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Ofta finns det en tröskel att ta sig över innan 
man börjar göra affärer med oss i den offent-
liga sektorn. Men när du tar dig över den så 
skapas möjligheter för goda affärer, kanske 
under många år. I den här foldern berättar 

vi om vilka vi är, vad vi vill åstadkomma och 
hur vi arbetar.

Är det något mer du undrar över så tveka inte 
att kontakta oss. Det är inte krångligare än så.

Välkommen som leverantör till 
Upphandlingscenter

Driver du ett företag eller en ideell organisation? Då är det dags att ta reda på 
om dina tjänster eller produkter är intressanta för oss som inköpsorganisation. Vi 
upphandlar åt våra sju kommuner och cirka 25 kommunalägda bolag.
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Upphandlingscenter är en upphandlings-
samverkan mellan sju Dalakommuner, Falun, 
Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Lud-
vika och Säter. Upphandlingscenter startades 
2013. Upphandlingar genomförs även åt en 
del av de kommunala bolagen. 

Vårt huvudkontor finns i Ludvika och vi har 
satellitkontor i varje kommun. De bemannas 
två dagar i veckan av våra kommunansvariga 
upphandlare, minst en i varje kommun. 

Totalt är vi 25 medarbetare och vi gör upp-
handlingar för mer än tre miljarder kronor 
per år. Verksamheten växer och målsättningen 

är att vi ska genomföra cirka 200 upphand-
lingar per år, samt uppföljning av dessa.

Vissa upphandlingar gör kommunerna själva, 
t ex. byggentreprenader, men Upphandlings-
center hjälper till att kvalitetssäkra dem.

Politiskt leds verksamheten av en gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan, GNU, 
med en ledamot från varje kommun samt 
Upphandlingscenters chef.

Kort om Upphandlingscenter

I det samarbetsavtal, ägardirektiv, som styr 
verksamheten fastställs målen för samverkan till:

Kostnadseffektiva upphandlingar så att våra 
skattepengar används på bästa möjliga sätt.

 En upphandlingsprocess som håller hög kvalité

Ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle

Regional tillväxt

Innovationsupphandling
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Upphandlingscenter gör upphandlingar, in-
köp, som leder till små och stora affärer för 
sammantaget drygt tre miljarder kronor per 
år, från enstaka inköp till avtal som sträck-
er sig över flera år. Vi behöver ha ett stort 
nätverk av duktiga leverantörer att samarbeta 
med, både små och stora företag och orga-
nisationer.

Vi vill gärna få in fler leverantörer och ännu 
fler anbud i våra upphandlingar, för att vi ska 
kunna använda de skattepengar vi förvaltar 
på bästa möjliga vis. Vi vill framför allt få fler 
små och medelstora företag att lämna anbud.

Därför är även du och ditt företag välkomna 
som blivande affärspartner till Upphand-
lingscenter och våra sju samverkande kom-
muner. Ni är viktiga för oss.

Vi behöver dig!
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– För mig person-
ligen ser jag tre 
områden som sär-
skilt viktiga.

4Sju samverkan-
de kommuner ger 
en grundläggande 
styrka i arbetet.

4Med en hög kompetensnivå och en stor 
gemensam ekonomi får vi ett optimalt fokus.

4Samverkan ger styrkan att använda upp-
handling som ett instrument för politiken, 
där vi kan ta tag i utmaningar som hållbar-
het, sociala krav etcetera.

Det viktiga ligger just i att vi arbetar gemen-
samt, i dialog där vi fastställer mål, inte bara 
skapar en kravbild och utan också möjlighe-
ter att genomföra det vi vill uppnå. Tack vare 
vår kommunala samverkan är vi en stor aktör 
i kommunsverige och kan arbeta både kraft-
fullt och ansvarsfullt.

Våra inriktningsmål

Den gemensamma nämnden för upphandling har 
identifierat sju inriktningsmål för perioden 2020-2022.

 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
Kommunalråd Ludvika, ordförande GNU
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Vi använder upp-
handling som ett 
politiskt verktyg 
för ett hållbart och 
inkluderande sam-
hälle. Då behövs en 
kompetent organ- 
isation, som kan 
göra skillnad för 

Borlängeborna och de övriga kommunerna.
 

Vi använder tidig dialog med våra beställare 
och leverantörer, för att göra goda affärer, både 
utifrån miljömässiga, sociala och arbetsrätts-
liga krav.

Vi vill få med de lokala och regionala företa-
gen i våra upphandlingar och genom att vi 
samverkar och har kompetenta medarbetare 
så blir det möjligt. Vi politiker kan fatta be-
slut som gör skillnad, med bra mål och bra 
aktiviteter, och då är vi på väg mot ett mera 
hållbart samhälle.

På Upphandlings-
center bygger vi 
tillsammans en 
organisation med 
förmågan att både 
arbeta med sam-
hällsutveckling och 
att skapa affärs- 
nytta!

Detta är offentliga upphandlare 2.0, som inte
bara köper blyertspennor, livsmedel och bord
eller stolar, utan som arbetar med engagemang 
för samhällsnytta och samhällsutveckling. 

Med gemensamma krafter, arbetsglädje och 
kompetens så gör mina medarbetare skill-
nad, hittar nya och bättre lösningar, bästa 
möjliga kvalitet och ser samtidigt till att våra 
skattepengar används på bästa möjliga sätt.

I vår samverkan med politiken, med våra be-
ställare och med våra leverantörer bygger vi 
våra kommuners framtid.

Mari Jonsson
Kommunalråd Borlänge, vice ordförande GNU

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter
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För att verksamheten ska fungera på ett bra 
sätt är det viktigt att dialogen med politiker, 
beställare i kommunerna och med leveran-
törerna hålls levande och fungerar åt bägge 
håll, annars blir våra visioner och målsätt-
ningar fina ord på papper utan förankring i 
verkligheten.

Det övergripande politiska ansvaret ligger  
hos Gemensam nämnd för upphandlingssam-
verkan, med en representant för varje kommun 
samt Upphandlingscenters chef.

Nio stycken av våra upphandlare är kom-
munansvariga upphandlare, som sitter ute i 
kommunerna två dagar i veckan. De är Upp-
handlingscenters kontakt i kommunerna, 
förmedlar information, tar emot uppdrag, 
har en löpande dialog med de olika verksam-
heterna i kommunerna, anordnar utbildningar
för beställare, deltar i företagarträffar och 
mycket mer. De är nyckelpersonerna för att 
dialogen ska fungera.

Det finns även en samrådsgrupp som består 
av ekonomicheferna i respektive kommun. 
Gruppen samordnar gemensamma frågor 
kring verksamhetsutveckling, implemente-
ring och prioriteringar.
 
Lokala upphandlingsgrupper finns i varje 
kommun. De är ett forum för att informera, 
diskutera och utveckla upphandling och av-
talsuppföljning. Kommunansvarig upphand-
lare ingår i gruppen.

En referensgrupp skapas inför varje större 
upphandling. Den innehåller sakkunniga 
med goda kunskaper om den verksamhet 
som ska genomföra upphandlingen. Nor-
malt ingår minst en person från varje del-
tagande kommun. De sakkunniga utses av 
respektive ekonomichef.

Så här arbetar vi
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Vi vill göra goda affärer. Så vad är egentligen 
en god affär? Det finns ett antal inblandade 
parter och en god affär skall vara bra för alla. 
Viktigast av alla är den slutliga mottagaren av 
produkten eller tjänsten, exempelvis barnet 
på en förskola eller en gammal människa på 
ett äldreboende. Det är för deras skull pro-
dukterna/tjänsterna tas fram.

För beställarna, det vill säga våra olika verk-
samheter i kommunerna, är det viktigaste att 
få en bra kvalitet på produkter och tjänster 
till ett rimligt pris, med säkra leveranser så att 
verksamheten alltid fungerar bra.

Samtidigt vill vi vara en bra, tydlig och pålit-
lig kund för dig som leverantör. Är våra krav 
orimliga eller prispressen för hård vill du 
kanske inte fortsätta att vara vår leverantör.

I ett större perspektiv vill vi även nå våra upp-
satta mål när det gäller ekonomisk hållbarhet, 
kostnadseffektivitet, ekologisk hållbarhet, miljö- 
krav, social hållbarhet, sociala och etiska krav,  
regional tillväxt, med hänsyn till små och med-
elstora företag och innovation, nya och/eller 
förbättrade produkter.

Vår målsättning är att uppfylla alla dessa för-
väntningar och krav på bästa möjliga sätt och 
därmed också vara det vi skrivit i vår vision, 
en ledande upphandlingsorganisation inom 
offentlig sektor.

Läs mer om vår vision och våra mål på www.
upphandlingscenterfbr.se under fliken Om oss. 

Vi gör goda affärer
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Börja med att titta på pågående och komman-
de upphandlingar på vår hemsida. Du hittar 
dem under fliken Leverantör.

Känner du dig osäker på om du stämmer in, 
har rätt produkter, om ditt företag är för litet 
eller något annat du funderar över så tveka inte 
utan kontakta oss och fråga. 

Telefonnumret till vår växel är 0240-860 00.

För att kunna lämna anbud, eller ha löpande 
koll på vad vi upphandlar, så registrera dig 
som leverantör. Det är inte krångligt, det kos-
tar inget och du förbinder dig inte till någon-
ting.

Så enkelt blir du leverantör  
till våra kommuner

På vår hemsida kan du även ladda ner 
vår årliga upphandlingsplan, så att du  
vet  vilka upphandlingar som är planer- 
ade att ske under innevarande år.

Gör så här: 
Gå in på www.upphandlingscenterfbr.se
Klicka på Leverantör och sedan i vänstermenyn ”Att lämna anbud”

Klicka på länken www.e-avrop.com och registrera ett konto.
På e-Avrop kan du aktivera en gratis prenumeration för att 
få meddelande om planerade och aktuella upphandlingar 
inom just ditt område.

Från e-Avrop kan du även hämta aktuella upphandlingsdokument, 
och där kan du se alla svar på eventuella frågor som ställs under 
upphandlingen. Du lämnar även ditt anbud på e-Avrop.
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Kommunerna inom Upphandlingscenter har 
en gemensam upphandlingspolicy som ska föl-
jas. I den finns våra riktlinjer som utöver LOU, 
lagen om offentlig upphandling, ska tillämpas 
vid all upphandling av varor, tjänster och byg-
gentreprenader. Policyn är ett styrdokument 
för våra medarbetare, för att ge vägledning till 
de anställda inom kommunerna om hur upp-
handlingar ska genomföras. Den beskriver ock-
så för dig som leverantör vilket förhållningssätt 
kommunerna ska ha som köpare.

Policyn ska se till att EU:s unionsrättsliga 
principer och svensk upphandlingslagstiftning 
följs, men den ger också information till våra 
anställda om hur vi hanterar frågor som god af-
färsetik, hänsyn till små och medelstora företag, 
ramavtal och köptrohet, direktupphandling, 
miljökrav samt sociala och etiska krav.

Vår upphandlingspolicy
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Direktupphandling är ett enklare och mindre 
formellt sätt att upphandla, både för den som 
upphandlar och för dig som svarar på för-
frågan. Direktupphandling får användas om 
den upphandlande kommunen köper en viss 
vara eller tjänst för högst cirka 615 000 kronor 
per år.

Den som köper kan handla i butik eller vända 
sig direkt till en eller flera leverantörer. Direkt- 
upphandlingar behöver inte annonseras men 
ska dokumenteras om de överstiger 100 000 
kronor. Det är oftast lämpligt att annonsera 
även direktupphandlingarna.

Direktupphandlingar görs normalt av kom-
munerna/verksamheterna själva. De kan även
få stöd och kvalitetssäkring från Upphand-
lingscenter om de önskar. Kommunerna har 
särskilda avtal med Upphandlingscenter som 
stöd för direktupphandlingar över två pris-
basbelopp.

Speciellt för de mindre kommunerna är di-
rektupphandlingar viktiga som ett bra kom-
plement till de gemensamma upphandlingar 
som Upphandlingscenter gör åt dem. Direkt- 
upphandlade affärer hamnar av praktiska skäl 
ofta inom kommunen eller regionen och är 
därför av godo för den lokala ekonomin och 
de lokala leverantörerna.

Fördelen med  
direktupphandlingar
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Sedan många år pågår ett arbete i Dalarna 
för att använda den offentliga upphandling-
en som ett verktyg för regional utveckling. 
Sedan 2015 går det under namnet Upphand- 
lingsdialog Dalarna (UDD). Detta sker i 

Länsstyrelsens regi och drivs av en arbets-
grupp där en rad organisationer, bland annat 
vi på Upphandlingscenter, medverkar. 

Vi samarbetar med UDD – 

Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är ett 
stöd för dig som kommer i kontakt med 
offentlig upphandling, antingen som före-
tagare, upphandlare eller på annat sätt.

UDD förmedlar kunskap, visar goda exem-
pel och erbjuder metodstöd vid upphand-
ling, allt utifrån de regionala förutsättning-
arna i Dalarna.

Det övergripande målet är att fler småföre-
tag i Dalarna ska lägga anbud och delta i 
offentliga upphandlingar.

Utdrag från 
www.upphandlingsdialogdalarna.se
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På Upphandlingscenter arbetar just nu 25 
medarbetare som är uppdelade i olika team. 
Deras kontaktuppgifter hittar du under fli-
ken Kontakt på hemsidan.

Här hittar du även en förteckning över alla 
kommunansvariga upphandlare och vilka dagar 
de finns på plats i respektive kommun.

På vår hemsida hittar du också information 
om pågående och kommande upphandlingar, 
om vår organisation och hur du får kontakt 
med oss.

Behöver du mer information är du välkommen 
att kontakta oss via e-post, uhc@ludvika.se eller 
telefon 0240-860 00. Vi svarar mer än gärna 
på dina frågor.

Vad kan vi hjälpa till med?

Välkommen till oss på Upphandlingcenter. 
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Nu har du fått en kort presentation om Upp-
handlingscenter och vårt uppdrag, vår verk-
samhet och våra visioner. Vi hoppas att du 
ser möjligheterna till goda affärer, nu och i 
framtiden.

Börja gärna med att registrera dig som le-
verantör. Det kostar inget, du behöver inte 
lämna anbud, men du ser alltid vilka affärer 
som är på gång.  Se sidan 9.

Dags att ta steget!
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Besök oss: 
Folkets Hus, 
Carlavägen 24, våning 4 
Ludvika

Postadress: 
Ludvika kommun
Upphandlingscenter
771 82 Ludvika

Öppettider:
07:30–12:15
13:00–16:15

Telefon: 0240-860 00
E-post: uhc@ludvika.se
www.upphandlingscenterfbr.se

Här finns vi


