Verksamhetsplan 2014 för Upphandlingsgruppen inom Umeåregionen.
Kontaktperson för arbetsgruppen: Göte Jacobsson, Umeå kommun, upphandlare, 090-16 15 61,
gote.jacobsson@umea.se

Verksamhetsområde
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde?
Detta är en grupp som har funnits i över 25 år och har fungerat i korthet så att Umeå kommun (UK) frågat
via en lista vilka Upphandlingar avseende ramavtal som de olika kommunerna vill vara med i. Efter att UK
tagit beslut, upprättas ett avtal, där alla parter ingår. Eftersom Umeå kommun nu agerar som en
inköpscentral behöver nu bara ett avtal tecknas. Tidigare tecknade varje kommun sina egna avtal.
UK hjälper även till vid speciella tillfällen, när det gäller att erbjuda stöd, råd samt hjälp vid specifika
upphandlingar.
Arbetsgruppen består i dag av:
Den består idag av; Jimmy Johansson – Bjurholm, Elisabeth Skoog - Vännäs, Sofia Gustafsson Nordmaling, Eric Thorstensson - Vindeln, Ingrid Larsson -Robertsfors, Pia Wangbergh upphandlingschef
- Umeå, Göte Jacobsson upphandlare - Umeå.

Avsikt/Syfte
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar?
Gruppen har sedan lång tid, fungerat som ett informellt nätverk och stått lite på sidan under
Umeåregionens flagg. Arbetsgruppens målsättning är att;
1. Implementera den nya upphandling- och inköpspolicyn som beslutats i Umeå kommun.
2. Fortsätta att utveckla upphandlingssamarbetet.
Genom att samverka när det gäller upphandlingar som grundar sig på Lagen om Offentlig Upphandling
(LOU) ska vi skapa förutsättningar till att samtliga kommuner i samarbetet ska vara vinnare.

Mål 2014
Vart vill ni ha nått under året?
Några av kommunerna har beslutat om ny upphandlingspolicy. Övriga kommuner ska under 2013/2014,
implementera ny upphandlings- och inköpspolicy som bygger på Umeå kommuns antagna policy.
Fortsätta ha en bra dialog under 2014 när det gäller arbetsgruppens samarbetsformer och i och med
detta utveckla samarbetet.

Aktivitetsplan 2014
Vem gör vad när och hur?

Aktivitet

Genomfört

Ansvarig

1. Respektive kommun ska besluta om ny
upphandlingspolicy och i övrigt fortsätta utarbeta
arbetsgruppens samarbetsformer.

2014-12-31

Resp. kommun

2. Genomföra minst 2 arbetsgruppsmöten (kontaktp.)

2014-12-31

Göte Jacobsson

3. Besök av kontaktpersonen minst 2 gånger per
år/kommun. Kan gälla specifika områden där fler från UB
kan följa med.

2014-12-31

Göte Jacobsson

4. Om behovet finns utbilda under 2 halvdagar per år.
Här ska initiativet tas från respektive region kommun.

2014-12-31

Resp
kommun/Upphandlingsbyrån

5. När behovet uppstår ska upphandlingsbyrån bistå vid
större träffar med ortens företag.

Upphandlingsbyrån

6. Aspirera på ”Årets arbetsgrupp” 2015.

Alla

