019/126 VVS-konsulter 2020 – Falun 
och Gagnef kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB, Falun 
Technology for Infrastructure projects Sweden 
AB, Göteborg ( 
WSP Sverige AB, Falun 

Mariana Hasselström 2020-01-24 GNU 2019/156 Bogserande sopmaskiner 2 st 
Ludvika kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Lantmännen Maskin AB, Malmö (Borlänge) 
 

Mariana Hasselström 2020-01-27 GNU 2019/113 Buketter, snittblommor, ar-
rangemang, krukväxter, sorgbu-
ketter och begravningskransar – 
Ludvika kommun 2020 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Blåklockan i Ludvika AB 

Mariana Hasselström 2020-01-28 GNU 2019/144 Digitala lås ordinärt boende – 
Ludvika kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Swedlock AB, Halmstad  

Mariana Hasselström 2020-01-28 GNU 2019/124 Konstnärlig gestaltning – Has-
selvägens förskola – Falu kom-
mun. (DIS) 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

FRAUSIN, TINA, Hällekis 
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Mariana Hasselström 2020-01-29 GNU 2019/136 Plattsättningsarbeten inomhus . 
Hedemora 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Bröderna Thunströms Måleri AB, Ludvika 

Mariana Hasselström 2020-01-30 GNU 2019/157 Mötesfika 2020 – Falu kommun. Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun Ek. för. 

Café REKOmmenderas i Falun Ek. för. 

Mariana Hasselström 2020-01-30 GNU 2019/139 Färskt kaffe- och matbröd 2020 
-  

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Perers Färskbrödsbagaren AB, Falun 

 

Mariana Hasselström 2020-01-31 GNU 2019/129 Skogstjänster – Falu kommun Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Skogssällskapets Förvaltning AB, Falun 

 

Mariana Hasselström 2020-02-04 GNU 2109/152 Försäkring – Främjande hälsa på 
individnivå 2020 – Gagnef och 
Säters kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm 

 

Mariana Hasselström 2020-02-07 GNU 2019/112 Sim- och badartiklar 2020 – 
Avesta, Falun, Ludvika och He-
demora kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Klubben Sport och Fritid (Filial till Klubben AS, 
Norge, Torsby 
M. Malmsten AB, Åhus 
Miwex Fritid AB, Åtvidaberg 
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Mariana Hasselström 2020-02-07 GNU 2019/151 Idrott- och Förbruknings-
material 2020 – Avesta, Bor-
länge, Falun, Gagnef, Hede-
mora, Ludvika och Säters 
kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Rantzows Sport AB, Hjärnarp 
Cykelcentrum i Borlänge AB, Borlänge 
Sport & Fritidsgrossisten i Sverige AB, Virserum 

Anders Karlin 2020-02-07 GNU 2019/126 

 

VVS-konsulter 2020 – Falun 
och Gagnef kommun. 

 

Upphandlingscenter yttrar sig i överprövnings-
mål (Förvaltningsrätten)  med Ingenjörsgruppen 
Ståhlkloo AB som motpart. 

 

Mariana Hasselström 2020-02-10 GNU 2019/97 Resebyråtjänster 2020 – Bor-
länge, Falun, Gagnef, Ludvika 
och Hedemora kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer 
att tecknas med: 

Big Travel Sweden AB, Danderyd 
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