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ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport Direktupphandlingar inom landstinget.

FÖRSLAG TILL B E S L U T
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt t f landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrevisorerna har genomfört en granskning av direktupphandlingar inom
landstinget. I rapporten konstateras att de resurser som respektive granskade
nämnd/styrelse har avsatt för att bedriva upphandlingsarbete skiljer sig åt. Detta är en
naturlig och logisk följd av landstingets organisation där ett decentraliserat synsätt
råder såväl inom upphandlingsområdet som inom flertalet andra stödfunktioner.
Inom upphandlingsområdet fmns dock två undantag från detta synsätt. Landstingsstyrelsens förvaltnings upphandlingsavdelning, S L L Upphandling, har ett uppdrag att
svara för genomförandet av landstingets samordnade upphandlingar och ett ansvar att
informera om de samordnade avtalen som dessa upphandlingar resulterar i .
Enligt rapporten har några förvaltningar och bolag uppgivit att S L L Upphandling bör
ta initiativ till fler samordnade upphandlingar. Samordnade upphandlingar kan emellertid endast påbörjas antingen genom överordnade politiska beslut eller genom att
ett faktiskt gemensamt behov föreligger och manifesteras genom en viljeförklaring
från verksamheten att medverka i en samordnad upphandling.
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I rapporten uppmärksammas att gränsvärdet för direktupphandling som anges i
landstingets upphandlingspolicy inte överensstämmer med de gränser som anges i
lagstiftningen. Föreslagna förändringar för att efterkomma lagstiftningen finns i
ärende L S 1102-0181 som kommer att behandlas av landstingsfullmäktige under
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ÄRENDET O C H DESS B E R E D N I N G

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp 1, har den 10 februari 2011 överlämnat en
rapport angående Direktupphandlingar inom landstinget, för yttrande.
Landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

T f landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 10 mars 2011 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att som yttrande över landstingsrevisorernas rapport om
Direktupphandlingar inom landstinget, överlämna direktörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 23 mars 2011.
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Direktupphandlingar inom landstinget

OO
> Granskningen visar att berörda nämnder och
styrelser inom landstinget inte följer upphandlingslagstiftningen och utnyttjar därmed inte
konkurrensen i tillräcklig omfattning.
> I drygt hälften av de granskade upphandlingarna
anlitades ett företag direkt utan konkurrens.
Otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster
g e n o m f ö r s i betydande omfattning.
> En förbättrad styrning och intern kontroll av rutiner
kring upphandling av tjänster b e h ö v e r därför
säkerställas för att undvika otillåtna direktupphandlingar och för att bättre utnyttja
konkurrensen.
. ,
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> För att kontrollera följsamheten till ramavtal,
förbrukning, behov av nya ramavtal, använt
upphandlingsförfarande m.m. bör berörda nämnder
och styrelser regelbundet göra uppföljningar av
anlitade leverantörer.
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Rapport 20/2010
Direktupphandlingar inom landstinget
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2011-02-10 att överlämna rapporten till
landstingsstyrelsen för kännedom och med möjlighet till yttrande senast 2011-05-11.
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2011-02-10 att överlämna rapporten till styrelserna
för Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus A B ,
Södersjukhuset A B , Södertälje sjukhus AB och till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast
2011-05-11.
Revisorenia i revisorsgrupp III beslutade på möte 2011-02-10 att överlämna rapporten till styrelserna
för AB Storstockholms lokaltrafik, Locum A B Waxholms Ångfartygs A B och till Kulturnämnden för
yttrande senast 2011-05-11.
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Slutsatser och rekommendationer

Revisionskontoret har vid flera tillfallen uppmärksammat otillåtna direktupphandlingar. Den här granskningen har utgått från hur utvalda enheters
anskaffningar har gått till utifrån transaktioner bokförda i ekonomisystemet avseende vissa tjänster. 147 transaktioner har granskats.
De granskade enheterna är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), A B
Stockholms lokaltrafik (SL), hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN),
Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus A B (Danderyds
sjukhus), Södersjukhuset AB (SÖS), Södertälje sjukhus A B (Södertälje
sjukhus), Locum A B (Locum), Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) och
kulturnämnden.
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Revisorerna har i granskningen utgått från följande övergripande
revisionsfråga: Har nämnden/styrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och
intern kontroll för attförhindra förekomsten av otillåtna direktupphandlingar?

l

\

Granskningen visar att berörda nämnder och styrelser inte har säkerställt
en tillräcklig styrning och intern kontroll för att förhindra förekomsten av
otillåtna direktupphandlingar av tjänstekontrakt. I drygt hälften (knappt 60
procent) av de granskade upphandlingarna fick ett företag kontraktet
direkt, utan att något annat företag fick möjlighet att lämna anbud. Enheter
inom landstinget utnyttjar därmed inte konkurrensen i tillräcklig
omfattning.

I
i
j
'
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Vidareframkommerdet att det i betydande onrntftning har genomförts
otillåtna djrelmxpphandlingar av konsulttjänster. Detta gäller flertalet av.de
enheter som granskats. Landstinget följer följaktligen inte upphandlingslagarna och riskerar därmed rättsprocesser om missnöjda leverantörer vill
att avtal ogiltigförklaras vilket kan medföra stora negativa konsekvenser.
Landstinget riskerar även att behöva betala en upphandlingsskadeavgift
som kan uppgå till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr per felaktig
upphandling, vilket kan bli kostsamt för landstinget.
Uppföljning av om otillåtna direktupphandlingar genomförs varierar
mellan de granskade nämnderna och bolagen. Flertalet saknar rutiner som
innebär att de ska upprättas en awikelserapportering i samband med en
otillåten direktupphandling. Revisionen anser att alla enheter bör ha
uppföljning och rutiner som signalerar att otillåtna direktupphandlingar
inte accepteras.

;
j
\
\

Den typ av upphandling som nu varit föremål för grariskning hanteras ofta
av annan personal än enheternas centrala upphandlingsfunktioner. I flera
fall har avsteg från upphandlingsreglerna motiverats med att ledningsgruppen inom förvaltningen eller bolaget exempelvis förordat en viss

'
i
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konsult. Ibland har motiveringen förstärkts med att tiden inte medgav en
planerad regelrätt upphandling.
Revisionskontoret vill framhålla betydelsen av att följa upphandlingsbestämmelserna, inte minst för att inge och upprätthålla ett gott förtroende
hos allmänheten, d.v.s. medborgarna och företagen. Kontoret vill också
framhålla vikten av att ledning och chefer i landstinget ser som sin uppgift
att föregå med gott exempel genom att iaktta bestämmelserna i LOU
respektive LUF.
f
V_

Insatser för att upptäcka och förhindra otillåtna dfrektupphandlingar är
eftersatt av flertalet av de nämnder och bolag som är berörda av
granskningen. Ofta beror det på att upphandlmgsfunktionen inom varje
enhet inte anser sig ha ansvar för uppföljningar i kombination med att
resurserna är knappa.
De olika inköps- och upphandlmgsfunktionerna inom flertalet av de
granskade förvaltningarna och bolagen har i allt väsentligt dimensionerats
utifrån de behov som respektive organisation har inom upphandlingsområdet. Uppföljningar av upphandlingsverksamheten får dock ofta stå
tillbaka inom enheterna. Att en organisatorisk enhet inom landstinget
ansvarar för genomförandet av upphandlingar, uppfattas av de granskade
enheterna normalt inte medföra ansvar även för uppföljningar och
kontroller om de interna rutinerna följs. Ansvaret för uppföljning behöver
klargöras.
Revisionskontoret anser att berörda nämnder och styrelser i syfte att
kontrollera följsamheten till samordnade eller egna ramavtal, förbmkning,
behov av nya ramavtal, använt upphandlingsförfarande m.m. bör se till att
uppföljningar av anlitade leverantörer görs regelbundet.

['

Ett flertal enheter har uppgivit att ändringarna i upphandlingslagstiftningen
sommaren 2010 föranlett ett tämligen intensivt informationsarbete kring
upphandlingsfrågor bl.a. avseende ogiltighet av avtal och upphandlingsskadeavgift till den personal som normalt inte arbetar med upphandling
men som ändå har befogenheter på området.

(

Flera enheter har framfört önskemål om ytterhgare stöd på olika sätt från
SLL Upphandling. Revisionens granskning visar också att vissa av de
konstaterade avstegen från upphandlingsreglema hade kunnat förebyggas
genom informationsinsatser antingen från SLL Upphandling eller från
enhetens egen upphandlingsfunktion om vad upphandlingsregelverket
tillåter.
Flera enheter upplever att det är svårt att utläsa vilka ramavtal som är
tillämpliga för en viss enhet inom landstinget. I avtalskatalogen fmns de
samordnade ramavtalen samlade men i vissa fall finns även andra ramavtal
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(t.ex. statliga och från andra nämnder) tillgängliga for enheter inom
landstinget. Slutsatsen är att det bör vara tydligare vilka ramavtal som är
tillgängliga för landstingets olika enheter. SLL Upphandling som idag har
uppdraget, att tillhandahålla en avtalsdatabas för samtliga samordnade
avtal, bör tydliggöra eller bistå med hjälp att tydliggöra vilka ramavtal som
är tillgängliga för olika enheter.
Landstinget bör i större utsfräckning dra nytta av den kunskap och
erfarenhet som finns både hos SLL Upphandling och de granskade
enheternas upphanmmgsfrinktioner. En utökad samverkan avseende
information, verktyg m.m. upphandlrngsfrmktioner emellan skulle ge
landstinget ekonomiska vinster både genom administrativa besparingar
men också genom att konkurrensen bättre kan utnyttjas. Dessutom skulle
de risker som landstinget utsätter sig för genom att bryta mot
upphandlingsregelverket minska.

'

Sammanfattningsvis anser revisionskontoret att ett tydligare
koncernperspektiv med exempelvis metodstöd och information från
landstingets centrala upphandlmgsfiinktion inom upphandlingsområdet
behövs för att kunna komma till rätta med den stora omfattningen av
otillåtna direktupphandlingar. Företrädare för landstingsstyrelsens
förvaltning har dock konstaterat att ett decentraliserat synsätt på
upphandlingsverksamheten föreligger.
Revisionskontoret rekommenderar samtliga berörda nämnder och
styrelser att:

2.

•

säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll av rutmer
kring upphandling för att undvika otillåtna direktupphandlingar
och bättre utnyttj a konkurrensen.

•

kontrollera följsamheten till ramavtal, förbrukning, behov av nya
ramavtal, använt upphandlingsförfarande m.m. genom
regelbundna uppföljningar av anlitade leverantörer.

Utgångspunkter

2.1
Motiv till granskningen
Revisionskontoret har vid flera tillfällen uppmärksammat otillåtna direktupphandlingar t.ex. inom den årliga revisionen, vilket också har redovisats
bland annat i Landstingsstyrelsens årsrapport 2009. Den offentliga
upphandlingen omsätter stora ekonomiska värden. Det totala värdet av
landstingets upphandlingar under 2009 uppgick till ca 46 miljarder kr,
varav ca 296 miljoner kr avsåg direktupphandlingar.
Inom ramen för förstudien har intervjuer genomförts med nyckelpersoner
inom landstinget. Intervjuerna har bl.a. visat att det saknas lämpliga
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verktyg för att upptäcka och hindra förekomsten av otillåtna direktupphandlingar.
För att komma till rätta med otillåtna direktupphandlingar i kommuner och
landsting har lagändringar genomförts på upphandlingsområdet. Dessa
lagändringar trädde ikraft den 15 juli 2010.
Ändringen i L O U och LUF har medfört ökade möjligheter för förfördelade
leverantörer att överklaga en otillåten direktupphandling och möjligheter
till sanktioner har införts i de fall en otillåten direktupphandling har
genomförts. T.ex. kan ett avtal mellan en upphandlande myndighet och en
leverantör som ingåtts efter en otillåten direktupphandling ogiltigförklaras
av domstol efter ansökan av leverantör. Likaså införs regler om en
upphandlingsskadeavgift som kan dömas ut av domstol om det har skett en
otillåten direktupphandling. Det har därför varit angeläget för revisionen
att granska vilka åtgärder som planeras inom landstinget för att förhindra
otillåtna direktupphandlingar framöver.
Lagändringarna innebär vidare att en direktupphandling får genomföras
om synnerliga skäl föreligger eller om kontraktets värde beräknas till högst
15 procent av det tröskelvärde som gäller vid upphandling av varor och
tjänster, dvs. 287 000 kr enligt lagen (2010:571) om offentlig upphandling
(LOU) och 577 000 kr enligt lagen (2010:572) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Skillnaden
jämfört med tidigare är att det numera finns ett fastställt värde i
lagstiftningen under vilken en direktupphandling får genomföras. Tidigare
angavs i lagstiftningen att direktupphandling fick genomföras om
upphandlingens värde bedömdes vara lågt. Varje upphandlande myndighet
bestämde sedan sin gräns, under vilken en direktupphandling fick
genomföras. Gränsen inom landstinget bestämdes i upphandlingspolicyn
för upphandling enligt L O U till sju basbelopp, vilket motsvarar ca 300 000
kr, således strax över den nu fastställda gränsen.
2.2
Revisionsfråga
Den övergripande revisionsfrågan är:
Har nämnden/styrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll
för att förhindra förekomsten av otillåtna direktupphandlingar?
Delfrågor är:
Hur arbetar förvaltnmgar/bolag med att upptäcka och förhindra att otillåtna
direktupphandlingar genomförs?
Vilka åtgärder vidtas för att minimera risken för otillåtna direktupphandlingar?
Vilka åtgärder vidtas när en otillåten direktupphandling har konstaterats?
Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras med anledning av ändringar i
lagstiftningen?
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2.3
Avgränsningar
Granskning har skett av köp av konsulttjänster, köp av IT-tjänster och köp
av diverse övriga konsulttjänster inom tio nämnder och bolag. Avsikten
har varit att undersöka graden av otillåtna direktupphandlingar och vilka
åtgärder som vidtas för att förhindra sådana upphandlingar. Syftet har inte
varit, att i varje enskilt fall där enheten har åberopat synnerliga skäl för en
direktupphandlig, att granska om sådana skäl i realiteten har förelegat
enligt upphandlmgslagstiftmngen. Dokumentationen av valt förfarande och
upphandlingsprocessen i sig har därför inte granskats.
De enheter inom landstinget som ingått i granskningen är
• Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
• A B Stockholms lokaltrafik (SL)
• Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN)
• Karolinska universitetssjukhuset
• Danderyds sjukhus A B (Danderyds sjukhus)
• Södersjukhuset A B (SÖS)
• Södertälje sjukhus A B (Södertälje sjukhus)
• Locum A B (Locum)
• Waxholms Ångfartyg A B (WÅAB) och
• Kultximämnden.
2.4
Revisionskriterier
Avsnitten om direktupphandlig i landstingets upphandlingspolicy och
riktlinjer för upphandling.
2 kap. 23 § och 15 kap. 3 § 2 stycket LOU.
2 kap. 26 § och 15 kap. 3 § 2 stycket LUF.
L O U och LUF innehåller en definition av begreppet direktupphandhng och
beskriver i vilka situationer som förfarandet direktupphandling får
användas.
2.5
Metod
Med utgångspunkt i landstingets baskontoplan har konton valts ut där
risker för otillåtna direktupphandlingar av kontrakt, dvs. upphandlingar
som sker utan vederbörlig annonsering, ansetts föreligga. Revisionen har
koncentrerat granskningen till sådana tjänster som normalt inte är direkt
knutna till enhetens kärnverksamhet och avser IT-tjänster (7543),
konsultarvoden (7560) och diverse övriga tjänster (7590) för hela 2009 och
första halvåret 2010.
Landstingets totala kostnader på de konton som ingår i granskningen
uppgick under januari t.o.m. november 2010 till följande belopp:
IT-tj änster
ca 174 mnkr
Konsultarvoden
ca 215 mnkr
Diverse övriga tjänster
ca 639 mnkr
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De granskade enheterna har valts ut så att de ska spegla landstingets ohka
verksamheter och variera i storlek.
Antalet utvalda transaktioner per granskad enhet varierar stort. Största
antalet granskade upphandlingar har genomförts på Karolinska
universitetssjukhuset (42 stycken) och minst på Kulturnämnden och
Södertälj e sjukhus (2 stycken på vardera stället). Totalt har 147
transaktioner granskats.

(
v

Samtliga granskade transaktioner överstiger sammantaget för aktuell
leverantör värdegränsen (287 000 kr och 577 000 kr) för
direktupphandhng. A v de enheter som ingår i granskningen är det endast
SL som omfattas av LUF:s bestämmelser och den högre gränsen för
direktupphandling. Leverantörer somfinnsmed på samordnade ramavtal
har så långt möjligt exkluderats från granskningen. Enheterna har sedan
utifrån aktuella transaktioner uppgivit om eget ramavtal använts eller
vilket förfarande använts om upphandling genomförts och i sådana fall hur
många anbud som inkommit.

-.

(

Efter en analys av inkomna svar har revisionskontoret genomfort intervjuer
med ansvariga för upphandlings- och inköpsfunktioner inom de
förvaltningar och bolag som ingår i granskningen.
i
Efter genomförda intervjuer med aktuella enheter har chefjuristen tillika
avdelningschef för SLL Juridik och upphandling samt avdelningschefen
för SLL:s centrala inköpsfunktion SLL Upphandling beretts möjlighet att
lämna synpunkter på revisionens iakttagelser.
Ansvariga från revisionskontoret har varit Camilla Graf Morin (projektledare)
och Mikael Lunden.

3.
Organisation och rutiner för
upphandling
3.1 Organisation
De granskade förvaltningarna och bolagen varierar i organisatorisk storlek
och budgetomslutning. Av det skälet följer att behovet av inköps- och
upphandlingsresurser inom de olika organisationerna skiftar väsentligt.
Som exempel kan nämnas att det inom Karolinska universitetssjukhusets
inköps- och upphandlingsfiinktion sysselsätts ca 15 personer medan
kulturförvaltningen engagerar en person som till viss del arbetar med
upphandlingsfrågor.
Inom Karolinska universitetssjukhuset bedriver upphandlingsfunktionen
sedan en tid ett utvecklingsarbete som innebär att ett nätverk i upphandlingsfrågor byggs upp i syfte att bl.a. förbättra organisationens information
och utbildning inom upphandlingsområdet. Idag fmns 35 kontaktpersoner i
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nätverket och målet är att det ska växa till ca 100 personer. I nätverket
ingår bl.a. klinikchefer och sjuksköterskor med chefsansvar.
SLSO avser att förbättra kunskapen kring upphandlingsbehoven. Bl.a. har
de återkommande behoven av varor och tjänster börjat kartläggas för att fa
till stånd fler ramavtal.

Å

-

s

a

m

a

r

b

Inom HSN har en person inom staben på avdelningen ledning och styrning
ansvar för förvaltningens avtalsprocess och samordnar kontakterna med
upphandlingsavdelningen. Vid upphandlingar tillsätts vanligtvis en
projektgrupp som ansvarar för genomförandet. Förvaltningen har ett nära
e t e
i upphandlingsfrågor med fem handläggarefrånS L L
Upphandling som är avdelade gentemot HSN.
SÖS har en inköpssektion under ekonomiavdelningen med två inköpare
som ansvarar för avrop och direktupphandling samt en upphandlingsfunktion där tre upphandlare arbetar med företrädesvis upphandling av
medicinteknisk utmstning och större tjänsteupphandlingar.

(jQ
(.

Enligt Danderyds sjukhus gällande upphandlingspolicy ska samtliga
upphandlingar handläggas av sjukhusets avtalsenhet. Enheten bygger f.n.
upp ett upphandlingsnätverk, s.k. produktteam, inom sjukhuset. Syftet är
att effektivisera och utveckla upphandlingsarbetet inom sjukhuset.
V i d Södertälje sjukhus deltar inköpssamordnaren bl.a. i sjukhusets
investeringsråd. Härigenom erhåller iiiköpsfunktionen kunskap kring
aktuella behov av införskaffande av t.ex. medicinskteknisk utrustning.
Kulturförvaltningen, som inte har någon särskild upphandlirigsenhet,
tillgodoser till stor del sina varu- och tjänstebehov genom avrop från de
ramavtal som fmns inom landstinget. En person inom ekonomifunktionen
har bl.a. ansvar för upphandlingsfrågor. När förvaltningen ska genomföra
en upphandhng kontaktas i regel SLL Upphandling för råd och stöd.

ll...
^

((
C

Locum inrättade 2009 en upphandlingsenhet inom projektavdelningen.
Upphandlingsenheten ansvarar bl.a. för att genomföra ramavtalsupphandlingar inom fastighetsområdet. Sedan starten 2009 har ramavtal för ett
15-tal kategorier av fastighetstjänster som t.ex. arkitekter och elkonstruktörer upprättats. Målet är att upphandla ytterligare ramavtal för att till
större del täcka bolagets behov av varor och tjänster.
Ansvaret för SL:s upphandlingsarbete ligger på en upphandlingssektion.
Efter en översyn av upphandlmgsfonktionerna införs från och med den
1 maj 2011 en mer centraliserad syn på upphandlingsverksamheten inom
bolaget. Bl.a. kommer upphandlingssektionen i fortsättningen att
genomföra samtliga upphandlingar och konsultavrop från ramavtal. Det
finns ett upphandlingsforum inom bolaget med ca 30 deltagare utsedda så
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att de speglar bolagets hela verksamhet. Information kring upphandlingsfrågor för viss övrig personal genomfors två gånger per år.
Inom WÅAB har en person samordningsansvaret för bolagets
upphandlingar. Bolaget genomför bl.a. olika trafikupphandlingar,
3.2
Rutiner
De granskade förvaltningarna och bolagen uppger att de känner till och
tillämpar landstmgets upphandlingspolicy. I flera fall har kompletterande
upphandlingsföreskrifter och handläggningsrutiner tagits fram bl.a. olika
mallar för hur upphandling genomförs rent praktiskt. Samtliga förvaltningar och bolag känner till och använder sig av den information, bl.a.
avtalskatalogen, som finns under SLL Upphandlings hemsida. Några av
förvaltningarna och bolagen har dessutom lagt ut specifik information om
upphandling på sin egen hemsida.
Som stöd för inköp av varor använder samtliga sjukhus och SLSO det
webb-baserade inköpssystemet ClockWork Procurement. Inom t.ex. SLSO
använder 2000 personer på 800 olika enheter inköpssystemet.
Samtliga av de granskade inköps- och upphandlingsfunktionema samarbetar med SLL Upphandling. Samarbetet innebär bl.a. att bolagen/förvaltningama deltar i olika s.k. SMIL^grupper som sätts samman på
initiativ av SLL Upphandling. Grupperna formeras under ledning av SLL
Upphandling i samband med att olika ramavtalsupphandlingar genomförs.
Alla granskade förvaltningar och bolag genomför vanligen årlig information och utbildning avseende upphandling.
3.3
SLL Upphandling
SLL Upphandlings roll enligt upphandlingspolicyn är bl.a. att samordna
upphandlingar när två eller flera verksamheter har samma behov. SLL
Upphandling ska verka för att de samordnade upphandlingarna som
genomförs av dem bedrivs affärsmässigt, effektivt, etiskt och med
beaktande av miljö- och sociala hänsynstaganden. Alla verksamheter ska
verka för att samordna sina anskaffningar för att så långt som möjligt
utnyttja landstingets storlek som köpare. SLL Upphandling ansvarar också
för att samtliga samordnade ramavtal finns tillgängliga i en avtalsdatabas
för landstinget.
3.4
Revisionskontorets bedömning
Granskningen visar att de olika inköps- och upphandlingsfunktionema
inom flertalet av de granskade förvaltningarna och bolagen i allt väsentligt
har dimensionerats utifrån de behov som respektive organisation har inom
upphandlingsområdet. Rent generellt har ett mindre bolag och en liten

1
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förvaltning bättre fömtsättningar till överblick och kontroll Över att upphandlingar genomförs enligt LOU. Det är betydligt svårare för en stor
organisation att kontrollera att upphandlingarna utförs korrekt.
Oavsett förvaltningens eller bolagets storlek är det väsentligt att respektive
ledning aktivt främjar ett fokus på upphandlingsfrågorna och betonar
betydelsen av att följa regelverket i LOU. Det är viktigt för att ge ett ökat
berättigande för en korrekt hantering av upphandlingsfrågorna. Detta bör i
sin tur samtidigt innebära att effektiviteten i organisationen ökar till följd
av förbättrad konkurrens mellan olika leverantörer.
Samtliga granskade inköps- och upphandlrngsfunktioner samarbetar med
SLL Upphandling. Några av förvaltningarna och bolagen har i intervjuer
påtalat att SLL Upphandling bör ta initiativ till samordnande upphandlingsaktiviteter på flera områden.
Förvaltningarna och bolagen har i regel omsatt upphandlingspolicyn i egna
upphandlings -mallar och -verktyg. I några fall har man också fört in
information om upphandling på den egna hemsidan.

4,

Direktupphandlingar

Gränsen för aUrekmpphandling p.g.a. lågt värde är som tidigare har angetts
287 000 kr respektive 577 000 kr. Samtliga granskade 147 transaktioner
överstiger sammantaget för aktuell leverantör gränsen för direktupphandling.
De granskade transaktionerna utgörs främst av direktupphandlingar, avrop
från egna eller inom landstinget samordnade ramavtal och ett fåtal
annonserade upphandlingar.
Förutsättningar för att genomföra en direktupphandling
En direktupphandling får enligt L O U och LUF genomföras antingen om
upphandlingens värde är lågt (287 tkr respektive 577 tkr) eller om det finns
synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses framför allt synnerlig brådska
som orsakats av oförutsedda omständigheter som landstinget inte själv
kunnat påverka, förutse eller råda över. Att landstinget råkat i brådska
beroende på egen bristande planering ger inte rätt till direktupphandling.
Här ger lagstiftningen således ett mycket litet utrymme för att genomföra
direktupphandlingar, annat än i det fall värdet är lågt. Anledningen är att
konkurrensen normalt inte utnyttjas och att köpet således riskerar att bli
dyrare och till sämre villkor än vid ett förfarande som annonseras på
marknaden.
Utöver situationerna att lågt värde eller synnerliga skäl föreligger anger
upphandlingsregelverket uttryckligen ytterligare vissa enskilda situationer
där en direktupphandling får genomföras. Detta är t.ex. när det som ska
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upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl bara kan levereras av en viss
leverantör, eller när upphandlingen gäller ytterligare leveranser från den
ursprungliga leverantören, vilka är avsedda antingen som delvis utbyte av
eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle
medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter. L O U och L U F
anger även ett uttryckligt undantag för vissa forsknings- och utvecklingstjänster, s e l kap. 6 § L O U och 1 kap. 19 § LUF.
4.1
Avsteg från upphandlingsreglerna
Sammantaget har revisionen funnit flera avsteg från upphandlingsreglerna.
Flera enheter har uppgivit att det är ett problem med otillåtna direktupphandlingar inom verksamheten. I några av de granskade fallen kan det
ha funnits lagliga skäl att genomföra en direktupphandlig p.g.a. synnerliga
skäl. Revisionen drar dock slutsatsen att det i flertalet fall rör sig om
otillåtna direktupphandlingar.

V

4.2
Åberopade skäl för att tillämpa direktupphandling
De personer som intervjuats har i flertalet fall instämt i revisionskontorets
bedömning att avsteg från upphandlingsreglerna har gjorts genom de
aktuella direktupphandlingarna.

(

Bland annat har följande skäl åberopats av granskade enheter för att
tillämpa direktupphandling.
Felaktig uppfattning att det fanns ett ramavtal med anlitad leverantör.
I flera fall har det uppgivits att ansvariga personer felaktigt trott att det
funnits ett samordnat avtal som enheten haft rätt att avropa från. Som
exempel kan nämnas en upphandling som genomförts av HSN och som
avser tjänster inom det grafiska området. Likaså har SÖS förklarat att
några av de utvalda upphandlingarna genomförts genom otillåtna
direktupphandlingar bl.a. på den grunden att anlitat företag tidigare var
leverantör på ett samordnat avtal och att inget nytt avtal har ersatt det
gamla.

(

/

F

e

l

a

k

t

i

g
uppfattning att det gick att avropa från Locums avtal.
Enheter har uppgivit att avrop skett från Locums ramavtal i tron att de haft
rätt att avropa från avtalet. Danderyds sjukhus har uppgivit att de felaktigt
anlitat ett företag direkt eftersom företaget var upphandlat i konkurrens av
Locum. Som skäl uppgavs att de kände till att kunnande fanns inom
bolaget och att detta skulle borga för ett snabbt och kvalitetsmässigt riktigt
genomförande, vilket i sin tur skulle hålla kostnaderna nere.
Anlitat företag som tidigare varit ramavtalsleverantör åt landstinget
I flera fall har enheter uppgivit att ansvariga personer anlitat ett företag
som landstinget tidigare haft ett samordnat ramavtal med. I redovisat svar
från Locum anges avseende tryckning av den interna telefonkatalogen, att
de anlitat ett företag utan konkurrens på den grunden. Locum angav vidare
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att foretaget hade allt material och kunde därför trycka upp katalogen till
ett lågt pris.
Kulturförvaltningen har beträffande en av de granskade upphandlingarna
uppgivit följande. Inget avtal har ersatt det samordnade avtal som har löpt
ut avseende fotografiska tjänster, trots att önskemål om detta har framförts
till SLL Upphandling. Kulturnämnden har därför, för att spara tid och
resurser, fortsatt att anlita det företag som tidigare var upphandlat.
Behov som brådskar
I flera fall har direktupphandlingar genomförts på den grunden att det var
bråttom. En dfrektupphandling av konsulttjänster har skett vid t.ex.
Danderyds sjukhus därför att det fanns ett brådskande behov av "analys
och utbildning av ledningsgruppen''. Det uppges att konsulten var mycket
kunnig inom området, han var känd sedan tidigare och hade levererat med
hög kvalitet och att de krav som sjukhuset hade överensstämde med det
utbildningspaket som han levererade.
I en annan situation avbröt landstinget ett avtal med en privat utförare och
verksamheten återtogs i egen regi. I samband med processen avseende
verksamhetsövergång krävdes det en snabb omstart av verksamheten. Det
var därför enligt uppgift nödvändigt att snabbt stärka ledningsftinktiönen
och företrädare för SLSO anlitade därför en konsult för ledningsgruppsutveckling. Konsulten uppgavs erbjuda ett utvecklingsprogram med rätt
profil.
En direktupphandling har vidare genomförts av kommunikationsavdelningen vid SLSO för att tillgodose ett snabbt behov av en projektledare för
utveckling av nytt intranät. Företaget anlitades förtjänster överstigande 1,2
mnkr.
Det finns bara en leverantör som kan leverera
I flera fall som granskats t.ex. vid SLSO har uppgivits att endast en leverantör har tillfrågats på den grunden att specialistkompetens krävs och att
den anlitade konsulten har hög kompetens inom relevant område.
En av de granskade upphandlingarna, vid Södertälje sjukhus, har inte
genomförts enligt L O U eftersom den aktuella leverantören anses vara den
ende som kan göra åtgärder i journalsystemet med hänsyn till
säkerhetsaspekter.
Vid Karolinska universitetssjukhuset upphandlades IT-tjänster för att
anpassa system avsett för skanning av remisser. Endast ett foretag uppgavs
ha tillgång till metoder som är nödvändiga för att genomföra anpassningen.
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Initialt en bedömning om lågt värde
Det är inte helt ovanligt att det initialt görs en bedömning av kontraktets
värde. När sedan arbetet har påbörjats visar det sig att det blir dyrare än
vad man trott alternativt behöver uppdraget förlängas eller utökas. Från
Karolinska universitetssjukhuset anges t.ex. som ett skäl för direktupphandling av en konsult att denne var anlitad under 2009 för mindre
uppdrag inom ramen för aktuellt projekt och därför var insatt i ärendet.
På rekommendation av andra förvaltningar eller bolag inom SLL
Ibland görs en upphandling av ett konsultföretag som andra förvaltningar
och bolag upplever sig mer eller mindre ålagda att anlita, trots att de inte
omfattas av avtalet. Locum har t.ex. uppgivit att ett företag har anlitats
direkt på den grunden att det deltagit i en workshop och att andra
förvaltningar och bolag rekommenderade det.
Tjänster i samband med forskningsprojekt
Flera av enheterna t.ex. Karolinska universitetssjukhuset och HSN, har
åberopat att efterfrågade transaktioner avser tjänster som varit undantagna
från L O U eftersom de utgjort forskningstjänster.
Donationer
En upphandling har genomförts av Karolinska universitetssjukhuset utifrån
den felaktiga tollaiingen att medel som erhållits genom en donation medför
att LOU: s bestämmelser inte var tillämpliga.
4.3

Rutiner för att förhindra otillåtna
direktupphandlingar
Flera av de enheter som granskats har visat intresse för återkommande
genomlysning av upphandlingsverksamheten motsvarande det som
framförts i föreliggande rapport. Det uppges att sådana undersökningar
oftast får stå tillbaka för andra, mer prioriterade uppgifter inom enheterna.
Att en organisatorisk enhet arbetar med upphandlingsfrågor innebär inte
automatiskt att det är deras ansvar att följa upp inköp och kontrollera om
de interna rutinerna verkligen följs. Ansvaret för uppföljning behöver
klargöras.

(

C

SL kommer att införa en beställningsmodul (till ekonomisystemet
Agresso) för sina inköp. I inköpsmodulen anges beloppet för ett inköp,
använt upphandlingsförfarande och leverantör samt vilket avtal som
åberopas. Saknar en faktura hänvisning till en beställning så anmärker
systemet automatiskt på detta. Otillåtna direktupphandlingar kommer att
bli lättare att identifiera i systemet, Intema rutiner för awikelsehantering
kommer att utarbetas inom den nya organisationen.
Inköps- och logistiksystemet Clockwork förefaller ha en liknande funktion.
Systemet används emellertid inte för anskaffning av tjänster utan bara för
varor och används enbart av sjukhusen och SLSO.
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När en otillåten direktupphandling har konstaterats varierar konsekvenserna mellan enheterna; alltifrån att ingen åtgärd genomförs, till exemplet
ovan med SL:s kommande rutin för avvikelserapportering.
Ett flertal enheter har uppgivit att ändringarna i upphandiingslagstiftningen
sommaren 2010 bl.a. avseende ogiltighet av avtal och upphandlingsskadeavgift föranlett ett tämligen intensivt informationsarbete kring
upphandlingsfrågor till den personal som normalt inte arbetar inom
området.
7

4.4
Revisionskontorets bedömning
Granskningen visar att det i betydande omfattning har genomförts otillåtna
direktupphandlingar av konsulttjänster av flera enheter inom landstinget.
I drygt hälften (knappt 60 procent) av de granskade upphandlingarna fick
ett foretag kontraktet direkt utan att något annat företag fick möjlighet att
lämna anbud. Landstinget följer därmed inte lagen och utnyttjar inte heller
konkurrensen.

(

Revisionen anser därmed att berörda nämnder och styrelser inte kan anses
ha säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll för att undvika
otillåtna direktupphandlingar och bättre utnyttja korjkurrensen.
Den typ av upphandling som varit föremål för granskning genomförs ofta
av annan personal än den på upphandlmgsfunktionen. I flera fall har ett
avsteg motiverats med att en viss konsult förordades av ledningsgruppen
och att upphandlingen inte hade handlagts av upphandlmgsfunktionen.
Ibland förstärktes motivet också med att tiden inte medgav en planerad
regelrätt upphandling.
(,
^

Flera enheter upplever att det är svårt att utläsa vilka ramavtal som är
tillämpliga för en viss enhet inom SLL. I avtalskatalogen fmns de
samordnade ramavtalen samlade men i vissa fall finns även andra ramavtal
tillgängliga för enheter inom landstinget. En nämnd uppgav tex. att de har
rätt att avropa från avtal som H S N ingått. Landstinget har även rätt att
avropa från andra ramavtal som t.ex. vissa avtal som statliga myndigheter
och SKL ingått. Det bör vara tydligt vilka ramavtal som är tillgängliga för
landstingets olika enheter. SLL Upphandling som idag har uppdraget, att
tillhandahålla en avtalsdatabas för samtliga samordnade avtal, bör
tydliggöra eller bistå med hjälp att tydliggöra vilka avtal som är
tillgängliga för olika enheter.

s

C(
(

Många enheter betonar fördelen av att så långt det är möjligt utnyttja
samordnade avtal som tecknas av SLL Upphandling. Avtal på ytterligare
områden efterlyses av enheterna, så att dessa kan koncentrera sig på de
upphandlingar som bygger på deras unika behov. Vissa mindre enheter har
framfört att de samordnade avtalen ibland inte'har anpassats till deras
behov.
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Flera enheter har framfört önskemål om ytterligare stöd på olika sätt från
SLL Upphandling. Revisionens iakttagelser beträffande åberopade skäl för
direktupphandling visar också att vissa av överträdelserna skulle kunna
förebyggas genom informationsinsatser antingen från SLL Upphandling
eller från enhetens egen upphandlingsfunktion om vad upphandlingsregelverket tillåter. Detta gäller t.ex. upphandlingar där brådska har
åberopats och upphandlingen som felaktigt undantagits från LOU:s
bestämmelser därför att den finansierats med medel från en donation.
Några övriga iakttagelser som gjorts i granskningen där landstinget, främst
genom SLL Upphandling, bör tydliggöra vad som gäller är den inte helt
ovanliga situationen att en leverantör som landstinget har ingått ett
samordnat ramavtal med säljer tjänster utöver dem som ingår i avtalet. En
liknande situation är att leverantörer skickar över listor med nya priser och
villkor till enheter inom SLL och felaktigt börjar debitera utifrån dessa.

C

Vidare anser revisionskontoret att det bör finnas rutiner för att kontrollera
att undantaget i L O U avseende forskningstjänster inte överutnyttjas och
felaktigt undantas från LOU:s bestämmelser.
I flera fall har ledningsgrupper medverkat till avsteg från upphandlingsreglerna, vilket undergräver upphanaUmgsfunktionens arbete med att
upparbeta respekt för lagstiftningen ute i sin organisation. Revisionskontoret vill framhålla vikten av att ledning och chefer i landstinget ser
som sin uppgift att föregå med gott exempel genom att iaktta
bestämmelserna i L O U respektive LUF.
Revisionskontoret vill framhålla den strategi som flera enheter har
framfört; strävan efter att så långt som möjligt teckna ramavtal för att
tillgodose behovet av tjänster. Att en stor del av behovet kan tillgodoses
genom ramavtal medför bl.a. att enheten kan koncentrera resurserna till
andra angelägna arbetsuppgifter.
Enheter inom landstinget bör förstärka sina rutiner för den interna
kontrollen avseende anlitade leverantörer. För att kontrollera följsamheten
till samordnade eller egna ramavtal, förbrukning, behov av nya ramavtal,
använt upphandlingsförfarande m.m. bör berörda enheter regelbundet
genomföra uppföljningar av anlitade leverantörer. Revisionen anser att det
inte är tillfredsställande med rutiner där det uppfattas som att otillåtna
direktupphandlingar accepteras.

(

SLL Upphandling bör ges ett ökat uppdrag som innebär att de kan ge
metodstöd till landstingets enheter inom upphandlingsområdet.
Uppfattningen bottnar i ett stort behov av t.ex. ytterligare samordnade
ramavtal, information, mallar, verktygföruppföljning.
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5.
Risker med att inte tillämpa
upphandlingslagstiftningen
Granskningen påvisar att enheter inom landstinget genomför otillåtna
dke&upphandlingar. Att bryta mot upphandlingslagstiftningen medför
konsekvenser av olika slag.
5.1
Förtroendeskada för landstinget
Det är viktigt för landstinget att inge och upprätthålla ett gott förtroende
hos allmänheten, d.v.s. medborgarna och företagen. Allmänheten bör
kunna utgå från att landstingets verksamheter iakttar saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. När landstinget gör sig skyldig till en överträdelse
av upphandlingslagstiftningen naggas detta förtroende i kanten. Att hantera
skattemedel medför ett stort ansvar och allmänheten har goda grunder att
förutsätta att verksamheten kring upphandlingen går rätt till. De företag
som deltar i en felaktigt genomförd upphandling eller sådana företag som
borde ha deltagit i en upphandling - om den hade konkurrensutsatts - kan
med rätta tappa tilliten för att landstingets verksamhet utförs på bästa sätt.
En uppkommen förtroendeskada för landstinget är svår att mäta i pengar.
Den skada som uppstår vid en utebliven konkurrensutsättning är också
svår att uppskatta värdemässigt. Det kan dock konstateras att den offentliga upphandlingen har mycket stor betydelse för små- och medelstora
företag samt för regionens tillväxt.
5.2
Ekonomiska incitament
Utredningar har genomförts som behandlar frågan om avvägning mellan å
ena sidan vinster av annonsering och konkurrensutsättning av
upphandlingar och å andra sidan kostnader för upphandlingsförfarandet.
Huvudslutsatsen är att den potentiella vinsten med formellt genomförda
upphandlingar är stor . Beräkningarna i rapporten visar även att
konkurrensutsättning och annonsering lönar sig redan vid låga värden. I en
upphandling av enklaste slag är en övergång från direktupphandling till
konkurrensutsättning med förfrågan till tre leverantörer motiverad när
värdet av upphandlingen uppgår till 26 600 kr.
2

5.3
Sanktioner enligt upphandlingsregelverket
En förfördelad leverantör kan ansöka om överprövning hos allmän
förvaltningsdomstol. Domstolen kan sedan om fel konstateras och detta
har medfört skada för leverantören besluta att upphandlingen ska göras om
eller rättas till. En förfördelad leverantör kan även väcka talan om
skadestånd vid allmän domstol.

2
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Nya sanktioner - risk för ogiltighet och upphandlingsskadeavgift
Bestämmelserna om ogiltighet av avtal och upphandlingsskadeavgift gäller
enbart för upphandlingar som har påbörjats efter lagändringens
ikraftträdande (15 juli 2010). De nya reglerna kan således tillämpas milt ut
på landstingets upphandlingar som påbörjats efter detta datum. När det
gäller en otillåten direktupphandling får en sådan anses påbörjad först när
avtalet har slutits, om inte landstinget kan visa att ett upphandlingsförfarande rent faktiskt har påbörjats vid en tidigare tidpunkt.
En upphandlingsskadeavgift kan påföras landstinget om en otillåten
direktupphandling genomförs av landstinget och tillsynsmyndigheten väcker
talan om detta hos allmän förvaltningsdomstol, Upphandlingsskadeavgiften ska
enligt lagstiftningen uppgå till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr.
5.4
Revisionskontorets bedömning
Granskningen omfattar sådana tjänster som ofta genomförts i verksamheten utan medverkan av inköps- eller upphandlingsfunktionen.
Ett flertal av de situationer som omfattas av granskningen, har medfört att
en otillåten direktupphandling genomförts trots att behovet istället borde
ha tillgodosetts genom en regelrätt upphandling i konkurrens. Exempel på,
sådana situationer är uppfattningen att det bara fmns en tänkbar leverantör,
brådska eller att företaget man vill anlita är billigt och har rätt kompetens.
Utöver de risker som ovan angivits avseende överprövning m.m. och som
anges i upphandlingsregelverket kan uppges att vissa tveksamma
situationer klaras upp genom en förlikning. Landstinget har regelmässigt
kontakter med företag som känner sig förfördelade i en genomförd
upphandlingar. Dessa kontakter slutar ibland med att parterna uppnår en
förlikning. Revisionskontoret känner inte till landstingets kostnader för att
ingå sådana förlikningar.
Att få ett avtal förklarat ogiltigt kan medföra stora negativa konsekvenser
för landstingets verksamhet. Skulle en upphandhngsskadeavgift, som
enligt lagstiftningen ska uppgå till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr,
dömas ut mot landstinget så kan det bli kostsamt. Dessa nya sanktioner i
upphandlmgslagstiftoingen medför ytterligare skäl för landstinget att ha en
fullgod intern kontroll över de behov som uppstår, så att ett upphandlingsförfarande enligt regelverket kan genomföras.
I upphandlmgssammanhang är det ofta fördelaktigt att iaktta ett
koncerntänkande, både vad avser bättre priser m.m. såsom stor kund men
också i form av aktivt stöd. Landstinget utnyttjar t.ex. sin ställning som
stor kund genom samordning om det är två eller flera verksamheter som
behöver samma typ av varor eller tjänster. SLL Upphandling skulle
förutom att samordna behov och att genomföra samordnade avtal kunna
bistå övriga enheter inom landstinget på upphandlingsområdet. Kommentaren bottnar i att det finns ett stort behov av t.ex. ytterligare samordnade
ramavtal, information, mallar, verktyg för uppföljning m.m.
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Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport
20/2010 -Direktupphandlingar inom landstinget
Ärendet
I ä r e n d e t l ä m n a s synpunkter med anledning av landstingsrevisorernas
rapport 20/2010 - Direktupphandlingar inom landstinget

Beslutsunderlag
Förvaltningens t j ä n s t e u t l å t a n d e 2011-03-10
Landstingsrevisorerna Projektrapport nr 20/2010
F ö r s l a g till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Landstingsrevisorerna över revisionsrapport 20/2010
överlämna detta t j ä n s t e u t l å t a n d e .
F ö r v a l t n i n g e n s f ö r s l a g och motivering
Sammanfattning
Landstingsrevisorerna har g e n o m f ö r t en granskning av
direktupphandlingar inom landstinget. Granskningen har utgått f r å n den
övergripande revisionsfrågan: H a r n ä m n d e n / s t y r e l s e n säkerställt en
tillräcklig styrning och intern kontroll f ö r att f ö r h i n d r a f ö r e k o m s t e n av
otillåtna direktupphandlingar? Då granskningen inte innefattat
landstingsstyrelsen eller dess förvaltning inskränker sig detta yttrande till
de delar som b e r ö r landstingsstyrelsen som s å d a n eller dess förvaltning.
I yttrandet l ä m n a s kommentar o m hur informationen sker om de
samordnade avtal liksom o m hur olika verksamheter i landstinget

Stockholms läns landsting

2(6)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-03-10

tillsammans arbetar f ö r att f ö r b ä t t r a gemensamma informationsbehov
inom upphandlingsarbetet.
Bakgrund
Landstingsrevisorerna har g e n o m f ö r t en granskning av
direktupphandlingar inom landstinget. Granskningen har utgått f r å n den
övergripande revisionsfrågan: Har n ä m n d e n / s t y r e l s e n säkerställt en
tillräcklig styrning och intern kontroll f ö r att f ö r h i n d r a f ö r e k o m s t e n av
otillåtna direktupphandlingar?
Landstingsrevisorerna har granskat Stockholms läns s j u k v å r d s o m r å d e , A E
Storstockholms Lokaltrafik, hälso- och s j u k v å r d s n ä m n d e n , Karolinska
universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus A B , Södersjukhuset A B ,
Södertälje sjukhus A B , Locum A B , Waxholms Ångfartyg A B och
kulturnämnden.
Granskningen
Då granskningen inte innefattat landstingsstyrelsen eller dess förvaltning
inskränker sig detta yttrande till de delar som b e r ö r landstingsstyrelsen
som s å d a n eller dess förvaltning.
Landstingets

organisation

inom

upphandlingsområde

I rapporten konstateras att de resurser som respektive granskade
n ä m n d / s t y r e l s e har avsatt f ö r att bedriva upphandlingsarbete skiljer sig åt.
Detta är en naturlig och logisk följd av landstingets organisation d ä r ett
decentraliserat synsätt r å d e r såväl i n o m u p p h a n d l i n g s o m r å d e t som i n o m
flertalet andra stödfunktioner.
Inom u p p h a n d l i n g s o m r å d e t finns dock två undantag f r å n detta synsätt.
Landstingsstyrelsens förvaltnings upphandlingsavdelning, S L L
Upphandling, har ett uppdrag att svara f ö r g e n o m f ö r a n d e t av landstingets
samordnade upphandlingar och ett ansvar att informera o m de
samordnade avtalen som dessa upphandlingar resulterar i .
Information

om samordnade

avtal

Enligt rapporten efterfrågar flera enheter b ä t t r e information om vilka
ramavtal som ä r tillämpliga f ö r en viss enhet i n o m landstinget.
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Information kring landstingets samordnade avtal l ä m n a s i den s.k.
avtalskatalogen (www.upphandling.sll.se/avtal). Så sent som i oktober
m å n a d 2010 uppgraderades det elektroniska u p p h a n d l i n g s s t ö d e t som
katalogen baseras på. Trots att s ö k b a r h e t e n i vissa avseenden avsevärt
f ö r b ä t t r a s har den initiala utformningen en hel del övrigt att önska vilket
landstinget, tillsammans med andra landsting som har samma verktyg, har
u p p m ä r k s a m m a t . I det p å g å e n d e arbetet med att f ö r b ä t t r a katalogen har
olika verksamheter och dess a n v ä n d a r e involverats.
I dagens avtalskatalog liksom i den tidigare katalogen finns samtliga avtal i
fulltext vilket gör att alla har möjlighet att se vilka verksamheter som
omfattas och vad avtalet omfattar. I katalogen finns även möjlighet att
tillföra avtal som inte är samordnade. Det finns således möjlighet för alla
verksamheter att även publicera och sprida information om lokala avtal
i n o m den egna organisationen. Denna möjlighet att har dock utnyttjats
mycket sparsamt och då endast av landstingets sjukhus.
Avtalskatalogen kompletteras av de beställningssystem som finns inom
landstinget d ä r det stora flertalet av de genom samordnad upphandling
i n k ö p t a produkterna är beställningsbara. I dagsläget har endast
landstingets sjukhus (med undantag för S:t Eriks ögonsjukhus) och
Stockholms läns s j u k v å r d s o m r å d e (SLSO) valt att a n v ä n d a sig av
elektroniska beställningssystem. Det stora flertalet samordnade avtal
presenteras även i MediCarrier AB:s webbkatalog som är sökbar för alla.
Att finna ytterligare vägar för spridning av avtalsinformation f r å n S L L
Upphandlings sida synes inte vara en framkomlig väg. Istället b ö r fokus
alltjämt ligga p å att ytterligare f ö r b ä t t r a s ö k b a r h e t e n i den befintliga
avtalskatalogen och f ö r d j u p a samarbetet med landstingets olika
verksamheters upphandlingsfunktioner och dess upphandlingsansvariga.
Den i särklass b ä s t a lösningen för att säkerställa information kring och
nyttjande av de avtal som finns är sannolikt a n v ä n d a n d e av elektroniska
beställningsstöd. De val landstingets olika verksamheter gör r ö r a n d e dessa
system är inte en uppgift för landstingsstyrelsens förvaltning.
Fler samordnade

avtal

Enligt rapporten har n å g r a förvaltningar och bolag uppgivit att S L L
Upphandling b ö r ta initiativ till fler samordnade upphandlingar.
Samordnade upphandlingar kan endast p å b ö r j a s p å två olika sätt dels
genom ö v e r o r d n a d e politiska beslut och dels genom att ett faktiskt
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gemensamt behov föreligger och manifesteras genom en viljeförklaring f r å n
verksamheten att medverka i en samordnad upphandling.
S L L Upphandling kan och ska inte självständigt p å b ö r j a n å g r a
upphandlingar utan rollen är i detta avseende alltigenom konsultativ. S L L
Upphandling har således att bistå landstingets verksamheter n ä r ett behov
u p p s t å r . D ä r e m o t är det naturligt att S L L Upphandling kontinuerligt för en
dialog med landstingets verksamheter kring kommande behov för att
försöka u t r ö n a om dessa behov är gemensamma, i vilken omfattning det är
gemensamt och huruvida dessa behov b ö r täckas av samordnade
upphandlingar.
För att u n d e r l ä t t a denna dialog med landstingets övriga verksamheter har
två nätverk bildats - Upphandlingsnätverket och SMIL-nätverket.
Upphandlingsnätverket b e s t å r av representanter för samtliga bolag och
förvaltningar inom landstinget. Nätverket samlas kvartalsvis med
huvudsyfte att fånga upp gemensamma behov. V i d sidan av detta förs
diskussioner och l ä m n a s information inom u p p h a n d l i n g s o m r å d e t . Tanken
är att S L L Upphandling h ä r i g e n o m skall kunna utgöra ett stöd till andra
upphandlingsorganisationer inom landstinget.
SMIL-nätverket b e s t å r av upphandlingsansvariga f r å n landstingets sjukhus,
SLSO och S L L Upphandling. Närverket som samlas en gång i m å n a d e n
diskuterar i första hand samordning av medicinteknisk utrustning och
upphandlingar av sjukvårdens förbrukningsmaterial. Nätverket har kommit
att utvecklats till ett väl fungerande f o r u m kring informationsspridning och
kunskapsöverföring inom u p p h a n d l i n g s o m r å d e t mellan de i n g å e n d e
funktionerna.
Landstingets

upphandlingspolicy

I rapporten u p p m ä r k s a m m a s att gränsvärdet för direktupphandling som
anges i landstingets upphandlingspolicy inte ö v e r e n s s t ä m m e r med de
gränser som anges i lagen om offentlig upphandling och lagen o m
upphandling inom o m r å d e n a vatten, energi, transporter och p o s t t j ä n s t e r
efter de ä n d r i n g a r som g e n o m f ö r t s i lagstiftningarna.
Föreslagna f ö r ä n d r i n g a r i upphandlingspolicyn för att efterkomma
lagstiftningen finns i ä r e n d e LS 1102-0181 som kommer att behandlas av
landstingsfullmäktige under våren.
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Metodstöd

och utökat uppdrag

till SLL

Upphandling

I rapporten föreslås ett utökat uppdrag till S L L Upphandling d ä r ett ansvar
för metodstöd, information, mallar och verktyg för uppföljning skulle ingå.
S L L Upphandling ä r dimensionerat för att g e n o m f ö r a samordnade
upphandlingar (undantaget samordnade upphandlingar inom det
medicintekniska o m r å d e t - vilka g e n o m f ö r s av sjukhusens egna
upphandlingsfunktioner), följa upp dessa upphandlingar, g e n o m f ö r a de
upphandlingar som hälso- och s j u k v å r d s n ä m n d e n s förvaltning har behov
av samt därutöver, n ä r så är möjligt, bistå övriga förvaltningar och bolag
och d å i första hand de som saknar egen upphandlingsfunktion.
V i d sidan av detta har S L L Upphandling tagit ett ansvar för att sprida
information och kunskap till andra upphandlingsfunktioner inom
landstinget. S L L Upphandling har tex. skapat möjligheter för övriga
upphandlingsfunktioner att nyttja elektroniska upphandlingsstöd, a n v ä n d a
mallar m.m. H ä r kan även f r a m h å l l a s det arbete som resulterat i ett
gemensamt anskaffande av ett uppföljningsverktyg inom SMIL-nätverket.
Ett uppdrag med de föresatser som rapporten föreslår kräver en f ö r ä n d r a d
syn p å hur upphandlingsverksamheten som s å d a n skall organiseras i
landstinget. U t i f r å n dagens decentraliserade synsätt ä r det inte möjligt för
S L L Upphandling att ha andra vägar för exempelvis informationsspridning
ä n via respektive förvaltnings eller bolags egen upphandlingsfunktion. Inte
heller kan S L L Upphandling, med dagens synsätt, ges ansvar för
u p p f ö l j n i n g eller att tillhandahålla verktyg för uppföljning hos landstingets
förvaltningar eller bolag. I alla dessa avseenden finns idag såväl ansvar som
resurser hos respektive förvaltning och bolag.
Detta f ö r t a r dock inte de iakttagelser som redovisas. Snarare visar det ä n
tydligare att varje verksamhet m å s t e ta ansvar och vidta åtgärder n ä r
regelverket av olika anledningar inte efterlevts.
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E k o n o m i s k a konsekvenser av beslutet
Beslutet m e d f ö r inga ekonomiska konsekvenser.
M i l j ö k o n s e k v e n s e r av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har h ä n s y n
till miljön beaktats och b e d ö m n i n g e n ä r att det inte ä r relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ä r e n d e

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
Anne Runaquist
Chefsjurist
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