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Sammanfattning
Under slutet av 2014 och inledningen av 2015 genomfördes en djupgående genomlysning av Gävle
kommunkoncerns hela inköpsprocess. I den genomlysningen behandlades inte alternativa lösningar till
upphandlingsarbete genom Inköp Gävleborg. Genomlysningen resulterade dels i ett pågående
förändringsarbete utifrån de förbättringsområden som identifierades, dels i ett uppdrag att även utreda
upphandlingsverksamheten för Gävle kommun.
Resultatet av den utredningen är det som presenteras i denna rapport.
Utredningens fokus har varit Gävle kommuns förutsättningar att uppnå en så god
upphandlingsverksamhet som möjligt. Utredningen har därför inte tittat på andra intressenter som
bolag, kommunalförbund eller andra kommuner och eventuella konsekvenser för länet. Den tidigare
genomlysningen av Gävle kommunkoncerns hela inköpsprocess har nyttjas som utgångspunkt för att
spara tid.
Utredningen har utförts enligt följande:







Samlat in/verifierat/analyserat volymuppgifter och kostnader
Intervjuer, Inköp Gävleborg/Johan Almesjö samt andra upphandlande myndigheter i form av
kommuner och bolag
o Organisation, styrning, samarbeten, volymer mm
Avstämningar/utlåtanden med inköpsrådet och Inköp Gävleborg
o Slutsats/rekommendation har enbart diskuterats med inköpsrådet
En SWOT-analys har utförts på olika alternativ och respektive alternativ har utvärderats djupgående i
sju dimensioner utifrån lämplighet för Gävle kommun
På resultatet/rekommendationen har en känslighetsanalys utförts

Tre alternativa driftsformer av hur upphandlingsverksamheten kan organiseras i Gävle kommun har
värderats,
A. Inköp Gävleborg med reviderad förbundsordning
B. Upphandling i egen regi
C. Upphandlingssamverkan i annan form

Utifrån ett verksamhets- och tjänstemannaperspektiv bedöms alternativet ”B upphandling i egen regi”
som den lösning som bäst stödjer de av verksamheten högst viktade perspektiven ”lätt att göra rätt”
och ”rätt vara/tjänst” jämfört med de andra driftsformerna.
Utredningen har identifierat ett antal kritiska punkter som oavsett framtida vägval måste adresseras
och hanteras för att upphandlingsprocessen skall kunna bli ett effektivt verktyg för kommunens
styrning.
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1

Bakgrund

Gävle kommunkoncern (GK) består av 7 förvaltningar, 4 koncernbolag och 4 kommunalförbund som
upphandlar varor och tjänster i stor omfattning. Ansvaret för upphandlingarna är delat mellan
kommunen/koncernbolagen och kommunalförbundet Inköp Gävleborg (IX).
Att ha flera åtskilda organisationer som ansvarar för angränsande uppgifter inom inköp och
upphandling skapar utmaningar inom samordning och kommunikation. I nuläget skapar roller, ansvar
och mandat otydlighet för strategiskt arbete.
GK behöver en analys av nuvarande situation, av kommunens uppdrag till förbundet och dess
leverans, samt alternativa lösningar. GK behöver vidare ett beslutsunderlag i syfte att belysa
strategiska och operativa frågeställningar för ett fortsatt engagemang i IX.

1.1

Rapportens syfte

Rapporten syftar till att utgöra beslutsunderlag för fortsatt beredning avseende beslut genom att samlat
belysa:




Lägesbild idag, styrkor och svagheter, effektiviseringspotential
Fortsatt engagemang i Inköp Gävleborg, kostnader, intäkter och utvecklingsbehov, justering av
förbundsordning
Alternativ till engagemang i inköpsförbundet, olika organisationsformer, samt ekonomiska och
kvalitativa konsekvenser kopplat till detta.

Kommunkoncernens arbete inom förvaltningarna är i fokus. Utgångspunkten är att
Kommunkoncernens bolag, liksom idag, har frihet att genomföra inköp i enlighet med ägardirektiv
vilket man ofta nyttjar genom att välja vart och hur man fördelar upphandlingar, volymköp som inte är
verksamhetskritiska hanteras ofta av IX.
Arbetet har omfattat förvaltningar, bolag samt IX, men inte övriga förbund.
Beslutsunderlaget är framtaget av en arbetsgrupp under perioden april-augusti. För detaljer se Bilaga
A.

1.2

Övergripande trender

Inköpsverksamhet generellt behöver anpassas till framtidens trender och krav. Inom ett antal viktiga
områden pågår kontinuerlig utveckling. Nedan redogörs kortfattat för trender och omvärldsfaktorer
som kan påverka framtida utveckling:








Strategiska betydelsen av upphandling tydliggörs och får mer uppmärksamhet. Inköp och upphandling
får som följd en mer central roll inom många kommuners organisation. Utifrån ökat fokus på
upphandling bildades 2015 Upphandlingsmyndigheten (ur en del av Konkurrensverket) med målet att
stödja, förvalta och utveckla den offentliga upphandlingen. Under sommaren 2016 har regeringen
publicerat Sveriges första nationella upphandlingsstrategi.
Stora kommuner/landsting har tydliggjort fokus på att skapa förutsättningar för synergier mellan de
olika verksamheterna inom koncernträdet, tvärs förvaltnings/nämnd/bolagsorganisation. Genom ökad
centralisering förutses synergier i intern kompetensutveckling och resursanvändning uppstå, samt ökat
fokus på servicegrad ut mot beställande verksamheter, kostnadsfördelar, och strategisk och samlad
hantering av lokal leverantörsmarknad.
Avtalsuppföljning har varit en eftersatt fråga som kommer att utvecklas mer. Systemstöd finns
tillgängliga för att underlätta prioritering och uppföljningsarbete, eftersom de strategiskt viktiga
upphandlingarna bör vara i fokus, med tillhörande dedikerade roller för strategiskt upphandlingsarbete.
Ett strategiskt fokus kräver kvalificerad arbetskraft och differentierade roller såsom kategoriledare,
inköpscontrollers, avtalscontrollers, logistiksamordnare, upphandlare inom specifika områden etc.
Bemanningsbehovet i kommunerna har ökat som en följd av detta.
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I takt med att de strategiska inköpsområdena får mer uppmärksamhet väljer många kommuner att nyttja
nationella samarbeten såsom SKL Kommentus och Kammarkollegiet för standardiserade produkter,
såsom olika förbrukningsmaterial eller IT-tjänster etc, men även söka effektiva samarbeten genom mer
eller mindre formaliserade sätt.
EU:s nya upphandlings- och koncessionsdirektiv som inkorporeras i svensk lag senast 1/1 2017
innehåller ett obligatorium att alla upphandlande myndigheter måste genomföra upphandling med
elektroniska medel. Detta omfattar krav på e-kommunikation (elektronisk upphandlingsdokumentation),
men inget krav på att e-upphandling måste göras med hjälp av ett e-upphandlingssystem eller en eupphandlingsplattform.
Allt fler upphandlande myndigheter går över till e-handel. Uppföljningen underlättas, i synnerhet vad
gäller avtalstrohet. För att processen ska bli effektiv, måste även leverantörerna kunna hantera
elektroniska beställningar och fakturor.

Dessa trender och omvärldsfaktorer måste beaktas och hanteras oavsett GK framtida vägval
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2

Nuläget för inköpsverksamheten

Gävle kommunkoncern (GK) handlade varor och tjänster för totalt ca 2,3 MDSEK under 20141.
Avräknat hyror, köp av verksamhet, kontojusteringar, transaktioner mellan kommunala bolag, bidrag,
ersättningar och avgifter, hanteras årligen ca 800-900 MSEK som köp av varor eller tjänster inom
kommunens verksamheter.
Med ”upphandling” avses här de aktiviteter som sammantaget leder fram till att avtal tecknas i
enlighet med kommunens policy och gällande lagar. Med ”inköp” avses här ett samlingsbegrepp där
analys, strategi, upphandling, beställning(avrop) och uppföljning ingår. I ”inköp” kan därmed hela
flödet från behov till betalning räknas in. Det innebär att beställning/orderläggning, godsmottag,
fakturamatchning (mot avtal, beställning och leverans) och leverantörsbetalning ingår.
Utvalda delar av Gävle kommuns upphandlingsverksamhet har sedan 1996 samordnats i
kommunalförbund, först i Gästrike Inköp som 2007 uppgick i kommunförbundet Inköp Gävleborg
(IX). Den principiella ansvarsfördelningen kring upphandlingsverksamhetens regleras i kommunförbundets förbundsordning. Det innebär att merparten av inköpsområdena såsom transport, konsulter,
IT etc. upphandlas av IX. För komplexa kategorier med särskilda lagkrav såsom köp av verksamhet,
anläggning och byggnation och personlig assistans åligger ansvaret för upphandling kvar hos GK.
GK finansierar, utifrån antalet innevånare, mer än 1/3 av IX ekonomi
Inför en upphandling är det GKs ansvar att definiera krav och volymbehov medan IX genomför
upphandlingarna (samordna kravställning, bistå med upphandlingskompetens, upprätta
förfrågningsunderlag, annonsera, hantera frågor, öppna anbud, dokumentera utvärderingar, tilldela
avtal), detta gör för förbundets 10 medlemskommuner.
GKs förvaltningar köper individuellt, både för kommungemensam offentlig verksamhet (ex.
byggentreprenader) och för förvaltningsspecifikt internt bruk (t.ex. möbler). Hur inköp utförs och hur
ansvaret är organiserat skiljer sig också mellan GKs förvaltningar och kan variera stort. Antal
beställare, befogenheter, köpmönster och kunskap om inköp och offentlig upphandling skiljer sig
därmed mycket mellan förvaltningar men även mellan olika köp. Att få helt likvärdiga processer är
inte rimligt utifrån förvaltningarnas olika verksamheter, storlek och inköpsbehov.
Ett inköpsråd med en representant från varje förvaltning och bolag har etablerats under 2015 för att
koordinera och styra GKs upphandlings- och inköpsarbete. Den interna organisationen skall samverka
med IX för att skapa en effektiv inköpsprocess
IX uppfattas ibland av GKs verksamheter (förvaltningar) som ett filter för de behov som
verksamheterna har, med konsekvens att de själva behöver vara väldigt pålästa och ihärdiga i
krav/behovskommunikation. Det innebär att arbetet inte genomförs på effektivaste sättet för att
tillgodose Gävles verksamheters krav och behov, utan mer för att tillgodose den totala
behovsbilden/prioriteringen tvärs tio medlemskommuner.
Bland de bärande principerna för IX finns regionstanken som innebär ökat fokus på bl.a. regionens
lokala näringsliv och enkla upphandlingar, samt att samtidigt realisera skalfördelar och effektivisera
upphandlingsverksamheten. Utöver upphandlingar via IX pågår andra former av
upphandlingssamarbeten inom och utom regionen, via branschorganisationer och mellan olika bolag.
Analys från 20152 visar att det fortfarande finns utvecklingspotential främst i samarbetet mellan GK
och IX inom inköpsstrategiska frågor. Bland slutsatserna finns att GK behöver bli en bättre och mer

1

”Översyn av inköpsprocessen” (EY, 2015)
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strategisk beställare för att nå ytterligare inköpsvinster (främst fokuserade på att nå bättre
inköpsresultat/effektiva avtal men även ytterligare samordningsvinster).
Nulägesanalysen påvisar en oklar ansvarsfördelning mellan GK och IX utifrån
kravfångst/avvägningar, koordineringsarbete, inköpsområden och valfrihet till extratjänster som t.ex.
direktupphandlingar och stöd i förnyad konkurrensutsättning, samt aktiv avtalsförvaltning. Ansvaret
för direktupphandlingar ligger hos kommunen men IX erbjuder och genomför direktupphandlingar
mot avgift som tjänst åt andra kommuner.
Vidare visar den genomförda studien att IX upplevs besitta sakkunskap och ha ett aktivt samarbete
med kommunkoncernen men att IX inte alltid levererar i tid och med bristande kvalitet. Samt att
prioriteringar inte styrs av GK då IX arbetar mot flera kommuner och bolag. På en övergripande nivå
så upplevs det som att upphandlingsprocessen utförs enligt lagen men med många förseningar. Sådana
förseningar kan få konsekvenser hos GK verksamheter som är beroende av att avtal finns för plats för
att kunna utföra sin verksamhet, men även för att vara lagenliga. Vidare har brister inom den
övergripande styrningen identifierats t.ex. hur vissa transporter eller material handlats upp av Inköp
Gävleborg utan att följa kommunens kravbild.
Den geografiska spridningen och det faktum att många referensgruppsmöten och andra möten sker på
annan ort uppfattas som problematiskt då det kräver främst restid, men även orsakar andra kostnader
och även ibland negativ miljöbelastning.
Rekommendationerna från den tidigare utredningen (2015) kring utveckling av samarbetet
sammanfattas genom:




Inriktning och målsättning som beslutas och förankras med kommunens ledning
Organisatoriska förutsättningar för ett förändrat arbetssätt som säkerställer tydlighet i ansvar hos såväl
förvaltningar och i dialog med Inköp Gävleborg
Genomförande av fokuserade arbetsinsatser inom prioriterade inköpsområden

Utifrån utredningen pågår ett kommuninternt projekt som aktivt arbetar med implementering av
rekommendationerna.
Nedan redovisas GKs interna fulltidsekvivalenter (årsarbetare/FTE) inom upphandlingsverksamheten
och angränsande områden. Dessa bedöms bestå oavsett vägval/scenario, varför dessa resurser
behandlas som konstanta och därmed ”out-of-scope” i följande scenarieanalys.

Figur 1. Övergripande organisationskarta för inköp över kommunkoncernen

Nedan redovisas utvald grundfakta kring GK och IX avseende volymer och kostnader:

2
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GK
Förvaltningar
Antal anställda (FTE) inom
upphandlingsverksamheten
(upphandlare)
Antal övriga anställda (FTE) inom
angränsande områden3

Bolag

Total

Unikt GK

13 (Q2 2016)

N/A

15 (Q2 2016)

9,7

619

619

ca 100

0

559

118

138

36

0

3+2

Antal gällande avtal4
Antal genomförda upphandlingar
(2015)5
Totalt
Varav direktupphandlingar

IX

2

18

Upphandlingsresultat6 (genomsnittligt
anbud/vinnande anbud)
Kostnader för resurser och övriga
löpande driftskostnader7

12% (Q1 2016)
N/A

N/A

15,0 MSEK

5,6 MSEK

IT-stöd, administration etc8.

N/A

N/A

2,3 MSEK

N/A

Kostnader för tilläggsbeställningar /
ej inkluderade grundavgift9

N/A

N/A

1,3 MSEK

0,49
MSEK

Tabell 1. Översikt grundinformation GK / IX

Kostnaderna för IX verksamhet fördelas procentuellt utifrån befolkningsunderlaget per den 1
november året innan budgetens fastställande. GK’s del av förbundsavgiften till IX uppgick för 2015
till 5,6 Mkr, vilket utgör 37,4% av total fördelad finansiering.
IX genomförde 82 upphandlingar (118 inkl. direktupphandlingar (DU)) för GK räkning under 2015.
Totalt genomförde IX 559 upphandlingar varav 138 direktupphandlingar. År 2014 genomförde IX ca
420 upphandlingar (exkl. DU), varav GK deltog i ca 80 upphandlingar10.
Direktupphandlingar (DU) kommer efter sommaren 2016 att göras av GK i egen regi genom en
heltidsresurs, då systemstöd också finns kommer ingen ytterligare finansiering krävas. År 2015
betalade GK ca 0,5 MSEK för IX direktupphandlingstjänst.
I inledningen av 2016 fanns 619 avtal fördelat på 246 unika avtalsområden för GK’s del

2.1

Analys av nulägesinformation

IX har redovisat underskott de tre senaste räkenskapsåren. GK betalar ca 5-7 MSEK årligen (5,6
MSEK i fast avgift + rörliga avgifter för kommunkoncern och bolag för 2016) för IX:s tjänster (37,4%
av totalt erlagda fasta avgifter till IX).

”Översyn av inköpsprocessen” (EY, 2015)
”Inför budget 2017” (Gävle kommun, 2016), samt ppt ”Möte IX april -Inför budget 2017_frågeställingar 2016…” (Inköp Gävleborg,
2016), “Gävle kommun avtalslista maj 2016” (Gävle kommun, 2016)
5 “Gävle kommun - analyser, planering och prognoser” (Inköp Gävleborg, 2016)
6 “Preliminär besparingsberäkning Q1 2016” (Inköp Gävleborg, 2016). IX gör löpande besparingsberäkningar där de räknar på
mellanskillnaden mellan snittpriset på inkomna anbud och priset för vinnande anbud.
7 “Produktionsutveckling 2016-03-18” samt xls ”Medel för 2016 2015 11 23 ver 4” (Inköp Gävleborg, 2016). Kostnadsutvecklingen de
senaste åren har överstigit intäkterna, vilket ackumulerat ett underskott. I tabellen redovisas fast finansiering 2015. Till detta kommer rörlig
finansiering (DU, bolag etc) samt Vinnova.
8 ”Inför budget 2017” (Gävle kommun, 2016), samt ppt ”Möte IX april -Inför budget 2017_frågeställingar 2016…” (Inköp Gävleborg, 2016)
9 Skriftlig kontakt med Inköp Gävleborg (2016)
10 Inköp Gävleborg
3
4
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Finansieringsandelen motsvarar ca 9,7 anställda av IX totalt 26 anställda (eller 4,8 av IX 13 utpekade
upphandlare). För 5-7 MSEK finns utrymme att anställa motsvarande ca 6-10 personer i egen regi för
eget upphandlingsarbete.
Både ekonomin med behov av extra medel och effekterna av förbundssamarbetet utmanas genom
ökade upphandlingsvolymer, från 342st 2014 till 424st 2015 (avser kontrakt, ramavtal och objekt, ej
DU)
Personalomsättning inom IX gör att produktionskapaciteten minskar samtidigt som behovsbilden (att
genomföra upphandlingar) ökar, vilket också kan påverka volymen då risken är att optioner avropats
på grund av resursbrist vilket kan ge snedvikt i balansen mellan åren.
IX har initierat en efterfrågad uppdatering av förbundsordningen, vilket har ”pausats” fram till dess att
GK genomfört denna genomlysning av möjliga lösningar.
De kommunala bolagen väljer själva om de vill nyttja IX:s tjänster och betalar rörligt för detta.
Ersättningen kan skilja sig väsentligt från ett år till ett annat. Bolagen bedömer att de har bättre
förutsättningar att genomföra egna effektiva upphandlingar inom sina verksamheter men nyttjar gärna
volymupphandlingar av förbrukningsmaterial utförda av IX eller annan likvärdig aktör. IX tjänster
utnyttjas främst vid annonseringstjänster, men de kommunala bolagen nyttjar även IX som en
”upphandlingskonsult” för specifika upphandlingar.

2.2

Förväntan på framtida resurser och volymer

IX ekonomiska situation behöver hanteras. IX efterfrågar preliminärt +2 årsarbetare/FTE för att
återbesätta personalomsättning. IX prognosticerar antalet upphandlingar kommer att öka med ca 10%
årligen, detta till trots att direktupphandlingarna, som utgjort ca 25% av upphandlingarna och ingått i
statistiken, kommer återtas i egen regi av flera av kommunerna under 2016 och 2017.
GK förväntas delta i ca 100 upphandlingar genom IX regi under 2016.
IX kostnader förväntas preliminärt öka med ca 6 Mkr, som de önskar erhålla som engångsbelopp för
att täcka ekonomiskt underskott. Det innebär ca 1,1-2,2 MSEK i ökad kostnad hos GK, beroende på
finansieringslösning för existerande underskott (engångsbelopp eller spridd över flera år).
Finansieringen av IX sker genom fördelning av kostnaderna, i den mån de inte täcks på annat sätt
(såsom bolagens nyttjande, specifika upphandlingar, DU) mellan medlemmarna, baserat på antal
innevånare i kommunen året innan11.

För 2015 har fördelningsnyckeln varit 37,4% av kostnaderna. Det är oklart hur detta har tillämpats
tidigare år då underlag12 för 2013-15 uppvisar konstant fördelningsnyckel för samtliga kommuner
(37,4% för Gävle).
Översikt över befolkningsandel
Gävle
98 877
Hudiksvall 36 975
Bollnäs
26 594

39%
15%
11%

11

Förbundsordning paragraf 9
12 Medel för 2015 16 11 23 ver4
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Söderhamn 25 785
10%
Ljusdal
19 027
8%
Ovanåker 11 469
5%
Nordanstig 9 490
4%
Hofors
9 435
4%
Älvkarleby 9 293
4%
Ockelbo
5 849
2%
Tabell 2. Kommunförbundets IX medlemmar (antal innevånare, %), SCB 2015-12-31.

I händelse att detta justeras riskerar medlemskommunerna där antal invånare ökar relativt de övriga
bära en allt större del av den fördelade kostnaden. Vid utgången av 2015 hade Gävle 39,1% av
förbundets invånare13 vilket skulle motsvara 0,25 MSEK kostnadsökning av 2015 års
kostnadsfördelning. Hur befolkningsprognosen mellan kommunerna inom förbundet ser ut har inte
analyserats. SKL konstaterade år 2009 att prognosen för 2035 innebär en befolkningsökning i bl.a.
Gävle samtidigt som ett antal andra kommuner inom förbundet förväntas negativ tillväxt.

13

SCB 2015-12-31
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3

Styrande parametrar för framåtblickande utveckling

Fem styrande grundprinciper har valts som analysramverk för utvärdering av scenarierna.
Utöver politiska ambitioner med samverkan genom kommunförbund kan upphandlingseffektivitet
uppnås. Att mäta upphandlingseffektiviteten genom nyckeltal är vanskligt då hänsyn till flera olika
parametrar behöver tas för att nå en balanserad upphandlingsverksamhet. Det finns många områden
t.ex. lagstiftning, upphandlingspraxis, faktisk kravutformning i upphandlingar, och förändringar i
leverantörsbas som påverkar hur väl upphandlingsverksamheten fungerar.
Rapporten söker därför att fånga effektivitetsparametrar ur flera olika perspektiv för kunna värdera
alternativ mot varandra och dra slutsatser från.
De grundläggande principerna som rapporten utvärderar scenarier/handlingsalternativ mot är:
1.
2.
3.

4.

5.

Upphandlingseffektivitet: Att upphandlingar sker rättssäkert och resurseffektivt, inklusive att
kravställningsarbete sker effektivt.
Rätt vara/tjänst: Att upphandlingsresultaten (d.v.s. ytterst den köpta varan eller tjänsten) ska vara
enligt efterfrågad kvalitet och till rätt pris utifrån verksamheternas behov
Inköpssynergier och hävstänger: Att skattemedel som används för att köpa varorna och tjänsterna
nyttjas på bästa sätt, d.v.s. att synergier, stordriftsfördelar, paketering av efterfrågade varor och tjänster
t.ex. genom funktionsupphandling eller skapandet av varukorgar, och andra upphandlingshävstänger
används för att nå bästa ekonomi.
Lätt att göra rätt: Att hantering av upphandlad vara/tjänst inte medför icke kalkylerade kostnader
inom andra områden (t.ex. tidskrävande/svåra beställningsförfaranden, stora behov av
utbildning/medarbetare som därmed inte är tillgängliga för sin respektive huvudverksamhet/uppgift,
otydlig avtalsförvaltning, långa leveranstider med stora lager eller ”på-stan-köp” som följd).
Politisk avvägning: Att politisk styrning inom andra områden (t.ex. miljö, närhet, arbetstillfällen), vägs
av mot ovan principer. Det innebär att kommunpolitiska målsättningar effektivt kan omvandlas till
överväganden inom upphandlingsverksamheten för att kunna användas för att upphandla rätt varor och
tjänster. Politisk avvägning inkluderar även den regional samverkan både i landskapet och i länet och
hur det påverkas av olika val

A. Kostnad: Kostnaden för upphandlingsverksamheten ska vara så låg som möjligt.
B. Risk: Risker med upphandlingsverksamheten går att identifieras och hanteras. Det innebär däremot inte
att riskerna ska vara så låga som möjligt.

Ovan styrande grundprinciper har analyserats utifrån ett antal parametrar för att tydliggöra förväntade
kostnader och effekter.
Nedan synliga parametrar ger vägledning kring i vilka områden som en framtida
upphandlingsverksamhet behöver prestera i och möjliggör grundläggande jämförelser mellan olika
alternativ. En ”bock” nedan innebär att den synliga parametern påverkar den styrande principen:
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Tabell 3. Tabell över mätbara upphandlingsparametrar och övergripande målsättningar

Sammanvägning av de olika parametrarna till förväntade kostnader och effekter på de övergripande
styrande principerna möjliggör utvärdering av möjliga handlingsalternativ för GK
upphandlingsverksamhet.
Analysmodellen består av tre delar:
1.

2.
3.

Respektive scenarios lämplighet utvärderas utifrån styrande principer, kostnader samt risker.
Utvärdering och överväganden har genomförts inom respektive styrande princip för att klargöra
vilket/vilka scenarios som har i) övervägande fördelar, ii) balanserar för- och nackdelar, eller har iii)
övervägande nackdelar.
I denna utvärdering återfinns även slutsatser från jämförelser med andra kommuner/organisationer.
Analys av grovt estimerade kostnader; investeringsbehov och driftskostnader.
Analys av respektive scenarios risker.

Sammantaget utgör ovan tre delar grund för rapportens rekommendation avseende GKs
handlingsalternativ.
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3.1

Inköpsrådets värdering av de styrande principerna

Inköpsrådet i Gävle kommunkoncern (varje rådsmedlem individuellt) har värderat hur viktiga de anser
att principerna 1-5 samt variablerna A och B är i utformande av en framtida lösning dvs. hur viktiga
respektive 1-5 och A/B är.

Figur 2. Vägledning vid tolkning av styrande parametrar

Slutsatsen är att principerna 1, 2 och 4 (upphandlingseffektivitet, rätt vara/tjänst och lätt att göra rätt)
värderas som mest viktiga, medan variabel A (kostnad) värderas som minst viktig.
Det finns inga väsentliga skillnader mellan hur förvaltningsrepresentanter och bolagsrepresentanter
svarat. De tre viktigaste områdena är desamma.



Område 2. Rätt vara/tjänst noteras ha stört skillnad i bedömning, där förvaltningarna ser detta som den
viktigaste faktorn (12.8 jämfört med 11,8 för bolagsrepresentanterna).
Den näst största skillnaden (6,3 för förvaltningsrepresentanter jämfört med 5,6 för bolagsrepresentanter)
är hur viktigt kostnaden är.

En förklarande faktor till resultatet är den synpunkt som framförts av flertalet svarande att det
sannolikt blir dyrare att ha ett ”billigt” inköps- och upphandlingsstöd som inte fyller kraven och inte
levererar rätt vara/tjänst.
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4

Analys av möjliga scenarier

Det finns olika vägar att gå för att utveckla inköp och upphandlingsfunktionen. Grundförutsättningen
är att vägvalen omfattar de upphandlingar och inköp som regleras inom IX, dock med utgångspunkt att
förbundsordningen har reviderats och dagens upplevda brister korrigerats fullt ut.
Möjliga scenarier har kondenserats till alternativ A, B och C nedan:
A. Inköp Gävleborg 2.0
 Tydliggöra uppdrag, roller och ansvarsfördelning
 Förbättrad planering och samordning
 Standardiserade avtal som kan användas för fler kommuner
 Differentiering av upphandlingsstöd och upphandlingsstrategier för olika områden
 Översyn av finansieringsmodell
 Förbättrade och säkrare leveranser
 Förbättrad tillgång till korrekt information
 Justering av förbundsordning
 Förutsätter samsyn och aktiva involvering från alla parter
B. Inköpsfunktion i egen regi
 Inköps- och upphandlingsverksamheten tas tillbaka i egen regi av GK
 En central upphandlingsfunktion byggs upp (5-6 upphandlare)
 Ad-hoc/behovsstyrt samarbete med andra (t.ex. SKL, KK, Sandviken, IX)
 Systemstöd utvecklas/anpassas
C. Nytt samarbete tillsammans med andra
 Ny samverkansmodell, t.ex. inköpssamverkan med andra organisationer (t.ex. Sandviken eller
Regionen) eller samlad service (t.ex. servicenämnd) inom flera områden (ekonomi, IT, HR) med
flera kommuner

Nedan följer en redogörelse för överväganden inom respektive analyserad parameter. Varje parameter
avslutas med en sammanvägd värdering över de tre scenariernas lämplighet relativt varandra.

4.1

Upphandlingseffektivitet

Utgångspunkt är att upphandlingar sker rättssäkert och resurseffektivt, inklusive ett effektivt
kravställningsarbete. Antal upphandlare och upphandlingar givet en viss effektivitet är den primära
kostnadsdrivaren
4.1.1 Upphandlingseffektivitet utifrån synliga parametrar
IX har ett av Sveriges största upphandlingsflöden och hamnade på tredje plats i landet efter endast
Trafikverket och Stockholms stad 2014 enligt Konkurrensverkets mätningar14. Eftersom
bolagsupphandlingar och andra komplexa upphandlingar inte hanteras har IX en möjlighet att uppnå
en mycket hög upphandlingseffektivitet. De stora flödena av arbete som de 500-700 gällande avtalen
genererar för GK ställer stora kav på resurser, kompetens och systemstöd.
Beloppet motsvarande GKs andel av förbundsavgiften till IX på 5,6 MSEK för 2015 ger ekonomiskt
utrymme att anställa motsvarande ca 6-10 personer i egen regi (alternativ B) för eget

1414

Konkurrensverket rapport 2015:9 ”Statistik om upphandlingar som genomförts under 2014!

14 / 39

upphandlingsarbete. Direktupphandlingar (DU) kommer efter sommaren 2016 att göras av GK i egen
regi genom en heltidsresurs som inte kräver ytterligare finansiering. GK betalade 0,5 MSEK för IX
direktupphandlingstjänst tidigare. Bolagen bedömer att de har bättre förutsättningar att genomföra
egna effektiva upphandlingar och nyttjar IX främst som en annonseringstjänst, men även som
”upphandlingskonsult” för specifika upphandlingar.
IX ligger lite över riksgenomsnittet i andel överprövade upphandlingar enligt Konkurrensverkets
senast tillgängliga data. Siffran för IX 2014 var 8,8% av jämföra med strax under 7,6% som är
riksgenomsnitt. Enligt data fem år bakåt i tiden är denna andel relativt konstant15. Detta kräver en
organisation som är kan hantera ca 25 överprövningar per år i form av en god beredskap att orka driva
process.
4.1.2 Jämförelser med andra
Medverkande kommuner i jämförelseanalysen har en central inköpsfunktion i egen regi som uppvisar
en dimensionering av inköpsfunktionen som ligger runt ca 20 upphandlingar per upphandlare och år. I
de flesta fall upphandlar bolagen i egen regi och i många fall genomförs direktupphandlingarna ute i
verksamheten.
Kommunerna i jämförelseanalysen samverkar med andra kommuner på varierande sätt, Växjö
kommun upphandlar för sju andra kommuner i Kronobergs län. Eskilstuna samordnar lämpliga
upphandlingar med främst Västerås, men även ibland med Strängnäs. Sandviken deltar där så är
lämpligt i samarbetet Uppsam.
4.1.3 Kvalitativ analys baserade på input från styrgruppen och Inköpsrådet
Det har väckts farhågor att IX förenklar upphandlingsarbetet för att öka effektiviteten, vilket medför
att varje upphandling kräver både ett relativt omfattande för- och efterarbete för GK. Detta innebär att
alternativen A, B och C kräver i princip samma antal resurser fördelade på rollerna 1) Ledning, 2)
Samordning inom förvaltning; 3) Upphandlare. Det som styr resursbehovet är framförallt antalet
upphandlingar som hanteras, dess komplexitet och mängden arbete. Dataanalysen visar att IX även i
nära framtid (alternativ A) kommer att hantera ungefär 100 upphandlingar för GK eftersom
direktupphandlingarna tas hem i egen regi.
Hur IX löpande hanterar resurssituationen blir avgörande hur alternativ A kan genomföras. Om
personal slutar kommer gemensam utveckling försenas och effektivitetsresultat utebli. Antal
upphandlare på IX har under de första fem månaderna 2016 sjunkit från 18 till 13 årsanställda/FTE.
Med IX estimerade ökning i antal upphandlingar för 2016 i förhållande till 2015 (ca 10%) innebär
detta att effektiviteten måste stiga från ca 30 upphandlingar per upphandlare och år till 35. Detta bör
balanseras med nyrekryteringar inom snar framtid.
4.1.4 Känslighetsanalys
IX uppvisar en förhållandevis hög produktivitet på ca 30 upphandlingar (alla områden inkluderade)
per upphandlare. Vanligtvis ligger detta nyckeltal inom stat, kommun och landsting på 5-20, utan
hänsyn till komplexitet i upphandlingskravarbete/förfarande. Antagandet att produktiviteten i
alternativ B är 20 upphandlingar per upphandlare och år, vilket skulle innebära att 100 upphandlingar
per år kräver 5-6 upphandlare, vilket är väsentligt färre än de 9,716 (se 3.2) tjänster som GK idag
betalar IX för och som även skulle gälla för alternativ A. Om mer än 200 upphandlingar görs och
kostnaderna i IX är konstanta, kommer GK uppnå högre kostnadseffektivitet än vad GK finansierar i

Ibid.
Andelen avser del av totala IX-medarbetare, inklusive delar såsom administration, ekonomi, kommunikation,
och ledning

15
16
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en samlad leverans genom A. I dagsläget finns inget som tyder på att uppåt 200 upphandlingar skulle
behöva hanteras per år av GK.
4.1.5 Sammanfattande lämplighetsbedömning
Upphandlingseffektiviteten är högre per person i alternativ A med nuvarande produktivitetstakt, men
kvaliteten kan bli lidande. I alternativ B måste rekryteringar göras.
Sammantaget har inget alternativ någon tydlig fördel och de tre har olika risker som behöver hanteras
för att bli fullt ut lyckosam. För alternativ A gäller det att faktiskt kunna hantera standardisering,
differentierade krav tillsammans med ökad samverkan. I alternativ B blir utmaningen att bibehålla
effektivitet trots färre upphandlingar per person. Alternativ C är ännu svårt att uttala sig om
Alla tre alternativen har för och nackdelar och bedöms därmed likvärdiga (om än med olika
perspektiv).

4.2

Rätt vara/tjänst

Utgångspunkt är att upphandlingsresultaten (d.v.s. ytterst den köpta varan eller tjänsten) ska vara
enligt rätt avvägd kvalitet och till rätt pris.
4.2.1 Rätt vara/tjänst utifrån synliga parametrar
Vad som är rätt vara/tjänst kan råda delade uppfattningar om. Pris, kvalitet och näringslivspolitiska
hänsyn skall vägas mot varandra. Förmåga att skapa attraktivitet i upphandlingarna leder till fler
anbudsgivare vilket ökar sannolikheten för rätt vara/tjänst ur samtliga aspekter ovan.
Attraktiviteten ökas främst genom väl avvägd behovsanalys (inkl. estimerade volymer) och
kravställning. Ju närmare en upphandlare befinner sig den verksamhet som har behovet, desto bättre
kan behovsbilden matchas mot leverantörens vara/tjänst avseende såväl innehåll, volym och pris samt
förmåga att möta övergripande mål. Närhet och tillgänglighet ökar också nätverkande och därmed
förutsättningar till god kommunikation och informationsutbyte. Gemensamma upphandlingsplaner
med samplanerade upphandlingar bör kunna framtvinga en längre strategisk horisont, men både
kvalitet och näringslivspolitiska hänsyn kan få stå tillbaka.
4.2.2 Jämförelser med andra
Samtliga kommuner som medverkat i jämförelseanalysen påtalar vikten av närheten till verksamheten
för att erhålla rätt vara/tjänst. Detta har varit en av de främsta anledningarna till att bl.a. Helsingborg,
Växjö, Sollentuna, Lidingö, Sandviken och Eskilstuna väljer egen kontroll framför samarbeten. Dessa
kommuner upplever även att de hittat balansen mellan kärnkompetens samlad på en central
upphandlingsenhet och att upphandlarna jobbar nära verksamheterna. Samtliga analyserade kommuner
påtalar att nationella samarbeten som SKL Kommentus har en tendens att äventyra rätt vara eftersom
kravställningen ofta bli alltför standardiserad. Denna problematik blir särskilt tydlig vad gäller
kravställning vid e-handel samt olika regleringar exempelvis inom transporter. Med bristande
specialistkunskap och unik het i kravställning/behovsbild blir SKL/gemensam upphandling lämpligast
för avtal på standardiserade produkter. Några av jämförda kommuner lyfter fram specifika områden
där de samarbetar för att kunna uppnå kritisk massa, bl.a. inom social omsorg, där
sakkunskap/tolkning av lagrum är kritiskt för att handla upp rätt vara/tjänst.
4.2.3 Kvalitativ analys baserade på input från styrgruppen och Inköpsrådet
En grundförutsättning för en fungerande inköpsorganisation är en välfungerande analys av existerande
och framtida behov i form av förvaltningarnas verksamhetsplanering, strategiskt arbete kring utbud,
existerande avtalstäckning, avtalsrullning etc. Att ha två åtskilda organisationer med angränsande
uppgifter skapar utmaningar inom kommunikation och samordning. En lösning där GK inte fullt ut
hanterar inköp och upphandling ställer krav på att den externa organisationen följer respektive
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kommuns riktlinjer och samtidigt agerar som kommunernas ”öga” vad gäller helhet. I både alternativ
A och C är därför dessa utmaningar större. Analysen vittnar om att i dagens samverkansmodell
prioriteras kvantitet framför kvalitet. I alternativ B finns en naturlig och nära koppling mellan
kravställning och upphandling. Risken är att det enskilda avtalet blir dyrare, men möjligheten för
högre/rätt kvalitet på vara och tjänst ökar.
4.2.4 Känslighetsanalys
En stor och central inköpsorganisation i egen regi har generellt sett bättre förutsättningar att arbeta
strategiskt med exempelvis kategoristyrning, spendanalyser etc. i syfte att styra inköpen, ofta till ett
färre antal leverantörer. Fördelen med detta är att färre upphandlingar och köp från små leverantörer
frigör tid att arbeta strategiskt utöver hävstångseffekter vid större volymer på utvalda leverantörer.
Framförallt sker effekthemtagning genom 1) avtalade varor och tjänster köps från upphandlade
leverantörer (d.v.s. ökad avtalstrohet), med avtalade priser/villkor som konsekvens, och 2) reducerad
tid som läggs på avtals- och fakturaadministration. Sammanfattningsvis blir resultatet effektivt och
mindre kostsamt. Alternativ A och B ter sig relativt likvärdiga vad gäller att skapa dessa
förutsättningar. Alternativ B innebär förvisso färre årsarbetare/FTE, men ger å andra sidan full kontroll
över organisationens utformning och prioriteringar.
Antalet anbudslämnare är en viktig faktor att ta hänsyn till för att uppnå konkurrens. Bedömningen är
att dagens ordning med antalet anbudslämnare för GKs upphandlingar i IX regi fortsatt skulle vara
intresserade av att lämna anbud på GKs förfrågningar. Då ett antal upphandlingar redan idag sker för i
huvudsak GK görs vidare bedömningen att antalet anbudsgivare inte nämnvärt borde minska, men att
inte heller en ökning tydligt kan tillgodoräknas alternativ B.
Det finns emellertid ingen direkt korrelation men ”effektivt och mindre kostsamt” och efterfrågad
kvalitet på vara och tjänst. Ur ett strikt rätt vara/tjänst-perspektiv kan eller bör inte hänsyn tas till
exempelvis främjande av lokala eller småskaliga leverantörer. Denna typ av hänsyn måste balanseras
upp i styrande dokument (vilket IX nya upphandlingspolicy gör). Den svåra balansen mellan centralt
inköp och lokala avtal hanteras rimligen enklast i alternativ B där GK har frågan helt inom eget
beslutsmandat.
4.2.5 Sammanfattande lämplighetsbedömning
Störst sannolikhet för rätt vara/tjänst uppnås i alternativ B. I alternativ A är det klarlagt att
kompromisser behövs för att kunna uppnå rätt vara/tjänst vilket riskerar påverka GK negativt. I
alternativ C, är det otydligt vilka hänsyn som behöver tas, men genom att ha frihet att tydligare välja
samarbetsformer och deltagare, finns (vid implementeringsövervägandet) större flexibilitet än i B.
Sammantaget bedöms B ha fördelar (närhet och tydlig kravställning) som inte är lika framträdande i A
eller C. Inom C finns många frågetecken, men initiativet att samordna med andra (eller inte) för att nå
rätt/vara tjänst ligger närmare när valet ligger hos GK.
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4.3

Inköpssynergier och hävstänger

Att skattemedel som används för att köpa varorna och tjänsterna nyttjas på bästa sätt, dvs att synergier,
stordriftsfördelar, paketering av efterfrågade varor och tjänster, och andra upphandlingshävstänger
används för att nå bästa ekonomi.
4.3.1 Inköpssynergier och hävstänger utifrån synliga parametrar
En av hörnstenarna i IX verksamhet är att det i regionen finns goda förutsättningar för ett
upphandlingssamarbete givet de stora flödena (tredje största i landet), som kan samordnas. Inom
ramen för dagens IX var 83% av samtliga IX upphandlingar 2015 samordnade, det vill säga att avtalen
omfattade mer än en beställare (kommun/bolag). GK har efter en genomgång estimerat att ca 30% av
avtalen som IX upphandlat åt GK givit någon form av skalfördelar för Gävle kommunkoncern genom
samordning med andra kommuner inom IX. IX gör beräkningar på hur upphandlingen slår genom att
beräkna skillnaden mellan snittpriset på alla inkomna anbud och priset för vinnande anbud. Den
kalkylerade besparingspotentialen för kvartal 1 2016 motsvarade ca 12%17.
4.3.2 Jämförelser med andra
Jämförelseanalysen visar att även kommuner som bedriver sin inköpsverksamhet i egen regi, aktivt
nyttjar olika icke-bindande samarbetsformer, men med varierande erfarenheter. Sandviken nyttjar
exempelvis IX dels genom att hänga på samordnade upphandlingar dels genom att köpa tjänster
styckvis. I och med att Sandviken inte är medlem i IX, upplevs IX:s tjänster enligt ovan som dyra.
Växjös modell (se ovan under Upphandlingseffektivitet) medför svårigheter när en upphandling inte är
lämplig för samordning pga. olika krav från medverkande kommuner på produkter/tjänster.
Systemupphandlingar kan exempelvis ge ett sämre utfall för Växjö pga. att flera mindre kommuner
medverkar.
Lidingö och Sollentuna är båda med i Stockholm Inköpscentral (STIC). Samordningen är värdefull i
tidskrävande upphandlingar inom social omsorg. I Eskilstuna bedrivs regionalt samarbete i form av
samordnade upphandlingar med främst Västerås. Uppsala är en av de mer betydande aktörerna i det
regionala samarbetet UPPSAM som bedöms fungera väl. Även enklare nationella samarbeten såsom
SKL Kommentus (ex. förbrukningsvaror) och Kammarkollegiet (ex. IT) nyttjas av alla om än i
varierande grad, där de flesta jämförelsekommuner tycks vara överens om att åtminstone SKL kan bli
lite väl standardiserat och icke-behovsanpassat samt att finansieringsmodellen inte alltid premierar
prispress.
Arbetet med inköpsutveckling i Göteborg har inneburit att upphandlingsarbetet övergår till
förvaltningsform från bolag. Ett bärande argument är att genom denna förändring kommer det
strategiska behovsarbetet närmare förvaltningar och bolag, med ökad tydlighet gentemot
leverantörsmarknaden som en önskad effekt, givet stadens planerade investeringar.
4.3.3 Kvalitativ analys baserade på input från styrgruppen och Inköpsrådet
Som tidigare nämnts innebär goda förutsättningar för strategiskt inköpsarbete skalfördelar och
hävstång på leverantörsmarknaden. Förutsättningarna för detta bedöms som bättre ju större
inköpsorganisationen är. Alternativ A och C är båda större dimensionerande än alternativ B.
Alternativ C inrymmer potentiellt stora samordningseffekter inom fler områden än inköp och
upphandling (ekonomi, IT, HR). Största vinsterna i alternativ C ligger sannolikt inte inom

17

Det vill säga att det vinnande anbudet är 12% lägre än om ett ”medelanbud” skulle antagits. I genomsnitt har ca 3.5
leverantörer lämnat anbud (årsgenomsnitt 2008-2015). Analys över huruvida resultat av respektive genomförd upphandling
beror på utformning av anbud/paketering eller volym/stordrift har ej genomförts.
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inköpsområdet utan inom samlad service på andra områden. Viss samlad service finns redan idag, men
i mycket begränsad omfattning. Inställningen i kommunen är att verka för samverkan och initiala
diskussioner förs på ekonomiområdet, vilket skulle kunna ge stärkt leverantörsreskontra och
avtalsuppföljning. Om alternativ B väljs kommer enligt GK “alternativ C knacka på dörren följande
dag” det vill säga att andra aktörer vill undersöka formerna för samarbete alternativt att politiska
diskussioner förs i denna riktning.
4.3.4 Känslighetsanalys
En tidsatt, konsoliderad och prioriterad plan över kommande upphandlingar de närmaste åren är något
som går att uppnå oavsett alternativ. Vad som däremot talar för alternativ A och C är möjligheten att
redan i behovsanalysen koordinera GK:s behov av varor och tjänster med andra kommuners.
Samordnat inköp (alternativ A) eller centraliserad service (alternativ C) ger vidare både högre
redundans och lägre sårbarhet vid frånvaro, uppsägningar och arbetstoppar. Dock skapar alternativ B
bättre möjligheter till styrning och omplanering efter eget behov vid sådana tillfällen. Förändrade
behov och plötsliga investeringar ”landar mjukare” ju fler som delar. Alla potentiella synergier
förutsätter ett välfungerande samarbete i både styrnings- och operativa frågor, vilket inte skall tas för
givet, vare sig i alternativ A eller C. I denna del krävs att positiva och negativa lärdomar från dagens
IX tas tillvara. En av lärdomarna torde vara att påverkansmöjligheter i ett samarbetsorgan skulle kunna
styras utifrån finansieringsandel.
En annan aspekt är att alternativ B inte nödvändigtvis behöver innebära synergiförluster eftersom en
stor kommunal organisation också har stor möjlighet att styra tid och prioritera, vilket kan ses som
interna synergier. Inga kompromisser behöver heller göras vid komplexa och /eller strategiskt
betydelsefulla upphandlingar. För alla typer av utvecklingskostnader, processförbättringar och
investeringar i systemstöd kan GK antas åtnjuta stordriftsfördelar om de kan dela kostnaden med
andra. I alternativ A blir andelen av investeringskostnaden sannolikt 30-40% att jämföra med 100% i
alternativ B och uppskattas till allt emellan ca 20 till 80% i alternativ C.
4.3.5 Sammanfattande lämplighetsbedömning
Inköpssynergier erhålls genom volym, men det får inte ske på bekostnad av exempelvis
rätt/vara/tjänst, I alternativ A och C erhålls skalfördelar, men med risk för alltför låg precision i rätt
vara/tjänst. I alternativ B är risken lägre, men det finns inga direkta skalfördelar och sannolikt mindre
inköpsvolymer, däremot kan vissa interna synergier uppstå.
Sammantaget bedöms alternativen A och C som likvärdiga. En egen regi-lösning har sämre
grundförutsättningar att nå synergier, än de två övriga alternativen.

4.4

Lätt att göra rätt

Utgångspunkten är att hantering av upphandlad vara/tjänst inte ska innebära icke kalkylerade
kostnader inom andra områden (t.ex. tidskrävande/svåra beställningsförfaranden, stora behov av
utbildning/medarbetare som därmed inte är tillgängliga för sin respektive huvudverksamhet/uppgift,
otydlig avtalsförvaltning, långa leveranstider med stora lager eller ”på-stan-köp” som följd).
4.4.1 Lätt att göra rätt utifrån synliga parametrar
Som beskrivits i nulägeskapitlet upplever GK förlorat inflytande och service i och med delegation till
IX. Samarbetet har inte realiserat tydliga stordriftsfördelar. Bland utmaningarna kan nämnas en
bristande upphandlingsplan som ger en kort strategisk horisont (ca 3 år) och disharmoni vad gäller
systemstöd. GK har exempelvis ett annat avropssystem än övriga kommuner dit leverantörerna är
anslutna. Stordriftsambitioner och möjligheter till att nå till regional samverkan har minskat GKs
förvaltningars möjligheter till att få ”lätt att göra rätt”.
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I översynen från 2015 konstaterades avtalstrohet kartlades genom att IX gör ett utdrag ur GKs
leverantörsreskontra med information om leverantör, ansvar och kontering och jämför därefter denna
data med avtal de har i sitt register baserat på leverantörens organisationsnummer. Detta innebär att
avtalstroheten inte kan bedömas, givet denna definition. Idag bedömer inte Inköp Gävleborg om
inköpet gäller avtalade produkter eller tjänster, d.v.s. avtalstrohet utan bara om det finns ett avtal eller
inte. I översynen rekommenderades att utreda möjligheten till analysstöd för följa upp inköpsvolymen
per avtal, avtalstroheten, i befintliga system.
4.4.2 Jämförelser med andra
Mognadsgraden vad gäller uppföljning varierar mellan de jämförda kommunerna, men ett tydligt
samband kan skönjas mellan kommunens storlek, som i allt väsentligt korrelerar med antal
årsanställda/FTE inom upphandling. Lidingö är undantaget som, sin storlek till trots (5
årsanställda/FTE), bevisar att det kan vara ”lätt att göra rätt” om upphandlingsverksamheten jobbar
strategiskt med tydliga processer. Södertälje kommun arbetar med en leveransmodell som innebär
stark kategoristyrning i 6 huvudprocesser. Kopplat till detta finns en avtalsdatabas som möjliggör
noggrann uppföljning där avvikelser i avtalstrohet rapporteras för hantering. Telge Inköp anser att en
kritisk massa av kvalificerade medarbetare är nödvändig för att bedriva strategiskt inköpsarbete. Små
kommuner bedöms därmed inte ha den möjligheten, varför samarbeten gynnar framförallt dessa.
Medelstora kommuner (i Gävles storlek) såsom Eskilstuna, Sollentuna och Växjö menar däremot att
de har möjligheten att bygga upp denna kompetens internt.
4.4.3 Kvalitativ analys baserade på input från styrgruppen och Inköpsrådet
Att en upphandlande myndighet ”lever och andas” avtalen har lyfts fram som en kritisk
framgångsfaktor på detta område. En kommun vet sannolikt bäst själv vilka upphandlingar och avtal
som behöver prioriteras och kan löpande anpassa sig därefter. Ambitionen för
upphandlingsverksamheten är avgörande för vilken organisationsform som bäst undviker snedsteg
dvs. om enheten ”endast” skall agera upphandlingsfabrik eller om det finns ambitioner att jobba mer
värdeskapande, strategiskt och verksamhetsnära.
4.4.4 Känslighetsanalys
Med rätt stöd för att kontrollera avtalsefterlevnad och mäta avtalstrohet skapas en möjlighet till en
tydlig kravställning då kommunkoncernen kan analysera sin inköpsvolym per produkt/kategori och
kan därmed även garantera leverantörer volymer. Ökad avtalstrohet (och bevis på att avtalstrohet har
prioriterat) kan enligt KPMG benchmarkdata i genomsnitt ge ca 2% bättre listpriser vid kommande
upphandling och dessutom möjlighet till volymrabatter vilket kan ge betydande besparingar. Snabbare
och effektivare administration med fakturamatchning beräknas enligt samma benchmarkdata spara en
till flera minuter per faktura, vilket skulle ge betydande effektivitetsvinster.
Vår bedömning är att ett aktivt arbete med kategoristyrning, analysstöd och avtalsdatabas underlättar
avtalstroheten och därmed ger bättre avtal och potentiellt även bättre avtalspriser. Bra avtalspriser och
volymrabatter utnyttjas effektivt vilket kan ge betydande besparingar. Ett sådant arbete uppfattas
troligen också positivt av näringslivet. Både alternativ A och B har stora delar av systemstöden på
plats men det kan krävas olika vidare anpassningar, För alternativ A bör nuvarande avtalsdatabas
utvecklas ytterligare och för alternativ B bör full implementation av Agresso e-handel (inklusive
utveckling av fakturahanteringen) genomföras och analysverktyget utvecklas vidare.
I alternativ B erhålls en nära koppling mellan upphandlingens kravställning, upphandlare och
nyttjandet av avtalet, ibland benämns detta att en beställare också ”lever och andas” avtalen. Denna
koppling är svår att ersätta även med mycket sofistikerade systemstöd.
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4.4.5 Sammanfattande lämplighetsbedömning
Lätt att göra rätt är det om det finns kontroll över inköpsprocessen, avropsarbete och
avtalsvård/efterlevnad. Avtalen behöver ”levas och andas”, där B har bäst förutsättningar, och det
finns svårigheter idag som behöver arbetas bort i en samlad lösning (A).
I C kan man från grunden utveckla en bättre lösning (t.ex. rätt deltagare och rätt gränssnitt) och
därmed också uppnå mer fördelar än i A. Exakt vilka fördelar är dock svåra att säga, då designen inte
är fastställd.

4.5

Politisk avvägning

Utgångspunkten är att politisk styrning inom övriga områden (t.ex. miljö, närhet, arbetstillfällen), vägs
av mot ovan principer. Det innebär att kommunpolitiska målsättningar effektivt kan omvandlas till
överväganden inom upphandlingsverksamheten för att kunna användas för att upphandla rätt varor och
tjänster. Vidare behövs överväganden kring kommunens politiska mål och lokala hänsyn både till
medborgare och näringsliv kontra regionpolitiskt förhållningssätt till utträdet.
4.5.1 Politisk avvägning utifrån synliga parametrar
Lokala hänsyn för kommuninvånare och näringsliv är ur detta perspektiv ofta överordnat effektivitet
och ekonomiska besparingar. En inköpsfunktion som ligger nära verksamheten i de kommunala
förvaltningarna har bättre förutsättningar att tillgodose lokal hänsyn. Politiska mål konkretiseras ofta i
policys. I nuläget utför GK arbete med att kontrollera IX upphandlingar/kravsspecifikationer mot GK
olika kommunpolicys. I en inköpsfunktion i egen regi skulle dessa policys styra direkt.
Regional samverkan återfinns i många kommuners visionära arbete och är något av en politisk
hjätefråga. Det som idag omnämns som en hög grad av upphandlingssamordning inom IX innebär att
avtalen omfattar mer än en beställare (kommun). Här finns risk för förväntansgap kring vad regional
samverkan innebär, t.ex. gemensamma leverantörsträffar, politisk enighet kring
logistiklösningar/samtransporter, näringslivsutveckling regionala samverkansfrågor som behöver
hanteras, då regional samverkan kan uppnås och mätas på många vis.
4.5.2 Jämförelser med andra
Politisk styrning kommenteras ur olika perspektiv av jämförelsekommunernas representanter. När
upphandling bedrivs i bolagsform, som i Telge Inköp, finns en risk för mindre insyn/styrning från
politiska organ. Detta har hanterats genom att Telge Inköp tar över upphandlingen när en
kravspecifikation skapats av de kommunala förvaltningarna. Det åvilar sedan Telge inköp att
säkerställa efterlevnad av regler och kommunernas krav.
Gemensamt för alla jämförelsekommuner är dock vikten av närheten till verksamheten, vilket gör att
den politiska styrningen får fullt genomslag. I Göteborg har upphandlingsverksamheten nyligen
omvärderats från sin bolagsform och ansetts för viktig för att hanteras gemensamt med andra mer
transaktionsorienterade gemensamma resurser inom kommunkoncernen. I Helsingborg har
upphandlingsenheten processansvar för inköp och upphandling som skär genom hela kommunen för
att säkerställa kommunens höga politiska ambitioner om hållbarhet och sociala krav.
4.5.3 Kvalitativ analys baserade på input från styrgruppen och Inköpsrådet
Alternativ A är det säkra och minst riskfyllda alternativet ur det regionpolitiska perspektivet. En ny
förbundsordning som tar nödvändiga hänsyn till både styrnings- och operativa frågeställningar har
förutsättningar för att utgöra en tillfredsställande lösning. Alternativ B och sannolikt även C innebär
att GK utträder ur IX.
Däremot ger åtminstone alternativ B en direktare och säkrare styrning och påverkan mot den egna
kommunen
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4.5.4 Känslighetsanalys
Alternativ B ger GK bäst förutsättningar att kunna leverera mot Gävles politiska mål. En
upphandlingsfunktion i egen regi lyder direkt under kommunens styrande dokument avseende
exempelvis miljö, närhet och näringsliv. En naturlig röd tråd kan upprätthållas från politiska beslut via
förvaltningarnas behov till en utförande upphandlingsenhet.
Det finns stor risk att GK:s slutliga vägval kommer vinklas till regionspolitik med innebörd att GK
(oavsett slutligt vägval) inte tar ansvar som regionens motor. Svaren behöver vara tydliga och inte
enbart ”ekonomiskt egoistiska”. Vidare behöver hänsyn tas till utvecklingen kring en framtida
Svealandsregion då Gävles roll i en större region blir avsevärt mindre och hur man vill påverka
upphandlingsfrågorna, direkt utifrån kommunens primära behov eller genom IX.
Utträde ur IX förefaller politiskt känsligt endast under förutsättning att alternativen innehåller lägre
ambitioner avseende regional samverkan. Alternativ B kan mycket väl innehålla en komponent av adhoc/behovsstyrt samarbete med andra (t.ex. SKL Kommentus, Kammarkollegiet, Sandvikens
kommun, övriga IX-kommuner m.fl.). Vad som däremot är en faktor att ta hänsyn till är att alternativ
C kan vara politisk mer tungmanövrerat både internt och externt, då nya parter och konstellationer
skall komma överens.
Ett nytt samarbete (alternativ C) kan ge stora besparingar på lång sikt även om dessa i dagsläget är
svåra att kvantifiera.
4.5.5 Sammanfattande lämplighetsbedömning
Mest attraktivt ur ett styrningsperspektiv är alternativ B där man på bästa sätt kan efterleva de
kommunpolitiska målen. Alternativ A är bra ur ett regionpolitiskt perspektiv eftersom samverkan
inom länet inte utmanas. Alternativ C kommer som sannolikt ett svar på att man lämnar A, vilket gör
att B balanseras på ett positivt sätt även ur det regionalpolitiska perspektivet.
Sammantaget innebär samtliga alternativ att olika målsättningar ställs motvarandra för avvägning,
egennytta och prioritet för eget politiskt mandat mot samverkan och risk för långsammare politisk
styrning (där tydlighet och direkta avvägningar behövs). Inget alternativ är därmed särskiljande.
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4.6

Kostnader för att nå respektive scenario

Antaganden för kostnadsestimat (enligt notering i tabell, nedan):
1.

2.
3.
4.
5.
6.


2-4 ytterligare upphandlare för att hantera prognosticerad upphandlings-volym och återrekrytering.
Estimerad kostnad är beräknad på 37,4% (GKs andel) av 4 x 0,7 MSEK i årslön (inkl. sociala
avgifter)
5-8 upphandlare (snitt 6,5). Estimerad kostnad är beräknad på 100% av 6,5 x 0,7 MSEK i årslön
(inkl. sociala avgifter)
Uppskattning av kostnader för licenser för befintliga system (Agresso e-handel, Kommers, Visma)
och implementering av nya system
Uppskattning av interna och externa kostnader för förändringsarbete, separation och rekrytering.
För Alt. A 37,4% av IX estimerade 2,5 MSEK och för Alt. B 100% av estimerade 1,5-2,5 MSEK.
Estimerad kostnad för utbildning och övrig kompetensutveckling (konferenser etc.)
Uppskattning av GKs del av fast och rörlig finansiering utöver driftkostnader
Konstanta variabler: Dagens roller inom Gävle kommunkoncern är konstanta oavsett alternativ,
samt att direktupphandlingar är konstant och beräknas kosta 0,5 MSEK oavsett alternativ

Kostnadsposter
(MSEK)

A. Inköp Gävleborg 2.0

B. Egen regi

Investering

Investering

Upphandlare

11

Systemstöd

0,083

Utvecklingskostnader

0,5-0,94

Avgift / Engångstillskott

15

Bolagens upphandlingar
TOTAL

Drift

0,1-0,23

Drift

Investering

Drift

4,52

N/A

N/A

0,23

0,053

N/A

N/A

1,5-2,54

0,35

5,66
1,16

1,5-2

C. Nytt samarbete

7,7 – 7,9

1,1
1,7-2,7

5,85

Tabell 4. Grovt kostnadsestimat baserade på diskussioner i styrgruppen

4.6.1 Sammanfattande analys av kostnadsjämförelse
Finansieringen/prioriteringen finns inom egen kontroll i B, det går att finansiera egen personal men B
ger ändå marginellt högre kostnad första året p.g.a. investeringen i systemstöd. Följande år är A dyrast
givet utfall på både ytterligare kostnader för ökad bemanning. C kommer behöva finansiering där det
är oklart HUR det ska regleras. Det kan innebära en uppenbar nackdel om det inte görs i etapper och
på rätt sätt. Kostnadsanalysen visar att, beroende på finansieringen av IX underskott, det kan skilja 1-2
Mkr i driftskostnader mellan det dyrare alternativ A (mellan 6,7 och 7,9 MSEK) och B (5,85 MSEK),
och att investeringen kan skilja ca 1,2 MSEK (mellan 1,5 och 2 i det billigare A mot 1,7-2,7 MSEK i
B).
Sammantaget finns stor osäkerhet i löpande kostnader i A beroende på utfall av förstärkt bemanning
(lönekostnader, hantering av verksamhetsunderskott, samt hantering av ytterligare pensionskostnader).
Osäkerhet finns avseende investeringens storlek i B, varför endera alternativen rent kostnadsmässigt
inte entydigt har fördel.
Alternativ C har för mycket osäkerhet i sig för att kostnadsberäknas på samma sätt som A och B, även
om uppstartsarbetet kan antas ligga nära alternativ B i bemanning för en egen del i en
upphandlingsverksamhet – oavsett hur de exakta konstellationerna/samarbetena ser ur.
Ovan innebär att finns olika osäkerheter inom kostnadsperspektivet, varför inget alternativ särskiljs
som uppenbart mer attraktivt än övriga.
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4.7

Risker i de olika alternativen

Vi har identifierat fyra tydliga risker som respektive alternativ behöver kunna hantera för att bli
framgångsrikt.
1.
2.
3.
4.

Kostnaden motsvarar inte värdet
Personalflykt och produktivitetsförluster
Regional badwill
Oförmåga att styra att parera förändringar

Tabell 5. Översikt och värdering över identifierade risker

4.7.1 Sammanfattande analys av möjligheten att hantera risk
Risken att kostnaderna inte motsvarar det upplevda värdet för GK är högst i A, samtidigt som den
regionala badwillen riskerar att bli störst i valet av B. I övrigt uppvisar de tre alternativen likartad
riskbild.
Sammantaget innebär detta att riskbilden är under kontroll i både A och B, även om det är olika risker
som behöver hanteras. C innebär mycket osäkerhet i dagsläget. Det innebär att A och B bedöms ha
mycket bättre förutsättningar att hantera risk än alternativ C.
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5

Slutsatser och rekommendationer

Rekommendationen baseras på





Analys av alternativ A, B och C mot de styrande parametrarna (möjlig upphandlingseffektivitet,
möjligheter att leverera rätt vara/tjänst, synergier, lätt att göra rätt, möjligheterna till att göra politiska
avvägningar/styrningscenarios)
Respektive alternativs grovt estimerade investerings- och driftskostnader
Möjlighet att hantera kända risker vid genomförande av respektive alternativ

Nedan redovisas analysens slutsatser utifrån respektive perspektiv. För åskådlighet tilldelas alternativ
5, 3, eller 1 poäng beroende på hur väl de står sig mot varandra inom respektive perspektiv (bättre, lika
bra/olika aspekter att ta hänsyn till och inte fullt ut lika bra jämfört med de andra) enligt ovan (se kap
4). Vidare redovisas även de olika perspektivens viktning för att förstå om GK Inköpsråds
prioriteringar av perspektiven påverkar utredningens slutsats och rekommendation.
UpphandRätt vara/
lingstjänst
effektivitet.

InköpsLätt att
Politisk
synergier
och
göra rätt avvägning DelKostnad
summa
hävstänger

Riskbild TOTAL

TOTAL
(viktning)

A. Inköp
Gävleborg 2.0

3

1

3

3

3

13

3

5

21

29

B. Egen regi

3

5

1

5

3

17

3

5

25

37

C. Nytt samarbete
med andra

3

3

3

5

3

17

3

3

23

33

12,6

12,3

9,3

11,9

8,4

6,0

9,5

Viktning

Tabell 6. Översikt över slutsatser från respektive analyserat perspektiv.

Slutsatsen är (både givet summering av perspektiv eller ett viktat resultat) att återgång till egen regi
(B) är att föredra, givet utvärderingens dimensioner.
Alternativ B och sannolikt även C innebär att GK utträder ur IX. Flytt av inköpsverksamheten till
annan lösning kommer att behöva gå mycket skyndsamt. Vid beslut behöver förberedelser vara långt
gångna för att kunna starta en i stort operativ verksamhet mycket snabbt. Snabbt övertagande i
alternativ B utesluter inte en långsammare vidareutveckling till alternativ C. Som tidigare nämnts kan
alternativ C börja formas mer eller mindre per automatik i och med att andra aktörer vill undersöka
formerna för samarbete alternativt att politiska diskussioner förs i denna riktning. En försiktig analys
är att föreslagna ad-hoc samarbeten i alternativ B på sikt utvecklas till strukturerade och stadigvarande
samarbeten.
Alternativ A respektive C har båda för- och nackdelar Alternativ A har fördel på politisk stabilitet och
låg risk. Men en nackdel då alternativet riskerar problem med att få rätt vara/tjänst. Alternativ C har en
fördel på lätt att göra rätt när man skapar nytt tillsammans med de man vill engagera.

5.1

Känslighetsanalys

För att A ska bli mer attraktivt än B krävs att den kvalitativa bedömningen av fler än två
principer/variabler av de fem i alternativ A går från gult till grön bedömning: Inköpseffektivitet,
synergier, lätt att göra rätt, kostnad, eller att B förlorar tre av fem fördelar (kunna ge rätt vara/tjänst,
lätt att göra rätt, kostnad, och riskbild).
För att C ska kunna bli det fördelaktigaste alternativet behöver osäkerheten i samtliga analyser
reduceras. Samtidigt är C idag mer attraktivt som B (!) om endast de fem styrande principerna
övervägas. Detta kan förklaras att analysen fyllt detta alternativ med ”önsketänkande” då konkreta
alternativ (t.ex. vilka aktörer, vilken/vilka former, vilka områden) inte finns att värdera.
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Om omviktning sker till att GK vill undvika risker i större omfattning (d.v.s. övervägande grönt
tilldelas mer vikt) utökas egenregi-alternativet, då den bedöms ha flest unika fördelar relativt de övriga
Om omviktning av balanserad risk (gul) även är att föredra (från viktning 3 till 4) blir det okända
alternativet C bäst (då det genom otydlighet är balanserad) och A/B blir lika attraktiva
Om balanserad risk och övervägande positivt (gul/grön) värderas lika högt vinner alternativ A, då egen
regi (B) har två distinkta nackdelar: hantering av inköpssynergier samt den politiska inriktningen
avseende regional samverkan, i förhållande till A som har den distinkta nackdelen att ha svårt att
leverera rätt vara/tjänst
Slutsatsen efter känslighetsanalysen är att återgång till egen regi är att föredra, utom då även
balanserat risktagande värderas lika högt som distinkta fördelar.
En lösning med B som grund utesluter endast fortsatt arbete enligt A, varför utredning av samarbeten
under andra former bör genomföras parallellt med etablering av B, då detta kan ge ytterligare fördelar
som IX genom sin konstruktion har svårt att ge.

5.2

Förbundsordningens regler kring utträde ur Inköp Gävleborg

Utträde regleras I förbundsordningens 12:e paragraf. Det finns två möjliga handlingsalternativ för att
träda ur Inköp Gävleborg:
•

•

Utträde om tre år. Uppsägningstidens start är inte reglerad, vilket ger tolkningsutrymme. För att lösa
tillgångar och skulder är vanligtvis kalenderår/finansiellt år att rekommendera.
Slutsats: Diskussion kring egen ståndpunkt och vilja behövs.
Yrka på oskälighet i medlemskap. Ingen praxis vad detta innebär. Förbundets likvidation kan
omvandlas till att medlem träder ut enligt separat överenskommelse. Slutsats: Kan ge stora
konsekvenser för kvarvarande medlemmar om förbundet tvingas träda i likvidation.

Oavsett valsituationen kring ett utträdesbeslut riskerar konsekvenserna att bli mycket stora för
medarbetare inom IX, då osäkerhet för förbundets framtid skapas. Det riskerar driva upp
personalomsättningen med negativ konsekvens över produktionen av upphandlingar/service till
förbundskommunerna/bolag.
Ett beslut att utträda rekommenderas därför innehålla en tydlig och långt utvecklad genomförandeplan
för hur GK ska hantera upphandlingsarbete redan inom 4-12 veckor efter beslut. Vidare bör IX redan
nu, oavsett beslut se över sin beredskap avseende t.ex. bemanning, rekrytering och kommunikation,
för att hantera ett utträde.
Ett antal saker bör tas i beaktande vid övergång till egen regi:





Upphandlare är eftertraktade i regionen. Av den anledningen måste både löneläge och kommunen som
arbetsgivare upplevas attraktivt
Det upplevs som viktigt att bolagen fortfarande har valfriheten och att deras upphandlingar fungerar på
liknande sätt som idag. Om IX finns kvar parallellt med en upphandlingsenhet inom Gävle kommun är
de en av flera aktörer som bolagen kan nyttja för upphandlingsstöd utifrån upphandlings/avtalsbehov.
IX vara eller inte vara påverkar även övriga kommunalförbund såsom Gästrike Vatten och Gästrike
Återvinning. Dessa behöver tydliga svar kring hur/om deras upphandlingsarbete påverkas.
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5.3

Övergripande rekommendationer kring operationalisering av alternativ B

En inköps- och upphandlingsfunktion i egen regi kan utformas på olika sätt.






5.4

Val av organisationsstruktur: Kategori- eller förvaltningsspecifika upphandlare som antingen sitter
centralt eller i förvaltningarna (lokalisering/placering och organisatorisk tillhörighet behöver inte
nödvändigtvis hänga samman, men förvaltningarnas behov måste tillgodoses med rätt resurser)
Bygg efter verklighet eller karta: Beroende på mognad kan utformningen av upphandlings- och
inköpsfunktionen följa en mognadscykel, där det initialt är styrande att hantera etablering av funktionen
och där efterfrågade ansvarsområden utformas/detaljeras allteftersom kompetenser/resurser blir
tillgängliga/rekryteras.
Ta ansvar för gränsytorna: Strategi bör utarbetas för hur flödet från upphandling och avtalshantering
till hantering av leverantörer och beställningsflöden/leverantörsorder ska ske. Det finns organisatoriska
gränssnitt i flödena leverantörshantering, avtalshantering, inköpsarbete/avrop, upphandlingsarbete samt
fakturahantering som bör ses över för att nå process- och resurseffektivitet.

Rekommendationer

Utredningens analys visar att förändringar behövs för att etablera effektiva arbetssätt. Att träda ur
inköpssamarbetet skulle ge möjlighet för främst Gävle kommunkoncerns förvaltningar att få rätt
anpassade varor och tjänster, samt att det även skulle finnas bättre förutsättningar för dem
(förvaltningarna) att få lätt att göra rätt avseende inköpsarbete.
Ekonomiskt finns det olika perspektiv som vägs samman i utredningen. Dagens efterfrågade
finansiering har förutsättningar att täcka både det IX levererar idag, samt förbättra ovan punkter.
Utredningens utgångspunkter har varit att GK arbete med inköp skall fortsätta utvecklas mot att bli
bäst möjligt, där förvaltningarnas behov av inköp och stöd väger tungt.
Det finns två huvudalternativ att genomföra förändringsarbetet, där utredningen rekommenderar det
första huvudalternativet:
1.

2.

Bered skyndsamt den formella utträdesfrågan för beslut och initiera planering av övergångslösning.
Beredningen bör hantera formella tidpunkter, övergångslösningar (it och avtal),
kommunikationsstrategi, personalplanering, systemlösningar på sikt), samt styrning av
förändringsarbetet.
Bered skyndsamt hur ett uppdaterat IX ska fungera och finansieras.
Beredningen bör hantera uppdateringar av förbundsordning, förnyad finansieringsmodell, beslutsrätt i
upphandlingskravställningar, personalförsörjning och fokus/lokalisering, gränsytor mot ekonomi, och
systemstöd samt etablering av partsöverskridande operativ styrgrupp för förändringsarbetet.

Ett tredje alternativ är att inte göra något alls, utan fortsätta med de idag redan identifierade åtgärderna
som pågår, uppdatering av IX förbundsordning samt löpande inköps-förbättringsarbete inom GK.
Utredningen rekommenderar att skyndsamt kommunicera förutsättningar för inköpsverksamheten. Ett
utträde har regionpolitiska konsekvenser, samtidigt som ett beslut att inte träda ur har Gävleinternakonsekvenser.

27 / 39

Bilaga A – Tillvägagångssätt, medverkande och informationskällor
Tillvägagångssätt
Nedan huvudsakliga arbetsprocess har genomförts under perioden 25/4 och 31/8:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktions- och informations-insamlingsmöte: Mötesplanering, deltagare i styrgrupp,
remissförfarande, informationskällor och orientering kring ställningstaganden och hänsyn
Arbetsmöte #1: Detaljera preliminär innehållsförteckning, preliminär utvärderingsmodell, intervjufrågor
och grundscenarios
Dialog med IX: Möte med Johan Almesjö samt löpande mailkontakt med IX
Benchmarkintervjuer:
Arbetsmöte #2: Gå igenom preliminära slutsatser och eventuell hantering av tillkommande
komplicerande faktorer
Möte med inköpsrådet #1: Inköpsrådet ger sin syn på grundscenarios
Statusuppdatering, inriktning för utestående analysarbete
Beredningsmöte med politiken: Presentation och förankring av grundscenarios.
Arbetsmöte #4: Diskutera slutsatser, och värdering och kvantifiering av risker och nyttor, uppföljning
av detaljfrågor/behov av ytterligare information
Arbetsmöte #5 – Uppdateringar: Diskutera progress, formuleringar i preliminär utredning samt
utestående detaljer.
Möte med inköpsrådet #2: Inköpsrådet ger sin syn på grundscenarios
Statusuppdatering, inriktning för utestående analysarbete
Arbetsmöte #6 – Slutförande: Fastställa utkast till utredning samt hantering av identifierade utestående
frågor

Informationskällor
Informationskällor från Gävle kommun

Informationskällor från Inköp Gävleborg
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Medverkande
Styrgrupp




Germund Jonsson (ordf, ekonomidirektör)
Mikael Hallqvist (inköpschef)
Emma Björkenstam (projektledare)

Arbetsteam




Mikael Hallqvist (inköpschef)
Emma Björkenstam (projektledare)
Representanter från KPMG (främst Björn Borgman, Stefan Hugosson).

Inköpsrådet (Referensgrupp):









Atterbrand, Anders: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Björkenstam, Emma: Gavlefastigheter
Broström, Jonas: Näringsliv & Arbetsmarknad och Utbildning Gävle
Donnerstål, Pontus:Gävle hamn
Isokivelä, Lena : Omvårdnadsförvaltningen
Jonsson, Hans-Åke: Gävle Energi
Lennmalm, Lars: Gavlegårdarna
Westin, Anneli: Kultur & fritid

Referenskommuner (för korta intervjuer och frågor/svar):










Eskilstuna kommun
Växjö kommun
Helsingborgs stad
Lidingö stad
Sollentuna kommun
Sandvikens kommun
Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Göteborg (fd. Upphandlingsbolaget)
Uppsala kommun
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Bilaga B – Jämförelser med andra verksamheter
Gävle kommunkoncern har gjort ett urval av kommuner vars inköps- och upphandlingsverksamhet på
olika sätt utgör intressanta jämförelse- och benchmarkobjekt
Telefonintervjuer samt uppföljning via mail/ytterligare telefonsamtal har genomförts med
organisationerna nedan. Som framgår av tabellen har urvalet skett utifrån varierande syften för att ge
en så bred jämförelsebild som möjligt.
Upphandlande myndighet
Lidingö stad
Eskilstuna kommun
Sollentuna kommun

Syfte med urval

Representant

Långt framskridna vad gäller centralisering, processer och
Adriana Buzea
uppföljning
Storleksmässigt som Gävle med många kringliggande
Björn Åke Bergström
småkommuner
Storleksmässigt som Gävle och medlem i regional
Lill Sandberg
samarbete

Göteborgs stad
Bolagsform som återgått till egen regi
(fd. Upphandlingsbolaget)
Storleksmässigt som Gävle med många kringliggande
Växjö kommun
småkommuner. Utgör kärnan i det regionala samarbetet
Inköpssamverkan i Kronoberg
Bolagsform som även utför upphandlingar åt kommunala
Södertälje kommun (Telge
bolag och kringliggande kommuner. Långt framskridna
Inköp AB)
vad gäller centralisering, processer och uppföljning
Storleksmässigt som Gävle och långt framskridna av
gäller genomslag av politisk vilja. Utgör kärnan i det
Helsingborgs stad
regionala samarbetet Skåne Nordväst som innebär
samlad service inom bl.a. HR och bibliotekstjänster.
Närliggande kommun som valt att samarbeta med
Sandvikens kommun
UPPSAM istället för IX
Närliggande regionhuvudstad som är en av de mer
Uppsala kommun
betydande aktörerna i det regionala samarbetet UPPSAM
Tabell 7. Listning av referensverksamheter

Nils Gunnar Ernstson
David Braic

Anna-Karin Rehnström

Henrik Karlsson

Helena Wallbom
Karin Norman

Erfarenheterna har i valda delar beaktats och kommenterats i denna rapport.
På följande sidor redovisas en strukturerad sammanfattning av respektive intervjuresultat.
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Lidingö stad (egen regi)
Volymer

ca 46.000 innevånare
1,4 MDSEK addresserbar spend
146 upphandlingar

Organisation 5 medarbetare i central organisation
1 chef
2 upphandlare för komplexa upphandlingar
1 upphandlare för förbrukningsvaror etc.
1 upphandlare för IT/telefoni
1 upphandlingskoordinator per förvaltning

Den centrala och intäktsfinansierade upphandlingsenhet (UE) har en framskjuten position i kommunen
och ansvarar för näst intill allt inköp och upphandling (inkl. LOV och entreprenader). Bostadsbolaget
(Lidingöhem) gör till viss del egna upphandlingar, men trenden går mot centralisering.
Kommunen nyttjar all form av nationell samordning (framförallt SKL) för förbrukningsvaror etc.
Lidingö anser dock att de kommit längre på egen hand vad gäller e-handel och väljer i vissa fall att
utföra själva
Kommunen deltar aktivt i regional det samordningsorganet Stockholms Inköpscentral (STIC). STICsamordningen är värdefull i tidskrävande upphandlingar inom social omsorg.
Lidingö har implementerat Vismas avtalsuppföljningsmodul för att följa upp avtalstrohet. Uppföljning
prioriteras utifrån volymer och strategisk vikt. Lidingö har även outsourcat avtalsuppföljningen av
konsulter till en konsultmäklare.
Upphandlings- och inköpsverksamheten genomlystes under 2014.
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Eskilstuna kommun (egen regi)
Volymer

ca 96.000 innevånare
80-100 upphandlingar

Organisation 5 medarbetare i central organisation
1 chef
1 inköpare
1 avtalscontroller
1 kostsamordnare
1 administratör
1 upphandlingskoordinator per förvaltning

En central upphandlingsenhet (UE) som är helt intäktsfinansierad av vilken förvaltningarna köper ett
inköpsbaspaket via KLK och därutöver betalar för större upphandlingar styckvis.
UE upphandlar alla förvaltningsövergripande ramavtal. Entreprenad-upphandlingar görs av
stadsbyggnadsförvaltningen; de kommunala energi- och fastighetsbolagen likaså då de besitter egen
upphandlingskompetens. Centralisering har stannat vid diskussionsstadiet. Samarbetet med bolagen
fungerar dock bra.
Kommunen nyttjar samordning nationell samordning (framförallt SKL, men även Kammarkollegiet
för IT) efter behov.
Regionalt samarbete bedrivs i form av samordnade upphandlingar med Västerås och i viss mån med
Strängnäs. Det finns ett äldre inköpssamarbete inom länet som inte nyttjas längre. Det finns även en
tydlig politisk vilja att utveckla 4M, som är ett samarbetsorgan för kommuner i Mälardalen.
Eskilstuna har satsat på att förstärka sin kompetens inom upphandlingsjuridik och avtalsuppföljning,
vilket lett till bättre ordning och reda.
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Sollentuna kommun (egen regi)
Volym

ca 70.000 innevånare
ca 1,4 MDSEK addreserbar spend
Ca 100 ramavtal
ca 3500 leverantörer

Organisation 6 medarbetare i central organisation
1 inköpschef
4 Upphandlare
1 avtalscontroller
1 administratör
1 inköpsamornare per förvaltningskontor

Den centrala upphandlingsenheten har en framskjuten position i kommunen och ansvarar för näst intill
allt inköp och upphandling (exkl. LOV).
Kommunen deltar aktivt i regional det samordningsorganet Stockholms Inköpscentral (STIC). STICsamordningen är värdefull i tidskrävande upphandlingar inom social omsorg.
Kommunen nyttjar nationell samordning (framförallt SKL) där så anses lämpligt och tidsbesparande.
Sollentuna anser att de inom vissa områden kan nå minst lika bra avtalsvillkor på egen hand, men att
inom andra områden finns en stordriftsfördel.
Sollentuna värderar närheten till verksamheterna högt och anser att ett tvingande stordriftssamarbete
riskerar att få karaktären av en fabrik.
Upphandlings- och inköpsverksamheten genomlystes under 2015
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Göteborg stad
(upphandlingsbolag under ombildning till gemensam upphandlingsförvaltning)
Volym

ca 4-5 MDSEK av Göteborg Stads ca 20 MDSEK spend
150 ramavtalsupphandlingar
hantering av ca 1530 leverantörer i 243 huvudkategorier (4024 ramavtal).
Ca 30 konsultuppdrag

Organisation 58 medarbetare i central organisation
3 inom ledning
26 inom upphandling (fyra olika kategorier)
15 inom specialist & uppföljning (Analys & uppföljningsstöd, e-tjänst,
social hänsyn)
7 inom kommunikation/kundservice
7 inom ekonomi/administration/HR

expertstöd, stödorganisation

Upphandlingsbolaget är Göteborgs stads strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Bolaget bildades
1994 och är Stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt
intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Den 12/5 2016 beslutades att
upphandlingsbolaget ska överföras till egen nämnd. Förväntad uppstart/överföring sker 2017.
Utgångspunkten har varit
i)
ii)
iii)
iv)

rationell hantering av stadens bolagsflora, att
upphandlingsverksamheten förändras mot allt fler krav utöver vara/tjänsten (t.ex. social hänsyn och
miljö)
stora infrastruktursatsningar kräver samlat grepp inom staden och även att inköp behöver kopplas
närmare budgetering, samt att
stadens arbete generellt går från decentralt till central (dvs att de stora egna
upphandlings/inköpsverksamheterna inom stadens bolag/förvaltningar nu behöver koordineras
tydligare).

Överväganden kring upphandlingsverksamheten har vägt till favör för en egen nämnd, där alternativet
att ha en serviceverksamhet inklusive upphandling inte blev det slutligen valda alternativet.
Grundorsaken är att upphandlings-verksamheten anses för viktig för att hanteras gemensamt med
andra mer transaktionsorienterade gemensamma resurser.
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Växjö kommun (egen regi)
Volymer

ca 88.000 innevånare
1 MDSEK addresserbar spend
ca 100 upphandlingar

Organisation 11 medarbetare i central organisation
1 chef
8 upphandlare för komplexa upphandlingar
1 systemförvaltare (e-handel)
1 logistiksamordnare

Den centrala och intäktsfinansierade upphandlingsenheten (UE) har en framskjuten position i
kommunen och ansvarar för allt inköp och upphandling exklusive de kommunala bolagen. Vissa
ramavtal upphandlas dock gemensamt med bolagen, Bolagen har egna upphandlare (minst en person)
och bolagen gör i regel sina upphandlingar själva.
Byggentreprenader för kommunens räkning görs ofta i samarbete med konsulter dvs centrala
upphandlingsenheten är endast med i begränsad omfattning.
Samverkan i lämpliga upphandlingar sker med 7 kommuner i Kronobergs län, där det är Växjö som
genomför upphandlingarna. Inköpsvolymen för övriga 7 kommuner som Växjö hanterar är ca 200
MSEK.


Enskilda samverkansavtal ligger till grund för samverkan mellan kommunerna. Fråga ställs till
upphandlingsansvariga i varje kommun om deltagande inför varje upphandling och referensgrupper
bildas. Avtalen tecknas av respektive kommun (juridisk person) efter genomförd upphandling.
Finansiering sker genom fast avgift per år och utöver detta en ersättning per upphandling beroende på
typ av upphandling. Ex. för traditionella ramavtal utgår 1% administrativ avgift baserat på fakturerat
belopp i efterhand från leverantörer. Detta kräver administrativ resurs att upprätthålla.

Politiska inriktningen är olika och Växjö är mer framåt än övriga kommuner. Detta har dock ännu inte
lett till någon större problematik vid samordnade upphandlingar.
Ett dilemma uppstår när Växjö inte anser att en upphandling är lämplig för samordning pga. olika krav
på produkter/tjänster. Systemupphandlingar är mycket tunga att genomföra och det leder också till att
Växjö kan få ett sämre utfall pga. att flera mindre kommuner är med.
Modellen innebär ökad administration för Växjö, vilket leder till resursfördelningsproblem.
Växjö använder Kammarkollegiet samt SKL Kommentus i begränsad omfattning
UE har arbetat aktivt med processkartläggning och med att kartlägga ansvarsfördelning, vilket har
resulterat i att upphandlarna på UE jobbar nära verksamheterna.
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Södertälje kommun (bolaget Telge Inköp)
Volymer

ca 65.000 innevånare
Totalt ca 3,5 MDSEK varav 2,5 MDSEK addresserbar spend
130 upphandlingar + ca 400 DU

Organisation 21 medarbetare i bolag
1 chef
1 kategoriansvarig
1 administratör
3 inköpsassistenter
6 inköpare + en gruppchef i entreprenadgrupp
7 inköpare + en gruppchef i vara/tjänstgrupp

Hanterar samtliga upphandlingar för koncernen Telge, Södertälje, Nykvarn och Salems kommun. De
titulerar sina medarbetare ”inköpare” och har inspirerats mycket av en privat inköpsorganisation.
Alla upphandlingar ligger i Telge Inköp utom avrop. Södertälje kommun har certifierade beställare
som ansvarar för avrop och DU under 100 tkr.
Modellen innebär att Telge Inköp tar över upphandlingen när en kravspecifikation skapats av de
kommunala förvaltningarna. Det åvilar Tegle inköp att säkerställa efterlevnad av regler och
kommunernas krav.
Telge Inköp arbetar med en leveransmodellen som innebär stark kategoristyrning i 6 huvudprocesser.
Kopplat till detta finns en avtalsdatabas som möjliggör noggrann uppföljning där avvikelser i
avtalstrohet rapporteras för hantering.
Telge Inköp nyttjar nationell samordning i begränsad omfattning (begränsat SKL, enstaka avtal med
Kammarkollegiet för IT).
Telge Inköp anser att en kritisk massa av kvalificerade medarbetare är nödvändig för att bedriva
strategiskt inköpsarbete. Små kommuner har inte den möjligheten, varför samarbeten gynnar
framförallt dessa.
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Helsingborgs stad (egen regi)
Volymer

ca 138.000 innevånare
3 MDSEK addresserbar spend
ca 110-130 upphandlingar

Organisation 22 medarbetare i central organisation
1 chef
10 upphandlare
2 teamchefer
Team Stöd analys och utveckling (1 verksamhetsutvecklare, 1 analytiker, 1 coordinator/admin, 1
jurist, 1 samordnare stadsbyggnad
Team Hållbarhet (1 miljöstrateg, 1 CSR-samordnare, 1 samordnare stadsbyggnad, 1 samordnare bolag

En central upphandlingsenhet (UE) som finansieras i enlighet med Helsingborgs kommunala modell
(ej strikt intäktsfinansiering) med processansvar för inköp och upphandling som skär genom hela
kommun. Bakgrunden till att UE äger hela affären är att närhet till verksamheten bedöms mycket
viktigt. Kommunen har höga politiska ambitioner om hållbarhet och sociala krav.
UE upphandlar även åt bolagen vilket innebär att ca 65-70% av total spend hanteras av UE. DU sköts
relativt automatiserat på förvaltningarna
Kommunen nyttjar nationell samordning i begränsad omfattning (begränsat SKL, enstaka avtal med
Kammarkollegiet för IT) och ställer inte höga förväntningar på kommunanpassade avtal för dessa.
Avtal inom vård-, omsorgs- och behandlingsplatser samt hjälpmedel upphandlas via
Kommunförbundet Skåne som har i uppdrag av Skånes kommuner, fem kommuner i Halland samt
samtliga kommuner i Kronoberg att upphandla och förvalta avtalen för medverkande kommuner.
Kommunen är medlemmar i Skåne Nordväst som är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. I sin
nuvarande form, genom samarbetsavtal som sluts efter varje val för den kommande mandat perioden,
har samarbetet pågått sedan 1996. Fokus ligger på samhällsplanering, utbildning och
näringslivsutveckling, men inbegriper även samlad service inom exempelvis HR- och
biblioteksadministration.
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Sandvikens kommun (egen regi)
Volymer

ca 38.000 innevånare
ca 500 MSEK
ca 70-90 upphandlingar

Organisation 5 medarbetare i central organisation
1 chef
3 upphandlare
1 systemförvaltare
1 admin/uppföljning (2017)

Den centrala och intäktsfinansierade upphandlingsenheten (UE) har en ansvarar för allt inköp och
upphandling exklusive de kommunala bolagen. Vissa enstaka upphandlar sker i förvaltningarna med
då med råd och stöd från UE. Energibolaget sköter sina egna upphandlingar, men hänger med på
kontorsmaterial etc. UE lånar ut upphandlare till bostadsbolaget som sköter entreprenader själva (3-4
personer, ej renodlade upphandlare).
Sandviken prioriterar närhet, snabbhet och inte nödvändigtvis ekonomisk vinning och har därför valt
att inte gå med i IX som enda kommun i länet. Sandviken hänger på vissa IX-upphandlingar (1-2
upphandlingar per år). Sandviken upplever att det blir dyrt för kommunen i de fall de nyttjar IX.
Frivillig samverkan sker även åt andra hållet dvs. att IX-anslutna kommuner går med Sandviken på
deras upphandlingar. Det rör sig oftast om 1-2 kommuner, men ibland fler. Det finns emellertid en
tilltagande trend på denna typ av samordning.
Sandviken är medlem i UPPSAM som gör gemensamma upphandlingar och utbildningar. UPPSAM
identifierar upphandlingar med samordningspotential och en kommun gör upphandlingen. UPPSAM
kan typiskt sett organiseras som ett projekt men en upphandlare vardera från 2-4 kommuner.
Sandviken Hofors och Ockelbo har en gemensam samhällsbyggnads-förvaltning (VGF) där
kommunerna ser framtida möjligheter att inkludera upphandling.
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Uppsala kommun (egen regi)
Volymer

ca 140.000 innevånare
ca 3 BSEK
ca 140 upphandlingar

Organisation 11,5 medarbetare i central organisation, exklusive bolagens
upphandlingsverksamheter
Varje år upphandlar Uppsala kommun tjänster, varor och bygg- och anläggningsentreprenader för
totalt cirka 3 miljarder kronor.
Under 2015 har 139 upphandlingar genomförts av Uppsala kommuns upphandlingsenhet (under KLK,
verksamhetsstöd upphandling), exklusive direktupphandlingar. Under 2015 har enheten haft 11,5
helårstjänster som upphandlare. Dessutom har motsvarande en helårstjänst bemannats från en inhyrda
upphandlingskonsulter under 2015.
Vissa bolag har egen upphandlingsverksamhet. Centrala upphandlingsenheten försöker göra
upphandlingar som i möjligaste mån också inbegriper bolagen.
Under 2015 avropades ca 30 SKL och Landstingsavtal. ca 5 avtal upphandlades av andra kommuner
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