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01. Förbundsordning
Datum

2007-10-09

1§

Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls
kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,
Söderhamns kommun och Älvkarleby kommun.

2§

Ändamål

Kommunalförbundet skall ha som ändamål att vara kommunernas gemensamma organ för
inköpssamverkan.
Kommentar:
Med detta avses att kommunalförbundet tagit över ansvaret för upphandlingsverksamheten för alla områden
som inte angivits som undantag i förbundsordningen. Av detta beslut följer att kommunerna ej kan bedriva
någon konkurrerande verksamhet inom de områden som överlåtits. Kommunernas beställarroll kvarstår.
Kommunerna skall ställa krav på de produkter och tjänster som upphandlas. Kraven kan omfatta t.ex. volymer,
kvalitet, leveranstid, driftkostnader m.m. Inköp Gävleborg skall beakta att kraven är i överensstämmelse med de
regler som gäller för offentlig upphandling samt att kraven är affärsmässiga.

Kommunalförbundet skall handha kommunernas upphandlingsverksamhet. Upphandling av
byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.
De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till
upphandlingslagen:
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell
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Med detta avses;












att se till att upphandlingar genomförs
att utnyttja konkurrensen på marknaden
att strategiskt planera upphandling (dvs initiera, samordna, kräva in underlag, tidsplanera m.m.)
att följa marknaden inom de branscher man upphandlar (dvs. uppdatera kommunalförbundets personal
i de branscher man bevakar - detta skall ske genom att besöka leverantörer, utställningar och mässor,
studera branschtidningar och facktidskrifter, följa den allmänna debatten, samt hålla kontakter med
kollegor inom upphandlingsbranschen)
att fatta inköpsbeslut utifrån de kriterier som tagits fram tillsammans med kommunernas verksamheter
(dvs. beslut om val av leverantör)
att skriva bindande avtal (dvs. underteckna avtal för kommunernas räkning)
att lämna information om avtal (informationen skall lämnas på kommunalförbundets hemsida samt vid
begäran på arbetsplatsträffar mm - för enheter som ej har tillgång till Internet skall information lämnas
genom utskick av inköpscirkulär)
att utbilda kommunerna i upphandlingsfrågor (kommunalförbundet genomför för kommunerna
gemensamma utbildningar kontinuerligt kostnadsfritt - för individuellt anpassade utbildningar uttas en
avgift motsvarande kommunalförbundets självkostnad)
att tillsammans med kommunerna utveckla rationella rutiner för affärsprocessen (detta är ett
ömsesidigt ansvar för kommunerna och kommunalförbundet)
att lämna direktiv till kommunernas förvaltningar om hur upphandling skall bedrivas (anledningen till
detta är att kommunerna skall uppträda på ett korrekt affärsmässigt sätt, vilket skall ge goda
förutsättningar för bra affärer på lång sikt).

Med detta avses ej;
 Verksamhetssystem för informationsspridning
 System för elektronisk handel
 Kostnader för externa upphandlingskonsulter
 Upphandling av persontransporter som färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor och skolskjutsar
 Upphandling till de kommunala bolagen
 Internkontroll av efterlevnad

Kommunalförbundet skall biträda kommunerna med upphandling av byggentreprenader,
direktupphandling samt de tjänster som kommunerna själva upphandlar.
Kommentar:
Med detta avses att kommunalförbundet skall kunna vara kommunerna behjälpliga med de upphandlingar som
kommunalförbundet inte har som uppgift att fatta beslut om. Här avses insatser som att ge råd samt bistå med
anbudsadministration till anbudsutvärdering och avtalsförslag. För anbudsutvärdering och avtalsförslag kan
kommunalförbundet ta betalt.

Förbundet kan också lämna annan för upphandlingsverksamhet närliggande service.
Kommentar:
Med närliggande service åsyftas rutiner, utbildning, information mm. Här avses ex. utbildning i branschspecifika
områden. För dessa tjänster kan kommunalförbundet ta betalt.

Kommunalförbundet kan därutöver biträda kommunernas företag med upphandling.

3§

Namn och säte

Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Inköp Gävleborg och har sitt
säte i Söderhamn

4§

Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida

Postadress

Besöksadress

Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se

Kyrkogatan 16
0270-759 20
S Kungsgatan 25
026-65 34 76
E-post info@inkopgavleborg.se

Fax

Plusgiro

Bankgiro

Org.nr

29661-6

5523-0320

222000-2311

Medlemskommuner

Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby

3 (4)

01. Förbundsordning
Datum

2007-10-09

5§

Organisation

Kommunalförbundet skall vara ett förbund med förbundsdirektion.

6§

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen skall bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlem utser en ledamot och
en ersättare i direktionen.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall
bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23 a § första stycket kommunallagen tillämpas.
Direktionen väljs för fyra år. I fråga om sättet att utse ledamöter genom proportionella val gäller
bestämmelsen i 5 kap 46 § första stycket punkten fyra samt andra stycket.

7§

Tillkännagivande om justering av protokoll

Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske i Söderhamns kommun där kommunalförbundet
har sitt säte.

8§

Personal

Chef för förbundet anställs av förbundsdirektionen.

9§

Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten.
Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar som
föranleds av förbundets upplösning.

10 § Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt,
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas enligt följande: procentuell fördelning i förhållande till
befolkningsunderlaget den 1 november året innan budgeten fastställes.

11 § Revisorer
För revision av kommunalförbundet skall finnas 4 revisorer.
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun utser 2 gemensamma revisorer.
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun utser
2 gemensamma revisorer.
Mandattiden för revisorerna är densamma som för ledamöterna i direktionen, nämligen fyra år.
Revisorerna skall avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
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12 § Utträde m m
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägningstiden vid utträde skall
vara tre år.
I fråga om utträde ur förbundet och förbundets likvidation gäller att kommunalförbundet skall träda i
likvidation tre år efter uppsägningen.
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att
en medlem av ett kommunalförbund i fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i
förbundet, skall på begäran av förbundsmedlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation. När
grund för likvidation har uppkommit får förbundsmedlemmarna avtala att en medlem får utträda ur
förbundet i stället för att förbundet skall träda i likvidation. I avtalet skall bestämmas från vilken
tidpunkt utträdet skall ske. Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar
i förbundsordningen som föranledes av utträdet.
När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets
skulder om inte annat har överenskommits i avtalet enligt föregående stycke.

11 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av

Ledamot i direktionen

Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

14 § Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
samt budgetprocessen
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om
och som de angivit före juni månads utgång.
Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången av september månad.

15 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116).

16 § Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna och revisionsersättarna skall bestämmas enligt följande: Reglerna skall följa de
bestämmelser som gäller inom Landstinget Gävleborg.

17 § Information
Kommunalförbundet skall minst en gång per år efter kallelse från respektive kommunmedlems
styrelse informera om förbundets verksamhet och utveckling.

18 § Tidpunkt för bildande
Kommunalförbundet bildas med start från 1 september 2007.
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