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Nästa nummer utkommer tisdag 5 juni 2018.

Innehåll

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning lägger grunden för vårt 
arbete i kommuner, landsting och regioner. Genom att använda skatte medlen 
på ett klokt sätt kan vi skapa en så bra verksamhet som möjligt utifrån de 
politiska målen. En viktig del i att uppnå detta är genom bra upphandlingar och 
kloka inköp. 

I det här numret av Kommunal Ekonomi har vi tema inköp och upphandling. Tidningen 
är fylld av både fakta och åsikter inom området. Kan kategoristyrning hjälpa oss att skapa 
mer kostnadseffektiva inköp? Hur kan inköps analys 
bidra till att vi använder skattepengarna effektivare? Vilka 
är problemen vid överprövningar och vad kan vi göra för 
att minska dessa? 

VI HAR INTERVJUAT Emma Breheim, ordförande i Sveriges 
offentliga inköpare (SOI) och inköpschef i Luleå kom
mun, som pekar på behovet av förenklade regler.

Naturligtvis kommer frågor om upphandling och 
inköp även att finnas med på KOMMEK i augusti. Jag ser 
fram emot mycket intressanta dagar i Malmö med givande 
föreläsningar och bra möjligheter att utbyta erfarenheter 
och lära av varandra. KOMMEK är vår mötesplats.   

Vi fortsätter förberedelserna inför 2018 års val och har 
nya frågor till de politiska partierna. Vår första valfråga, 
i förra tidningen, handlade om den kommunala revisionen. Svaren från alla riksdags
partierna finns på vår webbsida www.kef.se.

I DET HÄR NUMRET av tidningen handlar valfrågan om effektivitet inom skolans område 
och de riktade statsbidragen. Sett ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är det bättre 
med generella bidrag. De riktade bidragen medför ökad administration och en risk för 
bidragsoptimering i verksamheterna. 

Var och en för sig har de riktade statsbidragen ett bra syfte, men tillsammans är de ett 
problem för kommunernas möjlighet att styra verksamheterna på det sätt som är bäst för 
kommuninvånarna. Det ska nu bli intressant att läsa vad de politiska partierna ser för 

utveckling av de riktade statsbidragen inom skolområdet. 
Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen och  

reflektera! ●

Hur gör vi bra affärer? KOMMUNAL EKONOMI  #2  2018

”Hur kan 
inkopsanalys
bidra till att 
vi anvander 
skattepengarna 
effektivare?”

4.  Aktuellt. Vårdexplosion för nätläkarna.

6.  Agenda. Kalendarium för ekonomer.

ANSVARIG UTGIVARE: Annika Hellberg
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna
annika.hellberg@vallentuna.se 
REDAKTÖR: Thomas Pettersson, Acta Skrivkultur, 
tel 0706-75 25 19, acta.skrivkultur@telia.com
REDAKTIONSRÅD: Annika Hellberg, Åsa Hedin 
Karlsson, Roland Almqvist, Niklas Anemo,  Åsa 
Högber  g, Nils-Hugo Johansson och Robert Jonsson 

GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Long Tall Sally
ANNONSER: Kella Norlander, KEF  
Tel. 070-233 54 80, kella.norlander@kef.se
FRÅGOR OM DIN PRENUMERATION: 026-12 81 85
E-POST: prenumeration@kef.se
OMSLAGSBILD: Stefan Bohlin

Tryck och repro:  
Danagård Litho,  
Ödeshög 2018 

Miljömärkt 
Trycksak 
3041 0196

ISSN 0282-0099

Utges av  
Kommunal   ekonomernas 

förening 

kommunal

www.kommunalekonomi.se

Tema:  
Upphandling och affärer
10.  Intro. Juridiken bromsar upphandlarna. 

12.  Total cost. Total koll ger bästa affären.

14.  OPS. I Tyresö har OPS funkat bra.

20.   Landsting. Nya Karolinska ett ekonomiskt 
sorgebarn.

25.   Valfrågan. Vad tycker ditt parti om skolan?  

26.   Redovisning. Den nya lagen i samman-
drag.

28–32.   Forskare. Rätt att avstå från under-
priser.

34.   Krönika. Sofia Elmeholt bjuder in  
ekonomerna.

18.
MÖTE MED

ANNIKA HELLBERG
ORDFÖRANDE 
KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING

Landsting. 
Anna Borgs  
ska lyfta SLL



Xxxxxx

4 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2018

Noterat

”Digital i
seringen är 
inget kafferep.”

 
Det säger Per-Olof Sjöö, ord-

förande för GS-facket, i Dagens 
Arbete. Han manar folk och 

politiker att värna demokrati 
och rättvis fördelning. 

n Allt fler besöker en läkare 
på nätet. Nu regleras patient-
avgifterna och vårdtjänsternas 
omfattning och innehåll ska 
utredas.

TEXT: THOMAS PETTERSSON 

Den digitala vårdexplosionen framgår 
av siffror från Region Jönköping. Där 
har nätbolagen Kry och Min Doktor 

avtal med privata vårdcentraler som ingår i 
vårdvalet. I oktober 2016 var antalet besök  
3 820, ett år senare var de 22 000 – en 
ökning om 500 procent! Det är främst stor
stadsbor som gör sina läkarbesök i någon 
vårdapp, inte glesbygdsbor.

– Har man sjuka barn att släpa med på 
pendeltåget eller tunnelbanan i rusnings
trafik är det inte så lätt. Att slänga in barnen 
i bilen är heller inget man längtar efter i 
storstaden, säger controller Jonatan Vincent 
till Dagens Medicin.

DE DIGITALA DOKTORERNA vållar debatt om 
vårdens innehåll och ekonomin. Idag är 
ersättningen till nätdoktorerna 650 kronor 
per patientbesök. Frågan om patientavgifter 
blev högaktuell vid årsskiftet då bolaget 
Doktor.se köpte Vingåkers vårdcentral i 
Sörmland. 

Följden blev att hela landet fick gratis 

digitala primärvårdsbesök. Patientavgiften 
för digitala vårdbesök bestäms nämligen ut
ifrån det landsting där bolaget är verksamt, 
och Sörmland saknar primärvårdsavgift. 
I mars bestämde därför SKL om en rekom
menderad miniminivå på 100 kronor i 
avgift för digitala vårdbesök. 

– Det är toppenbra om man kan harmoni
sera patientavgifterna över landet. Vård är 

inte längre lokalt, säger Johannes Schildt, vd 
för Kry till Dagens Medicin. 

Även landstingen har kommit igång 
med att erbjuda digitala vårdmöten i olika 
former. Regeringen har gett Socialstyrelsen 
i uppdrag att se över omfattning och inrikt
ning på de digitala vårdtjänsterna, samt ge 
rekommendationer om vilken vård som är 
lämplig. ●
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n DN DEBATT lyfte i mars frågan om bristerna 
i den kommunala revisionen. Förre professorn 
i offentlig förvaltning, Henry Bäck, tog upp 
debatten. Han är revisionsordförande i Skinn-
skatteberg och beskrev några konkreta fall där 
problemet med revisionens politiska oberoende 
blev extra tydligt. ”Låt staten ta över huvud-
mannaskapet”, var hans slutsats. 

I en replik gav KEF:s Ola Eriksson och professor 
Torbjörn Tagesson sin syn på problemet. Kom-
petensen måste öka i alla led och ”medvetna 
avvikelser och bristande revisionskvalitet måste 
leda till konsekvenser”. Om attityden inte ändras ”kanske det är 
bäst att flytta ansvaret till professionella revisorer som står under tillsyn, 
av exempelvis Revisorsinspektionen. 

n ANNIKA WALLENSKOG 
har börjat blogga. Intressanta 
och aktuella blogginlägg 
med möjlighet till kommen-
tarer. Googla på ”SKL” och 
”Ekonomibloggen”!

Revisionen toppade DN Debatt 

Bloggande 
chefsekonom! 

Nätläkarna ökar med 500 procent 

POPULÄR. Allt fler besöker en läkare på nätet. Nu har SKL rekommenderat en miniminivå på 100 
kronor för digitala vårdbesök. 

29 000 kronor
... är rekommenderad ingångs-
lön för nya civilekonomer.

KÄLLA: CIVILEKONOMEN

27,7  
miljarder  
... blev kommunsektorns 
resultat 2017. Trots det ökade 
skulderna med 8 procent.

Henry Bäck: ”Låt staten ta över ansvaret för kommunala revisionen” - DN.SE

https://www.dn.se/debatt/lat-staten-ta-over-ansvaret-for-kommunala-revisionen/?print=true[2018-03-16 09:02:44]

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-03-16 09:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/lat-staten-ta-over-ansvaret-for-kommunala-revisionen/
DN Debatt

”Låt staten ta över ansvaret förkommunala revisionen”PUBLICERAD 2018-03-04

Revisionen borde i större utsträckning rikta sina åtgärder mot den styrande
koalitionen. Huvudregeln, som dock inte har stöd i lagen, är att en styrelse
kollektivt ansvarar för alla beslut. Detta blandar bort korten för väljarna och
försvårar deras ansvarsutkrävande, skriver Henry Bäck. Foto: Foto: Lars EpsteinDN DEBATT 5/3. Kommunerna har problem med sin demokratiska legitimitet,

enligt rapporter från SOM-institutet. Mina erfarenheter som revisor i en kommun
visar att granskning och ansvarsutkrävande behöver förbättras. Låt staten överta
huvudmannaskapet för revisionen och bygg upp en organisation av yrkesrevisorer,
skriver Henry Bäck.

Kommunerna har problem med sin demokratiska legitimitet.
Rapporter från SOM-institutet visar att förtroendet förkommunalpolitiker är lägre än förtroendet för rikspolitiker;
förtroendet för kommunstyrelserna är lågt och lägre än förtroendet
för regering och riksdag; svenskarna är mindre nöjda meddemokratin i kommunerna än med demokratin i Sverige; svenskarna
uppfattar att korruption är vanligare i kommunerna än i landstingen
och i statliga myndigheter.Legitimitet och förtroende kan knytas till faserna i den politiska
processen. Inflödeslegitimitet innebär att medborgarna ser det
politiska systemet och dess beslut som rättfärdiga för att de har fått
vara med i beslutsfattandet. Genomflödeslegitimitet bygger på att

... är Simrishamns kommuns anställdas 
sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid – 
friskast i Sverige! 

4,1%



VÄLKOMMEN TILL

SVERIGES
VIKTIGASTE MÖTE 
FÖR OFFENTLIG
SEKTOR

RENATA CHLUMSKA
Äventyrare

PER GRANKVIST
Samtidsanalytiker

MARCUS OSCARSSON
Politisk kommentator, TV4

MYRNA PALMGREN
Planerings- och styrningsexpert

MARTIN INGVAR
Professor

ANNA NERGÅRDH
Hälso- och sjukvårdsutredare

På KOMMEK får du den omvärldsbevakning du behöver för att hänga 

med i samhällsdiskussionerna och den aktuella politiska debatten.  

Här lyfter vi ämnen som är högaktuella för såväl tjänstemän som 

förtroendevalda inom kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige.

På KOMMEK möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och  

leverantörer under två inspirerande och engagerande dagar i Malmö.  

Vi är ditt fönster mot framtiden!

Läs mer om programmet  
och anmäl dig: 

kommek.se

NÅGRA AV 
ÅRETS TALARE

ARRANGÖRER:

22–23
augusti

2018
MALMÖMÄSSAN
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

SOU 

STÄRK KOMMUNERNAS KAPACITET 
n Under de närmaste decennierna ställs kom-
munerna inför en rad utmaningar, demografisk 
utveckling och snabb urbaniseringstakt är några. 
En parlamentarisk kommitté ska utarbeta en 
strategi för att stärka kommunernas kapacitet 
att fullgöra sina uppgifter. Eventuella förslag 
om kommunsammanläggningar ska bygga på 
frivillighet. Finansdepartementet Dir. 2017:13. 
Slutredovisas senast 15 oktober 2019.

MER JÄMLIK TANDHÄLSA 
n En särskild utredare ges i uppdrag att utreda 
och lämna förslag till hur tandvårdssystemet 
kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och 
jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en 
regelbunden och förebyggande tandvård och 
syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa 
i befolkningen. Finansdepartementet Dir. 
2018:16. Redovisas senast 1 mars 2020.

Avslutade utredningar 

NY STATLIG INDELNING  
n Indelningskommittén har lämnat sitt slutbe-
tänkande och föreslår att följande statliga myn-
digheter ska ha samma geografiska indelning: 
Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Krimi-
nalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(strukturfondsprogram), Säkerhetspolisen, Till-
växtverket (strukturfondsprogram), Trafik verket 
och Åklagarmyndigheten. Indelningen överens-
stämmer med nuvarande sjukvårdsregioner. 

Regioner föreslås också ersätta landstingen som 
beteckning.  

SKL 
16 APRIL: (preliminärt) Regeringen presenterar 
vårpropositionen.
17 APRIL: (preliminärt) SKL publicerar cirkulär 
och EkonomiNytt om vårpropositionen, inklu-
sive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 
2019.
17 APRIL: Finansnätverk för kommuner, 
Stockholm.
19 APRIL: Controllerdagen, Uppsala. 
27 APRIL: SKL publicerar cirkulär och Ekonomi-
Nytt med ny skatteunderlags- och makro-
prognos.
V.17: (preliminärt) SKL publicerar cirkulär med 
ny prognos för kostnadsutjämningen. 
15 MAJ: SKL publicerar Ekonomirapporten.
22 MAJ: SKL Budgetdagar 2018 i Umeå.
24 MAJ: SKL Budgetdagar 2018 i Stockholm.
30 MAJ: SKL Budgetdagar 2018 i Malmö.
31 MAJ: SKL Budgetdagar 2018 i Göteborg. 

RIKSBANKEN 
26 APRIL: Nytt beslut om reporäntan. 

SCB     
10 APRIL: Räkenskapssammandrag för kom-
muner och landsting (rapporter veckovis). 
18 APRIL: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSS-kostnader.
29 MAJ: Kommunernas och landstingens finan-
siella tillgångar och skulder.

RAPPORTER: 
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, SKL,  
publicerad 6 mars 2018.

KONFERENSER: 
KEF:s föreningsmöte 21 augusti. 
KOMMEK i Malmö 22–23 augusti. 

Nyckeltal för Sverige 
•   Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

6,3% februari 2018.
•   Inflationstakt: 1,7% (december 2017 jämfört 

december 2016). 
•   Konsumentprisindex: KPI 324,87 februari 

2018 (Index 1980 = 100). 
•   Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 7,0% januari 

2018).
•   BNP, volymförändring: 0,9% (kvartal 4, 2017 

jämfört föregående period).
•   Folkmängd: 10 128 320 (januari 2018). 

KÄLLA: SCB

Osby. Gunnar Elvingsson blir ny 
ekonomichef i Osby kommun i 
maj. Han jobbar för närvarande i 
Kristianstads kommun där han är 
redovisningschef. Han har tidigare 
jobbat i bland annat Hässleholms 
och Bromölla kommuner med kom-
munal ekonomi och upphandling. 

Mariestad. Christina Olsson 
blir ny ekonomichef i Mariestads 
kommun. Hon har tidigare haft 

motsvarande jobb i Skövde och 
Töreboda, men kommer närmast 
från en tjänst som konsult på PwC.

Hallstahammar. Mikael Eriksson 
är ny ekonomi- och finanschef i 
Hallstahammars kommun. Han 
kommer närmast från posten som 
ekonomichef i Heby kommun. 
  
Mörbylånga.  Åsa Bejvall blir 
ekonomichef i Mörbylånga i april. 

Hon har tidigare arbetat som 
revisor och jobbat i ett antal kom-
muner i Kalmar län, bland annat 
Mörbylånga.

Västerås. Anette Ömossa blir ny 
ekonomidirektör i Västerås stad.  
Hon är för närvarande ekonomi-
direktör i Järfälla kommun och 
börjar sin nya tjänst i Västerås 
stad i augusti.

Gunnar  
Elvingsson.

Mikael 
Eriksson.

Anette 
Ömossa.



Vi hittar mer

P A R T N E R  T I L L  K E F

Outnyttjad kreditnota 
156 900 kr

Dubbelfakturerad tjänst
54 225 kr

Avvikelse kostnadsfördelning
354 625 kr

Bluffaktura
 11 236 kr

Idag samarbetar Refero med  
en tredjedel av Sveriges 
kommuner och landsting 

De flesta anlitar oss frekvent för analys  
av leverantörsutbetalningar i syfte att 
säkerställa system och rutiner. Förutom 
återföring av kapital ger vår analys beslutsstöd 
för ökad kontroll, höjda marginaler, bättre 
avtalsefterlevnad och färre avvikelser. 

Det är enkelt att anlita Refero

Allt vi behöver är upp till fem timmar av er tid. 
Inga fasta kostnader tillkommer och vi får betalt 
först när de återförda pengarna är registrerade 
på ert konto.
     Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att 
få en lugnare vardag och nöjdare medarbetare? 
Kontakta Lars Fyhr direkt på 070-622 65 86 
eller besök vår hemsida refero.se.
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KOMMEK 2018 

Partners till KEF
Ett partnerskap med KEF inkluderar dels att dessa företag väljer KEF för att exponera sin verksamhet 
i vår tidning och i våra digitala kanaler. Det inkluderar även ett samarbete i partnerseminarier och 
andra seminarier där vi ser en fördel av att få tillgång till deras specialistkunskaper.

www.kef.se

Lär av grannen på KOMMEK!

KOMMEK i Malmö den 22–23 augusti 
bjuder på en rad namnkunniga före
läsare, men på programmet finns också 

fler seminarier där de som arbetar ute på 
fältet berättar vad de gjort och hur de gjorde 
det. Annika Hellberg, KEFordförande och 
ledamot i KOMMEK:s styrgrupp, lyfter 
fram dem när hon ombeds välja favoriter i 
programmet.

– Vi växer när vi tar del av varandras 
exempel och goda idéer. Genom det utbytet 
blir vi ännu bättre, säger hon.

Det bästa med KOMMEK är annars möjlig 
heten för kollegor att träffas och diskutera 

aktuella kommunal ekonomiska frågor, 
framhåller Annika Hellberg. 

– Efter att ha deltagit i ett seminarium 
kan man med fördel fortsätta diskussionen 
på Torget eller i KEF:s monter. Jag hoppas att 
det blir en mötesplats för att utbyta tankar. 
Både jag och personer från styrelsen och 
vårt kansli kommer att finnas på plats.

KOMMEK:S PROGRAM siktar brett inom sam
hällsdebatten. Tanken är att där ska finnas 
så pass många intressanta seminarier med 
olika ingångar att alla ska kunna hitta sitt. 

Utmaningar kring framtidens välfärd är 
tema för flera föredrag, bland annat med 
digitaliseringen som infallsvinkel. Fler se
minarier finns inom området styrning och 
ledning, samt god ekonomisk hushållning.

– För den som till exempel vill veta mer om 
den nya kommunala redovisningslagen som 
kommer nästa år är KOMMEK rätt plats. 

Men alla seminarier handlar inte om 
förkovran i sakfrågor, det kommer också 
finnas goda tillfällen till inspiration, under
stryker Annika Hellberg. ●

POMPA. Förra 
KOMMEK:s 

invigning var en 
pampig historia.

n Borås, Göteborg, Tyresö och 
Region Skåne. Alla finns de 
bland föreläsarna under KOM-
MEK. Ta chansen att lyssna på 
lokala och regionala exempel, 
manar KEF:s ordförande Annika 
Hellberg.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT
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DAVID BATRA  
Komiker

KARIN ADELSKÖLD  
Moderator & Konferencier

JONAS HAMMARBERG 
Digitaliseringsexpert

2018

 √ Två inspirerande dagar

 √ 27 spännande kundcase och seminarier

 √ Över 600 användare

Digitalisera morgondagens välfärdssamhälle 
- så förenklar du arbetslivet

Läs mer på www.stratsys.se/stratsysdagarna2018 

Alla kunder är välkomna!

19-20 april på Münchenbryggeriet i Stockholm

 

 Missa inte!Du får kompetens-
utveckling, inspiration 

och nya insikter.

Stratsys_annons_KE_2018_stratsysdagarna.indd   4 2018-01-15   14:32

Finansstrateg till tjänst 
som kundansvarig

Din erfarenhet från kommunal förvaltning eller  
kommunala bolag samt ditt engagemang för sektorn, 

kommer att vara en viktig resurs för kundgruppen.

www.kommuninvest.se/finansstrateg

n REGERINGEN TÄNKER gå vidare till riksdagen med förslaget om 
vinstbegränsningar i välfärden. Detta trots hård kritik från närings-
livet, allianspartierna och nu även Lagrådet.  

Enligt Lagrådet är förslaget inte tillräckligt berett. Det är också 
oklart om syftet med förslaget uppnås och det kan vara i strid med 
såväl den kommunala självstyrelsen som näringsfriheten.

”Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av 
detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det 
nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beredningsunder-
lag”, skriver rådet i avsnittet om regeringens underlag för förslaget.

Lagrådet konstaterar också att regeringen inte vill prova det nya 
systemet i mindre skala först. ”Konsekvenserna av om utredningen 
missbedömt verkningarna av vinstbegränsningarna kan uppen-
barligen bli högst oönskade”, skriver lagrådsjuristerna.

Civilminister Ardalan Shekarabari anser dock att han har stöd i 
folkopinionen: 

– Nu får riksdagen äntligen ta ställning. Och så har vi en konsu-
mentinformation till väljarna var partierna står, säger han till TT.  

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Utdömt vinsttak het valfråga 

Ardalan 
Shekarabari.
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Det är fortfarande en bit kvar innan upphand
ling och inköp är en självskriven del av kom
munsektorns strategiska styrning. Eftersom 
sektorn står för inköp för över 640 miljarder 
om året (2015) är det angeläget att ta sig dit,  

anser Karin Peedu på den nyinrättade tjänsten som upp
handlingsstrateg på SKL. 

– Mitt uppdrag är främst att jobba för att upphandling ska 
integreras med övrig styrning, öka inköpsmognaden samt 
främja funktions och innovationsvänlig upphandling.

Karin Peedu är i grunden jurist och har bland annat varit 
upphandlingschef på Post och telestyrelsen och i Stockholms 
läns landsting, liksom i Huddinge och Täby kommuner (där 
hon även var kanslichef). 

Hon talar om inköpsmognad, vilket ofta har hamnat i 
skymundan för fokus på upphandlingsjuridiken.  

– När Konkurrensverket fick befogenhet att ansöka om 
upphandlingsskadeavgift, medförde det i många fall ökat 
fokus på juridiken. Det blev viktigare att göra saker rätt än att 
göra rätt saker. Men att regelverket tillämpas korrekt är bara 
ett baskrav, nu måste vi börja göra bra affärer!

HON HOPPAS MYCKET PÅ de utredningar som syftar till att 
förenkla de upphandlingar som inte omfattas av EUdirek
tiven. 

– Vi måste förenkla lagstiftningen. Det finns onödiga 
detalj regleringar som inte tillför något, konstaterar hon. 

Hur gör då 
en kommun 
som vill inte
grera upphand
ling i sin strategiska 
styrning? SKL driver flera nätverk och 
erfarenheter därifrån ska bidra med ny kunskap. 

Idén med nätverken är att varje organisation representeras 
av två personer, en som ansvarar för upphandling och en som 
ansvarar för övergripande styrning. Den senare kan vara 
kommunchefen, kommunstrategen, planeringschefen eller 
ekonomichefen. 

När det gäller ekonomer och ekonomichefer är det inte 
alltid de arbetar integrerat med upphandlarna. Det saknas 
naturliga kontaktytor och avstämningar, konstaterar hon:

– Vi ser många upphandlingsprojekt som hindras av att 
man inte samplanerar upphandlingsbehov med budget
processen. 

NÄR DET GÄLLER ekonomens roll finns det en skillnad 
mellan näringsliv och offentlig sektor. Inom näringslivet 
jobbar ofta ekonomer och inköpschefer tätare ihop.

– Inom kommunsektorn är upphandlarna ofta ensamma 
om att följa upp marknaderna och bedöma rimliga målsätt
ningar. Inom näringslivet har man utvecklade metoder för 
att följa marknadsutvecklingen och kan utifrån detta sätta 
relevanta mål för upphandlingarna. 

Beror de här bristerna på att kommunsektorn inte lever under 
samma ekonomiska press?  

– Vi borde ha den pressen även i det offentliga. Det är 
skatte pengar vi hanterar, och skatteintäkterna kommer 
inte att räcka till de ökande kostnaderna.

 Även politiker kan vara en bit bort från upphandlings
frågorna. Men där kommer allt större press från medborg
arna. 

– Medborgarna ställer frågor som tvingar politiker att 

n Kommunsektorns inköp står för svindlande summor. 
Klart då att upphandling ska vara en del av den strateg-
iska styrningen. SKL jobbar för saken och medborgarnas 
krav på hållbarhet ger politikerna anledning att lyfta 
upphandlingsfrågorna.

TEXTER: THOMAS PETTERSSON   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Tema: Upphandling och affärer 

Juridiken 
bromsar den 
goda affären 

n Upphandling handlar för mycket om juridik, 
för lite om att göra bra affärer och bli en 
del av kommuners strategiska styrning. 
Färre regler och fler ekonomer i 
upphandlingsprocessen kan ge 
affärerna ett lyft.

Upphandling och affärer 

Karin Peedu.

HINDER. Regeltolkarna 

bromsar upphandlarnas 

ambitioner. 



engagera sig i upphand
lingarna: Varför har ni inte 

mer lokalproducerat? Tänker 
ni ekologiskt och hur är det med 

sociala krav? 

MED DEN TYPEN av frågor blir upphandling konkret även för 
poltiken: Hur väl går våra inköp ihop med kommunens mål
sättningar? 

En utveckling som tagit fart under senare år är kategoristyr
ning av inköpen. Här ligger privatsektor före (tänk IKEA) men 
kommunsektorn ökar takten. Bland annat har flera landsting, 
Telge inköp och SKL Kommentus infört styrmodellen.  

Kategoristyrning innebär att istället för att upphandla ex
empelvis transporter på nämndnivå, samlar man in kommu
nens eller kommunkoncernens totala inköpsbehov. 

Till kategoristyrningen hör oftast tvärfunktionella team 
som står för behovsanalysen och bevakar sitt område. Man 
håller koll på marknad, metoder, materia, miljökrav, samtidigt 
som man jobbar framtidsinriktat. 

– Rätt sammansatta team med rätt kompetenser, då kan 
man åstadkomma något riktigt bra!  Det här sättet att jobba 
skapar utveckling över tid, där man kan ställa krav som leder 
till önskad utveckling och måluppfyllelse. ●

Tre tunga upphandlingstrender!
4   Hållbarhet – långsiktighet och medvetenhet vad gäller miljö, 

ekonomi och sociala frågor.

4   Innovation – lös konkreta problem i dialog med marknadens 
aktörer. 

4   Kategoristyrning – samla organisationens behov av vissa 
varor/tjänster, tvärfunktionella team driver en långsiktig 
utvecklingsprocess.

Samverkan om upphandlingar i syfte att effektivisera proces
ser, höja kompetensnivån och utnyttja stordriftsfördelar har 
funnits länge inom kommunsektorn. Den tekniska utveck

lingen ökar incitamenten till att samverka, anser Karin Peedu: 
– Digitaliseringen innebär att geografin inte har samma be

gränsningar som tidigare när man ska upphandla vissa tjänster.  
Ta ett område som nattkameraövervakning av vissa patient
grupper, exempelvis. Där skulle tekniken kunna upphandlas 
gemensamt, oavsett var kommunerna ligger.  

Organiserad upphandlingssamverkan har uppenbara fördelar 
– men även sina kritiker. Att anpassa upphandlingar till många 
kommuners behov gör affärerna till ett trubbigt verktyg. Det 
är svårt att vara strategisk om man inte har koll på hela inköps
processen, anser kritikerna. 

FÖRRA ÅRET lämnade Gävle kommun, efter flera omfattande utred
ningar, kommunförbundet Inköp Gävleborg (alla länets kommu
ner ingår, plus Älvkarleby). 

Kommunen utredde flera alternativ för upphandling. Den 
politiska majoriteten (Alliansen och SD) fastnade för att gå ur 
samverkan. Istället bygger man upp en egen organisation som 
bättre och billigare ska möta de krav kommunens förvaltningar 
och bolag har uttryckt. 

Kritiken har varit hård från kommuner som ingår i samverkan, 
liksom från Inköp Gävleborg. Även oppositionen i Gävle anser att 
det varit bättre att stanna kvar och utveckla Inköp Gävleborg.  

NÅGON TREND att kommuner lämnar upphandlingssamverkan har 
inte Gävle kommuns avhopp startat. Och rätt typ av samverkan är 
fördelaktig, anser Karin Peedu: 

– En medelstor kommun har kanske 700 aktiva avtal. Allt som 
är verksamhetskritiskt ska du förmodligen upphandla själv – det 
kanske rör sig om ett 40tal avtal. Men ta exempelvis entrémattor 
och värmepellets, där kan man välja om man vill vara med på ett 
ramavtal eller annan samverkan. ●

             Att samverka  
eller inte samverka 
n Att samverka om upphandlingar ger ekono-
miska och administrativa fördelar. Men det är 
inget givet val för alla organisationer och alla 
typer av upphandlingar. 
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Upphandling och affärer 

Ta sikte på totala priset

Totalkostnadsanalys 
täcker in alla delar 
av ett kontrakt eller 

avtal. När man bedömer 
totalkostnaden är det till 
exempel inte enbart in
köpet av det nya ITsyste
met utan även kostnaderna 
för införandet, tid för 

tekniker, underhåll, kostnader för avveck
lingen, utöver köp av datorer, säger Mats 
Lindbäck, expert som gjort många uppdrag 
för myndigheter angående upphandling.

HAN KALLAR DET att ha sikte på ”den full
ständiga affären” och är medveten om att 
det är svårare och mer energikrävande 
än att tänka snävt på anskaffningspriset 
för exempelvis ett ITsystem, en elbil eller 
skolböcker. Han ger en rätt dyster bild av 
kunskaperna bland köparna:

– Om jag ger en generell bild ser jag att 
man inte kommit så långt även om det 
skiljer mycket. Ofta är man glad om man har 
lyckats att göra rätt juridiskt. Därtill har man 

ofta fokus på själva upphandlingen och följer 
sällan upp vilken tjänst eller vara man fått, 
säger Lindbäck som jämför med näringslivet 
och de roller han haft som anställd.

– I näringslivet tvingas man att titta 
djupare på affärens alla delar och be
dömer även leverantörsegenskaper såsom 
ekonomisk stabilitet på ett grundligare sätt. 
Dessutom följer man upp under avtalets 
gång, för att man vill ha ett långsiktigt bra 
avtal, menar han.

Till försvar för kommuner och lands
ting säger han att den onödigt tunga LOU 
krånglar till för den offentlige upphand
laren. Regelverket har också blivit än mer 
detaljerat i och med nya lagliga direktiv och 
förfaranden när utvecklingen hade behövt 
gå åt andra hållet.

HUR GÖR MAN då som kommun om man vill 
skrida till verket? Mats Lindbäck tipsar om 
en metod i sju steg:

• Tänk igenom alla kostnader som påver
kar nyttjandet av en tjänst eller vara under 
aktuell avtalstid. 

• Ta bort de delar som är lika mellan 
leverantörerna. 

• Gör antaganden om du inte vet exakt 
hur mycket av olika delar du behöver. 

• Beskriv hur du kommer att beräkna 
totalkostnaden för leverantörerna. 

• Genomför upphandlingen med vald 
kalkyl för totalkostnaden. 

• Följ upp att leverantören inte avviker 
från sina priser. 

• Bestraffa leverantörer som inte följer 
avtalade prisnivåer med sanktioner.

Han ser inga egentliga nackdelar med 
analysen som exempelvis risken att tappa 
kvalitativa aspekter. 

– Om en konsument ska köpa en elbil är 
det ju självklart att väga in bilens kost
nader utöver inköpspriset, men också 
kvalitetsaspekter såsom bilens funktioner, 
prestanda och säkerhet. Detta bör man göra 
vid upphandling också. ●

n Tänk totalsumma, inklusive extra allt. Att väga in den totala 
prislappen under hela avtalsperioden rekommenderas av experten 
Mats Lindbäck som förordar totalkostnadsanalys. Han ser brister i 
offentlig sektor.         TEXT: AGNETA BORGSTRÖM 

Fördelar med total-
kostnadsanalys
4  Ger en helhetsbild av affären.

4  Sänker kostnader.

4  Underlättar för uppföljning.

PÅ TOTALEN. Det kräver mera jobb och fler händer för att beräkna den totala kostnaden för en vara.
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Mats Lindbäck.
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FÖR OFFENTLIG
SEKTOR
KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande 

mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och  

styrning i kommuner, landsting och regioner. 

Under två inspirerande dagar i Malmö skapar vi Sveriges 

viktigaste möte för offentlig sektor. KOMMEK är dessutom 

ett fantastiskt forum för nätverkande och en unik 

mötesplats med över 60 programpunkter. 

Vi är ditt fönster mot framtiden!

Läs mer om programmet  
och anmäl dig: 

kommek.se

22–23
augusti

2018
MALMÖMÄSSAN

Region Skåne 
handlar innovativt

Vi har generellt starkt 
fokus på upphand
lingar. Tidigare har 

vår avdelning legat under 
ekonomistaben, men nu lig
ger vi direkt under region
direktören, säger Louise 
Strand, inköps direktör.

Siktet är tydligt för 
de cirka 70 personer på enheten: hjälpa 
verksamheter att effektivisera och sänka 
kostnader. Varje år görs 170 upphandlingar.

– För oss är det viktigt att ha ett bra 
internt samarbete, vid varje upphandling 
arbetar vi med expertgrupper som består 
av vårdpersonal och ofta även ekonomer. 

Vi har koll på juridiken, men alltid fokus på 
affären, sammanfattar Louise Strand.

I TOTALKOSTNADSANALYSEN vägs enligt henne 
kvalitetsaspekter alltid in. Hon berättar 
om upphandlingen av lunchcatering till 
ledningsmöten där en smakpanel bedömde 
doft, smak och utseende, som ledde till att 
kvinnokooperativet Yalla Trappan från 
Rosengård vann avtalet.  

Ännu ett kriterium för regionen är att 
göra innovationsfrämjande inköp. Så är fal
let i en ”grön” upphandling av miljö vänliga 
engångsskyddsförkläden i ett förnybart och 
biobaserat material av sockerrör och kalk. 
Mest omtalad är den innovativa upphand
lingen av sårbehandling som ledde till 
förstaplatsen i tävlingen Medtech Awards.

– I upphandlingen strävade vi efter att 
bygga in kvalitet och totalekonomi. Vi satte 
också ett pristak och golv för att undvika 
prisdumpning, säger hon.

KOSTNADERNA HAR OCKSÅ dalat med vissa 
avtal tack vare uppföljning. I upphand

lingen av bemanningsföretag satte Region 
Skåne fast pris för samtliga leverantörer, 
vilket ledde till att leverantörerna tävlade 
om kvalitet på sin leverans, istället för pris. 

Då regionen tidigare haft problem med 
att få in hyrpersonal i rätt tid, tecknade den 
avtal med samtliga leverantörer som upp
fyllde kraven och gick från 6 leverantörer 
till 40 stycken. 

– Vi har en dynamisk avropsmodell där de 
fem leverantörer som är bäst på att leverera 
får förtur på uppdragen. Resultatet är höjd 
leveranssäkerhet, höjd avtalslojalitet från  
35 till 93 procent och sänkta kostnader. ●

n Fokus på affären. Teamarbete 
mellan verksamhetsområden. 
Satsning på innovation. Det är 
delar av Region Skånes arbets-
sätt som blivit ett vinnarkoncept.

TEXT: AGNETA BORGSTRÖM 
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Louise Strand.

SMÅ SÅR. Region Skåne fick pris för sin upp-
handling av sårbehandling. Tanken var att korta 
behandlingstiden och minska antalet återbesök, 
snarare än lägsta materialkostnad. 
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Upphandling och affärer 

Konsten 
att lyckas 
med OPS
n I offentlig-privat samverkan (OPS) ligger helhets-
ansvar och ekonomisk risk hos en privat part. Men hur 
mycket risk överförs egentligen? Och blir det verkligen 
billigare och effektivare?

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Det är inte lätt att avgöra om en upphandling 
utgör OPS eller inte. Johannes Edmark behand
lade våren 2016 frågan i en masteruppsats i 
juridik, som fick pris av Upphandlingsrättslig 
tidskrift.

– Min slutsats är att det måste övergå ekonomisk risk till 
den privata parten, säger Johannes Edmark, som idag är 
upphandlingskonsult på SKLägda AffärsConcept.

Största och mest kända OPSprojekten i Sverige är Arlanda 
Express och Nya Karolinska Solna (NKS).

För ett år sedan föreslog utredningen Finansiering av 
infrastruktur med privat kapital ett försök med OPS i minst 
tre väg eller järnvägsprojekt, där staten inte ska betala 
för anläggningen utan för de tjänster som tillhandahålls. 
Huvudskälet är att det finns effektivitetsvinster i att en 
privat part tar helhetsansvar.

FÖRSLAGET FICK TUNGA REMISS-NEJ från Konjunkturinstitu
tet (KI) och Riksgälden, som hävdar att effektivitetsvinster 
inte är belagda i tidigare OPSprojekt. Otvetydigt är där
emot att finansieringen blir dyrare, eftersom staten alltid 
lånar billigare än en privat aktör som därtill har ett eget 
avkastningskrav.

Johannes Edmark anser att båda parter kan vinna på 
OPS.

– Den offentliga sektorn har mycket att lära av privata 
näringslivet, som hur man kalkylerar risk och hur besluts
processer går till. Det privata kan lära av det offentliga i att 

tänka långsiktigt, för samhället måste alltid vara förberett 
på morgondagens behov.

För att OPS ska fungera krävs att beställaren tänker efter 
före.

– Fundera på varför det offentliga ska gå in i ett OPS
partner skap. Varför behöver vi den privata parten? Vad kan 
parten tillföra som vi själva inte kan? Vilka konsekvenser 
kan uppstå, framför allt negativa konsekvenser?

FÖR ÖVERFÖRINGEN av risk ”är mindre än vad man vid 
första anblick kan förledas att tro”, som KI skriver i sitt 
remissvar.

– Risken kvarstår ändå hos det offentliga att reda upp 
situationen, säger Johannes och exemplifierar med att om 
NKS går omkull måste landstinget ändå erbjuda vård.

Sådant har inträffat i Storbritannien, där OPS använts i 
flera projekt. Exempelvis fick Londons stad köpa ut mot
parten i ett samarbete om tunnelbanan. Och nyligen har 
byggkoncernen Carillion kollapsat efter fyra havererade 
OPSkontrakt, varav två sjukhus. Det har lett till ifråga
sättanden av upphandlingsformen.

Johannes Edmark pekar på att hård konkurrens pressat 
marginalerna.

– Då blir det stor risk i dessa miljardbyggen. Man kan 
fråga sig om man verkligen bör ta lägsta priset. Här finns 
mycket att lära kring den ekonomiska stabiliteten hos 
motparten. Det ska vara en långsiktig stabilitet, inte bara 
några år. ●

Fördelar med OPS
4  Utbyte av kunskap och erfarenhet ger nytänkande och  

effektivitet.

4  Livscykelperspektiv skapas genom att en aktör svarar för hela 
kedjan av utformning, byggande, drift och underhåll.

4  Ger beställaren ökad flexibilitet, exempelvis genom att inte själv 
behöva använda hela anläggningen.

Nackdelar med OPS
4  Det offentliga avhänder sig kontroll. Risk för intressekonflikter – 

med informationsövertag för utföraren.

4  Kontrakt måste vara långa för att ge incitament att bygga håll-
bart. Men lång kontraktstid gör det svårt och dyrt att få igenom 
ändringar i efterhand.

4  Det offentliga har alltid yttersta ansvaret, exempelvis vid konkurs.

Johannes 
Edmark.

STOR OPS. Arlanda Express var landets 
första stora OPS-projekt på 1990-talet. 
Det har fungerat i huvudsak väl, konsta-
terade Riksrevisionen i en rapport 2016.

BI
LD

: A
RL

A
N

D
A

 E
X

PR
ES

S 



 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2018 15

EXCELPAKETET
I Excelpaketet ingår: Excel Grund, 
Excel Fördjupning/Ekonomer, 
Excel Pivottabeller, Excel 
Avancerad, Excel Power Pivot

Medlemspris på KEF.se: 1.600 kr

OFFICEPAKETET
I Officepaketet ingår: Hela 
Excelpaketet, OneNote, Outlook, 
PowerPoint, Word och Skype.

Medlemspris på KEF.se: 2.400 kr

e-Learning i Excel & Office

e-Learning från Infocell
Läs mer på officekurs.se

OPS i Tyresö funkar fint

Första OPSaffären gällde ett äldre
boende 2006. Det fanns flera argu
ment för upplägget, berättar Catarina 

Stavenberg, då chef för äldreomsorgen och 
idag seniorkonsult på kommunstyrelsens 
förvaltning:

– Vi behövde fler platser, och det skulle 
inte vara i kommunens drift. Utgångspunk
ten blev att de som ska driva äldreboendet 
också är bäst på att utforma det, säger hon.

Viktigt var även att undvika den kost
samma överkapacitet som uppstått vid ett 
tidigare bygge av äldreboende. Lösningen 
blev att kommunen tecknade kontrakt på  
25 av 50 platser med option att ta över resten 
under en femårsperiod. Vardaga (som då 
hette Carema) vann upphandlingen och 
hyrde ut korttidsplatser till andra kommuner 
under övergången.

– Det var Carema som samarbetade med 
byggaren. Vi hade bara avtal med Carema, 
berättar Dan Näsman, kommunens 
ekonomi  chef 1994–2013.

KONTRAKTET VAR PÅ TIO ÅR med möjlighet 
till fem års förlängning, vilket kommunen 
utnyttjat. Priset omförhandlades då, men 
blev oförändrat. Det räknas upp med index 
och är idag 1 745 kronor per plats och dygn.

– Det ligger i mitten av vad kommunen 
betalar för de fem boenden vi har, säger 
Catarina.

När det gamla badhuset några år senare 
skulle ersättas, konstaterade kommunen att 
den ansvarar för skolans simundervisning, 
funktionshindrades rehabilitering och ung
domars idrottsliv. Det var de tre tjänsterna 
kommunen ville åt.

– Men det är ingen kommunal uppgift 
att styra upp allmänhetens badande eller 
erbjuda ett äventyrsbad. Bättre då att en 
kommersiell aktör tar över utformning och 
drift. Med det slapp vi också risker. Det är 
svårt att bygga simhall, säger Dan.

I UPPHANDLINGEN användes EUlagstiftning
ens ”konkurrenspräglad dialog”.

– Det gjorde att vi kunde undvika en  
detaljerad specifikation. Anbudsgivarna 
gav istället förslag till utformning. När det 
var klart lämnade de anbud på priset.

För tjänsterna betalar kommunen ett 
årligt belopp som följer index, idag knappt 
15 miljoner kronor.

– Det tror vi är väldigt förmånligt.
Gjordes alternativa kalkyler för drift i egen 

regi?
– Vi gjorde försök. Men det blev lite torr

sim och återspeglade bara de antaganden vi 
gjorde.

För både badhus och äldreboende fanns 
två konkurrerande konsortier av byggare, 
ägare och operatörer.

– En förutsättning är att det finns konkur
rens i upphandlingsskedet. Att flera vill ha 
uppdraget. ●

Upphandling och affärer

”Det är ingen kommunal uppgift att styra 
upp allmänhetens badande eller erbjuda ett  
äventyrsbad.”         Dan Näsman, ekonomichef 1994–2013. 
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köpt tjänster från både badhus 
och äldreboende på OPS-kon-
trakt. Det har fungerat smärt-
fritt.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

NÖJDA. Badhuset i Tyresö drar låga kostnader. 
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Upphandling och affärer 

Ska en organisations 
upphandlingar kunna 
vara strategiska och 

syftet slå igenom krävs 
att så många som möj
ligt som köper in följer 
gällande avtal – alltså 
hög avtalstrohet. Ett bra 
verktyg för att hålla koll på 
avtalstroheten är inköps

analyssystem. Systemen är ett komplement 
till ekonomisystemen som är bas erade på 
konto, vilket gör att man ibland bokför ett 
inköp efter syfte i stället för typ av vara. 
Exempelvis kan kaffe bli en personalsocial 
åtgärd och inte livsmedel.

Systemen för inköpsanalys är oftast 
webbaserade och kan från leverantörernas 
efakturor ge inköpsinformation ner på 
artikelnivå.

– Vi har hittat ganska stora besparingar. 
Genom att ha en dialog med alla inköpare 
om hur viktigt det är att följa avtal har 
vi under flera år höjt avtalstroheten. Ett 
exempel är städmaterial där vi på några år 
höjt avtalstroheten från 30 procent till upp 
mot 60 procent, säger Charlotte Strömstedt, 
inköpsanalytiker på Helsingborgs stad.

FÖRUTOM AVTALSTROHET följer man i 
Helsing borg upp att priset är rätt och frakt
kostnaden följer avtal. Ett kategoriträd med 
alla produktinköp ger bra överblick. Trädet 
har tolv huvudkategorier som kan brytas 
ner på detaljnivå.

– För den som borrar sig ner i kategor ierna 
finns det mycket information att hämta. 

Inom städ upptäckte 
vi att det köptes 
material från 50 
olika leverantörer, 
trots att vi bara har 
två avtalsleveran
törer. Vi upptäckte 
också att en enskild 
leverantör på tre år 
hade fakturerat en 
miljon för mycket. 
Och många bäckar 
små bli tillsammans 
mycket pengar, 
säger Charlotte 
Strömstedt.

Att implementera systemet 
tog mycket tid i anspråk under de 
första åren. Men enligt Charlotte 
Strömstedt har man i dag väldigt 
bra koll på hur de 3,5 miljarder kro
nor Helsingborg gör inköp för varje år 
används.

NÄSTA STEG är att utveckla en handlings
plan som bland annat visar vilka som är 
naturliga mottagare av information när 
man upptäcker potentiella besparingar.

– Hittills har vi jobbat mycket med internt 
stöd vid upphandlingar. Framöver kommer 
jag att vara ute mer och prata med ansvariga 
chefer. Att kommunicera ut hur mycket 
varje enhet kan spara är ett bra sätt att höja 
medvetenheten, säger Charlotte Ström
stedt.

Ett inköpsanalyssystem kan hämta in
formation från fakturors konteringssträng 
i kommunens ekonomisystem. Men den 
stora vinsten ligger i att hämta uppgifter 
direkt från efakturor. Regeringen har 
föreslagit ett lagkrav på efaktura vid all 
offentlig upphandling från 1 april 2019.

– Jag hoppas att det blir verklighet. Vi 
kräver redan efaktura i rätt format av alla 
nya leverantörer. De som inte uppfyller det 
inom tre månader få betala ett vite, säger 
Charlotte Strömstedt.

ENLIGT EMMA BREHEIM, inköpschef i Luleå 
kommun och ordförande i SOI (Sveriges 
offent liga inköpare) ger statistik från inköps
analys bättre underlag också för kommande 

förhandlingar och upphandlingar. Det blir 
även lättare att styra, standardisera och få 
bättre priser genom stora volymer.

Hon vill se ekonomer som gräver djupare, 
ifrågasätter kostnader och tittar på möjlig
heter att minska förbrukningen. Och som 
ser avtal som en skattkarta där man kan 
hitta besparingar.

– Inköp är ekonomi och då måste fokus 
vara på affären. Att vi blir mer professio
nella vid inköp är en förutsättning för att 
klara välfärden framöver. Där har vi en hel 
del att lära av privat sektor, säger Emma 
Breheim. ●

n Inköpsanalys möjliggör stora  
besparingar och ger bättre 
under lag vid förhandlingar. 
Resultatet blir mer varor och 
tjänster för skattebetalarnas 
pengar. Helsingborgs stad har 
jobbat med inköpsanalyssystem 
sedan 2013 och har i dag bra koll 
på hur 3,5 miljarder används.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Smart inköps-
analys avslöjar 
läckagen

Charlotte 
Strömstedt.

”Inom städ upp-
täckte vi att det 

köptes material från 50 olika 
leverantörer, trots att vi bara 
har två avtalsleverantörer.”

Charlotte Strömstedt,  
inköpsanalytiker i Helsingborg.

STORSTÄDNING. I Helsingborg köpte 
personalen städmaterial från 50 olika 
leverantörer - trots att man hade två 
avtalsleverantörer. 
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Upphandling och affärer

Du vill se enklare regler och  
lagstiftning för offentlig upp-
handling. Varför?
– Inköp inom offentlig sektor handlar 
om så mycket mer än att följa lagstift-
ningen. Bra upphandlingar kan bidra till 
samhällsutvecklingen genom sänkta 
kostnader, högre kvalitet och mer 
innova tion. Men för att nå dit måste 
fokus flyttas från juridik till affär. 

Är det för mycket detaljstyrning 
i dag?
– Ja, Sverige har valt att reglera mycket 
mer än vad EU kräver. I dag gäller 
nästan samma regler för inköp under 
tröskelvärdet (på två miljoner kronor 
för kommuner) som över. I Danmark 
regleras inköp under tröskelvärdet i tre 
lagparagrafer.

Är det någon förändring på 
gång?
– Det pågår en utredning där SOI varit 
en av cirka 20 involverade experter. 
Den ska presenteras 15 juni och vi 
hoppas att den föreslår rejäla för-
enklingar. Den ska också ge förslag på 

hur antalet överprövningar ska minska. 
Men vi tycker inte att det är antalet 
som är problemet. Det är tiden en pröv-
ning tar i domstol som måste ses över.

Andra viktiga frågor inom upp-
handling 2018?
– Vid sidan om regelverket är höjd 
kompetens den viktigaste frågan. Vi 
behöver en akademisk utbildning inom 
upphandling som förutom juridik även 
innehåller ekonomi, logistik, inköp 
med mera. Jag ser gärna att det blir en 
påbyggnadsutbildning för till exempel 
ingenjörer och ekonomer. Regeringen är 
positiv, men det gäller att få högskolor 
och universitet att nappa på idén.

Ser du några trender inom  
området?
– Att vi börjar lyfta blicken och titta på 
hela inköpsprocessen. Bland annat be-
hövs det mer resurser för uppföljning. 
Jag brukar säga att vi behöver en upp-
följningsrevolution! Vi måste följa upp 
noggrannare och titta på om kraven vi 
ställde uppfylldes, så att det vi betalade 
för var det vi fick.

Hallå där
Emma Breheim, ordförande i Sveriges
offentliga inköpare, SOI!
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Upphandlingsexpert

Möte med

Anna 
Borgs 

Anna Borgs
rätar upp  affärerna

Ålder: 39 år.

Bor: I Sollentuna.

Familj: Tre barn, maken 
Martin.

Utbildning: Jur. kand. från 
Stockholms universitet.

Yrkeslivs: Upphandlings-
expert vid förvaltnings-
rätten i Falun, verksjurist vid 
Trafikverket. 

Övrigt: Varit ledamot i 
Hedemora kommunstyrelse 
(M) 2014–2017.

Anna Borgs
NOLLTOLERANT. Nu får det 

vara slut på straff avgifter, 
tycker Anna Borgs. 
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Anna Borgs

Under ett år upphandlar Stockholms läns 
landsting (SLL) varor och tjänster till ett 
värde av cirka 45 miljarder kronor. Nu tar 
den politiska ledningen ett starkare grepp 
om arbetet för att säkerställa att landstinget 

alltid följer lagen. 
– Vi vill inte se fler upphandlingsskadeavgifter, säger 

Anna Borgs, som sedan snart ett år tillbaka är rådgivare 
i upphandlingsfrågor åt finanslandstingsrådet Irene 
Svenonius (M) och den övriga politiska ledningen.

SLL har under de senaste åren drabbats av ett tiotal 
straffavgifter och tvingats betala mångmiljonbelopp för 
att upphandlingar inte följt regelboken. Landstinget är 
den största offentliga upphandlaren i Sverige, nu siktar 
de styrande Allianspartierna på att år 2020 också vara 
bäst i Sverige på offentlig upphandling. 

Hur ska ni nå målet?
– Det handlar om att följa lagen och göra rätt, men också 

om att göra goda affärer med skattebetalarnas pengar. 
Mer pang för pengarna, som min chef brukar säga, säger 
Anna Borgs.

HON KOM TILL SLL i maj förra året direkt från ett jobb 
som verksjurist på Trafikverket, där hon arbetade med 
upphandlingsfrågor.

– Därifrån har jag med mig min erfarenhet att jobba 
i en stor upphandlande myndighet som också har 
samhälls viktiga funktioner. 

Stockholms läns landsting och Trafikverket är landets 
två största upphandlande myndigheter. För Anna Borgs 
innebar bytet av jobb att hon också skiftar från att arbeta 
som statlig tjänsteman till att jobba politiskt.

Varför knyter SLL upphandlingen närmare politiken?
– Upphandling är i hög grad politik och politiska 

beslut. Då är det naturligt att den frågan finns i den 
politiska ledningen. Mitt jobb är att från det politiska 
hållet leda upphandlingsarbetet och det vi gör nu är att 
bygga och stärka förtroendet för den offentliga affären. 
Vi ska både följa lagen och se till att invånarna får valuta 
för sina skattepengar.

Ser du några risker med att politiken nu får en tätare kopp
ling till upphandling? 

– Det ska alltid finnas en ansvarsfördelning mellan 
politiker och tjänstemän, och den ska vara på samma 
sätt i upphandlingsfrågor. Att jag arbetar med upp

handling i den politiska ledningen betyder inte att 
jag tar över arbetet som upphandlare och inköpare i 
praktiken.

DEN POLITISKA LEDNINGEN i SLL har också ambitionen att 
försöka påverka upphandlingslagstiftningen.

– Domstolarna har i dag ganska långa handläggnings
tider och regelverket är komplicerat. Därför är det bra 
om vi upphandlande myndigheter är med och beskriver 
vår vardag och ger exempel på förbättringar som vi ser 
kan göras, säger Anna Borgs.

I våras införde SLL så kallade vaktposter på varje 
nämnd och bolag. Vaktpostens roll är att vara kontroll
station och se till att det inte sker några otillåtna direkt
upphandlingar. Men samtidigt som landstingsledningen 
ökar kontrollen understryker Anna Borgs att den inte 
vill hämma medarbetarnas kreativitet. 

– Upphandlingsarbete handlar i grunden om att följa 
lagen men också om att lyfta blicken och se hur vi skapar 
störst värde för skattebetalarna. Vi kommer även i fort
sättningen att välkomna både kreativitet och innovation 
i upphandlingarna. När vi tycker att det är befogat ska vi 
vara modiga och pröva nya lösningar.

Ytterligare ett steg för att få ett mer sammanhållet 
upphandlingsarbete är att landstingsstyrelsen fattat 
beslut om att arbetet ska ledas av en central inköps
direktör. 

FRÅN MARS MÅNAD är Ragna Forslund på plats som tillför
ordnad inköpsdirektör. Hon kommer från en tjänst som 
chef för inköp och upphandling på trafikförvaltningen.

Under våren ska landstingsfullmäktige ta ställning 
till en ny inköpspolicy som beskriver hur samordningen 
av upphandlingar kan stärkas och hur arbetet för att nå 
det högt uppsatta målet ska gå till.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius är övertygad 
om att den tydligare kopplingen mellan upphandling 
och politisk ledning kommer att ge resultat.

– När jag för ett drygt år sedan klev in i landstings
huset såg jag ett behov av att sätta fokus på upphand
lingsfrågorna och därför föll det sig naturligt att ha en 
sakkunnig i staben, precis som vi har sakkunniga inom 
till exempel sjukvårds och trafikfrågor. Därför anställde 
vi Anna Borgs som vår upphandlingsexpert, säger Irene 
Svenonius. ●

n Vaktposter i varje nämnd och bolag ska se till att inga 
otillåtna upphandlingar sker. Stockholms läns landsting  
inför kontrollstationer och knyter upphandlingsarbetet  
närmare politiken. Anna Borgs vill bli bäst i Sverige och  
slippa fler straff avgifter. 

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: STEFAN BOHLIN

rätar upp  affärerna



20 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2018  

Jäv med konsekvenser
n FINANSLANDSTINGSRÅDET Irene Svenonius var jävig i samband 
med ett beslut i landstingsstyrelsen ägarutskott om en granskning av 
konsult inköp på Karolinska Universitetssjukhuset. Det slår en extern 
utredning fast i början av mars. 

Granskningen skulle omfatta hennes man Jan Svenonius som är 
upphandlingschef för Nya Karolinska. Han har nu lämnat sin post med 
anledning av det misstänkta jävet.  

– Det är bra att den här frågan nu har utretts grundligt av externa  
experter. Jag gjorde fel och skulle inte ha deltagit i den här besluts-
punkten den 2 februari. Ansvaret var helt och hållet mitt, oavsett de 
råd jag fick före mötet, säger Irene Svenonius.

Styrda beslut bakom Nya   Karolinska
Regeringen kräver fakta på borden om Nya Karolinska 

Solna i Stockholm och tillsätter en utredning. Det 
blir ännu en i raden av granskningar av det rekord
dyra sjukhusbygget, som tornar fram som ett av de 
rödgrönas trumfkort inför valet.

– Det som skett och sker på Nya Karolinska skapar otrygg
het. Vi behöver säkerställa att något sådant här aldrig ska 
ske igen, sade socialminister Annika Strandhäll (S) när hon 
i mitten av februari berättade om regeringens planer vid en 
presskonferens.

Men när beslutet att bygga sjukhuset togs i april 2008 var 
alla partier i Stockholms läns landsting överens. Däremot 
blev finansieringsformen en stötesten. Oppositionen  
reserverade sig när den borgerliga Alliansen drev igenom sin 
linje att använda offentligprivatsamverkan, OPS. 

FINANSIERINGSMODELLEN går ut på att privata bolag lånar upp 
pengar och bygger åt offentlig sektor och även står för driften 
under lång tid. Betalningen sker i efterhand, i form av en årlig 
avgift.

Stockholms universitet har i uppdrag att granska de olika 
beslut som ledde fram till byggstarten av sjukhuset. I en 
underrapport, som publicerades i slutet av februari, tittar 

forskarna Svenne Junker och Carl Yngfalk närmare på vägen 
fram till beslutet att använda OPS.

De konstaterar att det borgerliga maktövertagandet i 
Stockholms läns landsting 2006 hade avgörande betydelse för 
att OPS lyftes fram som finansieringsform, trots att modellen 
mer eller mindre hade avskrivits i två olika utredningar.

Forskarna menar också att det sätt majoriteten organiserade 
förberedelserna av sjukhusprojektet på hade betydelse för att 
OPS snabbt fick en särställning.

”Organiseringen med ett självständigt kansli under ett 
politiskt organ i landstingsstyrelsen kan ha varit ett sätt att 
minska graden av tillträde och därmed också risken för att 
eventuella konflikter skulle uppstå under processens gång”, 
skriver de.

KANSLIET GAV TIDIGT managementkonsulter insyn i besluts
processen. Genom konsulterna kom arbetet med upphand
lingen successivt att snävas in.

– Redan i den första konsultrapporten, från PwC, kom 
OPSalternativet att ges större utrymme än det alternativ som 
kallades samverkansentreprenad och som före språkades av 
oppositionen.

Enligt forskarna handlade anlitandet av konsulterna inte i 
första hand om att förutsättningslöst utreda olika upphand
lingsalternativ utan snarare om att legitimera OPSalterna
tivet. 

Irene Svenonius (M), tog över som finanslandstingsråd för 
drygt ett år sedan och var 2006–2014 stadsdirektör i Stock
holms stad. Hon markerade från början på sitt nya uppdrag 
att hon är motståndare till finansieringsformen.

n Finansieringen av Nya Karolinska Solna får  
svidande kritik och nu lovar finanslandstingsrådet Irene 
Svenonius (M) att omförhandla avtalet. Under påverkan 
av konsulter fick OPS tidigt en särställning bland finan-
sieringsalternativen, konstaterar forskare vid Stockholms 
universitet.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT   BILD: SVENSKA DAGBLADET/LARS PEHRSON

”I grunden handlar det om att offentliga 
verksamheter med god ekonomi och hög 

kreditvärdighet lånar till bättre villkor och lägre räntor.”
Irene Svenonius

FIN FASAD. Nya Karolinska 
har blivit ett ekonomiskt 
sorgebarn för Alliansen och 
finanslandstingsrådet Irene 
Svenonius.

Upphandling och affärer 
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GEDIGEN YRKESKOMPETENS

INSIKT I SAMHÄLLSPROCESSER

STARK LAGSPELARE

jonkoping.se/ledigajobb

Är du vår nya 
ekonomichef?
Vi erbjuder ett avancerat  
och stimulerande chefsjobb  
inom socialförvaltningen.

Har du vad som krävs?

Styrda beslut bakom Nya   Karolinska
Vilka är dina viktigaste argument mot att använda OPSavtal? 

     – I grunden handlar det om att offentliga verksamheter med 
god ekonomi och hög kreditvärdighet, som SLL, lånar till bättre 
villkor och lägre räntor. När det gäller Nya Karolinska Solna, är 
jag också kritisk till att man gick vidare med upphandlingen när 
det bara kom in ett anbud. 

Politikerna i landstinget skulle ha dragit i handbromsen, 
anser Irene Svenonius.

– Kostnaden har blivit onödigt hög för skattebetalarna och 
därför borde alla som röstade för idka självkritik. Mitt huvud
fokus nu är att omförhandla avtalet och sänka kostnaderna för 
skattebetalarna, säger hon.

Motståndarna till offentligprivatsamverkan kan hämta nä
ring i den debatt som blossade upp i Storbritannien när National 
Audit Office (NAO) i mitten av januari lämnade en kritisk rapport. 
NAO – den brittiska Riksrevisionen – dömer ut finansieringmo
dellen och uppger att sjukhus som byggts med OPS har blivit 70 
procent dyrare än statligt finansierade sjukhus. 

I STORBRITANNIEN FINNS för närvarande drygt 700 OPSavtal. 
Enligt NAO har flera regeringsdepartement klagat över att de 
blivit fast i avtal som de vill ta sig ur, men att de inte har råd med 
de höga straffavgifter som följer om de bryter avtalen för tidigt.

PFI (Private Finance Initiative) som OPS heter i Storbritannien, 
lanserades i början av 1990talet av den konservative premiärmi
nister John Major och vidareutvecklades sedan av den följande 
labourregeringen. National Audit Office framhåller i sin rapport 
att det saknas vetenskapligt stöd för att OPS är en bra metod för 
att finansiera sjukhusbyggen. ●
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3 orsaker till 
över prövning
4  Brister i förfrågnings-

underlaget.

4  Klagomål på leve-
rantörs uppfyllande 
av krav.

4  Klagomål kopplade 
till krav på upp-
handlingsföremålet.

3 effekter av 
över prövningar
4  Kommunala projekt 

försenas.

4  Högre kostnader.

4  Sämre samhälls-
service.

3 sätt att minska 
antalet över-
prövningar
4  Bättre dialog mellan 

inköpare och leve-
rantörer före, under 
och efter upphand-
lingen.

4  Enklare regler.

4  Enklare underlag.

Utdragna överprövningar 
skapar problem 
n Sverige tillhör EU-toppen i överprövningar av offentliga 
upphandlingar. Det resulterar bland annat i försenade 
byggprojekt, sämre samhällsservice och ökade kostnader 
för myndigheter och företag. Ett sätt att minska antalet 
överprövningar kan vara att införa en avgift.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG
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VÄNTAN. Det kan bli en utdragen väntan på överprövningar i 
förvaltningsrätterna. Framför allt kan medborgarna drabbas av 
sämre service .

Emma Breheim.

Upphandling och affärer 

Till skillnad från i många andra länder kostar 
det ingenting att begära en överprövning av 
en upphandling i Sverige. Dessutom går det att 

begära överprövning även för upphandlingar under 
tröskelvärdet (två miljoner kronor för kommuner), 
vilket inte är fallet i alla EUländer. I vissa länder 
riskerar den som begär en överprövning även att få 
betala motpartens juridiska kostnader vid en förlust 
i domstol.

– Det stora antalet överprövningar beror på att 
de regler vi har gör det väldigt lätt att begära en 
överprövning, säger Emma Breheim, ordförande i 
Sveriges offent liga inköpare (SOI) och inköpschef i 
Luleå kommun.

STATISTIK HAR VISAT att antalet överprövningar ökat 
under senare år. Men att överprövningarna ökar 
betyder inte automatiskt att även antalet upphand
lingar som prövas i domstol blir fler. En orsak är att 
samma upphandling kan överklagas av flera parter 
och kan bli flera överprövningar i statistiken.

En granskning som gjordes av Upphandlingsmyn
digheten och presenterades i slutet av 2017 visade att 
uppgifterna om att fler upphandlingar överprövas 
inte stämmer. Andelen upphandlingar som över
prövas minskade från 8,0 procent 2012 till 7,4 procent 
2016.

Men Sverige ligger fortsatt på en hög nivå och 
många vill se att den sjunker. Detta för att minska 
de negativa effekterna för samhällsmedborgare, 
upphandlande myndigheter och leverantörer. Ett sätt 
kan vara att inför en tidsbegränsning.

– Det måste finnas någon gräns för hur lång tid en 
överprövning får ta. I dag kan det ta ett år eller i vissa 
fall mer. Det har talats om tre månader som en gräns, 
men det viktigaste är att vi vet hur lång tid det kan ta 

så att parterna kan ta höjd för det, 
säger Emma Breheim.

SOI HAR INTE TAGIT STÄLLNING till 
möjligheten att den förlorande par
ten ska betala motpartens kostna
der eller om man vill se någon typ av 
avgift för att få en upphandling prö
vad. Däremot vill man undersöka 
möjligheten att införa någon form av första instans 
som kan pröva fallet snabbt – innan det når domstol.

– 80 procent av fallen som överprövas vinns av den 
upphandlade myndigheten. Bara 20 procent leder till 
ändrat beslut. Det visar att de flesta upphandlingar 
görs på ett korrekt sätt och att det görs för många 
överprövningar, säger Emma Breheim.

Hon betonar samtidigt vikten av möjligheten att 
kunna begära en överprövning – särskilt om reglerna 
förenklas. Det är en fråga om rättssäkerhet.

– Men i dag blir effekterna att vägbyggen försenas, 
att barn kan få vänta ett år på sina nya skolmöbler 
och att företagen som ska leverera lever med en stor 
osäkerhet om de har vunnit ett kontrakt men inte fått 
skriva på avtalet, säger Emma Breheim.

Hon tycker att branschen blivit ”kidnappad” av 
juridiken genom att rädslan för att göra fel ibland är 
större än viljan att göra rätt och att göra bra affärer:

– Men jag har ändå sett en positiv utveckling de 
senaste åren med fler modiga in köpare. Och vi vinner 
ju trots allt 80 procent av överprövningarna. ●
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Vi bidrar till att effektivisera offentlig sektor

Smart digital transformation står högt upp på dagordningen för de flesta 
verksamheter och det är hög tid att nyttja den digitala utvecklingen till att lösa 
medarbetarnas faktiska behov på jobbet.

Wanda – Unit4´s digitala assistent hjälper dig att prioritera, automatisera 
och kommunicera.

Wanda bidrar helt enkelt till att göra ekonomiadministrationen 
enklare och smartare.

Läs mer på www.unit4.com/wanda
Läs mer om hur vi jobbar med offentlig sektor: 
www.unit4.com/se/branscher/offentlig-sektor

Digitala framsteg gör jobbet roligare
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Valfrågan 2018 

1. Det finns effektivitets vinster
att plocka hem inom kommunsektorn. Inte 
minst gäller det skolan. Den uppmärksam
made ESOrapporten Mer än tur i struktur 
visade att grundskolan skulle kunna spara 
uppåt 8 miljarder kronor och gymnasie
skolan cirka 3 miljarder årligen om alla 
kommuner vore lika effektiva som de bästa 
kommunerna. 

Vill ditt parti stimulera kommunerna att öka 
effektiviteten inom grund och gymnasieskola 
så vi får ”mer betyg för pengarna”? I så fall, hur?

2. De riktade statliga bidragen
är en återkommande källa till kritik från 
både kommunpolitiker och tjänstemän. 
”Det är inte ovanligt att de omkring 65 riktade 

statsbidragen på skolans område på olika 
sätt sysselsätter ett tiotal administratörer i en 
medel stor kommun, resurser som annars kunnat 
användas till att höja kvaliteten i förskolor 
och skolor” skrev företrädare för samtliga 
partier i SKL:s arbetsutskott i en artikel på 
DN Debatt förra året.

Vill ditt parti minska antalet riktade stats
bidrag på skolans område? I så fall, hur?

Socialdemokraterna:
1. MER KUNSKAP till eleverna skapas först och främst genom 
att skolans personal har ett stort inflytande över verksam
heten och hur den organiseras. Personalens innovationskraft 
och vilja att förbättra verksamheten behöver tas tillvara och 
genomsyra utvecklingsarbetet. Skolans styrkedja behöver bli 
tydligare, och lärarna behöver avlastas i högre grad så de kan 
ägna sig åt det de är utbildade för. Det gör vi bland annat genom 
att gå mot en mer tillitsbaserad styrning, genomföra Skolkom
missionens förslag, stoppa vinstläckaget i välfärden samt satsa 
på andra yrkesgrupper i skolan, exempelvis lärarassistenter.

2. JA. ETT ARBETE MED att minska antalet stats
bidrag har på börjats, bland annat kommer det 
framöver att ske inom ramen för det finansie
ringsförslag som Skolkommissionens presen
terade och som regeringen nu genomför.

LENA HALLENGREN, BARN-, ÄLDRE- OCH  
JÄMSTÄLLDHETSMINISTER; TILL NYLIGEN  

ORDFÖRANDE I RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT.

Färre riktade 
statsbidrag till skolan

Moderaterna:
1. KVALITETEN ÄR OJÄMN mellan olika skolor, och även inom 
skolor. Detta innebär att alla elever inte får lika goda förut
sättningar. Moderaterna vill därför införa skärpta nationella 
kvalitetskrav som alla skolor måste nå upp till. Kraven ska även 
främja erfarenhetsutbyte och lärande, så att framgångsrika 
metoder och arbetssätt kan spridas till flera skolor.

2. FLERA GRANSKNINGAR visar att de riktade statsbidragen 
träffar dåligt och ofta inte når de skolor som behöver dem allra 
mest. Dessutom bidrar dessa statsbidrag till ökad adminis
tration och extra kostnader. Det är resurser som Moderaterna 
hellre vill investera i fler skickliga lärare och 
fler undervisningstimmar för eleverna. Vi vill 
därför renodla statsbidragen så att de blir färre, 
mer lätthanterliga och når ut till de skolor 
som är i störst behov av dem.

ERIK BENGTZBOE,  
UTBILDNINGSPOLITISK TALESPERSON

n I vår serie om viktiga frågor 
inför höstens val är det dags 
för två frågor om skolan som 
rör effektivitet och statsbidrag. 
Färre riktade statsbidrag vill 
de partier jobba för som vill ha 
en kommunal skola. Liberaler, 
vänsterpartister och sverige-
demokrater vill låta staten ta 
över skolan.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ  

VI KAN! Skolan är redan en valfråga på riksplanet. Ute i kommunerna har man fullt upp med att ha koll på statsbidrag och hitta behöriga lärare.
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Centerpartiet:
1. VI BEHÖVER VÄNDA debatten från att prata vinster till att prata 
om de miljarder skattekronor som slängs i sjön på grund av 
effek tivitetsproblem – pengar som skulle kunna höja kvali
teten i skolan. En del i det är att uppmana SKL att mer direkt 
stödja kommuner i arbetet med att bli mer resurseffektiva. En 
annan del är att skolor tidigare än i dag behöver sätta in de in
satser som krävs när en elev inte når målen. Ju senare insatser 
desto kostsammare, både för individ och samhälle.

2. VI VILL ATT DE RIKTADE statsbidragen i möjligaste mån ska 
samlas till ett generellt bidrag som är öronmärkt för skolan. 
Förutom att de riktade statsbidragen kostar resurser som  
skulle kunna läggas på att höja kvaliteten i 
förskola och skola, så missgynnar de nya och 
mindre huvudmän som varken har rutinen 
eller den administrativa kapaciteten att söka 
dessa bidrag. 

ULRIKA KARLSSON,  
UTBILDNINGSPOLITISK TALESPERSON

Sverigedemokraterna:
1. GENOM EN STATLIG huvudman kan likvärdiga nycklar skapas 
för att likställa skolan. Digital skolpeng, samma regler för 
friskolor och kommunala skolor, statligt huvudmannaskap för 
skolhälsovården, IT och vaktmästeriet. En långsam övergång 
till att staten återtar skolans alla faciliteter på sikt.

2. MYCKET ENKELT. En statlig skolmyndighet 
istäl let för de 53 vi har idag. Det ska inte läng
re finnas någon tvekan om vem som bestäm
mer i skolan i Sverige.

STEFAN JAKOBSSON,  
SKOLPOLITISK TALESPERSON

Miljöpartiet:
1. DET ÄR VIKTIGT att statens insatser och berörda myndigheters 
stöd till skolutveckling så effektivt som möjligt kan komma 
huvudmän och verksamma inom skolväsendet till del, en 
utredning kommer att presentera förslag kring detta före  
sommaren. ESOrapporten är ett av flera underlag som kom
muner kan använda för att bli mer effektiva.

2. VI SER ATT DET FINNS problem med det nuvarande systemet 
med riktade statsbidrag. Det är viktigt att kommunerna kan 
fokusera på kärnverksamheten och inte byråkrati. Samtidigt 
finns det viktiga poänger med riktade bidrag, för då kan staten 
styra medel dit där det finns stora behov samt snabba på viktiga 
förändringar. Det pågår en översyn av hur 
de riktade statsbidragen kan effektiviseras 
genom att läggas samman eller förenklas, 
liksom en diskussion om hur antalet riktade 
statsbidrag kan minska.

JANINE ALM ERICSON,  
EKONOMISK-POLITISK TALESPERSON

Liberalerna:
1. VALUTA FÖR skattepengarna är en paroll som liberala politiker 
länge använt. Oavsett metod är alla jämförande studier bra, 
men i slutändan handlar det om modiga skolpolitiker som vågar 
fatta beslut om att slå ihop två halvtomma skolor eller rekrytera 
skickliga rektorer. Tydligt ledarskap är den i särklass viktigaste 
faktorn för framgångsrika skolor när det gäller kunskapsresul
tat, studiero och ekonomisk effektivitet.

2. DET KAN FINNAS SKÄL att slå ihop riktade statsbidrag, men 
samtidigt fyller de ett syfte, nämligen att få kommunerna att 
göra rätt saker. Ett bra exempel på resultatet av kommunali
seringen av skolan 1990 är att kommunerna under lång tid 
nedprioriterat skolan när det gäller lärarlö
nerna och att staten ansåg det nödvändigt 
att införa riktade statsbidrag för att höja 
lärarnas löner. Liberalerna vill därför åter
förstatliga skolan.

CHRISTER NYLANDER, VICE ORDFÖRANDE I  
RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT

Kristdemokraterna:
1. DET FINNS FLERA SÄTT att jämföra effektivitet och resultat  
mellan kommunerna. Det är viktigt att göra återkommande 
jämförelser för att kunna värdera hur kostnadseffektiv den 
egna skolan är. Genom att hitta relevanta kommuner att 
jämföra sig med kan man sätta upp realistiska mål för sitt 
utvecklings arbete. Sedan handlar det om att våga prioritera så 
att skattemedlen används på bästa sätt.

2. JA, DEFINITIVT! Den stora mängden statsbidrag orsakar splitt
ring och försvårar huvudmännens långsiktiga planering. Riktade 
bidrag skapar onödig administration och leder inte sällan till 
insatser på områden som annars inte skulle vara prioriterade. 
Antalet riktade bidrag behöver därför minska 
rejält till förmån för ett generellt statligt 
stöd, vilket bättre kan stärka ett långsiktigt 
utvecklingsarbete i kommunerna. Ansvar 
och befogenhet måste hänga ihop!

BENGT GERMUNDSSON, ORDFÖRANDE I MARKARYDS 
KOMMUNSTYRELSE.

Vänsterpartiet:
1. DET STÖRSTA resursslöseriet vi ser är friskolors möjlighet att ta 
ut obegränsade vinster. Pengar som sedan försvinner iväg till 
skatteparadis. För Vänsterpartiet är det viktigt att de pengar vi 
som medborgare betalar i skatt faktiskt går till det de är tänkta 
för, så som vård, skola och omsorg. Därför har vi i samarbete 
med regeringen tagit fram ett lagförslag som ska begränsa 
möjligheten att ta ut övervinster. Vi ser även hur dagens system 
med interndebiteringar tar mycket tid och resurser som istället 
skulle kunna användas till att höja skolornas kvalitet.

2. VÄNSTERPARTIET ÄR FÖR ett förstatligande av 
skolan. Det skulle innebära en mer enhetlig 
och samlad statlig finansiering av skolan, där 
resursfördelningen sker efter faktiska behov 
från början.

DANIEL RIAZAT, UTBILDNINGSPOLITISK TALESPERSON

Valfrågan 2018 
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Regeringens lagrådsremiss i januari blev något av 
en antiklimax, då största nyheten var att försla
get om fullfondering av pensionsskulden tagits 
bort för att utredas än en gång – nu med fokus på 
hur det påverkar balanskravet och kravet på god 

ekonomisk hushållning.
Att dagens blandmodell blir kvar tills vidare är största 

besvikelsen för KEF:s kanslichef Ola Eriksson, anlitad som 
expert i utredningen En ändamålsenlig kommunal redo
visning.

– Att titta på pensionsredovisningen var själva ingången 
för utredningen, säger han.

Förutsatt att riksdagen säger ja till regeringens förslag 
ska årsredovisningen från 2019 ha en ny struktur, där drift 
och investeringsredovisning blir självständiga delar. Fler 
upplysningar ska lämnas om kommunala koncernföretag  
– men färre om de privata utförare som kommunen anlitar.

EN FÖRÄNDRING som kan få resultatet att fladdra upp och 
ner är att finansiella instrument ska bokföras till verkligt 
värde på balansdagen. Orealiserade vinster och förluster 
undantas dock från balanskravets resultat.

På området värdering av tillgångar är en annan 
nyhet att begreppet ”ekonomisk livslängd” ersätts med 
”nyttjande period”. Och denna tillåts vara längre än fem 
år även för immateriella tillgångar, om detta med rimlig 
säkerhet kan fastställas. 

Grundläggande redovisningsprinciper skrivs in i lagen, 
och viktigast där är ”rättvisande bild”. Det ställer tuffare 
krav på förklaring när någon vill avvika från de normer 
som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Lagen definierar även begreppen ”kommunal koncern” 
och ”kommunalt koncernföretag”. Det var en framgång för 
KEF och andra remissinstanser, som ansåg att utredningen 
bara rörde till det med sina nya påfund ”kommunal grupp” 
och ”kommunalgruppsföretag”.

En annan framgång för KEF i remissrundan var mindre 
krävande arkivregler. Här gäller att tiden kortas från tio till 
sju år, som utredningen föreslog. Men utredarna ville inte 
likställa kommuner med andra bokföringsskyldiga när det 
gäller att kunna förstöra dokument då informationen över
förts till andra medier. Här har regeringen lyssnat på kriti
kerna. Dock gäller, som för privata företag, att ursprungligt 
material får förstöras först efter fyra år.

Samtidigt finns en rad förslag i KEF:s remissvar som 
ratats av regeringen. Dit hör att KEF vill ha en tydligare 
skrivning om när kapitalandelsmetoden får användas i 
kommunkoncernens sammanställda redovisning.

– Det fick vi inte igenom. Det blir istället normgivarens 
uppdrag, säger Ola Eriksson.

ANNAT SOM FÖRBIGICKS av regeringen var KEFförslagen om 
att ta bort möjligheten att aktivera ränta och att redovis
ningen av kommunala bidrag till infrastruktur bör göras 
enhetlig. Till det kommer ytterligare ett tiotal obeaktade 
punkter i remissvaret.

– För att sammanfatta så sågades de flesta av våra för
bättringsförslag, säger Ola Eriksson.

Han noterar att flera brister kvarstår och att det bäddar 
för fortsatta problem med efterlevnaden av lagar och nor
mer. Där föreslog KEF en fortsatt utredning med analys om 
orsakerna till de avvikelser som görs. Men inga signaler 
finns om att finansdepartementet vill gå längre. Tvärtom, 
regeringen skriver att den har förtroende för att kom
muner och landsting har både vilja och förmåga att följa 
gällande lagstiftning. 

– I så fall behöver det hända mycket med vilja och förmåga 
till 2019, konstaterar en luttrad Ola Eriksson. ●

n Med oförändrade pensionsregler framstår istället 
värdering till verkligt värde som främsta förändringen 
i nya redovisningslagen. Största framgången för KEF är 
mildrade krav på arkivering.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ 

Redovisningslag 
utan pensionsbeslut 

Viktigaste förändringarna
4  Lagfäst princip om ”rättvisande bild”. Det ställer högre krav på den som 

avviker från RKR:s normering.

4  Värdering till verkligt värde ska göras av placeringar som innehas för 
avkastning eller värdestegring.

4  Tid för arkivering kortas från tio till sju år. Dokument får förstöras om 
informationen överförs till annat material, med vissa undantag.  
Kommuner likställs här med andra bokföringsskyldiga.

Oklart om ny utredning
För att undvika oönskade konsekvenser anser regeringen att det behövs en 
analys av pensionsredovisningen som är mer djupgående och som har ett 
bredare perspektiv än den som gjordes i SOU 2016:24. När och på vilket 
sätt en sådan analys ska göras är inte klart.

KÄLLA: CIVILMINISTER ARDALAN SHEKARABIS PRESSEKRETERARE MATILDA GLAS.

Redovisning 

LAGLYDIG? När nya redovisningslagen träder 
i kraft 2019 prövas  viljan till efterlevnad. Det 
har väl gått så där hittills. BI
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Ola Eriksson.



 KOMMUNAL EKONOMI  #2 2018 27

Nu kan verksamhets plan, 
budget och uppföljning 
samlas på ett ställe. 
Vill du veta hur?

BESLUTSSTÖD SOM DET BORDE VARA

I Hypergene KOMMUN får chefer på olika 
nivåer överblick och kan effektivt arbeta  
med budget, ekonomi, personal, nyckeltal, 
mål och verksamhetsplaner. Hittills har över 
50 kommuner valt oss. Välkommen att läsa 
mer om oss på hypergene.se/kommun.

Vi tre tycker!
… om nya redovisningslagen: 
1. Vad anser du om att förslaget om fullfondering av pensionsskulden 
skjuts upp? 
2. Behövs det en ny lag om god ekonomisk hushållning och balanskrav 
– eller hade din organisation klarat av att hantera effekterna av full-
fondering ändå?

”Vi hade inte klarat en för-
ändring med dagens regler”
n 1. NEGATIVT UTIFRÅN ATT fullfondering skulle 
öka jämförbarheten och leda till mer rättvisande 
balansräkningar. Positivt utifrån svårigheter med 
att snabbt ställa om ekonomistyrningen, främst 
när det gäller att skapa förståelse hos lekmän 
och i den politiska domänen för högre krav på 
överskott och likviditetsmål jämfört med dagens 
norm för god hushållning.
n 2. GIVET ATT DET BLIVIT fullfondering hade det 
varit nödvändigt med ett omtag av reglerna för 
balanskrav, med mera. För Dalarnas del hade 
vi inte klarat en förändring med dagens regler. 
Dalarna har från 2018 inget negativt balansresul-
tat att återställa och har klarat mer än 2 procent 
överskott de senaste två åren.

Peter Hansson, ekonomidirektör, Landstinget 
Dalarna.

n 1. JAG TYCKER PERSONLIGEN det är bra. 
Och det utifrån att vi i Smedjebacken haft 
ganska många år med negativt eget kapital. 
Nu har vi lyckats vända över, och det vore 
tråkigt om vi fick negativt eget kapital igen. 
Men jag vill egentligen ha en förändring till 
fullfondering, och jag är lite kritisk till att 
det över huvud taget funnits en bland-
modell. Man lurar sig lite med den.

n 2. BALANSKRAVET BLIR SVÅRT för vår 
del. Vi kommer inte att nå upp till det 
med fullfondering. Men jag tror inte det 
behövs en ny lag. Däremot tror jag att 
vi, precis som många andra, måste se 
över de nyckeltal och målsättningar vi 
har i våra interna styrdokument för god 
ekonomisk hushållning.

Annelie Johansson, koncernekonomichef, 
Smedjebackens kommun.

”Omställningen blir  
lättare med tiden”
n 1. GENERELLT SETT tycker jag det är viktigt att full-
fondering införs. Men det är klokt att vänta, så att 
kommuner och landsting kan ställa om sin ekono-
mi. Det finns de som inte klarar positiv soliditet 
med fullfondering. Men omställningen  
blir lättare med tiden, eftersom andelen av 
pensions skulden som härrör från tiden före 
1998 minskar i omfång.
n 2. VI HADE KLARAT DET. Vi har 25,9 procent 
soliditet med fullfondering och 44,5 procent 
utan.

Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka kommun.

Peter Hansson.

Annelie Johansson.

Eva Olin.

”Vi måste se över nyckeltal och mål”



KEF
Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

Forskarredaktör och 
 biträdande lektor vid 
Centrum för kommun-
strategiska studier, 
Linköpings universitet.

AKTUELLT. 
Digitala revo-
lutionen är 
över oss.

Föreningsmötet  
21 augusti i Malmö
n NU ÄR seminarieprogrammet för förenings-
mötet i Malmö 21 augusti klart. Det handlar om 
aktualiteter som den digitala revolutionen, redo-
visning, agila arbetssätt och frågan om vad som är 
god kvalitet i ekonomiska beslutsunderlag.

Dessutom presenteras en färsk etikstudie som 
föreningen genomfört bland medlemmarna – 
räkna med en del intressant resultat! Och så koras 
naturligtvis Årets Kommunalekonom! Till detta 
kommer ordinarie föreningsmöte innan det blir 
dags för gemensam middag och underhållning. 
Det är bara att anmäla sig – det brukar bli trångt!

FÖRKLARAR. Roland Svensson förklarar på webben 
vad KEF:s certifieringsprogram innebär.

Certifieringen!
n VET DU vad KEF:s certifieringsprogram innebär? 
Osäker? Surfa i så fall in på KEF:s hemsida och låt 
Roland Svensson förklara hur det hela fungerar på 
mindre än 60 sekunder.
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Tidningen blir digital
n STYRELSEN HAR beslutat om en applikation 
som ska bli en smart och snabb ingång till tid-
ningen och föreningen. Räkna med en mera 
aktuell och digital Kommunal Ekonomi – rakt 
ner i  din mobil!

Under forskarsidorna presenteras forskning som handlar om den 
offentliga marknaden i Sverige och om vilka strategier som kan 
ligga bakom ”för låga anbud”. Under FoUnytt får vi även inblick 

i vad Staffan Furusten (föreståndare för Stockholms centrum för forsk
ning om offentlig sektor) skriver i en bok med titeln ”Dåliga kunder gör 
bra affärer – ett dilemma i offentlig upphandling”. 

I DET HÄR numrets första artikel sam
manfattas publikationen ”Den offent
liga marknaden i Sverige – en empirisk 
analys av den offentliga sektorns inköp” 
(Konkurrensverket 2015). De frågor som 
diskuteras/besvaras i publikationen är: 
Hur mycket lägger enskilda kommuner, 
landsting och statliga myndigheter ner 
varje år på inköp av varor och tjänster? 
Hur ser leverantörerna av dessa varor och 
tjänster ut? Hur många leverantörer rör 
det sig om? Hur är fördelningen mellan 
stora, medelstora och små företag? Hur 
mycket köper den offentliga sektorn av 
sig själv i förhållande till privata leveran
törer? Forskarna som arbetat med publi
kationen är Magnus Arnek, KarlMarkus 
Modén, Stefan Sidholm, Fredrik Tamm 
samt Björn Wahlman. 

I DEN ANDRA artikeln presen terar Johan 
Nyström, verksam som forsknings ledare inom transport ekonomi vid 
Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), forskning om låga 
priser vid anbud. I presentationen framkommer olika strategier för vad 
som kan ligga bakom ”för låga” anbud och på vilka grunder det är giltigt 
att förkasta onormalt låga anbud. Det sistnämnda bygger på studier av 
domslut i en svensk respektive dansk kontext. ●

Låga priser, dåliga 
kunder och den 
offentliga marknaden

”I presentationen 
framkommer 
olika strategier 
för vad som kan 
ligga bakom ”för 
låga” anbud och 
på vilka grunder 
det är giltigt att 
förkasta onor-
malt låga anbud.”

Du har väl inte missat 
att chefsekonom Annika Wallenskog på SKL har 
börjat blogga? Sök på ”ekonomibloggen” och 
”SKL” så hamnar du rätt!



 KOMMUNAL EKONOMI  #2 2018 29

Forskare skriver

Sedan 1990talet har ett antal lagar införts med 
syfte att förbättra kvaliteten i offentliga upphand
lingar, samt i grunden öka valfrihet och effekti
vitet i resursallokeringen. Exempel är lagen om 
valfrihetssystem (LOV) från 2008 och lagen om 

offentlig upphandling (LOU) från 2007. Den senare lagen 
ersattes av en ny lag 2016. I upphandlingsutredningens 
slutbetänkande som föregick denna lag så konstaterades 
det att det fanns stora kunskapsluckor om många aspekter 
av den ”offentliga marknaden”. De kunskapsbrister som 
identifierades var om så basala saker som det totala värdet 
av de faktiska inköp som görs av offentlig sektor, samt om 
leverantörerna till de varor och tjänster som görs av offent
liga myndigheter och bolag.

I PUBLIKATIONEN Den offentliga marknaden i Sverige – en 
empirisk analys av den offentliga sektorns inköp (Konkurrens
verket 2015) försökte vi råda bot på den då rådande kun
skapsbristen.* De frågor som vi försökte besvara var: Hur 
mycket lägger enskilda kommuner, landsting och statliga 

myndigheter ner varje år på inköp av varor och tjänster? 
Hur ser leverantörerna av dessa varor och tjänster ut? Hur 
många leverantörer rör det sig om? Hur är fördelningen 
mellan stora, medelstora och små företag? Hur mycket 
köper den offentliga sektorn av sig själv i förhållande till 
privata leverantörer?

Flera olika försök att uppskatta storleken på offentlig 
upphandling och offentliga inköp har gjorts, med lite olika 
metodik och data. Konkurrensverket uppskattade värdet 
av de totala upphandlingarna 2013 till mellan 240 och 400 
miljarder kronor, vilket inte inkluderar upphandlingar 
av kommun och landstingsmyndigheter. Med en annan 
beräkningsmetod, utgående från nationalräkenskaperna, 
angav Konkurrensverket siffran 600 miljarder. Tidningen 
Dagens samhälle nådde en högre siffra, 820 miljarder. Det 
är således en stor spridning i dessa siffror, ett förhållande 
som inte är särskilt tillfredsställande. 

GENOM ATT ANVÄNDA insamlade data från faktiska utbetal
ningar från myndigheter, offentliga företag och privata 
företag med upphandlingsplikt kunde vi ge en mer precis 
siffra för de totala offentliga och upphandlingspliktiga 
inköpen, det vi kallar för den ”offentliga marknaden”. Data 
samlades in av företaget Double Check genom att, med stöd 
av offentlighetsprincipen, begära ut kopior av myndig
heternas leverantörsreskontra för 2012 och 2013. 

Den totala mängden data som insamlades var cirka 12 
miljoner, vilka senare bearbetades. Bearbetningen innebar 

n En majoritet av de inköp som görs i Sverige är direkt-
upphandlingar och vart femte företag i landet är 
leveran törer till offentlig sektor. Stockholms läns lands-
ting är landets största offentliga upphandlare, visar en 
rapport från Konkurrensverket.

Den offentliga 
marknaden i Sverige

TUNG LEVERANTÖR. ATEA är 
en stor leverantör av IT-tjäns-
ter till kommunsektorn. En ny 
produkt är att vara dataskydds-
ombud till kunder, ett krav 
enligt den nya dataskyddslag-
stiftningen GDPR.
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att varje utbetalning matchades mot den mest troliga 
betalningsmottagaren. Varje leverantör klassificerades 
efter indelningen offentlig/privat, efter bransch och storlek 
(antalet anställda och omsättning). Det gick inte att undvika 
bortfall av data, men cirka 96 procent av kommunernas och 
87 procent av de statliga myndigheternas utbetalningar, 
täcktes in. För landstingen var täckningen 100 procent.

ANTALET OFFENTLIGA ORGAN som potentiellt kan agera köpa re 
på den offentliga marknaden är: 235 statliga myndig heter, 
290 kommuner, 20 landsting/regioner, 167 kommunal
förbund, 51 offentliga korporationer och anstalter, 2 700 
offent ligt ägda aktiebolag och 400 stiftelser och ekonomiska 
föreningar. Studien avgränsades dock till kommunerna, 
landstingen och de statliga myndigheterna. Täckningen var 
således inte fullständig, men dessa tre sektorer svarar för 
en mycket stor del av de offentliga inköpen, både i antal och 
värde. Det totala antalet utbetalningar 2013 var till 212 000 
unika organisationer, där privata företag är i stor majoritet, 
cirka 208 000. 

Dessa siffror innebär att cirka 20 procent av Sveriges 
företag är leverantörer åt den offentliga sektorn. Vad gäller 
värdet av den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster 
2013 kom vi fram till en siffra av 741 miljarder kronor. Denna 
summa fördelar sig någorlunda jämt mellan de tre sektorerna 
(288 miljarder för kommunerna, 211 miljarder för lands
tingen och 241 miljarder för de statliga myndigheterna). 
Eftersom vi inte nått full täckning av alla inköp så innebär 
denna summa en underskattning av de totala inköpen.

DE TRE ENSKILT största statliga inköparna/utbetalarna var 
Trafikverket (50,6 miljarder kronor), SIDA (29,7 miljarder) 
och Försvarets materielverk (18,5). Vi kan här notera att 
majoriteten av SIDA:s utbetalningar var i form av bistånd 
i olika former, varav endast en del är i form av inköp av 
varor och tjänster. Andra stora statliga inköpare är Migra
tionsverket, Rikspolisstyrelsen och Skolverket. De statliga 
myndigheterna köpte en stor andel (43 procent) från andra 
statliga myndigheter och offentliga bolag. Av inköpen från 
privata leverantörer riktades 43 procent till stora företag, 
15 procent till medelstora, 12 procent till små företag och 20 
procent till så kallade mikroföretag. 

Landstingen betalade i genomsnitt ut 10 miljarder till 
sina leverantörer, både offentliga och privata, fördelningen 
mellan dess grupper var cirka 45 procent resp. 55 procent. 
Stockholms läns landsting var den största utbetalaren med 
87,1 miljarder kronor, nästan fyra gånger högre än Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne.

Storleksfördelningen, vad gäller inköpsvärde, av leverantö
rerna var: stora företag 23,4 procent, medelstora 27,7 procent, 
små företag 7,1 procent och mikroföretag 6,7 procent (övriga 
4,1). Inte oväntat görs merparten av landstingens inköp från 
hälso och sjukvårdsrelaterade branscher. Även inköp av 
trafiktjänster för kollektivtrafik utgör en avsevärd andel.

KOMMUNERNA KÖPER VAROR och tjänster från den privata 
sektorn i större utsträckning än de statliga myndigheterna 
och landstingen. Cirka 70 procent av de totala inköpen 
riktades mot privata leverantörer 2013. Eftersom det totala 
inköpsvärdet var cirka 288 miljarder kronor så var det ge

nomsnittliga 
inköpsvärdet 
omkring 1 
miljard kro
nor. Varian
sen mellan 
kommunen 
med det 
största inköpsvär
det (Stockholms stad) och den med det lägsta 
(Hagfors) var dock avsevärd, 23,6 miljarder till 74,9 miljoner 
kronor.

Storleksfördelningen, vad gäller inköpsvärde, av leve
rantörerna var: stora företag 21,2 procent, medelstora 14,6 
procent, små företag 14 procent och mikroföretag 12, 8 
procent (övriga 9,1 procent ). Således har mindre företag en 
relativt sett större betydelse för kommunernas inköp än för 
de statliga myndigheternas och landstingens.

AV DE DRYGT 212 000 leverantörerna stod 5 000 (2,4 procent) 
för 553 miljarder (75 procent). Leverantörernas storleks
fördelning är således mycket skev. Nästan 40 000 leve
rantörer fakturerade för ett högre belopp än den tidigare 
direktupphandlingsgränsen; 116 000 leverantörer erhöll be
talningar som understeg 40 000 kronor. 
Det går därför att dra slutsatsen 
att en majoritet av de inköp 
som görs av offentlig 
sektor görs genom 
direktupphand
lingar. Att fördel
ningen är så skev 
är inte så oväntat 
då karaktären av 
mycken offentlig 
konsumtion är re
laterad till infra
strukturtjänster, 
där mycket stora 
offentliga leveran
törer som Svevia 
och Infranord 
spelar en stor roll. 

För leveran
törer till lands
tingen är exem
pelvis Stockholms läns 
landsting en stor leverantör 
(till sig själv), liksom Apotekens  
Service AB. Bland de privata leveran
törerna kan nämnas Skanska och Nord
stjernan, samt ATEA och Attendo. ●

* Vi är Magnus Arnek, Stefan Sidholm, Fredrik Tamm,  
Björn Wahlman samt artikelförfattaren.

KARL-MARKUS MODÉN är nationalekonom och universi-tetslektor vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Månadens forskare

”Mycken offentlig konsumtion är relate-
rad till infrastrukturtjänster, där mycket 
stora offentliga leverantörer som Svevia 
och Infranord spelar en stor roll.”

Några viktiga slutsatser  
som vi kunnat dra är:
•  En stor andel av de offentliga inköpen görs inom 

sektorn, det vill säga från andra myndigheter.

•  Andel privata företag som är medelstora eller mindre 
är i majoritet antalsmässigt, men inte värdemässigt.

•  En majoritet av inköpen görs genom direktupphand-
lingar, det vill säga de ligger under gränsen för att 
vara upphandlingspliktiga.

Forskare skriver
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Nu kan du få ut rätt 
effekt av den kommunala 
verk samhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?

BESLUTSSTÖD SOM DET BORDE VARA

I Hypergene KOMMUN får chefer på olika 
nivåer överblick och kan effektivt arbeta  
med budget, ekonomi, personal, nyckeltal, 
mål och verksamhetsplaner. Hittills har över  
50 kommuner valt oss. Välkommen att läsa 
mer om oss på hypergene.se/kommun.

Låga upphandlade 
priser – inte alltid bra

Lagen om offentlig upphandling ger den offentliga bestäl
laren rättigheten att förkasta onormalt låga anbud. Det 
handlar om att värna skattemedel och seriös konkurrens. 

Kontrakten i offentliga upphandlingar är inte sällan kom
plexa. Upphandlingar av sjukhus och ITsystem är uppenbar
ligen svåra men även långa, omfattande ramavtal av kontors
material kan vara komplicerade. Det är inte lätt att specificera 
allt som ingår och därutöver beskriva det på ett sätt som går 
att följa upp. Hur mycket kraft upphandlarna än lägger ner, 
blir aldrig kontrakt helt kompletta. Nationalekonomisk teori 
i frågan (som belönades med ett Nobelpris 2016) skiljer mellan 
kompletta och inkompletta kontrakt. Kompletta kontrakt kan 
bara analyseras teoretiskt; analyser av inkompletta kontrakt 
kan däremot baseras på verkliga fall.

Alla kontrakt är i verkligheten inkompletta. Utförare 
kan utnyttja otydliga delar till sin fördel, vilket motverkar 
upphandlingens syfte att få en bra produkt till ett lågt pris. Ett 
exempel på ett sådant utnyttjande är onormalt låga anbuds
priser. I grund och botten handlar det om att en entreprenör 
sänker sitt anbud för att öka sina chanser att vinna upphand
lingen men räknar med att hämta hem de förlorade pengarna 
någon annanstans. Konkret kan tre olika strategier utpekas. 

DEN FÖRSTA HANDLAR om att kräva ersättning för extra arbete 
efter att kontraktet är signerat. Strategin går ut på att lägga 
ett lågt bud, vinna kontraktet för att sedan påpeka att flera 
nödvändiga arbetsmoment eller produkter inte ingår och att 
extra betalning krävs. En strategisk utförare kan förhandla 
upp priset så pass långt att det fortfarande är billigare för be
ställaren att betala än att göra om upphandlingen, den s.k. (i 
brist på bättre svensk översättning) holdup problematiken. 

En annan strategi är att balansera sitt bud, vilket är möj
ligt i så kallade styckpriskontrakt där förfrågningsunder

laget innehåller uppskattade mängder av alla de produkter 
eller tjänster som ska upphandlas. För ett vägprojekt kan den 

listan innehålla 250 olika typer av kvantiteter som behövs för 
att bygga vägen, såsom antal skyltar, meter viltstängsel, kva
dratmeter asfalt, kubikmeter jord som ska schaktas bort o.s.v. 
Anbudet från entreprenörerna består av styckpriser kopplade 

n Finns det något härligare för den offentlige 
upphandlaren än att öppna anbuden och se 
att de ligger rejält under budget. Det kanske 
finns utrymme att anlägga den fina blom-
kreationen vid infarten eller ska biblioteket 
rustas upp? Tankarna svindlar, till dess att 
verkligheten gör sig påmind: Det där anbudet 
måste vi förkasta!

ILLUSTRATION: 

LASSE WIDLUNDLÅGPRIS. Billigt, men inte bra. 

Forskare skriver



32 KOMMUNAL EKONOMI  #2  2018  

FoU-nytt
n I BOKEN Dåliga kunder gör bra affärer diskute-
ras offentliga organisationers inköpsverksamhet 
med utgångspunkt i en studie om upphandlingar 
av managementkonsulter.

Managementkonsulttjänster är komplexa 
och ställer offentliga upphandlare inför svåra 
avvägningar. I boken diskuteras vad som händer 
i praktiken när upphandling ska praktiseras 
när det som ska upphandlas är komplext. Det 
handlar om när det privata möter det offent-
liga, när företag säljer tjänster till organisa-
tioner som tillhö  r offentlig sektor. Ekonomisk 
rationalitet och konkurrens på marknader ska 
vägas mot kvalitet i offentliga åtaganden och 
ansvarstaganden gentemot medborgarna. Hur 
detta balanseras på bästa sätt i praktiken är inte 
självklart och är ständigt föremål för politiskt 
laddade diskussioner.

Offentliga organisationer måste följa LOU, 

men de måste också ta hänsyn till att så effek-
tivt som möjligt se till att de åtaganden som de 
har ansvar för utförs med tillräcklig kvalitet för 
medborgarna. I praktiken väljer därför många of-
fentliga organisationer att vara ”dåliga kunder” 
och inte helt följa reglerna i LOU, för att kunna 
göra bättre inköp. Dilemmat att välja mellan 
att följa reglerna till punkt och pricka eller köpa 
tjänster där man av erfarenhet vet att man får 
valuta för pengarna är svårt. 

En viktig fråga blir om ”regelbrott” där leve-
ransen blir bättre är demokratiskt försvarbara?

En slutsats är att LOU har sin grund i en ideal 
idé om hur marknader fungerar där viktiga 
kunskaper från praktiken och de senaste 30–40 
årens forskning inte tagits hänsyn till. En vidare 
slutsats är därför att LOU kan vara ett hinder 
för ”riktiga” marknader och snarast innebär mer 
organisation.

En bra affär för en dålig kund  

DÅLIGA 
KUNDER 
gör bra af-
färer – ett 
dilemma 
i offentlig 
upphand-
ling. Liber, 
2015, 
Staffan 
Furusten.

till dessa kvantiteter. Totalpriset för anbudet kommer från 
att alla kvantiteter multipliceras med styckpriserna som se
dan summeras. En entreprenör med insikt om felberäknade 
mängder kan höja styckpriser på underskattade kvantiteter 
(som förväntas gå upp) och sänka styckpriset på överskattade 
kvantiteter. Till skillnad från föregående exempel kan denna 
prisstrategi vara svårare att upptäcka, då totalpriset i anbu
det tenderar att ligga på en rimlig nivå, men slutkostnaden 
riskerar att skena om entreprenörens spekulationer är rätt.

Den tredje strategin handlar om att utnyttja brister i 
möjligheterna för beställaren att följa upp kontraktet. Ett lågt 
pris för att vinna anbudet kan då kompenseras genom att inte 
riktigt leverera den produkt som föreskrivs i kontraktet – ett (i 
brist på bättre svensk översättning) moral hazardproblem.

I SAMMANHANGET bör även vinnarens förbannelse (winners 
curse) nämnas. Det är inte en medveten strategi, utan kommer 
av okunskap. En budgivare som inte uppfattar komplexiteten 
i ett uppdrag, undervärderar kostnaderna, kommer att bjuda 
ett för lågt pris och vinner sannolikt upphandlingen. Det är 
problematiskt både för beställaren och vinnande anbuds
givare, men kan inte kategoriseras som en medveten strategi. 

Det kan alltså finns flera anledningar för den offentliga be
ställaren att förkasta låga anbud, vilket också är möjligt enligt 
EUrätten. Utöver att slutnotan för offentligt upphandlade pro
dukter ska minimeras, finns även ett signalvärde för seriösa 
anbudsgivare att strategiskt satta anbud inte ska löna sig. 

EUlagstiftningen gällande onormalt låga anbud är inte 
väldefinierad. Det möjliggör för att praxis utvecklas olika 
i medlemsländerna. Tillsammans med juridikprofessorn 
Grith Skovgaard Ølykke har jag i en nypublicerad studie 
jämfört hur domstolar i Sverige och skiljedomstolar i Dan
mark definierar onormalt låga anbud (Skovgaard Ølykke 
och Nyström, 2018). Vi har studerat på vilka grunder det är 

giltigt att förkasta onor
malt låga anbud genom att 
granska 258 svenska och 
20 danska domslut mellan 
2007–2016 respektive 1999–
2016. Således analyserar vi 
enbart domslut baserade 
på det gamla numera, icke 
gällande EUdirektivet 
Dir. 2004/18 artikel 55.

Studien visar att de 

upphandlande myndigheterna oftast vinner rättsfallen, 
oavsett om det gäller att försvara ett anbud som blivit förkas
tat eller om tredje part vill få ett anbud förkastat. I Sverige 
vinner upphandlande myndighet 77 procent av fallen och 
i Danmark 70 procent av fallen. 73 procent av rättsfallen 
berör tredje part som förlorat upphandlingen och kräver att 
vinnan de anbud ska förkastas som onormalt lågt. Klagan
de part vinner dock inte något av dessa rättsfall, varken i 
Sverige eller Danmark. Vi ser dock en skillnad i hur praxis 
utvecklas mellan de olika länderna gällande vad som utgör 
ett onormalt lågt anbud. Svenska domstolar gör gällande att 
ett anbud enbart kan förkastas om det finns en överhäng
ande risk att den upphandlande produkten inte kommer att 
levereras – d.v.s. att priset är så lågt att vinnande anbud inte 
kommer att kunna leverera en produkt i närheten av vad som 
avsetts. Däremot har upphandlande myndighet inte rätt att 
förkasta ett anbud på enbart ekonomisk ineffektivitet. Om 
det är sannolikt att produkten, t.ex. en väg, kommer att leve
reras men att beställaren kommer att få betala ett överpris, 
utgör inte detta rättslig grund för att förkasta anbudet. Ett 
uppmärksammat fall i Högsta förvaltningsdomstolen ger 
NCC rätt emot Trafikverket (mål nr 657914) att inte få sitt an
bud med negativa styck priser förkastat som onormalt lågt. 
Danska skiljedomstolar har en mer kvantitativ ansats, där de 
definierar ett onormalt lågt anbud i förhållande till det näst 
lägsta anbudet. Ett anbud som är ungefär 30 procent lägre 
anses vara onormalt lågt och rätt att förkasta. 

SEDAN 1 JANUARI 2017 har Sverige en ny lag om offentlig 
upphandling. Analysen ovan bygger på den gamla lagstift
ningen. Beträffande onormalt låga anbud gäller numera att 
den offentliga beställaren är skyldig att ifrågasätta (d.v.s. 
kräva in en förklaring) vid misstänkt låga anbud. Hur praxis 
kommer att utvecklas är fortfarande oklart men klart står att 
den lycklige upphandlaren vid anbudsöppnande fortsatt inte 
får ropa hej för tidigt. ●

Läsa mer!
Skovgaard Ølykke och Nyström (2018) Defining abnor-
mally low tenders – a comparison between Sweden and 
Denmark. Journal of Competition Law & Economics, 
Volume 13, Issue 4, 666–709. 

JOHAN NYSTRÖM  

är forskningsledare inom området 

Transportekonomi vid Statens väg- 

och transportforsknings- 

institutet (VTI). 

Månadens 
forskare

Forskare skriver



Välj grön finansiering  
när ni investerar hållbart
Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar  
som behöver göras för att ställa om samhället i en håll
bar riktning. Väljer ni Gröna lån för att finansiera håll
bara investeringar kommer pengarna från placerare 
som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad 
för miljön. 

Via Kommuninvest har hittills fler än 150 kommunala  
investeringsprojekt finansierats med Gröna lån, till 
ett totalt värde om över 27 miljarder kronor. Lånen 
finansieras genom att Kommuninvest emitterar gröna  
obligationer, som till stor del köps av gröna investe
rare. Kommuninvest har hittills emitterat tre gröna  

obligationer och är Sveriges största emittent av gröna  
obligationer. Gröna lån kan som i Rättviks fall användas  
för att finansiera avloppsreningsverk, men även sats
ningar på förnybar energi och nya gröna stadsdelar 
och bostäder (vårt ramverk omfattar åtta projekt
kategorier). Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärk
samma och driva på miljöarbetet och underlätta  
samarbete mellan ekonomi och miljöspecialister. 

Gröna lån från Kommuninvest är enklare och mer 
kostnadseffektiva än andra gröna finansieringsformer. 
På löptider över tre år har Kommuninvests Gröna lån 
till och med bättre villkor än våra normala lån.

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 288 kommuner och landsting/regioner i ett effektivt och stabilt 
finanssamarbete. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar cirka 50 procent av den kommunala låneskulden.

www.kommuninvest.se/gronalan

Avloppsreningsverket i Rättvik har byggts om för att 
klara högre miljökrav, utöka kapaciteten och få en 
mer energieffektiv rening. Investeringen har till stor 
del finansierats med Gröna lån från Kommuninvest.
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Krönikan

För att få den kommunala verksamheten att fungera 
krävs det, precis som i alla typer av organisationer 
och företag, en hel del inköp från externa parter. 
Det handlar om varor, tjänster, entreprenader och 
köp av verksamheter och det handlar om en stor del 

av budgeten, de facto en av de största kostnadsposterna. Så 
stor del att jag anser att inköpen får oförtjänt lite uppmärk
samhet. Hur kan det vara så att inköpsfrågor i många fall 
fortfarande inte diskuteras särskilt mycket på ledningsnivå 
och på budgetmöten? Inköpsfrågan får fokus först när det 
går dåligt med ekonomin, då är det inte helt ovanligt att det 
kommer beslut om inköpsstopp.

Det kanske är dags att vi på riktigt börjar diskutera 
inköpsfrågor på ledningsnivå och med ett strategiskt 
perspektiv. Det kanske är dags att vi börjar få upphand
lingschefer, verksamhetschefer och ekonomer att börja 
samarbeta kring inköpsfrågan. Inköpsfrågan hör hemma i 
ett mycket tidigare skede än då själva upphandlingen eller 
avropet sker. 

POLITISKA BESLUT OCH styrdokument är en del av grunden 
till hur vi kravställer och paketerar våra upphandlingar. 
Krav kostar pengar, ju högre kvalitetskrav desto högre pris. 
Hur ska de avtal vi tecknar mot bakgrund av detta matcha 
verksamheternas budget? Hur ska en förskolechef kunna 
hålla sin budget om priserna i våra upphandlade avtal inte 
på något sätt bygger på hur mycket pengar denne har i sin 
budget för inköp? 

Inom privata företagsvärlden har konstaterats att hur in
köp styrs har en avgörande betydelse för företags lönsam
het då varje sparad inköpskrona till 100 procent återfinns 
i företagets resultat. Detta i kombination med att det finns 

ett antal undersökningar som visar att kunskapen om hur 
stor kostnadsposten för inköp är i det egna företaget bland 
beslutsfattare ofta är liten ger ett område med minst sagt 
förbättringspotential. Jag tror personligen inte att detta är 
unikt för privata företag, utan snarare en lika vanlig förete
else i offentliga verksamheter. 

VI BEHÖVER TA ett helhetsgrepp över inköpen och styra och 
följa upp dem löpande på ett effektivt sätt. Vi behöver ha 
frågan om inköp med på agendan redan vid arbetet med 
budget och medelsfördelning och ta med inköpsfrågan vid 
arbetet med interna kontroller. Vi kan minska kostnader, 
höja kvaliteten samt styra ekonomiska, miljö och hållbar
hetsmål genom att ha fokus på inköpsfrågorna redan i ett 
tidigt skede. Vi behöver förebygga dålig ekonomi genom 
mer strategi och kontroll. 

Genom att medvetandegöra och höja kunskapen kring 
inköpsfrågor på ledningsnivå och samtidigt genomföra 
inköpsanalyser för att få kontroll över organisationens 
inköpsmönster får vi en grundläggande kunskap om hur vi 
bör arbeta med inköpsfrågorna i våra respektive kommu
ner. Och vi gör det bäst genom att göra det tillsammans, 
chefer, inköpsfunktioner och ekonomer. ●

Månadens 
krönikör

Starta budgeten med inköpen!

SOFIA ELMEHOLT 
Upphandlingscontroller i Härnö-
sands kommun och prisades med 
"Handslaget" som landets bästa 
offentliga upphandlare år 2014. 
Civilekonom som tidigare har 
jobbat med redovisningsfrågor.

”Vi behöver ha frågan om 
inköp med på agendan redan 
vid arbetet med budget och 
medelsfördelning.”



Vi på Arribatec har lång erfarenhet av 
Unit4 Business World ON! (Agresso), men även andra

affärs- och ”bäst i klassen” system som 
tillsammans kan skapa den optimala digitala processen.

Vår mission är att våra kunders behov, utmaningar och existerande 
systemlandskap skall vara grunden för att identifiera de rätta lösningarna.

Vi hjälper er att bli mer digitala 
och effektiva genom 

innovativt användande av IT!

arribatec.com

Skicka ett mail till oss för mer info! 
mariette.larsson@arribatec.com eller ingrid.franceschini@arribatec.com

Läs mer på arribatec.com!



Posttidning B
Kommunal Ekonomi
Norra Skeppsbron 5 A
803 10 Gävle

Visma Enterprise AB • 010-141 15 00 • sales.enterpriseab@visma.com • visma.se/enterprise

Välkommen till Ekonomidagarna 2018
En konferens med fokus på digitalisering, automatisering och effektivisering. 

Tillfället för dig som är systemförvaltare, controller eller verksamhetsutvecklare 
och vill påverka utvecklingen av Vismas Affärslösningar. 

→ Stockholm 24-25 maj  → Båstad 30-31 maj

Är du kund och vill veta mer/anmäla dig? Besök:
visma.se/ekonomidagarna2018




