
 Revisionsrapport 2015

Sundbybergs stad
Granskning av stadens anlitande av
externa konsulter



0

Innehåll

Innehåll..................................................................................................................................0

Sammanfattning ...................................................................................................................1

1 Inledning ......................................................................................................................1
1.1 Bakgrund ..................................................................................................................1

1.2 Syfte .........................................................................................................................1

1.3 Ansvarig nämnd .......................................................................................................1

1.4 Avgränsning .............................................................................................................1

1.5 Revisionskriterier ......................................................................................................2

1.6 Metod .......................................................................................................................2

2 Lagstiftning och kommunens styrning av upphandlingsprocessen .......................2
2.1 Lagen om offentlig upphandling................................................................................2

2.2 Budget 2015 med plan för 2016 och 2017 ................................................................3

2.3 Nämndreglementen ..................................................................................................3

2.4 Sundbybergs upphandlingspolicy .............................................................................3

3 Organisation ................................................................................................................4

4 Stadens köp av konsulttjänster ..................................................................................5

5 Roll- och ansvarsfördelning .......................................................................................7

6 Stöd och verktyg för upphandling och köp ...............................................................9

7 Rutiner för uppföljning och utvärdering ..................................................................10

8 Kunskap och kontroll över ingångna avtal ..............................................................10

9 Slutsatser och bedömning........................................................................................12
9.1 Sammanfattande slutsatser och rekommendationer ...............................................13

Källförteckning ...................................................................................................................15



1

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat stadens anlitande av externa
konsulter. Granskningens syfte är att bedöma stadens rutiner för att säkerställa en god
kontroll och uppföljning av de externa konsulttjänster som upphandlas och köps in till olika
verksamheter.

Staden har nyligen genomfört en omfattande organisationsförändring på
upphandlingsområdet vilka resulterat i större befogenheter till upphandlingsenheten. Vår
bedömning är att detta förändringsarbete är förenligt med stadens strategiska inriktning om
resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning. Förändringen är därtill väl förankrad
och uppskattad i verksamheterna. Roll- och ansvarsfördelningen är tydlig mellan ansvariga
för upphandling och stadens olika verksamheter. Vår bedömning är att upphandlingen av
konsulttjänster ur ett roll- och ansvarsfördelningsperspektiv är välfungerande. Mycket arbete
återstår dock att genomföra innan tillräckliga rutiner finns på plats för alla delar av processen.

Många av konsultköpen sker via direktupphandlingar som genomförs av verksamheten och
inte av upphandlingsenheten. Vår bedömning är att verksamheterna tycks vara nöjda med
att göra förfrågningar till tre leverantörer, enligt instruktion, men finner sig i att ofta bara få ett
anbud tillbaka, vilket sedan accepteras. Här ser vi en risk för att mycket arbete leder till liten
egentlig konkurrensutsättning. Vår bedömning är att upphandlingsenheten i högre grad kan
stötta direktupphandlingsprocessen med fokus på att skapa affärsnytta.

I frågan om kunskap och kontroll om ingångna avtal, samt om ändamålsenliga rutiner för
uppföljning och utvärdering, återstår mycket arbete. Redan hösten 2012 konstaterade
revisorerna att stadens uppföljning och kontroll av genomförda upphandlingar och ingångna
avtal var mycket bristfällig och att någon statistik kring hur stor andel av inköpen som görs
inom eller utanför ramavtal inte görs. Denna kritik kvarstår. Brister och utvecklingsområden
är kända hos såväl upphandlingschefen som stadsdirektören.

Vad gäller konsulttjänster är det också motiverat att bedöma hur verksamheterna i sin tur
följer upp och utvärderar köpta konsulttjänster. Några rutiner för detta finns inte utan varierar
från fall till fall och mellan olika avtal och verksamheter.

Det finns ingen fastställd strategi för när konsultjänster ska användas och i vilka former detta
sker. De beskrivningar som framkommit i granskningen av vilka motiven varit till konsultköp
bedöms dock utgöra relevanta skäl.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:

� Staden bör snarast ta fram och i hela stadsförvaltningen implementera fungerande
rutiner för uppföljning och kontroll av ingångna avtal.

� Staden bör utarbeta en dokumenterad strategi för engagerande av externa
konsulter.

� Tillse att kommunens policydokument fortsättningsvis uppdateras i enlighet med
gällande lagkrav, utan att invänta policydokumentens slutdatum.

� Tillse att verksamheterna får stöd och vägledning i utvärdering och uppföljning av
konsulttjänster.



1

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Sundbybergs stad anlitar i betydande utsträckning externa konsulter inom en rad olika
verksamhetsområden. Detta beror inte minst på den kraftiga tillväxttakt som staden för
närvarande har. Kontroll och uppföljning av utförda tjänster och kostnader är av stor
betydelse för att nå stadens övergripande mål om god ekonomisk hushållning. Staden har en
särskild upphandlingsfunktion som har huvudansvaret för att stadens upphandlingar
genomförs på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Upphandlingsfunktionen ska även förse
övriga verksamheter med information rörande användandet av olika leverantörer, däribland
externa konsulter. Syftet med detta är att möjliggöra en strategisk styrning av den
konsulthjälp som staden nyttjar på olika sätt.  Revisorerna har i sin riskanalys identifierat
kontrollen och uppföljningen över konsulttjänster som ett riskområde.

1.2 Syfte
Granskningens syfte är att bedöma stadens rutiner för att säkerställa en god kontroll och
uppföljning av de externa konsulttjänster som upphandlas och köps in till olika verksamheter.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

� Är roll- och ansvarsfördelningen tydlig mellan centralt ansvariga för upphandling och
stadens olika verksamheter gällande inköp av konsulttjänster?

� Finns ändamålsenliga stöd och verktyg för upphandling/inköp som ger stöd och
information vid upphandling/inköp av konsulttjänster?

� Finns kunskap och kontroll om ingångna avtal i organisationen?
� Kan stadens rutiner för uppföljning och utvärdering av köpta konsulttjänster, både

inom ramavtal och övriga avtal, bedömas vara ändamålsenliga, både på lång och kort
sikt?

� Har stadens verksamheter egna kvalitetssäkringskontroller som säkerställer att
anlitande av externa konsulter sker affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar
och regler och är dessa ändamålsenligt utformade?

� Hur stor del av inköpen av konsulttjänster sker utan upphandling?

1.3 Ansvarig nämnd
Granskningen omfattar kommunstyrelsen.

1.4 Avgränsning
Det finns inte någon vedertagen definition av vad en konsulttjänst är och hur en konsulttjänst
skiljer sig från andra tjänster och bemanningsuppdrag. Vår utgångspunkt i våra samtal med
avdelningschefer har varit att en konsulttjänst definieras av att en extern kompetens anlitas
för ett avgränsat uppdrag vad gäller innehåll, omfattning och tid. Vi har inte räknat in
bemanningsuppdrag och vikariatstjänster i de utförande verksamheterna, till exempel
lärarvikarier, men däremot sådana situationer där kommunen väljer att ta in konsulter för att
täcka vakanser på chefsnivå eller i specialistfunktioner.

När det gäller granskningens registeranalys och sammanställningar av kostnader och
konsultleverantörer har vi utgått från vad kommunen har bokfört som konsultkostnader. Det
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är troligt att bedömningen av vilka transaktioner som är konsultkostnader i någon mån skiljer
sig från ovanstående definition. Till exempel ingår tolk- och översättningstjänster i vårt
registerutdrag, liksom flera skolbemanningsbolag där vi utifrån utdraget inte kan avgöra vilka
tjänster som har bemannats.

1.5 Revisionskriterier
Revisionskriterierna utgörs av Lag (2007:1097) om offentlig upphandling (LOU) samt stadens
styrande dokument och interna föreskrifter kring upphandling och inköp.

Vidare utgör stadens ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper en naturlig utgångspunkt
för granskningen.

1.6 Metod
Granskningen har skett genom dokumentgranskning, intervjuer samt registeranalys och
kartläggning av transaktioner under perioden 2015-01-01—2015-08-31 som rör inköp av
konsulttjänster. Intervjuer har genomförts med stadsdirektör, upphandlingschef,
förvaltningschefer för social- och arbetsmarknadsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning
samt med t.f. förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltning. Uppgifter har också
inhämtats från enhetschefer för VA/avfall/geodata och IT-drift inom stadsmiljö- och
serviceförvaltningen. På grund av sjukdom har upphandlingschefen inte haft möjlighet att
faktagranska rapporten utan detta har gjorts av tillförordnad upphandlingschef. Övriga
intervjuade har haft möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att säkerställa att
revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.

I detta granskningsuppdrag ingick i metodbeskrivningen att ta fem stickprov av
upphandlingar för översiktlig granskning av upphandlingsprocessen och lagstiftningens krav
på bland annat annonsering, utvärdering och dokumentation. Vid årsskiftet 2015 trädde nya
nämndreglementen i kraft, följt av nya delegationsordningar, som förändrat kommunens
ansvarsfördelning och process gällande upphandlingar. Upphandling genomfördes tidigare i
huvudsak av varje enskild förvaltning, utan tydliggjord gemensam rutin. Sedan årsskiftet
finns ansvaret för både genomförande och tilldelning istället hos upphandlingsenheten under
stadsmiljö- och tekniska nämnden. Nya processer och rutiner tillämpas för hela
kommunverksamheten. Kommunen har inte upphandlat konsulttjänster sedan dessa
förändringar trädde i kraft eftersom äldre avtal fortfarande är gällande. Vi har därför gjort
bedömningen att en stickprovsgranskning inte skulle tillföra något till denna granskning
eftersom de strukturproblem som skulle kunna uppdagas i en sådan kontroll inte längre
skulle vara aktuella.

2 Lagstiftning och kommunens styrning av
upphandlingsprocessen

2.1 Lagen om offentlig upphandling
I lagen framgår att upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett transparent sätt. Vid
upphandlingar ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

LOU skiljer inte mellan konsulttjänster och andra tjänster eller varor, men tillvägagångssättet
för upphandling varierar beroende på typ av tjänst och huruvida avtalsvärdet faller över eller
under vissa givna tröskelvärden. Vanligen genomförs upphandling antingen genom ett öppet
eller genom ett selektivt förfarande. Vid öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud.



3

Vid selektivt förfarande kan alla leverantörer ansöka om att få delta, varpå den
upphandlande myndigheten gör ett urval av vilka anbudssökande som får lämna anbud.
Under särskilda förhållanden får andra förföranden användas, till exempel förhandling eller
projekttävling. Om avtalets värde inte överstiger 505 800 kr kan den upphandlande
myndigheten direktupphandla. För detta finns inga formkrav gällande anlitandet av
leverantör. Om värdet överstiger 100 000 kr gäller att organisationen har dokumenterade
riktlinjer för direktupphandling samt att upphandlingen dokumenteras.

Kommunen har möjlighet att upphandla ramavtal som reglerar hur en eller flera
upphandlande myndigheter har möjlighet att tilldela kontrakt till en eller flera leverantörer
under en given tidsperiod. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda
värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid, i normalfallet högst fyra
år. Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna inte väsentligt
avvika från villkoren i ramavtalet.

2.2 Budget 2015 med plan för 2016 och 2017
Staden har fem strategiska inriktningar som ska förstås som principiella inriktningar för att
uppnå stadens mål. En av dessa strategiska inriktningar är:

� Resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning.

Årets budget innehåller inte några konkreta mål som relaterar till frågan om anlitandet av
externa konsulter.

Två uppdrag till kommunstyrelsen berör upphandlingsverksamheten vilka i sin tur är
relevanta för denna granskning. Det första uppdraget är att inrätta ett särskilt kvalitetskontor,
med ansvar för målstyrning, uppföljning och kvalitetskontroll av kommunal verksamhet
inklusive kommunens upphandlingar. Det andra uppdraget är att förbättra kommunens
upphandlingspolicy med direktiv om hållbarhets- och sociala krav, uppföljning samt dialog
med upphandlade företag. Ett konkret direktiv är att småföretagare ska ges möjlighet att
delta i och vinna upphandlingar från staden.

2.3 Nämndreglementen
Varje nämnd har rätt att träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetsområde, inom av
kommunfullmäktige fastställd ekonomisk ram. Avtalstiden får dock totalt inte överstiga fyra
år, för kommunstyrelsen sex år för eget verksamhetsområde eller efter hemställan från
nämnd inom nämndens verksamhetsområde.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för stadens upphandlings- och
inköpsverksamhet.

2.4 Sundbybergs upphandlingspolicy
Sundbybergs stads upphandlingspolicy utgör ett komplement till gällande lagstiftning.
Upphandlingspolicyn antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2011 och gäller från
den 1 januari 2012 till den 31 december 2015. Policyn har inte uppdaterats utifrån de
lagändringar som trädde i kraft 2014 som bland annat rör ändrade värden för
direktupphandling.

I policyn presenteras översiktligt de styrande principerna för stadens upphandlingar.
Upphandlingar ska genomföras effektivt, affärsmässigt, etiskt och med beaktande av
miljöhänsyn. Det ska finnas utrymme för kommunal handlingsfrihet där kommunens ansvar
och kompetens för sina kärnverksamheter säkerställs. Vidare ska kommunen samordna sina
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upphandlingar både internt och externt i syfte att tillvarata samordningsfördelar. Staden ska
verka för att även små och medelstora aktörer kan delta vid upphandlingarna.

Av upphandlingspolicyn framgår att alla kommunens verksamheter ska beakta lagens krav
på samordning och beräkning av tröskelvärde innan en upphandling påbörjas. För att
möjliggöra intern samordning ska varje nämnds budgetförslag innehålla en övergripande
upphandlingsplan. Kommunens verksamheter ska också arbeta för samordning med andra
verksamheter i syfte att få fördelar för kommunen som helhet.

För att förenkla beställningsrutiner och maximera samordningsfördelar ska ramavtal
upprättas inom lämpliga varu- och tjänsteområden. Kommunens verksamheter ska beställa
från tecknade ramavtal, förutsatt att ramavtalen täcker verksamhetens behov.

Av upphandlingspolicyn framgår att direktupphandling får ske om upphandlingens värde är
lågt eller om det finns synnerliga skäl att använda upphandlingsformen. Med lågt värde
menas 15 procent av tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. Vid
direktupphandling där upphandlingens värde överstiger fyra prisbasbelopp ska en skriftlig
uppdragsbeskrivning eller varubeskrivning ligga till grund för en förfrågan till minst tre
leverantörer, om så inte är uppenbart onödigt. Vid brådskande och oförutsedda behov som
kommunen själv inte kan råda över får direktupphandling genomföras med hänvisning till
synnerliga skäl, oavsett värdet för upphandlingen.

3 Organisation
Sedan hösten 2013 har kommunstyrelsens förvaltning arbetat med att stärka stadens
upphandlingsfunktion. Tidigare bestod upphandlingsenheten av en deltidsanställd
upphandlingschef med juridiskt fokus samt en upphandlare som stöttade förvaltningarna i de
praktiska aspekterna av upphandlingar. Merparten av arbetet med upphandling, avtal, avrop
och direktupphandling hanterades av respektive förvaltning utan någon särskild samordning
sinsemellan. Stadsdirektören berättar att hennes målbild under de två år som gått har varit
att göra upphandlingsenheten till en mer övergripande funktion med möjlighet att ta ett
samlat grepp om stadens upphandlingsverksamhet, för att skapa bättre struktur, effektivitet
och kvalitet i arbetet.

De största organisatoriska förändringarna trädde i kraft i början av 2015. Genom nya
nämndreglementen konsoliderades hela stadens upphandlingsverksamhet under stadsmiljö-
och tekniska nämnden den 1 januari 2015.  När nämnderna uppdaterade sina respektive
delegationsordningar under våren stärktes upphandlingsenhetens befogenheter. Varje
förvaltningschef kan inom sitt område besluta om förfrågningsunderlag upp till ett värde av 5
mnkr, men det är upphandlingschefen som för samtliga nämnders räkning beslutar om
tilldelningsbeslut i upphandlingen. I nämndöverskridande ärenden beslutar
upphandlingschefen även om förfrågningsunderlag. Endast direktupphandlingar och avrop
från befintliga ramavtal beslutas av förvaltnings- och avdelningscheferna.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har inrättat ett upphandlingsutskott till vilket nämnden
delegerar vissa upphandlingsärenden, till exempel att hantera förfrågningsunderlag till
stadsövergripande eller nämndöverskridande upphandlingar som rör högre belopp än 5
mnkr.

Upphandlingsenheten har idag fyra anställda med ambitionen att utöka till fem personer inom
kort. Avdelningen finansieras under 2015 av överskott inom stadsmiljö- och tekniska
nämnden men är framöver avsedd att finansieras genom internprissättning.
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4 Stadens köp av konsulttjänster
I stadens budget finns en upphandlingsplan som innehåller nämndernas planerade
upphandlingar för avtal längre än fyra år. I 2014 och 2015 års budget fanns inga planerade
upphandlingar av konsulttjänster med längre än fyraårig avtalstid. 2012 och 2013 ingick
försäkringsmäklare, juristtjänster, och chefsrekrytering i upphandlingsplanen båda åren.

I årsredovisningen 2013 framgår att konsultkostnaderna inom några verksamheter
(exploateringsverksamheten, lokalsamordning, ekonomiavdelningen och
upphandlingsenheten) ersatt de kostnader som budgeterats som personalkostnader till ett
sammanlagt belopp om 1,8 mnkr. Utöver detta överstiger konsultkostnaderna budget
framförallt inom verksamheterna exploatering, kommunikationsavdelningen, IT och enheten
för säkerhet. 2014 blev personalkostnaderna 3,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av att
tjänster inte har tillsatts som planerat. Några av dessa tjänster ersattes med
konsultmedverkan, främst inom upphandling, ekonomi, exploatering och tomträttsmark.

Stadsdirektören menar att detta kan härledas till att staden växer i hög takt och att
förvaltningsorganisationen i sin tur växer och förändras mycket. Genom tillfällig
kompetensförstärkning eller att under begränsad tid ersätta vakanser med inhyrda konsulter
menar hon att förvaltningarna får möjlighet att lägga mer tid på att skapa varaktiga
organisationsstrukturer och genomföra välplanerade rekryteringsprocesser.

Under perioden 2015-01-01 till 2015-08-31 har samtliga förvaltningar tillsammans bokfört
konsultköp till en kostnad av 14 453 000 kr.

Fördelningen per verksamhet ser ut enligt följande:

Kommunstyrelsen 5 031 tkr

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 3 222 tkr

Affärsverksamhet 1 838 tkr

Social- och arbetsmarknadsnämnden 1 441 tkr

Grundskole- och gymnasienämnden 792 tkr

Äldrenämnden 696 tkr

Revision 667 tkr

Kultur- och fritidsnämnden 479 tkr

Förskolenämnd 205 tkr

Valnämnd 2 tkr

Överförmyndarnämnd 2 tkr

Antalet leverantörer är 210. Hälften av dessa har fakturerat en totalkostnad lägre än 25 000
kr. 40 leverantörer har fakturerat mer än 100 000 kr. Kostnaderna är fördelade över många
olika typer av tjänster och verksamhetsområden. För att illustrera har vi tagit fram en lista
över de 15 mest kostsamma konsultleverantörerna för hela kommunen under perioden.
Dessa är:
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Leverantör Summa Antal
verifikat

Område

PWC 959 482 7 Ekonomi, budgetsamordning

Rider Eventmarketing AB 789 780 5 Kommunikation

EY 713 500 6 Revision

Gärde Wesslau Advokatbyrå 532 667 58 Juridisk rådgivning

Centric Professionals 510 825 9 IT-relaterad rekrytering/bemanning

Adman 100 språk 464 334 375 Tolktjänster

Tyréns 458 392 15 Bygg/fastighet

Grontmij AB 442 738 7 Energi/infrastruktur

Lumagate AB 381 124 8 IT

Meritmind AB 357 947 4 Ekonomi-/chefsrelaterad
rekrytering/bemanning

Framtidsverket 345 900 3 Kommunikation

Combitech 335 826 10 IT

Sweco Projektledning 251 535 10 Bygg/fastighet

THVA Projekt AB 235 840 7 VA

Axenbo Social Konsult 228 989 5 Socialtjänstutredningar

Staden har inte några riktlinjer eller strategier för när konsulter ska anlitas eller inte anlitas.
De intervjuade förvaltnings- och avdelningscheferna ger en bild av sammantaget 4 olika
lägen då de väljer att anlita konsulter:

� Vid behov av tillfällig specialistkompetens som inte finns internt.
� Vid långvarigt behov med låg eller skiftande omfattning.
� Vid tillfälliga vakanser.
� Vid tidsbrist.

Behov av specialistkompetens är en återkommande motivering hos alla intervjuade chefer.
En genomgående ambition hos de intervjuade är att konsulter i dessa fall antingen ska
genomföra en avgränsad uppgift eller ska tillföra stöd, hjälp och kompetens till att utveckla
organisationen. Exempel på det förstnämnda är konsulter som genomför eller medverkar i
förstudier, utredningar, projektering eller IT-utveckling. Exempel på det senare är konsulter
som kommer in för att kompetensutveckla den egna personalen genom utbildningar.

Konsulter anlitas också i situationer då enheterna har ett långvarigt behov av personal men
där behovet är av så låg eller varierande omfattning att det är svårt att rekrytera kvalificerad
personal till den egna enheten. Ett exempel är att det på kommunens ungdomsmottagningar
finns en läkare som arbetar deltid på konsultbasis och har gjort så under flera års tid. Ett
annat exempel finns på social- och arbetsmarknadsförvaltningen där en konsult samordnar
näringslivssamarbetet kring ensamkommande flyktingbarn.

När det gäller att ersätta vakanser beskriver social- och arbetsmarknadsförvaltningens chef
att det ibland är ett motiverat alternativ i de lägen då personalbehovet är stort men vakansen
är för kortvarig för att anställa och skola in rätt kompetens, till exempel vid sjukdom eller
föräldraledighet. Även IT-driftchefen berättar att konsulter är ett sätt att ersätta sjukskriven
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eller ledig personal men att det aldrig permanent ersätter interna tjänster. Stadsdirektören
beskriver också att detta förekommer inom stadsledningsförvaltningen.

Några av de intervjuade beskriver att de ibland tar in konsulter för att den egna personalen
inte hinner med. Detta gäller framförallt i fall då extra arbetsuppgifter av stor omfattning
tillkommer vid sidan av den ordinarie verksamheten. Ett exempel från avfallsenheten är när
förvaltningen utöver att hantera ordinarie arbetsbelastning även ska ta fram nya styrande
dokument eller uppdaterade taxor.

Två av intervjupersonerna beskriver att deras köp av konsulttjänster har minskat den senaste
tiden. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har kommunens expansion, med ett större
elevunderlag som följd, lett till att skolläkarkonsulter har kunnat ersättas av en nyrekryterad
läkare. Förvaltningen har också slutat anlita konsulter för att hantera studie- och
yrkesvägledning inom grundsärskolan. Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har
antalet konsulter istället minskat till följd av förvaltningens omorganisering. Att två
förvaltningar slogs samman vid årsskiftet har gjort att förvaltningen har haft överkapacitet på
bland annat utredningsområdet och den har därför haft ett minskat behov av att ta in
konsulter för att genomföra utredningsuppdrag.

5 Roll- och ansvarsfördelning
Upphandlingsenheten har under året arbetat fram en gemensam upphandlingsprocess för
hela kommunen. Till denna hör en processkarta som visar de olika momenten, från
behovsanalys till utvärdering, och beskriver om det är förvaltningen eller
upphandlingsenheten som ansvarar för respektive moment.

Bilden nedan visar upphandlingsenhetens egenupprättade processkarta. Beställande
förvaltning ansvarar för röda moment och upphandlingsenheten ansvarar för grå moment.
Processen startar vid någon av de tre siffrorna, beroende på om köpet rör nytt avtal, avrop
på befintligt avtal eller avtal som upphandlats och samordnas av annan aktör, till exempel
SKL Kommentus.
Figur 1: Gemensam upphandlingsprocess

Upphandlingsenheten har utöver processkartan också tagit fram checklista för
upphandlingsansvar som i närmare detalj listar aktiviteter för varje steg i processen, med
specifikation av vilken avdelning som är ansvarig och vem som är utförare i varje steg.
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Checklistan är ett samarbetsverktyg med möjlighet att fylla i tidsplan, kryssa i avklarade
moment och ange ansvariga personer för olika moment inom respektive avdelning.

För att genomföra direktupphandlingar över 100 000 kr krävs enligt LOU att den
upphandlande myndigheten har riktlinje för direktupphandlingar. Ingen politiskt antagen
riktlinje är gällande vid dags dato och kommunens upphandlingspolicy antogs innan detta
lagkrav tillkom. Både policy och riktlinje kommer att revideras under hösten.

Upphandlingsenheten har 2015-03-18 antagit Instruktion för direktupphandling som vänder
sig till hela verksamheten och som uppfyller Konkurrensverkets vägledning för vad en riktlinje
för direktupphandling ska innehålla. I instruktionen ingår att den upphandlande förvaltningen
ska kontrollera befintliga avtal, anmäla direktupphandlingen till upphandlingsenheten,
kontrollera att gränsvärdet varken överskrids för förvaltningen eller för staden som helhet, att
skicka förfrågan till minst tre leverantörer, att utvärdera i enlighet med principerna i LOU samt
att dokumentera om värdet överstiger 100 000 kr. Kopia på vinnande anbud och
dokumentation ska skickas till upphandlingsenheten.

Även direktupphandlingsprocessen finns illustrerad i form av en processkarta som ska
vägleda verksamheterna att göra rätt:

Figur 2: Process för direktupphandling

Den nya organisationen innebär en stor förändring för förvaltningarna som tidigare i stor
utsträckning genomfört upphandlingar på egen hand. Samtliga intervjuade förvaltnings- och
avdelningschefer är positiva till förändringen. Inga större upphandlingar på konsultområdet
har genomförts sedan förändringen infördes, men alla har gjort upphandlingar på andra
områden eller har varit i kontakt med upphandlingsenheten för att göra direktupphandlingar
eller avrop på befintliga avtal. De beskriver att det har blivit en stor förändring till det bättre,
att de får bra stöd och att det är lätt att föra en dialog med upphandlingsenheten. T.f.
förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen beskriver att det är en stor trygghet att
inte behöva genomföra upphandlingar själva, eftersom upphandlingsenheten har annan
kompetens och andra resurser. Förvaltningen behövde tidigare lägga mycket energi på att
undvika att göra fel, men nu upplever hon att förvaltningen kan fokusera på sina behov
istället för att fokusera på upphandlingsprocessen.
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6 Stöd och verktyg för upphandling och köp
Upphandlingsenheten har en sida på kommunens intranät där all tillgänglig information
relaterad till upphandling och inköp finns samlad. Intranätet kan nås av alla anställda i
kommunen. På denna sida finns processkartorna som förklarar steg för steg vilka
förfaranden eller rutiner som är tillämpliga vid inköp och upphandling, beroende på
kontraktsvärde, förekomsten av ramavtal, etc. Här finns även information och mallar till
förvaltningar som på egen hand genomför direktupphandlingar, samt en blankett genom
vilken förvaltningen ska rapportera in samtliga fall av direktupphandling till
upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten bistår vid behov med rådgivning i varje led av
processen.

För att förankra den nya upphandlingsprocessen och öka kunskapen kring LOU arrangerar
upphandlingsenheten utbildningar. Utbildningarna är antingen riktade, där till exempel hela
tekniska enheten har genomgått en gemensam utbildning, eller öppna för anmälan från hela
verksamheten. 26 personer deltog vid den första öppna utbildningen och ytterligare ett öppet
tillfälle är planerat under oktober. Under våren medverkade upphandlingschefen vid
kommunens ledarforum och utbildade samtliga chefer i hur den nya upphandlingsprocessen
ser ut.

En utmaning för upphandlingsenheten har varit att gruppera och kategorisera konsulttjänster.
För att möjliggöra ramavtal måste det vara möjligt att hitta ett generellt behov som kan
upphandlas. Detta är en utmaning eftersom en stor andel av de konsulttjänster som köps in
består av specialistkompetens. Arbete pågår inom upphandlingsenheten och inom
stadsledningskontoret med att identifiera grupper av konsulter som gör det möjligt att både
upphandla och följa upp ekonomi på ett bättre sätt. Två av de intervjuade
förvaltningscheferna beskriver att de har haft problem med konsulter som inte är tillräckligt
bra eller som inte har haft rätt kompetens för att uppfylla verksamhetens behov. Detta
problem förstärks i lägen då konsulterna dessutom har ramavtal inom staden, vilket skapar
incitament att kringgå ramavtalen med egna direktupphandlingar.

Upphandlingsenheten ska kopplas in vid samtliga direktupphandlingar trots att respektive
förvaltningschef har mandat att själva fatta dessa tilldelningsbeslut. På intranätet finns en
särskild blankett genom vilken varje verksamhet anmäler sitt behov av upphandling. På så
vis kan upphandlingsenheten fånga upp och ge riktat stöd vid varje upphandling, utifrån
behov och omfattning. Upphandlingschefens ambition är att avdelningen ska vara med så
tidigt som möjligt i processen, för att kunna hjälpa förvaltningarna att fånga upp och
formulera sina behov och säkerställa att kravspecifikationen är välfungerande i en
upphandlingsprocess.

Intervjupersonerna beskriver att de som regel tillfrågar tre leverantörer vid direktupphandling.
Tre är minimiantalet enligt instruktionen. Som underlag används upphandlingsenhetens
mallar eller mallar som förvaltningarna själva tagit fram vid tidigare tillfällen. Flera av
intervjupersonerna berättar att förfarandet ofta innebär att de bara får ett svar och att de då
nöjer sig med detta anbud om det verkar acceptabelt.

Flera intervjupersoner har önskemål om ytterligare stöd som inte är tillgodosedda i
dagsläget. Till exempel nämns bättre verktyg för avrop och bättre stöd i att göra
behovsanalyser. Samtliga intervjuade uttrycker tillförsikt till att detta kommer att bli bättre i
framtiden, att arbetet går framåt på området.

I dagsläget har varje förvaltning olika strukturer och rutiner för att hantera inköp.
Upphandlingsenheten arbetar för att skapa en tydligare beställarorganisation i kommunen.
Ambitionen är att skapa större möjlighet till kvalitetssäkring och stöd genom att skapa en
tydligare kontaktväg mellan upphandlingsenhet och förvaltning.
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7 Rutiner för uppföljning och utvärdering
För kontroll av konsulttjänstköpen finns en grundläggande nivå av kontroll i kommunens
attestrutin (2012-03-19). Attestrutinen omfattar två olika attestmoment: mottagningsattest och
beslutsattest, som genomförs av två olika personer. Inga fakturor bokförs eller betalas innan
dessa två moment är genomförda och behörigheten hos attestanterna kontrollerats.
Mottagningsattestanten ansvarar för att kontrollera att tjänsten har beställts, att tjänsten har
mottagits, att kvalitet och omfattning är enligt beställning, att pris och andra betalningsvillkor
är riktiga samt att fakturan är korrekt. Beslutsattestanten ansvarar för att kontrollera att inköp
gjorts i enlighet med gällande delegation och att kontering skett enligt gällande kodplan.

Beslutsattestanter ska vara utsedda av respektive nämnd, genom en attestförteckning.
Beslutsattest får inte utföras av den som tagit tjänsten i bruk. Beslutsattestanten måste också
ha ansvar för den budget som ska debiteras. Särskild attestordning finns för jävssituationer.

Attestrutinen beskriver också hur nämnder ska utforma en kontrollrutin för att säkerställa att
nämndens internkontroll är tillräcklig på området.

De intervjuade förvaltnings- och avdelningscheferna beskriver olika tillvägagångssätt för hur
de utvärderar kvaliteten i köpta konsulttjänster. Ingen av dem har någon rutinmässig
internkontroll som gäller alla konsultköp. Ibland är kvalitetssäkring reglerat i avtalet och där
kan det i sådana fall finnas angivet vilka olika mätpunkter som tillämpas. För stora projekt
eller konsulter kopplade till entreprenader ingår också olika former av kvalitetssäkring i
projektmodellen.

För direktupphandlade tjänster av mindre storlek vittnar intervjupersonerna om en informell
kvalitetssäkring. Förvaltningscheferna talar om att de går på intryck, att konsulter som gjort
ett dåligt arbete inte tillfrågas vid nästa direktupphandling. Ofta sker denna bedömning i
informell diskussion i ledningsgrupp, projektgrupp eller arbetslag som hanterar resultatet av
den köpta konsulttjänsten. Flera av intervjupersonerna talar också om att de befinner sig i
snäva branschområden och att de får återkoppling och referenser från andra runt omkring.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-17 att ett särskilt kvalitetskontor, med ansvar för
målstyrning, uppföljning och kvalitetskontroll av kommunal verksamhet inklusive kommunens
upphandlingar, ska inrättas under kommunstyrelsen. Stadsdirektören beskriver att
stadsledningskontoret arbetar för att utöka staben med ny controllerfunktion och
utvecklingsavdelningen med en kvalitetsfunktion i linje med kommunfullmäktiges beslut.
Hennes bedömning är att det är viktigt att sådana funktioner är integrerade i verksamheten
och därför kommer dessa att förstärka den befintliga avdelningen och inte inrättas som ett
eget kontor. Arbetet har fördröjts på grund av personalförändringar inom
ekonomiavdelningen, med nya rekryteringsbehov som följd.

På varje förvaltning finns en stab med personal som arbetar med ekonomi-, administrations-
och utredningsärenden. Där finns möjlighet att utveckla kvalitetssäkrande funktioner. Både
stadsdirektören och upphandlingschefen lyfter fram ett behov och en möjlighet i att varje
förvaltning kan ha en samordnande funktion som koordinerar arbetet och även fungerar
kvalitetssäkrande. Någon konkret sådan roll finns inte i dagsläget. Att skapa en strukturerad
beställarorganisation för att få kontroll på inköpsförfarandet bedöms högre prioriterat i detta
skede.

8 Kunskap och kontroll över ingångna avtal
På intranätet finns möjlighet att söka bland många av de ingångna avtal som finns i
organisationen. Upphandlingsenheten arbetar med att gå igenom, kvalitetssäkra och
publicera avtalen i en sökbar katalog för att ge verksamheten möjlighet till kunskap om
ingångna avtal. Eftersom avtal tidigare har tecknats av varje verksamhet för sig på ett icke
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standardiserat sätt innebär det ett omfattande arbete att sammanställa en komplett
avtalsdatabas.

Upphandlingsenheten har i första hand prioriterat avtal som rör arbetsplatsservice eftersom
det är de avtal som avropas i högst omfattning. Fullständig information rörande avtal om
konsulttjänster är i dagsläget inte lika lättillgänglig. Detta är känt av upphandlingsenheten
och arbetet pågår med målet att skapa en komplett förteckning som alla verksamheter kan
använda.

Att överblicken på ingångna avtal brister i så hög grad gör att upphandlingsenheten i
dagsläget har mycket begränsade möjligheter till uppföljning av avtal och uppföljning av
kommunens avtalstrohet. Dålig överblick av äldre avtal kombinerat med att ekonomisystemet
saknar önskad funktionalitet gör att någon rutinmässig uppföljning i dagsläget inte är
praktiskt möjlig. Upphandlingsenheten och stadsdirektören är medvetna om att dessa
kontrollrutiner saknas i dagsläget. Upphandlingschefen har bedömt det som mer prioriterat
att först bygga upp en fungerande struktur för genomförandet av upphandlingar. Att skapa
bättre rutiner för kontroll och uppföljning kommer att ske vid senare tillfälle, gradvis
möjliggjort av att kontrollen på befintliga avtal blir bättre och bättre.

För att ge en bild av hur läget ser ut har vi tagit fram en lista över kommunstyrelsens tio
största leverantörer av konsulttjänster för första halvåret 2015. Vi bad upphandlingsenheten
undersöka hur många av dessa som har upphandlade avtal och resultatet är enligt följande:

Leverantör Summa Antal
fakturor

Upphandlat
Avtal

Område

PWC 897 082 kr 6 Nej Inhyrd vikarie,
budgetsamordning.

Rider Eventmarketing AB 781 450 kr 4 Ja1 Kommunikation

Framtidsverket AB 345 900 kr 3 Nej Kommunikation

Gärde Wesslau AB 312 610 kr 8 Nej Juridiska tjänster

Landskapslaget AB 158 540 kr 7 Ja Planarkitekter

Tengbomgruppen 125 772 kr 4 Ja Planarkitekter

Software Innovation
Sweden AB

103 399 kr 5 Ja IT, ärendehanteringssystem

Search Provider Sverige
AB

97 200 kr 7 Ja1 Webbsändningar

Ingse & Co AB 84 850 kr 1 Okänt2 Layout av bokslut

Sweco Architects AB 80 000 kr 1 Ja Arkitekter

Sex av tio leverantörer har upphandlade avtal, varav fyra är ramavtal. Tre avtal har inte
upphandlats eller har inte dokumenterats vid direktupphandling. För ett av dessa har
summan för tillåten direktupphandling överskridits. Ett avtal har okänd status men är till ett så
lågt värde att direktupphandlingsinstruktionen inte ställer krav på att detta avtal skulle ha
sänts till upphandlingsenheten.

1 Direktupphandlingsavtal.
2 Understiger värdet för när direktupphandlingsavtal enligt instruktion ska sändas till upphandlingsavdelningen.
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I direktupphandlingsinstruktionen påpekas att den upphandlande förvaltningen ansvarar för
att kontrollera att beloppsgränsen för tillåten direktupphandling inte överskrids. Instruktionen
tydliggör också att beloppsgränsen inte bara omfattar det specifika köpet utan även innebär
att förvaltningen måste kontrollera så att inte övriga verksamheter har gjort köp av samma
tjänst. Något stöd för att förvaltningarna ska kunna göra sådana kontroller finns inte idag.

9 Slutsatser och bedömning
Granskningens syfte är att bedöma stadens rutiner för att säkerställa en god kontroll och
uppföljning av de externa konsulttjänster som upphandlas och köps in till olika verksamheter.

Delfråga Svar

Är roll- och ansvarsfördelningen
tydlig mellan centralt ansvariga för
upphandling och stadens olika
verksamheter gällande inköp av
konsulttjänster?

Roll- och ansvarsfördelningen är tydlig i den nya
processen. Delegationsordningarna för respektive
nämnd specificerar utifrån avtalskostnad huruvida
det är nämnd, förvaltningschef eller
upphandlingschef som ansvarar för olika beslut.

I upphandlingsprocessen ansvarar verksamheterna
för behovsanalys och för uppstart av
upphandlingsprocessen, upphandlingsenheten
ansvarar för genomförande och beslut i
upphandling och verksamheten ansvarar sedan för
införandet av konsulttjänsten i den egna
verksamheten efter att upphandlingen avslutats.
Upphandlingsenheten har tagit fram processkartor
och aktivitetsbeskrivningar som i närmare detalj
specificerar rollfördelningen genom hela
processen.

För avrop och direktupphandling ansvarar
verksamheten men upphandlingsenheten ska
hållas informerad.

Finns ändamålsenliga stöd och
verktyg för upphandling/inköp som
ger stöd och information vid
upphandling/inköp av
konsulttjänster?

Upphandlingsenheten har en sida på kommunens
intranät där all tillgänglig information relaterad till
upphandling finns samlad. Upphandlingsenheten
arrangerar utbildningar och ger riktade råd och stöd
till upphandlande förvaltningar. Flera
intervjupersoner har önskemål om vidareutvecklat
stöd men samtliga tycker att stödet de får idag är
bra nog för att kunna genomföra upphandlingar.

Vi har noterat att flera intervjupersoner vittnar om
att de vid direktupphandling i regel vänder sig till tre
leverantörer men ibland eller ofta bara får svar från
en av dessa. Här ser vi utrymme för att förändra
processen eller stödet för att stärka en
ändamålsenlig konkurrensutsättning vid köp av
konsulttjänster.
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Kan stadens rutiner för uppföljning
och utvärdering av köpta
konsulttjänster, både inom
ramavtal och övriga avtal,
bedömas vara ändamålsenliga,
både på lång och kort sikt?

Strukturerade och sammanhållna rutiner för
uppföljning och utvärdering av köpta konsulttjänster
saknas. Någon central utvärdering av köpta tjänster
sker inte. Intervjupersonerna beskriver olika rutiner
för lokal uppföljning och utvärdering. Vår bild är att
detta sker informellt, med undantag för de fall då
avtal eller övergripande projektmodeller reglerar
uppföljning och utvärdering.

Har stadens verksamheter egna
kvalitetssäkringskontroller som
säkerställer att anlitande av
externa konsulter sker
affärsmässigt och i enlighet med
gällande lagar och regler och är
dessa ändamålsenligt utformade?

Verksamheterna har inte egna
kvalitetssäkringskontroller. Upphandlingsenhetens
instruktion för direktupphandling tycks vara känd
och i hög grad efterlevd bland intervjuade
förvaltnings- och enhetschefer, vilket innebär att
gällande lagar och regler följs i hög grad.
Undantaget i detta fall är att verksamheterna
saknar ändamålsenliga verktyg för att säkerställa
att direktupphandlingsgränserna inte överskrids för
kommunen som helhet, vilket är nödvändigt för att
gällande lagar ska följas.

Finns kunskap och kontroll om
ingångna avtal i organisationen?

På grund av att avtal tidigare har upphandlats och
ingåtts av enskilda förvaltningar är den samlade
överblicken av gällande konsultavtal dålig.
Upphandlingsenheten arbetar för att sammanställa
ett komplett centralt avtalsregister. På vissa
områden är detta arbete färdigt men för
konsulttjänster återstår fortfarande arbete.

Hur stor del av inköpen av
konsulttjänster sker utan
upphandling?

Vi kan inte bedöma detta. Varken revisionen eller
upphandlingsenheten har möjlighet att genomföra
några sådana kontroller eftersom
sammanställningen över ingångna avtal inte är
komplett i dagsläget. Detta försvåras också av att
det inte på ett enkelt sätt är möjligt att hämta data
ur ekonomisystemet på ett sätt som matchar mot
avtalsgrupperingarna.

9.1 Sammanfattande slutsatser och rekommendationer
Konsulttjänster särskiljs inte från andra köp ur ett upphandlingsperspektiv. Staden har
nyligen genomfört en omfattande organisationsförändring på upphandlingsområdet vilket har
gett större befogenheter till upphandlingsenheten. Vår bedömning är att detta
förändringsarbete är förenligt med stadens strategiska inriktning om resurseffektiv planering,
genomförande och uppföljning. Förändringen är därtill väl förankrad i verksamheterna.
Samtliga intervjupersoner har uttryckt en uppfattning att organisationsförändringen är positiv
och att den har genererat tydligare roller, en mer strukturerad upphandlingsprocess och varit
till konkret nytta för verksamheterna genom avlastning, rådgivning och stöd. Roll- och
ansvarsfördelningen är tydlig mellan ansvariga för upphandling och stadens olika
verksamheter. Vår bedömning är att upphandlingen av konsulttjänster ur ett roll- och
ansvarsfördelningsperspektiv nu är välfungerande. Mycket arbete återstår dock att
genomföra innan tillräckliga rutiner finns på plats för alla delar av processen.
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Gällande stöd och verktyg har upphandlingsenheten generella mallar och blanketter som
gäller för upphandlingar inom alla olika områden. De är också behjälpliga för råd och stöd i
specifika ärenden vilket gör att möjlighet till anpassat stöd i konsulttjänstefrågor finns.
Samtliga intervjuade upplever att stödet är bra även om vissa uttrycker ytterligare önskemål
om exempelvis mer stöd i att göra behovsanalyser på förvaltningen. Många av konsultköpen
sker via direktupphandlingar och vår bedömning är att verksamheterna tycks vara nöjda med
att göra förfrågningar till tre leverantörer, enligt instruktion, men finner sig i att ofta bara få ett
anbud tillbaka, vilket sedan accepteras. Här ser vi en risk för att mycket arbete leder till liten
egentlig konkurrensutsättning. Vår bedömning är att upphandlingsenheten i högre grad kan
stötta direktupphandlingsprocessen med fokus på att skapa affärsnytta.

I frågan om kunskap och kontroll om ingångna avtal, samt om ändamålsenliga rutiner för
uppföljning och utvärdering, återstår mycket arbete. Brister och utvecklingsområden är kända
hos såväl upphandlingschefen som stadsdirektören. Redan hösten 2012 konstaterade
revisorerna att stadens uppföljning och kontroll av genomförda upphandlingar och ingångna
avtal var mycket bristfällig och att någon statistik kring hur stor andel av inköpen som görs
inom eller utanför ramavtal inte görs. Denna kritik kvarstår. Vad gäller konsulttjänster är det
också motiverat att bedöma hur verksamheterna i sin tur följer upp och utvärderar köpta
konsulttjänster. Några rutiner för detta finns inte utan varierar från fall till fall och mellan olika
avtal och verksamheter.

Det finns ingen fastställd strategi för när konsultjänster ska användas och i vilka former detta
sker. De beskrivningar som framkommit i granskningen av vilka motiven varit till konsultköp
bedöms dock utgöra relevanta skäl.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:

� Staden bör snarast ta fram och i hela stadsförvaltningen implementera fungerande
rutiner för uppföljning och kontroll av ingångna avtal.

� Staden bör utarbeta en dokumenterad strategi för engagerande av externa
konsulter.

� Tillse att kommunens policydokument fortsättningsvis uppdateras i enlighet med
gällande lagkrav, utan att invänta policydokumentens slutdatum.

� Tillse att verksamheterna får stöd och vägledning i utvärdering och uppföljning av
konsulttjänster.

Stockholm den 18 november 2015

Nina Högberg Anders Hellqvist
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Politiskt fastställda dokument:

Attestrutiner (DNR 320/2011)

Budget 2015, 2014, 2013, 2012

Delårsbokslut 2015 (2015-08-28)

Upphandlingspolicy 2012-2015 (KF 2011-11-28)

Årsredovisning 2015, 2014, 2013

Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2015-03-09)

Stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning (STN 2015-01-26)

Byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning (BTN 2015-03-17)

Social- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning (SAN 2015-01-02)

Grundskole- och gymnasienämndens delegationsordning (GGN 2015-04-21)

Äldrenämndens delegationsordning (ÄN 2015-02-26)

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (KFN 2015-03-16)

Förskolenämndens delegationsordning (FN 2015-04-23)

Interna dokument från stadsmiljö- och serviceförvaltningen, upphandlingsenheten:

Checklista för upphandlingsansvar

Direktupphandling – instruktion

Mall för direktupphandling

Rapportblankett för direktupphandling

Processkarta för direktupphandling

Processkarta för upphandlingsprocess

Övrigt:

Huvudboksutdrag konto 7450-7454 för 2015-01-01—2015-08-31 för hela staden

EY Granskning av upphandling och inköp (2012)


