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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-27
Gemensam nämnd för upphandling
Plats och tid

Teams kl. 08:00 – 8:30

Beslutande ledamöter

Leif Pettersson (S)
Mari Jonsson (S)
Fredrik Jarl (C)
Mats Nilsson (S)
Göran Hoffman (S)
Lars Isacsson (S)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemän

Anders Karlin chef Upphandlingscenter
Maria Fridholm, enhetschef UhC
Towe Winqvist-Owetz, enhetschef UhC
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§ 15

Paragrafer

§ 15

Maria Östgren
Ordförande
Leif Pettersson (S)
Justerande
Mats Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Gemensam nämnd för upphandling

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset Ludvika

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-27
Gemensam nämnd för upphandling

Ärendelista
§ 15
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Prisjusteringar utöver avtalsvillkor i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-27
Gemensam nämnd för upphandling

§ 15

Dnr 2022/68

Prisjusteringar utöver avtalsvillkor i samhällskritiska
avtal
Beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att
prisjusteringar utöver avtalsvillkor får tillåtas vad gäller samhällskritiska
leveranser under 2022 och där lagstiftningen medger det.
2. Avtal med hög försörjningsrisk ska prioriteras i första hand.
3. Beslutet gäller från och med 1 maj 2022 och året ut. Beslutet kan komma att
hävas om förutsättningarna ändras.

Beskrivning av ärendet
Till följd av pandemi och nu senare även kriget i Ukraina, har det skett en rejäl
ökning av priser på en mängd olika varor, bland annat ökade bränslepriser.
Detta har medfört att situationen för de leverantörer som har avtal med
Upphandlingscenter och levererar till våra samverkande kommuner, är
ekonomiskt ansträngd. Risken är också att detta påverkar försörjningskedjorna,
och kan innebära risk för att leveransen av varor eller tjänster uteblir.
För att inte riskera att kommunens leverantörer av samhällskritiska leveranser
ska gå i konkurs och att samverkande kommuner står utan viktiga varor och
tjänster kan prisjusteringar utöver avtalsvillkor kunna ske i de fall där
lagstiftningen medger det.
Regleringen/prisjusteringen gäller i första hand de avtal som berör drivmedel,
men kan bedömas gälla även i andra typer av avtal.
Med detta beslut får Upphandlingscenters chef, i samverkan med berörda
verksamheter, godkänna prisjusteringar utöver avtalsvillkor i redan gällande
avtal.
De kommunala bolagen rekommenderas se över sina avtal och tillse att de
samhällskritiska leveranserna säkras genom motsvarande beslut, eller på annat
sätt.
Beslutet gäller under år 2022 med start 1 maj 2022. Annat beslut kan komma
tillstånd om förutsättningarna ändras.
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Beslutsunderlag
Presentation - prisjusteringar utöver avtalsvillkor för samhällskritiska avtal
______
Beslut skickas till
Falu kommun
Borlänge kommun
Avesta kommun
Gagnefs kommun
Hedemora kommun
Säters kommun
Ludvika kommun
Akten
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