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Med Stratsys har Luleå kommun minskat den tid som spenderas på inrapportering och sammanställning av
verksamhetskritisk information. Kommunen har gått från en manuell och tung hantering av rapporter till en
smidig, transparent och kontinuerlig uppföljningsprocess.

Luleå kommun använder Stratsys plattform för att skapa struktur 
och effektivitet inom fem områden; styrkort, intern kontroll, syste-
matiskt arbetsmiljöarbete, programuppföljning samt skolans 
systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning av områdena i form av 
delårs- och årsredovisningar gjordes tidigare i ett manuellt för-
farande med framtagande, skickande, ifyllande, granskning, korriger-
ing, och sammanställning av mallar. Det var en personalintensiv pro-
cess som ständigt krävde att nyckelpersoner var på plats, tog emot 
och skickade information i rätt tid för att arbetet skulle fungera. Det 
manuella arbetet medförde även en risk att felaktigheter togs in i 
uppföljningsrapporterna.  

Plan it. Do it. Review it. 
I Stratsys samlas och struktureras alla planer, möten, mål och aktiviteter på ett ställe. Det spelar ingen roll hur 
många planer, möten eller projekt ni har. På det här sättet blir det mycket lättare att samarbeta. Med vårt verktyg 
kan alla involverade se vad som är gjort – och vad som är kvar att göra. Planera, genomför och slutför allt –från 
ett enda möte till hela kommunens verksamhetsplanering. 

Med hjälp av Stratsys har mallar och processer nu digitaliserats 
och ligger som en naturlig del av områdenas planerings- och 
uppföljningsprocesser. Det förnyade arbetssättet har skapat en 
mycket större överblickbarhet i uppföljningen samtidigt som allt 
är transparent och tillgängligt. Att gå från en diskret process till en 
kontinuerlig process har inneburit att Luleå kommun har betydligt 
större kontroll på att deadlines hålls, vilket har medfört att stressen 
har minskat för alla inblandade. Dessutom samlas och struktureras 
allt, vilket har minskat tiden för sökning och inhämtning av historiskt 
material säger Mats Karlsson, kvalitetsledare Luleå kommun.  

”Informationsflödet sker nu på ett smidigt sätt utan att många personer behöver vara inblandade. 
Det sparar tid och kostnader, men framförallt skapar det en större medverkan för alla parter.” 
Mats Karlsson, kvalitetsledare, Luleå kommun

Gör som 100 kommuner och 60 000 användare!

En effektiv uppföljnings-

process ger Luleå kommun 

minskade kostnader
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I mitten av maj åkte jag skidor och träffade en skidguide i trettioårs-åldern. Han var 
född och uppvuxen i Sverige, men numera bosatt i Turin i Italien. Han guidade mig 
ner för några orörda branter i Riksgränsfjällen med några helikopterlyft. En fantastisk 
upplevelse i närhet till natur och spektakulär skidåkning för mig.

Skidguiden var strålande glad och det syntes på honom att han älskade sitt jobb att 
med olika grupper få guida och åka skidor. Jag pratade med honom om vad han skulle göra 
när säsongen är över i Riksgränsen. Hans svar var självklart på något sätt: han åker natur-
ligtvis vidare till en glaciär i franska alperna och leder 
grupper i klättringar på glaciär isar i kombination med 
alpvandringar. Jag skulle varit mer förvånad om han 
sa att han skulle hoppa in och hjälpa en mindre kom-
mun i Mellansverige med sitt budgetarbete inför 2016 
i väntan på att vintersäsongen drar igång igen. 

MIN FÖRUTFATTADE MENING om hur skidguidesliv ser ut 
resten av året besannades. Och så var det där med att 
han såg så glad ut. Hur ser jag ut när jag är på jobbet? 
Vilka dagar är jag strålande glad och sprider självför-
troende över att vara kommunalekonom? 

Det är viktigt att fundera över vilken stolthet som 
jag utstrålar över mitt yrkesval som kommunaleko-
nom och hur ofta jag strålar. Om inte du och jag bidrar 
till att skapa självförtroende och stolthet över det kommunalekonomiska yrket, vem 
kommer då att göra det? 

Hylla ditt eget val, även om man någon dag på en semester kan fundera över varför man 
inte blev skidguide istället. Det är mänskligt att tvivla, en liten stund.

NORRLAND ÄR FANTASTISKT och på KEF:s föreningsmöte i Skellefteå den 20–21 augusti har 
du möjlighet att själv få uppleva det. Ta tillfället i akt att anmäla dig så 

snart som möjligt och få se en del av Norrland (och även landets ci-
vilminister) på vårt föreningsmöte. Temat för seminariedagen är 

”Effektiv styrning och rationella beslut”. Hoppas att vi ses där.
Varsågod, tidningen är din. ●

Stolt över jobbet

PETER TELLBERG
ORDFÖRANDE 
KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
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STRESS. Bristen på läkare har gjort situationen inom Landstinget Dalarnas 
primärvård ohållbar.
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Noterat

n Läkarbristen slår hårt mot Landstinget 
Dalar na. Nu vill man begränsa primärvårdens 
uppdrag och föra över uppgifter till sjukhusen.
 TEXT: THOMAS PETTERSSON

Landstinget 
Dalarna drar in
på primärvården

”Kollektiv-
trafik är lika 
självklart 
nödvändig för en  
storstad som hiss är  
i höghus.” 
I DN slår Leif Pagrotsky (S) 
ett slag för gratis kollektiv-
trafik i Stockholm, finan-
sierad skattevägen.

n  AFA FÖRSÄKRING återbetalar premierna för 2004 till kommuner 
och landsting. Totalt rör det sig om cirka fem miljarder kronor.

AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att åter-
betala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL 
samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004.

– Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin 
ekonomi tack vare dessa återbetalningar. Troligen blir det sista 
året som AFA Försäkring har möjlighet att återbetala tidigare 
inbetalda premier, säger Lena Micko, ordförande för SKL. 

Totalt sett handlar det om cirka fem miljarder kronor, varav 
3,7 miljarder avser kommunerna och 1,4 miljard landstingen.

TOMT. Nu är det förmodligen slut på 
återbetalningarna från AFA Försäkring.

Nya AFA-miljarder till kommunerna

… avsätter regeringen extra årligen till 
äldreomsorgen 2016–2018.

miljarder 
kronor2 Vinnare!  

Malmö och Skåne drog in 185 
miljoner kronor på förra Eurovision 
Song Contest.  

Källa: Berglund&Wiberg Consulting 

Het på marknaden.  
90 procent av alla ekonomer 

har jobb sex  
månader efter  

sin examen. 

Källa: Civilekonomerna 2015

Hallå där...

Landstinget Dalarna har en hårt ansträngd ekonomi, bland 
annat beroende på rekryteringsproblem. Nu begränsar man 
primärvårdens uppdrag, bland annat ska återbesök och upp-

följningar flyttas över till sjukhusen. 
– Nu ska kirurgerna göra efterkontrollerna själva. Det är första 

gången ett landsting tar det beslutet, att minska uppdraget, säger 
Läkarförbundets andre vice ordförande Ove Andersson till P4 
Dalarna. 

LANDSTINGETS SITUATION HAR länge varit besvärlig. Hälften av läkar-
tjänsterna är inte besatta, på vissa håll i länet går det 4 000 listade 
patienter per läkare medan målet är 1 500. Läkarförbundets skydds-
ombud inom primärvården i Falun anmälde läkarnas pressade 
arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket som hotade med vite om 
inget gjordes, enligt Läkartidningen. Skyddsombudet ser helst att 
man lyfter bort någon av de stora pusselbitarna från vårdcentraler-
na: barnhälsovård, mödravård eller geriatrisk vård.

ENLIGT LÄKARFÖRBUNDET SAKNAS förmodligen minst 800 läkare 
inom primärvården i landet. På längre sikt är det ohållbart att skju-
ta över arbetsuppgifter på sjukhusen, grundproblemet med för få 
läkare finns ju kvar, anser Läkarförbundets Ove Andersson:

– På ett sätt ska man måla en väldigt svart bild och säga att det 
här är ju kaos och krisläge, säger han till P4 Dalarna. ●

Anna Cederqvist, 
ekonomi chef och 
ekonomi boksförfattare:
Den negativa räntan är unik. Om du 
skulle skriva något om det i din eko-
nomi bok, vad skulle du skriva?

– Att det är viktigt att vi tänker rätt i lågräntemiljön. Vid invester-
ingsbeslut bör kalkylen baseras på en långsiktig kalkylränta som ska 
spegla en långsiktig marknadsränta. En för låg räntenivå i kalkylen 
snedvrider de ekonomiska konsekvenserna av en investering och vid 
jämförelser av olika investeringsalternativ. Vi får inte fatta beslut 
utifrån att denna lågräntemiljö kommer att bestå på lång sikt.



#9 Effektivt
Gör att tid och resurser 

kan användas där 
de gör mest nytta.

#1 Resultatinriktat
Leder till att beslut kan 

realiseras, följas upp och ge 
konkreta resultat.

#7 Framtidssäkrat
Säkrar att tillväxt och 

utveckling kan ske 
i kundens egen takt.

Så här ser vi på beslutsstöd som 
det borde vara. Vill du veta mer?

Hypergene är ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning  
som används av 40 kommuner, samtliga länsstyrelser och Stockholms  
läns landsting. Vill du veta mer? Välkommen till oss på hypergene.se.

kommunkansliet
Till vår centrala ekonomienhet söker vi:

Erfaren och kvalificerad
redovisningsansvarig
Vi söker dig som har relevant högskole-
utbildning och gedigen erfarenhet av
kvalificerat ekonomiarbete, gärna i en
politisk styrd organisation.

Intresserad? Läs mer på

www.avesta.se /jobb

www.avesta.se

n Civilminister Ardalan Shekarabi är huvud-
numret när KEF börjar med årliga förenings-
möten. Premiär i Skellefteå 20–21 augusti.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Effektiv styrning och rationella beslut är rubriken för sen-
sommarens samling i Skellefteå. Stadshotellet blir då arena 
för såväl föreningsmötet som en rad seminarier i aktuella 

frågor.
– Vi lyfter in både mikro- och makroperspektivet, säger Karl-

Eri  k Norlander, utbildningsledare på KEF.
Ardalan Shekarabi (S) kommer att tala om New Public Manage-

ment, men även ge regeringens syn på bland annat regionindel-
ning och sammanslagning av kommuner.

Föreningsmötet i Skellefteå 20–21 augusti blir det första efter 
den stadgeändring som innebär att föreningsmöte ska hållas 
varj e år. Vartannat år kommer det traditionsenligt hållas i 
Malmö i samband med KOMMEK, men åren däremellan på olika 
platser i landet.

PÅ PROGRAMMET STÅR också ett föredrag om kommunindelning 
av Siv Sandberg, statsvetare vid Åbo universitet. Företagen Qlik, 
Hyper gene och Stratsys håller även varsitt seminarium om IT-
stöd kopplat till att arbeta med styrning och beslut. 

Dessutom berättar Skellefteå AIK om vilken nytta klubben har av 
effektiv styrning och rationella beslut, både på och utanför hockey-
rinken. 

ANMÄLNINGSTIDEN GÅR UT 1 juli, men den som vill vara säker på en 
plats bör skynda sig. KEF har preliminärbokat hotellrum och flyg 
fram till 12 juni.

– Efter det kan vi bara ta emot anmälningar i mån av plats, säger 
Karl-Erik Norlander. ●

Föreningsmöte i Skellefteå 
med högintressant program
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4Ekonomens agenda

Det blev ingen sänkning av RIPS- 
räntan, trots att indikatorn förmod-
ligen bryter igenom nedre gränsen 

för toleransintervallet under våren. Den 
uteblivna sänkningen av den nominella 
räntan motiverar RIPS-kommittén med 
att den reala räntans nivå på 1 procent 
fortfaran de är rimlig (den reala räntan 
har störst betydelse för beräkningen  av 
pensionsskulden). De låga räntorna och den 
uteblivna inflationen har ruckat på model-

lens grundantaganden: från den nominella 
räntan (i dag 3 procent) görs ett inflations-
avdrag (Riksbankens 2-procents mål) för att 
få fram den reala räntan (1 procent).

– INFLATIONEN OCH inflationsförväntningar-
na är i dag betydligt lägre än Riksbankens 
 antaganden. Vi bedömer att den reala 
räntan ligger på en nivå som svarar väl mot 
det långsiktiga pensionsåtagandet, säger 
kommitténs ordförande Annika Wallenskog. 

DEN OVANLIGA OCH oväntade ekonomiska  
situationen gör det motiverat att se över 
beräkningsmodellen. Kommittén bedömer 
för närvarande att 
diskonterings-
räntorna kan vara 
oförändrade till dess 
en sådan översyn är 
gjord.   

– Kommittén 
följer utvecklingen. 
Även om modellen 
förändras behöver 
det inte automatiskt 
innebära någon för-
ändring av diskonte-
ringen av skulden. ●

RIPS-modellen ses över

UTREDNING OM KOMMUNAL 
REDOVISNIN  G
n En särskild utredare ska se över lagen om 
kommunal redovisning. Syftet är att åstadkomma 
en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för 
kommuner och landsting. Utgångspunkten ska 
bland annat vara att särskilt beakta de redovis-
ningsprinciper som är av vikt för kommunsektorn. 
Redovisas senast 30 mars 2016. Finansdeparte-
mentet. Dir. 2014:125.

OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATA 
VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
n En särskild utredare ska föreslå hur den offent-
liga finansieringen av privat utförda välfärdstjäns-
ter bör regleras. Syftet: dels att offentliga medel 
används till den verksamhet de är avsedda, dels 
att överskott som huvudregel ska återföras till 
den verksamhet där de uppstått. Delredovisas: 
senast 1 november 2015. Finansdepartementet 
Dir. 2015:22.

FÖRLÄNGD UTREDNINGSTID  
– DOLD MERVÄRDESSKATT
n Regeringen beslutade i mars förra året om 
en översyn av ersättningen till kommuner och 
landsting för så kallad dold mervärdesskatt. Ut-
redningstiden förlängs och utredningen redovisas 
senast den 1 november 2015. Finansdepartemen-
tet. Dir. 2015:56.

UPPHANDLING OCH VILLKOR  
ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL
n En särskild utredare analyserar hur uttryckliga 
krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in 
i tre kommande upphandlingslagar Redovisas: 
senast 1 september 2015. Finansdepartementet. 
Dir. 2014:162.

FLER UPPGIFTER FÖR  
SKOLKOSTNADSUTREDNINGEN
n Skolkostnadsutredningens Nicholas Prigo-
rowsky ska nu även utreda hur kommuner kan ges 
ett avgörande inflytande över nyetableringar av 
skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte. 
Redovisas: 31 mars 2016. Utbildningsdeparte-
mentet. Dir. 2015:37.

SKL 
n JUNI (VECKA 25): SKL publicerar cirkulär 
med extra prognos för LSS-utjämningen.
n 6 AUGUSTI (PREL): Skatteverket presenterar 
preliminärt taxeringsutfall.
n 14 AUGUSTI: SKL publicerar ny skatteunder-
lagsprognos och MakroNytt 1:2015.
n 10 SEP (PREL): Skatteverket presenterar 
preliminärt taxeringsutfall.

RIKSBANKEN
n 2 JULI: Nytt beslut om reporäntan. Penning-
politisk rapport juli 2015:1 publiceras. 

KONJUNKTURINSTITUTET
n 17 JUNI: Konjunkturläget och Konjunkturba-
rometern.
n 29 JULI: Konjunkturbarometern.

SCB 
n 16 JUNI: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSS-kostnader. 
n 9, 11 OCH 25 JUNI: Räkenskapssamman-
drag för kommuner och landsting, preliminära 
uppgifter.

RKR
n RKR:s Torbjörn Tagesson och Giuseppe Grossi 
från Högskolan i Kristianstad medverkar i nya 
boken Public Sector Accounting and Auditing in 
Europe. The Challenge of Harmonization. London: 
Palgrave Macmillan.

CIVILEKONOMERNA  
n Förbundet har för 16:e året utkommit med en 
rapport om situationen för civilekonomer tre år 
efter examen.  Rapporten bär titeln En spikrak 
karriär – ekonomer tre år efter examen 2015.

KONFERENSER
n Föreningsmötet 20-21 augusti, Skellefteå.   

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

7,8% april 2015
•  Inflationstakt: -0,2% (april 2015 jämfört april 

2014) 
•  Konsumentprisindex: KPI 313,16  

(Index 1980 = 100, april 2015) 
•  Omsättning i detaljhandeln: 114  

(Index 2010 = 100, mars 2015)
•  Nationalräkenskaper: BNP 1,1%  

(kvartal 4, 2014 jämfört föregående kvartal)
•  Folkmängd: 9 767 357 (31 mars 2015) 

KÄLLA: SCB

n Det blev ingen sänkning av den RIPS-ränta som styr kom-
munsektorns pensionsskuld, trots att beräkningsmodellen 
indikerar en sänkning. Nu ska beräkningsmodellen ses över.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Annika Wallenskog.



Där kylen är tom

Läs mer om ICA Kontantkort 
på icabanken.se/foretagstjanster

Kontantkrångel, rekvisitioner och fakturor med posten. Känns det modernt? 
Med ICA Kontantkort kan ni snabbt betala ut pengar till dem som behöver hjälp. 
I tio år har kortet fungerat som en smart ersättning för kontanter, och många 
svenska myndigheter och kommuner har insett vad de kan spara på effektivare 
utbetalningar. För när arbetet är viktigt känns det bra att lägga tid på rätt saker. 
Eller hur?
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svenska myndigheter och kommuner har insett vad de kan spara på effektivare 
utbetalningar. För när arbetet är viktigt känns det bra att lägga tid på rätt saker. 
Eller hur?
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Hård kritik mot 
Vellinges affärer
n Konkurrensverket kritiserar 
Vellinge kommun för att ha 
köpt tjänster för 182 miljoner 
kronor av ett eget företag – 
som i samma veva såldes till 
bolagets vd. Han tjänade 30 
miljoner kronor på affären.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

En mycket allvarlig överträdelse, sa 
verkets generaldirektör Dan Sjöblom 
när beslutet togs 21 april i år.

Det handlar om köp av administrativa 
tjänster för 30 miljoner kronor om året 
under de sex år verket granskat. Att avtalet 
slöts 2008 gör att det inte kan dras inför 
domstol, men verket vill ändå rikta ”mycket 
skarp kritik”. 

Köpet av tjänsterna annonserades inte ut, 
och Konkurrensverket klassar affären som 
otillåten direktupphandling. Avgörande är 
om det fram till då kommunägda bolaget Ser-
kon ska räknas som kommunal eller privat 
aktör. Offentlig upphandling behöver inte 
göras när kontraktet tilldelas ett eget företag.

Men hela förloppet måste beaktas, enligt 
Konkurrensverket, som hänvisar till 
EU-domstolens avgörande i fallet Mödling 
(C-29/04). Det ska inte gå att kringgå lagen 
genom avtal med ett eget bolag som sedan 
privatiseras.

HUR TURERNA GICK i Vellinge är något oklart. 
Avtalet om köp av tjänster gäller från den 
1 januari 2008. Verket noterar dock att det 
diariefördes först tio veckor senare. Under 
tiden säljs Serkon till dess vd Stefan Jöns-
son. Köpeskillingen på 11,6 Mkr tas fram av 
en värderingsman, som i intyget skriver att 
han utgått från att kommunen skulle träffa 
avtal om köp av tjänster från Serkon.

Konkurrensverkets kritik hänger dock 
inte på om köpet av tjänster avtalades i 
januari eller mars. Privatiseringen ligger 
i vilket fall så nära i tid att affärerna måste 
ses i ett sammanhang.

Kritiken avvisas av då ansvariga kommu-
nalrådet Lars-Ingvar Ljungman, nu ledamot 

i fullmäktige och ordförande för Moderater-
na i Skåne.

– Faktum är att vi tecknat avtal med ett 
kommunalt bolag som det då inte fanns 
tankar på att sälja, säger Ljungman.

Att avtalet inte diariefördes förrän senare 
anser han talar för kommunens syn. Han 
påpekar att det var en förnyelse av något 
som pågått sedan 1990-talet.

– Just när avtalet förlängdes var det ingen 
stor grej. Det har vi gjort flera gånger. Och 
vi har kanske inte varit så noga med det 
formella när det gäller ett hundraprocentigt 
ägt bolag.

Själva privatiseringen behandlas inte i 
Konkurrensverkets beslut. Den kritiserades 
istället redan året efter av kommunens 
revisorer. Även här borde fler ha fått lägga 
bud – inte bara Serkons vd.

Det bemöter Lars-Ingvar Ljungman med att 
försäljningen behandlades öppet i fullmäkti-
ge. Därmed kunde andra anmäla intresse.

Serkons räkenskaper har gåtts igenom av 
Sydsvenskan som funnit att 87 procent av 
intäkterna kom från Vellinge kommun de 
sex första åren efter privatiseringen. Under 
den tiden lyfte ägaren Stefan Jönsson 28,6 
miljoner kronor i aktieutdelning. Sedan 
sålde han bolaget med en reavinst på 1,3 
miljoner kronor.

Den goda förtjänsten är för Lars-Ingvar 
Ljungman ingen indikation på att Serkon 
såldes för billigt. Han påpekar att politiker 
från flera partier ansåg att kommunen fått 
bra betalt.

– Det visar hur svårt det är att värdera im-
materiella tillgångar och betydelsen av avtal.

ÄVEN FÖR KOMMUNEN var affären bra, anser 
Ljungman, som påminner om att Vellinge 
har landets lägsta kommunalskatt (29:19 
kronor).

– Hur tror man det vore möjligt om vi 
slösade med kommunens tillgångar?

Stefan Jönsson uppger i mejl till Kommu-
nal Ekonomi att priset för Serkon grunda-
des på summan av de senaste fem årens 
vinster, styrelsearvoden och till Vellinge 
lämnad storkundsbonus.

Han hävdar också att värderaren hade 
tillgång till avtalet där kommunen köper 
tjänster av Serkon och att både priser och 
volymer framgår.

”Personligen tycker jag att det är tråkigt  
att kommunen inte valde att göra en 
upphandling under 2008”, skriver Stefan 
Jönsson med hänvisning till vad Konkur-
rensverket kommit fram till. Han är 
övertygad om att Serkon vunnit en sådan 
upphandling.

I år har Konkurrensverkets granskning 
gjort att kommunen inte utnyttjat sin 
option att förlänga avtalet med Serkon. 
Iställe  t gjordes en upphandling – som 
vanns av Serkon. ●
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Aktuellt

”Det visar hur svårt det är att värdera immateriella  
tillgångar och betydelsen av avtal.” 

KRITISERADE AFFÄRER. Kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman har numera lämnat posten som 
kommunalråd i Vellinge. Idag är han fullmäktigeledamot och ordförande för Skånemoderaterna.
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Aktuellt
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n Efter valet 2006 skedde 
ett antal försäljningar av 
kommunal verksamhet till 
före detta anställda. Det vill 
 Skatteverket efterbeskatta, 
om verksamheterna förvär-
vats till underpris.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

I fallet Vantörs hemtjänst i Stockholms 
stad köpte två före detta anställda verk-
samheten år 2008 för 69 500 kronor. 

Affär en drogs till Regeringsrätten som kon -
sta  terade att försäljningen skett till under-
pris, att affären stred mot kommunallagen 
och att försäljningen skulle hävas. Efter do-
men betalade ägarna in 2,5 miljoner kronor 
extra till Stockholms stad och affären bestod. 

I stället trädde Skatteverket in i hand-
lingen. Verket ville efterbeskatta de båda 

ägarna med 2,2 miljoner vardera enligt prin-
cipen att om en person gynnas i kraft av sin 
anställning ska denna förmån beskattas. 
Skatteverket vill även att Stockholms stad 
ska betala 1,4 miljoner kronor i arbetsgivar-
avgifter för oredovisade förmåner för sina 
anställda. 

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM har dömt i 
fallet och gett Skatteverket till hälften rätt:

– Vi har fått bekräftat att det skatterätts-
ligt ska betraktas som en förmån om en före 
detta anställd betalar ett underpris vid ett 
övertagande av verksamhet, säger sektions-
chef Björn Johansson på Skatteverket i 
Jönköping.

DÄREMOT ANSÅG RÄTTEN att värderingen 
av Vantörs hemtjänst inte höll måttet som 
underlag för efterbeskattningen. 

– Vid en efterbeskattning ställs högre 
krav på oss. Vi ska kunna visa att det är 
mycket sannolikt att värdet överstiger 

köpe skillingen, förklarar Björn Johansson. 

DET FÖRETAG SOM värderade affären är, 
enligt Skatteverket, en välrenommerad 
rådgivare vid företagstransaktioner. Efter 
en företagstransaktion har Skatteverket sex 
år på sig att verkställa en efterbeskattning. 

– I principfrågan har vi fått rätt. Sedan är 
det upp till oss att uppfylla rättens krav på 
värdering av företaget. Vi är inte nöjda med 
utslaget, säger Björn Johansson och verket 
har begärt prövningstillstånd hos Högsta 
Förvaltningsdomstolen.

I DET HÄR numret behandlas Vellinge kom-
muns försäljning (samt otillåtna direkt-
upphandling) av bolaget Serkon till en före 
detta anställd. 

– Det är ett intressant ärende. Det är vik-
tigt för båda parter att det blir en marknads-
mässig värdering av företaget, baserad på 
värdet vid tidpunkten för överlåtelsen. ●

Skatteverket vill efterbeskatta 
förmånliga företagsköp
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Upphandling

n Temat är upphandling och 
affärsmässighet. För själva 
upphandlings processen finns 
en del att göra vad gäller 
kontrollen över vad som köps in 
och hur det görs. Affärsmässig-
heten har fått stryka på foten 
för juridiken under en period, 
men är på väg tillbaka.

Det har gått dryga två år sedan den omfattande 
Upphandlingsutredningen lades fram. Ut-
redaren Anders Wijkman tog då ett helhets-
grepp på den offentliga sektorns inköp och 
hittade stora brister. 

Upphandlingsfrågorna var förvånansvärt styvmoderligt 
behandlade med tanke på den ekonomiska omfattningen 
och effektiviseringspotentialen.  Utredaren presenterade 
en Att göra-lista som var hela 47 punkter lång.

En viktig förklaring till att upphandlingsfrågorna 
underskattats fann utredningen i det svaga statistikläget. 
Även om sifferläget blivit bättre de senaste åren finns det 
fortfarande stora brister i kontroll och värdering av inköp 
inom kommunsektorn. 

KONKURRENSVERKET HAR TAGIT FRAM siffran 600 miljarder 
för alla upphandlingspliktiga inköp med ledning av natio-
nalräkenskaperna (med reservationen att alla inköp inte 
är upphandlingspliktiga). 

Dagens Samhälle gör sedan 2012 årliga beräkningar där 
bland annat de offentliga bolagen räknas med. Då hamnar 
siffran på runt 900 miljarder för hela sektorn. 

Den aktör som har bäst koll på värdet av alla inköp är 
företaget Double Check. Företaget begär sedan tre år ut all 
leverantörsreskontra från statliga myndigheter, kommu-

ner, landsting 
och regioner (dock 
inte bolagen)*. 

En affärsidé som började med 
att företagets vd Fredrik Tamm medver-
kade i en referensgrupp till Upphandlingsutredningen och 
irriterades över den bristande tillgången på skarpa siffror.

– Vi har koll på alla affärssystem och hur deras 
leverantörs reskontra fungerar. Sedan har vi tagit fram 
lathundar till hjälp för att enklare kunna få fram informa-
tionen, berättar han. 

I KONKURRENSVERKETS PINFÄRSKA rapport Den offentliga 
marknaden har företagets data använts för att skapa en 
bättre bild av de offentliga inköpen. För 2013 kom Double 
Check fram till summan 741 miljarder kronor för offentliga 
sektorn, medräknat pensionsavgifter. Kommunerna stod 
för 288 miljarder kronor, landstingen för 211 miljarder. 

Om osäkerheten varit stor angående värdet av kommun-
sektorns samtliga inköp är osäkerheten ännu större vad 
gäller direktupphandlingar. I den nya rapporten får vi en 
uppfattning om omfattningen. I en delstudie av inköpen 
i tio kommuner står avtalsleverantörer sammantaget för 
31 procent av de upphandlingspliktiga inköpen. Direkt-
upphandlingar står för 68 procent, varav 7 procent under 
beloppsgränsen 285 000 (år 2013). 

– Den absoluta merparten av antalet leverantörer till 
kommunsektorn är direktupphandlade. Att andelen 
direkt upphandlingar överlag är betydligt större än vad 
man tidigare har velat diskutera står klart, säger han.

HUR STOR ANDEL av direktupphandlingarna som är 
otillåtna är dock omöjligt att uppskatta. Sedan 2011 kan 
Konkurrensverket dra otillåtna direktupphandlingar till 
domstol och begära kännbara upphandlingsskadeavgifter. 
Verket har prioriterat strategiska områden där man vet att 

n Omfattningen av den offentliga sektorns inköp 
var länge en delvis okänd storhet. Nu är statistik-
läget bättre, även om osäkerheten fortfarande 
är stor vad gäller otillåtna direktupphandlingar. 
Konkurrens verket driver ett antal mål för att städa  
i gråzonen.

TEXT: THOMAS PETTERSON  ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Direktupphandlingar ett  frågetecken för sektorn

Malin de 
Jounge.

Fredrik Tamm.
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Upphandling

Många små leverantörer 
Majoriteten av alla leverantörer till offentlig 
sektor under 2013 fakturerade under direkt-
upphandlingsgränsen 285 000 (cirka 170 000 
av 220 000 leverantörer). Värdet av det som 
köptes in under beloppsgränsen låg på 7-8 
procent av totala inköpsvärdet. Särskilt inom 
kommunerna rör det sig om små belopp och 
många små företag.

det slarvas/fuskas och/
eller där rättsläget är oklart. 

Verket spanar aktivt efter lämpliga fall 
och har drivit en rad processer, oftast med framgång.

Har verkets ökade aktivitet minskat antalet otillåtna 
direktupphandlingar? 

– Det är svårt att säga, eftersom vi inte vet utgångsläget. 
Vi kan dock se ett ökat fokus på frågorna under de senaste 
åren. Upphandlarna upplever att de har fått en ökad tyngd 
i organisationen efter det att reglerna om upphandlings-
skadeavgift infördes, säger enhetschef Malin de Jounge på 
Konkurrensverket. 

Vilka är de vanligaste anledningarna till otillåtna 
direktupphandlingar? 

– Den vanligaste invändningen är att det har varit 
bråttom. Om det föreligger ”synnerlig brådska” behöver 
upphandlingen inte annonseras. Men, då ska brådskan 
inte vara orsakad av omständigheter som myndigheten 
kan styra över. Och, det ska även vara absolut nödvändigt 
att tilldela kontraktet. Oftast är något eller båda dessa 
sakskäl inte uppfyllda. ●

*”Att redovisa rimlig leverantörsreskontra sker ibland med stora svårigheter. 
Vilket indikerar en potential att öka kontrollen över de egna inköpen”, konstaterar 

rapportförfattarna. 

”Kommunen saknar avtal med 
ett stort antal leverantörer som 
fakturerat belopp som överstiger 
gränsen för direktupphandling. 129 
leverantörer har fakturerat belopp 
över stigande 284 tkr. I 55 fall har 
inte avtal kunnat identifieras. 

Sammantaget har det framkommit 
att det saknas en samlad överblick 
i kommunen, såväl lokalt som 
centralt, över de upphandlingar 

som genomförs och de avtal som 
sluts på nämndnivå. Således finns 
en överhängande risk att otillåtna 
direktupphandlingar sker i organi-
sationen till följd av den obefintliga 
kontrollen över vilka upphandlingar 
som genomförs och vilka avtal som 
upprättas.”

Anm: Rapporten avser fem nämnder 
i en av landets tio största kommuner.

Utdrag ur revisionsrapport om efter levnad 
av upphandlingsreglerna (2012)

n Konkurrensverket granskar 
upphandlingsverksamheten i 
tre svenska kommuner:  
Alvesta, Gnesta och Timrå.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Bakgrunden är att verket har noterat 
kritik mot hur upphandlingar hante-
rats, bland annat från kommunernas 

revisorer. Verket har begärt ut bokföringen 
för 2013 och 2014 med syftet att granska 
upphandlingsverksamheten på en över-
gripande nivå.  

– Vi matchar de faktiska inköpen mot 
själva upphandlingsförfarandet, bland  
annat för att kontrollera förekomsten av 
otillåtna direktupphandlingar, säger juris-
ten Mathias Lassinantti Jansson.  

Skulle det finnas affärshändelser som 

strider mot lagstiftningen kan verket för-
djupa granskningen, som i så fall kan leda 
till tillsynsbeslut eller upphandlingsskade-
avgift.   

Att verket inte bara granskar kommu-
ners enskilda upphandlingar utan hela 
upphandlingsverksamheten är ett nytt 
grepp. Om det blir en etablerad del av 
verkets tillsyn är för tidigt att säga, enligt 
verket.  ●

Konkurrensverket djupgranskar tre kommuner 

Direktupphandlingar ett  frågetecken för sektorn

”Den absoluta mer-
parten av antalet 

leverantörer till kommun sektorn 
är direktupp handlade.” 
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Alla ledande aktörer inom 
näringsliv, kommunsektor 
och tillsynsmyndigheter (läs 
Konkurrens verket) verkar 
vara eniga om att det brister i 

affärsmässigheten i våra offentliga affärer. 
En viktig förklaring är det juridiska regel-
verket runt upphandlingar, både på EU-nivå 
och nationellt. 

– Juristerna har haft ett kunskapsövertag. 
Först på leverantörssidan, sedan försökte 
man kompensera det på inköpssidan. Det 
ledde i sin tur till en rädsla att göra fel, inkö-
parna nöjde sig med att inte göra fel hellre 
än att göra en god affär, säger Fredrik Tamm 
på konsultföretaget DoubleCheck.

EN FÖLJD HAR blivit att inköp och upphand-
lingar uppfattas som svåra, tidsödande och 
inte affärsmässiga. Enligt en undersökning 
av Almega struntar 56 procent av med-
lemsföretagen i att lägga anbud i offentliga 
upphandlingar överhuvudtaget. 

I april publicerade Svenskt Näringsliv en 
debattartikel i Dagens Samhälle där man 
bjöd in kommunsektorn till samarbete 
i syfte att båda parter skulle göra bättre 
affärer. Näringslivet har beslutat att göra en 
bred satsning som ska visa på möjligheterna 
i den offentliga affären.

– I dagsläget tycker jag kommunsektorns 
inköpare ligge  r längre fram är företagen 

när det gäller förståelsen av, och att se 
möjligheterna i, den offentliga affären. Helt 
klart börjar det röra på sig, säger han. 

När det gäller upphandlingsprocessen är 
det främst före och efter den formaliserade 
upphandlingsfasen det brister i affärsmäs-
sighet. Här handlar det om okunskap och 
missuppfattningar, enligt Fredrik Tamm. 

KONKURRENSVERKET HAR NYLIGEN publicerat 
Sex myter om dialog i offentlig upphand-
ling. Den första myten verket knackar hål 
på är att leverantörer och inte ska tala med 
varandra inför en upphandling. 

– Den inställningen stötte jag på senast 
härom veckan under ett seminarium. Det är 
helt fel, så har det faktiskt aldrig varit. Men 
det är sannolikt bekvämare att bekräfta 
myterna än att gå emot, säger han. 

Bristen på marknads- och kundanalys 
bland företag med potential att göra offent-
liga affärer förvånar Fredrik Tamm:  

– Företagen gör samma fel som kommu-
nerna: ledningen inser inte att den offent-
liga affären har en strategisk betydelse så 
man avsätter inte nödvändiga resurser. Man 
har glömt bort att vara affärsman eller af-
färskvinna när det gäller offentliga affärer.

Likadant är det med eftermarknaden. 
Ett vunnet ram avtal är ingen affär. Allt 
för många företag sitter och väntar på att 
affärerna ska trilla in. 

– Ett avtal innebär att företaget fått en 
jaktlicens. Sedan börjar jobbet med att tala 
om för de tjänstemän som köper in varor att 
man finns och vad man kan erbjuda. 

VAD KAN DÅ kommunsektorn göra för att 
bättra på sina affärer? Kommunikation 
och dialog är nyckelord, det är båda sidor 
överens om. Upphandlaren Sofia Elmeholt 
i Härnösand förklarar att dialogen med 
företagarna var en avgörande faktor bakom 
kommunens prisade upphandling av lokala 
livsmedel förra året (läs mer på sid 16). 

– Vi samarbetar med näringslivsenheten 
för att marknadsföra oss. Vi är med på före-
tagsträffar och frukostar för landsbygdsfö-
retagare. Vi har även haft en anbudsskola 
där vi förklarar vad som styr vår verksam-
het och hur företagen ska göra om man vill 
lägga anbud. Företagen är alltid välkomna 
att hälsa på – vi ska inte vara snåla med att 
visa upp oss. ●

Upphandling

Att rädda en förlorad affär 
n Underskattade, underkommunicerade och resurs fattiga  
– så kan man sammanfatta läget för dem som gör offentliga 
affärer. Det gäller både kommunsektorn och näringslivet.

TEXT: THOMAS PETTERSON  BILD: ISTOCK 

SURA MINER. Det går att göra bättre offentliga affärer, både för näringslivet och kommunsektorn. 

Fredrik Tamm. Sofia Elmeholt.

Tre upphandlingstips 
till kommunsektorn
n Ställ krav på funktion i stället för detalje-
rade skall-krav.

n Annonsera alla köp under direktupp-
handlingsgränsen på hemsidan – det 
underlättar för små företag. 

n Bjud in företagen till dialogmöte minst 
en gång per år, i samarbete med närings-
livsenheten.

KÄLLA: SVENSKT NÄRINGSLIV

”I dagsläget tycker 
jag kommunsek-

torns inköpare ligger längre 
fram än företagen.” 
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Att städa är nödvändigt. Inställ-
ningen till själva städjobbet 
kan vara kluven, men slutre-
sultatet vill vi vara nöjda med. 
Förhållandet är detsamma 

inom kommunsektorn: det ska vara rent 
och hygieniskt på skolor och sjukhus, men 
vem ska göra jobbet? Och till vilket pris?

Idag är kommunsektorns städupphand-
lingar ett problematiskt område, med en 
emellanåt illa hanterad affärs process, 
dumpade priser, skiftande kvalitet och tuf-
fa villkor för städpersonalen. Det är bak-
grunden till att Konkurrensverket satsar 
rejält på ett projekt som ska ge vägledning 
och stöd i städupphandlingar.

– Det vi ser är att myndigheterna ofta 
satsar små resurser i form av pengar, tid, 
kompetens med mera på städupphandling-
ar. Däremot ställer man höga krav, som or-
ganisationerna sedan är dåliga på att följa 
upp, säger Anna Lipkin, biträdande chef på 
enheten för upphandlingsstöd.

DET LEDER TILL en situation där köparen inte 
följer upp avtalet, och städbolagen inte 
levererar den avtalade städningen. En av-
görande faktor i sammanhanget är priset.

– Att man lägger ut städningen på en-
treprenad beror ofta på att man vill spara 
pengar, säger Anna Lipkin. 

Den bilden bekräftas av Almega som 
2013 publicerade en granskning av över 
1 100 städupphandlingar, där 96 procent 
landade på lägsta pris. Vidare är priserna 
låga, över 63 procent av de tillfrågade före-
tagen hade accepterat priser på under 200 
kronor i timmen. 

– De låga priserna får någon betala till 
slut – och det är de som utför själva städjob-
bet. Risken för dåliga arbetsvillkor är en 
viktig anledning till att verket gör den här 
satsningen, säger Anna Lipkin. 

I Jönköping valde kommunen en annan 
väg att gå. Från ett utgångsläge med omo-
dern organisation och utrustning fick ny-

blivna verksamhetschefen Ingrid Sjödin 
tre år på sig att lyfta städningen, annars 
hotade entreprenadstädning runt hörnet.

MED ETT BATTERI av åtgärder moderniserades 
och omorganiserades städningen – samti-
digt som personalkostnaden i relation till 
omsättningen kunnat sänkas rejält under 
de 16 år Ingrid Sjödin basat för städningen.  

Med sina 240 städare är Jönköpings 
kommun störst i landet på städning i egen 
regi. Och klarar sig bra vid jämförelser 
inom kommunsektorn, även om Ingrid 
saknar riktigt skarpa jämförelsemått. Och, 
det är en arbetsplats där medarbetarna 
trivs och gör ett bra jobb.   

– Vi kan göra trevliga jobb för många 
människor. Vi tar hänsyn till att 
människor är olika, och anpassar jobben 
efter individen. 

I JÖNKÖPING ÄR STORLEKEN en fördel, det 
ger möjligheter till effektiv drift och god 
arbetsmiljö. 

– Med en liten städenhet på runt 30 
personer, som det ofta är i mindre kom-
muner, kan det kanske vara idé att köpa 
in städningen. Då kan det vara svårt för 
städenheten att hänga med i utveckling, 
utbildning, arbetsledning med mera, säger 
hon och fortsätter: 

– Å andra sidan: har man en gång lagt 
ut städningen är det svårt att bygga upp 
städningen i egen regi igen. 

Hur gör man då om en kommun vill 
lägga ut städningen till ett bra pris, men 
vill undvika ”social dumpning”? Ja, Mikael 
Wallner på serviceföretaget Inspira gav 
ett enkelt råd på en av Konkurrensverkets 
träffar: 

– Gör besök hos företagen! Hur ser det ut 
på kontoret, prata med arbetsledare, fack 
och personalen som ska göra jobbet. Stäm av 
verkligheten, nöj er inte bara med referen-
ser. ●

Städupphandlingar 
– ett rent elände? 
n Städupphandlingar är problematiska. Drivkraften är  
ofta besparingar, men det innebär risker i flera avseenden.  
Jön köp ing       s kommun valde en annan väg, med gott resultat.

TEXT: THOMAS PETTERSON  BILD: ISTOCK 

Upphandling

Tre städfällor
n Bristande beställarkompetens – okun-
skap om hantverk och metoder.

n För lågt pris – risk för social dumpning 
och bad will.

n Dålig uppföljning – avtalad städning 
levereras inte. 

KÄLLA: INTERVJUPERSONERNA

SMUTSIGT HÖRN. Konkurrensverket vill styra 
upp städupphandlingarna för att säkra affärs-
processen och lokalvårdarnas arbetsvillkor.
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Under 2012 beslutade lands-
tingsdirektörerna i Sydöstra 
sjukvårdsregionen att satsa 
på gemensam upphandling av 
medicintekniska produkter 

och medicinska implantat. 
Tanken från början var bland annat att 

”frigöra resurser” i landstingen, som det 
uttrycks i mål dokument. Hur har det då gått 
tre år senare?

 I mångt och mycket visar sig detta ha 
varit en lyckad strategi med sjunkande 
priser, bättre kvalitativa upphandlingar och 
samarbeten personalmässigt på inköps-
avdelningarna, enligt Jan Norgren som är 
projektledare i Östergötland för arbetet med 
de medicinska implantaten.

– Vi får på detta sätt stora rabattsatser på 
produkterna då vi är en starkare påtryck-
ningspart, men det finns också många 
andra fördelar som rör kvaliteten. När vi 
till exempel gjorde vår första upphandling 
kring avancerade pacemakers minskade vi 

kostnaderna med 25 miljoner kronor, mot-
svarande cirka 25 procent under avtalets 
fyraårsperiod. Nästa upphandling vi gjorde 
var mer inriktad på kvalitetskrav, säger 
han.

I OCH MED detta har man fått andra värden 
som längre livslängd, mer sofistikerade 
övervakningssystem och möjligheter till 
enklare dokumentation i journalsystemet 
Cosmic. På samma sätt ska liknande krav 
ställas vid in köpen av nya hjärtklaffar.

– I dag kan man gå in via ljumsken för 
att sätta in katetrar för hjärtat. Nu blir det 
aktuellt att titta på nationella studier för att 
se vilka krav vi ska ställa istället för att bara 
titta på lägstapris.

För biologiska läkemedel finns det däre-
mot stora belopp att spara, troligen tiotals 
miljoner kronor för de tre landstingen. 
I dag ligger den årliga förbrukningen av 
biologiska läkemedel för regionen på cirka 
200 miljoner kronor med en stor volymtill-

växt. När de skandinaviska grannländerna 
handlat upp läkemedel nyligen, vid patent-
utgångar, har de legat på prisnivåer som är 
30 procent lägre.

SAMVERKAN KRING UPPHANDLING har totalt 
sett gett mindre administration i landsting-
en. I dag finns en upparbetad erfarenhet på 
de olika inköpskontoren som säkrar upp 
inför nya steg som tas: en mall för upphand-
ling finns för inköparna och landstingslis-
tor med jämförande priser. 

Kunnandet har också byggts upp på 
de tre kontoren där man allt mer delar 
upp ansvaret mellan olika ”specialistom-
råden”, exempelvis hjärta eller cancer. 
Ibland kan ändå vissa upphandlingar 
som till exempel kring insulinpumpar bli 
svårhanterliga. 

– Här blev upphandlingen för mycket 
inriktad på lägst pris, vilket gjorde det 
svårt att förskriva en mera personligt 
passande pump till de olika patientgrup-
perna.

JAN NORGREN TROR att trions samarbete på 
den medicinska sidan bara är början på 
en växande verksamhet i regionen. Hans 
eget uppdrag har också utökats till att även 
beröra dialysmaskiner, insulinpumpar och 
endoskopimaterial. 

Hur ser han då på civilministerns idé 
om att bygga större regioner i landet? 

– Några sammanslagna regioner eller 
landsting är att föredra i upphandlings-
sammanhang. Upphandlingarna kan vara 
komplexa och de medicinska bedömning-
arna är inte alltid synkroniserade, detta 
medför troligen att det kan bli problem med 
alltför stora upphandlingsregioner.  ●

n Rabatter på 25 procent och tydligare krav på kvalitet. Det 
är några exempel på fördelar med att landstingen i Östergöt-
land, Kalmar och Jönköping gemensamt handlar upp medicin-
teknik och läke medel till sjukvården.

TEXT: AGNETA BORGSTRÖM  BILD: ISTOCK 

Inköpstrio vinner 
i kronor och kvalitet 

Jan Norgren.

n Lägre pris

n Högre kvalitet

n Spetskompetens i organisationen

n Mindre administration

n Mer systematik

Fem viktiga fördelar med samverkan
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Upphandling

Henrik Karlsson, inköpschef 
i Helsingborgs stad och ord-
förande i Sveriges Offentliga 
Inköpare(SOI) är kritisk till 
kommunal samverkan vid 

inköp.
Hans erfarenhet är att det leder till ökat 

fokus på upphandlingsdelen i inköpspro-
cessen. Det sker då på bekostnad av för-
studier, behovsanalyser, avtalsuppföljning 
och kontroll av leverantörer.

Enligt Henrik Karlsson minskar sam-
verkan möjligheterna för enskilda kom-
muner, förvaltningar och avdelningar att 
strategiskt påverka inköpen. I stället görs 
kompromisser där resultatet blir krav enligt 
en minsta gemensamma nämnare.

– Samtidigt går trenden alltmer mot stra-
tegiska inköp med fokus på hela processen. 
Det är tydligt att politiker alltmer använder 
upphandlingar som ett verktyg för att upp-
nå sina mål. Offentlig verksamhet handlar 
ju som bekant inte bara om att jaga pengar, 
säger han.

ATT UPPFYLLA UNIKA behov kan bli svårare 
vid samverkan, liksom att kräva unika 
leveransvillkor.

– Vem äger uppföljningen på plats om fyra 
kommuner gjort en gemensam upphand-
ling? Den stora kommunen som gjorde 
upphandlingen? Samverkan leder ofta 
till murar som gör det svårt att vara unik 
i förstudier och uppföljning, säger Henrik 
Karlsson.

Han får stöd av Charlotta Holmer, inköpare 
på Falu Energi och Vatten AB. Efter Almedals-
veckan i fjol reagerade hon på att samverkan 
var det enda som hördes i debatten.

Hon skrev en debattartikel och lyfte fram 
fördelarna med att vara liten.

– Eftersom vi har daglig kontakt med våra 
beställare har vi förståelse för deras behov, 

vad de faktiskt vill ha och vad som händer 
om det blir fel. Det gör också att beställar-
na är mer lojala mot de avtal som tecknas, 
säger Charlotta Holmer.

DET KOMMUNALA BOLAGET kan tillåta sig att 
vara egoistisk i sina krav och behöver inte 
kompromissa. Och när volym och pris är 
viktigast kan man välja lösare former av 
samverkan med andra kommunala bolag.

– Det pratas mycket om att bli mer 
strategisk. Men det blir man inte när alla 
inköp görs tillsammans med andra, säger 
Charlotta Holmer.

Johan Almesjö, förbundsdirektör på 
Inköp Gävleborg, tror dock inte att samver-
kanstrenden kommer att brytas. Tvärtom. 
Enligt Almesjö har de flesta av landets 
kommuner inte de resurser som krävs för 
att klara ett växande antal upphandlingar. 
Plus att det kostar för mycket att bygga upp 
den fackkompetens som krävs för att göra 
ett bra jobb.

– I dag anställer jag inte upphandlare, 
utan personer som kan bygg, transport, 
vård och så vidare. Det bästa är förstås att 
ha den kompetensen i den egna inköpsorga-
nisationen. Men för en liten kommun kostar 
det fyra gånger mer och ger en halverad 
effekt jämfört med hur vi arbetar. Det har vi 
siffror på, säger Johan Almesjö.

ARGUMENTET ATT DET är svårt för en liten 
beställare att ställa krav när man gör inköp 
via en samverkansorganisation köper 
Almesjö inte alls:

– Det är ju upp till ägarna att styra 
verksamheten. Vi har 19 olika leverantörer 
av livsmedel till skolor och äldreboenden. 
Ibland väljer kommunerna ett gemensamt 
avtal, ibland gör man skilda upphandlingar. 
Men oavsett organisation finns det alltid 
en målkonflikt mellan budgetperspektiv 
och till exempel hållbarhetsmål. Den måste 
man balansera.  ●

n Måste kommuner samverka 
för att ha råd med effektiva 
och kompetenta inköpsorga-
nisationer? Eller är det bättre 
med en liten organisation 
som får daglig feedback av 
beställarna? Åsikterna bland 
inköpare går isär.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG  BILD: ISTOCK

Fokus på hela affären 
kräver rätt organisation 

Framtidens inköps-
organisation
n Fokuserar mer än i dag på hela inköps-
processen: förstudier, definition av behov, 
upphandling samt uppföljning av leverans 
och avtal.

n Morgondagens inköpare har goda 
kunskaper om sitt ämnesområde (category 
management).

n Med en starkare strategisk koppling bör 
inköpsfunktionens kunskaper utnyttjas 
tidigare i den politiska beslutsprocessen. 
Då kan många misstag undvikas.

KÄLLA: ARTIKELNS TRE INTERVJUPERSONER

Charlotta 
Holmer.

Henrik 
Karlsson.

Johan 
Almesjö.
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Det kommunernas ungdomar och gamla får sig 
till livs i skola och äldreomsorg ska helst vara 
lokalproducerat. Det verkar de flesta politiker 
och medborgare vara ense om ute i landet. 
Kommunerna får dock ofta kritik för att ha 

köpt importerade livsmedel och att handla lokalt verkar vara 
lättare sagt än gjort.

Om man inte heter Sofia Elmeholt, ekonom och upphand-
lingscontroller i Härnösands kommun, förstås. Hon utsågs 
till vinnare av Handslaget 2014 av tidningen Offentliga 
Affärer för sitt nytänk inom upphandling av lokalproducera-
de livsmedel.   

– Enligt LOU får kommunen inte ställa krav på att livs-
medel ska vara lokalproducerat. Vi kan inte ge de lokala 
företage n en gräddfil, men vi kan åtminstone öppna 
upphandlinge  n så att de kan vara med, säger hon.

I BOTTEN PÅ förra årets stora livsmedelsupphandling låg 
politikernas uttalade vilja att stödja det lokala näringslivet. 
Kruxet var att hitta lämpliga former för inköpen.

– Upphandling är inte så fyrkantigt som det kanske låter. 
Om man är kreativ kan man göra mycket och ändå hålla sig 
innan för ramarna, säger hon.

Påhittighet och ett batteri av åtgärder säkrade ett lyckat 
resultat. Först delades det totala behovet upp i tio olika upp-

Porträttet

Sofia Elmeholt om… 
… att vara upphandlare i en liten 
kommun: ”Chefen brukar kalla 
oss för renässansmänniskor - som 
upphandlare i en liten kommun får 
man verkligen lära sig många olika 
områden.” 

… stora och små upphandlare: ”Jag 
tror inte riktigt på att slå ihop kom-

muner till inköpscentraler. Vi måste 
våga vara små och behålla närheten 
till våra beslutsfattare, politiker, 
medarbetare och medborgare.”

… utmaningen med jobbet: ”Att 
vara kreativ och få till bra affärer, 
men ändå hålla sig inom ramarna 
för LOU.”

n Upphandling behöver inte vara 
fyrkantig    t och juridisk  t. Det går 
utmärkt att göra bra affärer inom 
ramen för regelverke  n. Det har pris-
belönt a ekonomen och upphandlaren 
Sofia Elmeholt i Härnösan  d visat. 

TEXT: THOMAS PETTERSSON    BILD: PETER HAMBERG 

Möte medSofia  ElmeholtEkonom & upphandlare

handlingar. I åtta av dem kunde leverantörerna lägga anbud 
ända ner på artikelnivå, morötter exempelvis. Leverantörer-
na kunde även rikta sitt anbud till ett eller flera geografiska 
områden i kommunen.  När det sedan gällde ”skall-kraven” 
tillämpade kommunen exempelvis Miljöstyrningsrådets 
kvalitetskriterier för kött. Där kan kraven vara att grisar-
nas svansar inte får klippas av och att de inte rutinmässigt 
behandlas med antibiotika.

– Vi samverkade med LRF och Hushållningssällskapet och 
lade mycket tid på att informera företagarna. Vi var tydliga 
med strategin, och att alla skulle få en chans den här gången, 
säger hon och fortsätter: 

–  Leverantörerna hade nog tappat lite av förtroendet för 
kommunen och upplevde tidigare upphandlingar som för 
svåra. Vi förenklade förfrågningsunderlaget och anbudsin-
lämningen för att underlätta för företagare som var ovana 
vid upphandlingar.

EN ANNAN AVGÖRANDE faktor var transporterna. För en liten 
leverantör kan det vara en praktisk omöjlighet att leverera 
varor till 20–30 leveransställen inom kommunen.

– Vi har bra förutsättningar inom kommunen: ett centralt 
produktionskök som kan ta emot leveranser plus ett trans-
portföretag som kör runt med andra varor till skolor och 
äldreboenden. Där kunde vi plocka med de upphandlade 
varorna genom ändrade turer och tider.

Livsmedelsupphandlingen har blivit en vinna-vinna 

Gröna affärer  
 i Härnösand 
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affär för kommunen och det lokala näringslivet. Och för Sofia 
Elmeholt, som inte ens jobbat ett år som upphandlare när 
upphandlingsförberedelserna drog igång. 

– Att jag skulle få just livsmedelsupphandlingen trodde 
jag inte. Den är ansedd som svår, ofta med överprövningar 
och några få stora grossister. Men, jag läste på och kom med 
många förslag.  Till slut sa mina kollegor, ”Jamen, du får ta 
det!”, säger hon och skrattar. 

SOFIA ÄR CIVILEKONOM och började jobba på kommunens eko-
nomikontor direkt efter avslutad utbildning 2011. Hon jobbade 
med redovisning och var även systemansvarig för faktura- och 
inköpssystemet. När hon fick chansen att prova på jobbet som 
upphandlare, tvärs över korridoren, tackade hon ja.

– Jag är sådan, vill lära mig nya saker. Och jag tycker jag har 
nytta av min ekonombakgrund, säger hon:  

– Direkt när jag började jobba som upphandlare sökte jag 
efter nyckeltal – hur kan man jämföra sig? Men, det fanns 
ingenting.

Istället får Sofia med kollegor hitta egna jämförelser som 
kan fungera. Den vanligaste jämförelsen är det vinnande 
anbudets pris, hur det står sig mot genomsnittspriset av alla 
inkomna anbud.

– Då får vi en hyfsad uppfattning om den besparing vi gjort. 
Det är viktigt att lyfta upp våra affärer. Då lyfter vi hela avdel-
ningen, att vi gör ett viktigt jobb. 

Det är en generell brist, att det saknas enkla verktyg för jäm-

förelser inom upphandlingsområdet, anser Sofia och andra 
med henne.  

– Det har man nog med sig som ekonom, man vill kunna jäm-
föra sig med andra kommuner. Det är också svårt att jämföra 
en tidigare upphandling med en ny av samma produkt. Det är 
alltid nya omständigheter.

Modellen som användes för livsmedelsupphandlingen går 
förstås att överföra till andra områden. Men, arbetssättet var 
krävande och kommunens fyra upphandlare får prioritera 
bland uppgifterna. Eller, rättare sagt, politikerna får sätta 
agendan. 

– I vissa upphandlingar får vi tänka ”good enough”. I andra 
behöver vi satsa tid och resurser för att exempelvis nå andra mål 
än rent ekonomiska. Kommunpolitiker har fått upp ögonen för 
att upphandling kan användas strategiskt, det märker vi. ●

SÅ HÄR! Häggby Gårds 
ägare Synnöve och Håkan 
Häggdin pratar kött med 

Sofia Elmeholt.

Ålder: Nyss fyllda 30.
Bor: På Haga i Härnösand.
Utbildning: Ekonompro-
grammet med examen 2011, 
Mittuniversitetet i Sundsvall.
Yrkesliv: Ekonomihand-

läggare/systemansvarig, 
upphandlare/upphandlings-
controller.
Aktuell: Utsedd till vinnare 
av Handslaget 2014 av tid-
ningen Offentliga Affärer.

Sofia Elmeholt
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n Vid årsskiftet tog många lokalpolitiker i Närke 
ett glädjeskutt. Region Örebro län bildades. En 
brygg a över kommuner och landsting som borgar 
för tillväx  t och utveckling. Siktet är nu inställt på att 
ta itu med underskott, kompetensbrist och köer i 
sjukvården.

TEXT: AGNETA BORGSTRÖM   BILD: KRISTIN LUNDSTRÖM 

Nog är hon nöjd, landstingsstyrelsens ordfö-
rande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) 
som styr tillsammans med MP och V. När 
avtalet för den nya regionen skrevs på av 
regeringen drog hon en lättnadens suck. 

Därmed blev också Örebro den fjärde regionen i landet 
att bildas efter Skåne, Halland och Västra Götaland. Hon 
tror på överlämning av ansvar från staten så att man 
lokalt kan rå sig själv i högre grad.

– Samverkan mellan regionen och kommunerna kommer 
nu att bli ett sätt att skapa förutsättningar för att få fart på 
utvecklingen av sjukvård, klinisk forskning, jobb, energi 
och klimat infrastruktur, bostäder och annat, säger hon.

Örebrolänningarna är vana vid att ta saken i egna 
händer. Så var det redan 2012, när de fick en egen läkar-
utbildning i länet efter en viss dragkamp med staten. Det 
dåvarande landstinget ville ha en lokal utbildning för 
att kunna lösa den svåra krisen med läkarbrist. Precis 

som på många andra håll skriker vården i Örebro län 
efter bland annat specialister i allmänmedicin, patologer, 
radiologe  r och anestesiologer. Örebro universitet fick 
ett ja, men fick stå för kostnaden själv. Hittills har notan 
blivi  t cirka 115 miljoner kronor. Marie-Louise Forsberg 
vet inte om satsningen betalar sig i det långa loppet. 
Näst a år examineras de första läkarna.

– Vi vet att där man utbildar sig och får sin kliniska 
praktik, där stannar man också ofta kvar.

EKONOMIN I SJUKVÅRDEN får sig dock en ordentlig törn av all 
hyrpersonal som ersätter både sjuksköterskor och läkare 
till mångmiljonbelopp varje år. Till det kommer proble-
met med att vårdplatser måste stängas för att de inte kan 
bemannas. Christer Lundqvist, ekonomichef i hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, är väl medveten om dilemmat.

– Det är en gammal tes att det kostar mer att ha brist på 
personal. Det kostar mycket mer, konstaterar han.

Vården dras med ett rejält minus i resultaten de senast  e 
åren, beroende på kostnadsökningar i slutenvård för allt 
tyngre patienter, dyrare läkemedel och teknik. 

Räddningen för bokslutet är regionens hela ekonomi 
som hamnade på 246 miljoner kronor i plus förra året, 
och därmed döljer de röda siffrorna. 2013 höjdes skatten 
för att klara delar av problemet. Christer Lundqvist 
har stor tilltro till den omläggning av vården som är i 
görningen. Hela hälso- och sjukvården samlas nu i en 
förvaltning istället för de tidigare sex.

– Vi arbetar för en förändring av sjukvården och när vi 

Region Örebro län samlar styrkorna 

”Vi vet att 
där man 
utbildar 
sig och får 
sin kliniska 
praktik, 
där stan-
nar man 
också ofta 
kvar.”
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Ola Karlsson.

Region Örebro län samlar styrkorna 

Region Örebro län
Invånare: 288 150

Utdebitering/skattesats: 11,55 kronor (2015) 

Omslutning: 9 345 miljoner kronor (bruttokostnader 
2014)

Soliditet (inklusive ansvarsförbindelsen): -64 procent  

Antal sjukhus: 3 

Antal vårdcentraler: 29 vårdcentraler, varav 4 i privat 
regi

Resultat 2014: 246 miljoner kronor

Ekonomisk styrmodell: Huvudsakligen åldersvik-
tad ersättning per listad i primärvården och därtill 
ersättning för socioekonomi (totalt 85 procent) besök 
(10 procent) och måluppfyllelse (5 procent). För spe-
cialiserad vård anslagsfinansiering. Interndebitering 
för medicinska tjänster, hyror samt övrig service.

Läkarbesök per invånare: 2,2

Besök annan personalkategori per invånare: 3,4

Vårddagar per invånare: 0,88

organiserar om gör vi det utifrån kvalitetsperspektivet 
och för att få bättre effektivitet. Specialistsjukvår-
den organiseras nu utifrån ett länsperspektiv, säger 
Lundqvist, som tillägger att även närsjukvården ska 
organiseras på liknande sätt.

Åsikterna går isär huruvida detta är ett bra vägval 
eller inte, men rent logiskt tror han att de flesta är med 
på resonemanget.

– Det ligger en nivåstrukturering i denna förändring 
som är bra för vården. Vi måste samla viss produktion 
av vård på färre ställen och diskutera vem som ska göra 
vad. Vi har börjat med cancervården för att se över den 
och kommer att fortsätta med andra delar.

Marie-Louise Forsberg-Fransson vill ändå betona att 
när det gäller ekonomin hade regionen landets näst 
lägsta nettokostnadsutveckling. 

– Vårt underskott i sjukvården är förvisso ett problem 
som vi arbetar med, men för 2014 är det också ett av de 
lägsta underskotten i landet.

ÄNNU ETT PROBLEM att tampas med i vården är de långa 
köerna. Örebro hamnade förra året på en av de sämsta 
placeringarna i landet på SKL:s lista över efterlevnad 
av vårdgarantin. Sett i en tioårsperiod har köerna ökat 
med 66 procent. Samtidigt säljer man vård till utom-
länspatienter vilket gör att etiska frågor kan diskuteras. 

Christer Lundqvist anser dock att de som region med 
ett universitetssjukhus har ett bredare ansvar att ta 
emot patienter från flera län.

– Diskussionen finns, men rent etiskt ska inte 
patiente  r komma i kläm. Vi har en kö där läkare gör den 
medicinska prioriteringen och där de sjukaste går först, 
menar han.

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) ser också att dels 
läkarbristen medför längre köer, dels att många pa-
tienter hålls kvar på vårdplatser alltför länge. Örebro är 
enligt honom Sverigesämst på att hantera utskrivnings-
bara patienter vilket gör att nya patienter på akuten 
hindras från att komma in.

– Hela sju dagar ligger patienter kvar i snitt hos oss. Det 
är länge. Men de utskrivningsklara ligger delvis utanför 
landstingets kontroll då kommunerna ska ta hem de 
patienter som är äldre. Örebro kommun är dålig på detta, 
menar han och pekar på att de flesta kommer därifrån.

– Men det är lätt att skylla ifrån sig. Det handlar också 
om att vi har brister i vår organisation som vi måste 
klara av själva, menar Ola Karlsson.

Frågan är om samlingen av alla styrkor under en 
större flagg i Region Örebro län är rätt organisation för 
att möta utmaningarna som finns inom vården. De mer 
eller mindre kroniska problem som finns i vården i alla 
landsting – hur bör de hanteras, Marie-Louise Fors-
berg-Fransson?

– Den nya organisationen sätts nu på prov. Syftet är mer 
tillgänglig vård, jämlik vård efter behov, ökad kvalitet 
och att också styrningen av ekonomin utvecklas posi-
tivt. ●

Landstingsresan

DOLDISAR. Landstingens viktiga sjukvård är inte bara vård-
personal. I köket på Universitetssjukhuset i Örebro jobbar Diana 
Söderberg, Niklas Warnicke och Vanja Strömqvist. De kan få laga 
upp till 70 olika varianter av maträtter under ett arbetspass.

Christer 
Lundqvist.

Marie-Louise 
Forsberg-
Fransso  n.
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n Alla måste införa kompo-
nentavskrivningar – men 
mycket mer än så säger inte 
anvisningarna. Hanteringen 
skiljer också stort mellan 
kommunern  a.

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Komponentavskrivning ska införas, 
men tillämpningen är olika. Ta 
Malmö och Norrköping, exempelvis. 

Bägge har valt att dela in nya fastigheter i 
tio komponenter – annars är det inte mycket 
som är lika. (Se tabell.)

Bakgrunden är att Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) uttalat att investering-
ar ska delas upp när det finns betydande 
komponenter med väsentliga skillnader 
i nyttjandetid. Hur det ska göras framgår 
dock inte.

ENSTAKA MINDRE KOMMUNER har redan infört 
komponentavskrivningar för både nya 

och äldre objekt. Andra har knappt börjat, 
enligt en enkät från KEF.

– Jag kan tänka mig att revisorerna kom-
mer att ha synpunkter om kommunen inte 
kommit igång före 2016, säger Nils-Hugo 
Johansson på KEF:s kansli.

Han har varit ute hos många kommuner 
och hjälpt till.

– Miljardbelopp ska räknas om. Jag 
brukar säga att det är som att äta en elefant, 
man får ta en tugga i taget. Man kan börja 
med gator, vägar, parker och torg, gå över på 
fastigheter och till sist VA-anläggningar.

FÖRST GÄLLER DET själva indelningen. Ett tips 
är att börja med några få komponenter. Det 
kan ökas efter hand.

Det går också att använda schabloner. 
Gator och vägar består förenklat av en 
gatukropp längst ned, sen följer ett mel-
lanlager och överst en beläggning som slits 
snabbast. Många kommuner nöjer sig med 
två komponenter. Då utgör gatukroppen 70 
eller 80 procent – beroende på vart mellan-
skiktet räknas.

Den andra huvudfrågan är avskrivnings-

Olika vägar  
för komponent-
redovisningen

Malmö
Komponent Avskrivnings - 
 tid, år
Utvändig markanläggning 40
Stomme 75
Ytterväggar 40
Innerväggar 20
Yttertak 40
Stominstallationer, inre ytskikt 20
Fönster, dörrar 30
Installationer A* 30
Installationer B* 15
Verksamhetsanpassning enli   gt hyres-
kontraktets löptid 
(*= indelning efter bedömd livslängd)

Så skrivs nya 
fastigheter av:

tiderna. För en gatukropp anser RKR att 
avskrivning inte behövs.

Även här skiljer sig Malmö och Norrkö-
ping åt. Norrköping lägger 30 procent på 
toppen och 70 procent på gatukroppen, som 
inte skrivs av alls. Tidigare gällde 33 år för 
hela investeringen, varför den nya metoden 
gett minskade kostnader.

– Det tycker politikerna är trevligt, säger 
Berit Tjernström, ekonom i Norrköpings 
kommun.

Malmö delar in gator i tre komponenter, 
där nedersta delen skrivs av på 75 år.

– Vår ingenjör förklarade att tunga fordon 
blir allt tyngre. Det är inte säkert att un-
dersta lagret håller för evigt, säger Elisabeth 
Eklund, redovisningschef i Malmö stad.

En tredje stötesten är det äldre beståndet.
– Många kommuner fastnar där, säger 

Nils-Hugo Johansson.
Han rekommenderar att man arbetar 

med en enkel schablon för befintliga an-
läggningar. Då bör också förvaltare bedöma 
om en enskild fastighet avviker väsentligt 
från schablonen. 

MALMÖ HAR SATT en gräns på minst 10 mil-
joner kronor och 15 år i kvarvarande värde 
och avskrivningstid – annars införs inte 
komponentavskrivning för ett äldre objekt.

– Arbetsinsatsen måste sättas i förhållan-
de till nyttan, säger Elisabeth Eklund.

Med den regeln omräknas 256 objekt mot-
svarande 67 procent av Malmös befintliga 
värden.

Norrköping förenklar också och använ-
der bara två komponenter för äldre fastig-
heter (där ingen investering gjorts på tio år) 
och fyra för ”nygamla”.

En fjärde svår fråga är utrangeringar 
respektive omprövningar av restvärden, om 
komponenterna håller kortare eller längre 
tid än avskrivningstiden.

– Man måste hitta rutiner, exempelvis 
ha ett resonemang när det återstår två till 
tre år. Ska vi byta komponenten eller lägga 
ut restvärdet på längre tid, säger Nils-Hugo 
Johansson. ●

Redovisning

Norrköping
Komponent Avskrivningstid, år
Mark Ingen avskrivning
Markanläggning 30
Stomme, grund 80
Tak, fasad, fönster 30
Stomkomplettering,  
byggnadsinventarier 30
Ytskikt, inre och yttre 20
Installationer 25 
(el, rör, ventilation, hiss, kyla) 
Vitvaror 15
Tekniska installationer 15
(larm, lås m m)
Övrigt Varierande 
(projektering, besiktning mm  fördelas på 
övriga komponenter)

KÄLLOR: INTERVJUPERSONERNA
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n Många kommuner brottas 
med komponentavskrivning. 
Att utgå ifrån hur resultat-
räkningen påverkas av den 
uppdelning som görs är en 
naturlig utgångspunkt, skriver 
Torbjörn Tagesson i sin väg-
ledning.

Både Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) och Bokföringsnämnden har 
i sin senaste normering fört in ett 

explicit krav på komponentavskrivning. 
Av RKR:s rekommendation 11.4 framgår det 
att: ”Förväntas skillnaden i förbrukning-
en av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara väsentlig, ska 
tillgången delas upp på dessa. Respektive 
komponent ska skrivas av separat”. 

Många kommuner brottas just nu med 
utmaningen att dela upp sina tillgångar i 
olika komponenter. Väldigt ofta synes det 
som om man tagit fasta på uttrycket ”bety-
dande komponenter” och utgår därmed ofta 
ifrån tillgångens värde på balansräkningen 
när man ska identifiera och fastställa antal 
komponenter. I grunden handlar emellertid 
kravet på komponentavskrivning om att 
redovisningen ska fullgöras i enlighet med 
bokföringsmässiga grunder, det vill säga 
att inkomster och utgifter ska periodiseras 
så att resultaträkningen visar periodens 
intäkter respektive kostnader. Att utgå 
ifrån hur resultaträkningen påverkas av 
den uppdelning som görs torde därför vara 
en mer naturlig utgångspunkt. Det begrepp 
som borde vara ledande i arbetet med att 
dela upp tillgångarna i komponenter är 
följaktligen ”skillnaden i förbrukningen”. 

SYFTET MED KOMPONENTAVSKRIVNING är 
nämligen att utgiften för komponent-
byte ska periodiseras så att kostnaderna 
fördelas över de år då komponenten nyttjas. 
När man uppskattar och bedömer vilka 
komponenter som en sammansatt tillgång 
rimligen bör delas in i, bör man följaktligen 
resonera kring vilken volatilitet i redovisa-
de kostnader som kan accepteras utan att 
den rättvisande bilden äventyras. Rimligt 
är därför att utgå från vilka utgifter för 
komponentbyte, som är förknippade med 
innehavet och användningen av tillgången 
över dess nyttjandeperiod, samt vilken 
volatilitet i redovisade kostnader som är 
acceptabelt.

En investering på 2 000 000 kronor görs 
i en sammansatt tillgång. Av den ursprung-
liga investeringsutgiften bedöms 700 000 
kronor vara hänförbar till komponent A, vil-
ken beräknas ha en nyttjandeperiod på 20 år. 

Anskaffningsutgiften för komponent B är 
800 000 kr, men nyttjandeperioden beräk-
nas vara i 10 år. Utöver dessa komponenter 
identifierar man komponent C, vars del av 
anskaffningsutgiften bedöms till 200 000 
kronor, men som enligt erfarenhet bara har 
en nyttjandeperiod på 5 år. 

Övriga komponenter (totalt 300 000 kro-
nor) beräknas som mest föranleda en årlig 
utgift om 60 000 kronor vid byte. Vissa av 
dessa komponenter kommer emellertid att 
behöva bytas ganska regelbundet. Utgångs-
punkten är att utbyte av dessa mindre kom-
ponenter succesivt kostnadsförs, medan 
deras ursprungliga del av anskaffningsut-
giften hänförs till komponent A, som är den 

komponent som avgör den bortre gränsen 
för tillgångens nyttjande. 

AV BLÅ LINJE i diagrammet nedan framgår 
vilka årliga redovisade kostnader som redo-
visas om komponentavskrivning tillämpas 
med uppdelning på tre komponenter, varav 
residualen på 300 000 kronor för mindre 
komponenter hänförs till komponent A. 
Att linjen inte är helt jämn beror på att 
utgifter för de mindre betydande kompo-
nenterna succesivt kostnadsförs. Den röda 
linjen illustrerar årliga redovisade kostna-
der om den ursprungliga investeringen om 
2 000 000 kronor skrivs av över 20 år utan 
uppdelning på komponenter och att utgifter 
för samtliga komponentbyten kostnadsförs 
i samband med utgiften. 

Frågor man måste ställa sig när man iden-
tifierar ”betydande komponenter” är: 

• Vilka komponenter har en nyttjande-
period som väsentligt avviker från den 
komponent som avgör tillgångens maxima-
la nyttjandeperiod?

• Hur stor volatilitet i resultatredovis-
ningen kan accepteras? 

Den analysen bygger på vilka utgifter 
som man förväntar sig följer av komponent-
byten under tillgångens totala nyttjande-
period. God vägledning för information 
avseende en sådan analys borde man kunna 
hämta från tidigare ”underhållsplaner” 
samt kostnadsredovisningen. En förutsätt-
ning för att identifiera betydande kompo-
nenter torde vara en dialog mellan ekono-
mer och de yrkeskategorier som ansvarar 
för tillgångens använd-
ning och underhåll. ●

Komponentavskrivningar
– hur ska man resonera?

TORBJÖRN TAGESSON  
och RKR:s expertgrupp.

Investeringsutgift uppdelat 
på komponenter

Komponent A, 20 års nyttjandeperiod, 700 000 kr

Diverse småkomponenter, 300 000 kr

Komponent B, 10 års nyttjandeperiod, 800 000 kr

Komponent C, 5 års nyttjandeperiod, 200 000 kr

Investeringsutgift  
uppdelat på komponenter

Redovisade 
årliga 

kostnader
1 000 000

800 000

400 000

600 000

200 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

Redovisning
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Bättre IT-stöd skärper  
inköpsanalysen     
n Det kräver mycket arbet e 
och en organisation som 
kan hanter a mängder av 
informatio  n. Å andra sidan är 
besparings potentialen enorm. 
I Helsingborgs stad tror man 
stenhårt på ett nytt system 
för inköpsanalys som varit i 
drift i två år.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG   BILD: FREDDY BILLQVIST

Systemet används av flera kommuner 
i Danmark där det för några år sedan 
utvecklades av ett amerikanskt IT-

företa  g. De två senaste åren har det använts 
av Helsingborgs stad där man jobbar hårt 
med att förändra arbetssätt och rutiner för 
att få ut så mycket som möjligt av den stora 
mängd data det webbasserade systemet ger.

– Än så länge har vi bara hunnit skrapa 
på ytan. Systemet har en enorm bespa-
ringspotential, men det gäller att bygga en 
organisation som klarar av att jobba med all 
detaljinformation vi får. Det finns ju inga 
besparingar som sker automatiskt, säger 
kommunens inköpschef Henrik Karlsson.

INFORMATIONEN SOM SYSTEMET ger bygger, 
precis som tidigare, mestadels på uppgifter 
från stadens ekonomisystem där fakturans 
konteringssträng visar vem som köpt något, 
kostnadsställe och totalbelopp.

Det nya är att uppgifter även hämtas från 
leverantörernas e-fakturor som nu blir allt 
vanligare.

– På e-fakturan analyseras varje rad eller 
position. Då kan man till exempel se om det 

slunkit med en post städkem eller kaffe 
bland de 15 posterna kontorsmaterial. 
Med analyser på artikelnivå kan vi 
göra bättre trovärdighetsrapporter 
och genom att jämföra med avtalet 
kan vi kontrollera att vi betalat rätt 
pris, säger Henrik Karlsson.

Det senare har lett till många 
rättelser där det visat sig att staden 
betalat för mycket. Men använd-
ningen av det nya analysverktyget 
handlar inte bara om pengar.

– Att veta vad vi köpt av vem och 
till vilket pris ger oss också stora 
möjligheter till kvalitetshöjning. 
Vi kan vara mer seriösa i avtalsupp-
följningar med leverantörer, säger 
Henrik Karlsson.

I HELSINGBORG HAR man anställt en 
inköpsanalytiker som går igenom 
informationen systemet ger. I en 
kommun som i år räknar med att göra 
inköp för ungefär tre miljarder kro-
nor behövs det inte så stora prisavvi-
kelser för att tjänsten ska betala sig.

Förutom avvikelser ger verktyget också 
uppgifter om inköp som gjorts utanför 
avtal eller helt utan upphandling. Och där 
håller Helsingborg kanske på att ta död på 
”myten” om att det inom offentlig sektor 
handlas massor utan avtal.

– De nio områden vi tittat på hittills 
hade en genomsnittlig avtalstrohet på 
92 procent. Då mätte vi ändå på radnivå i 
fakturorna. Då räcker det inte med att det 
finns ett avtal för varan, utan varje enskild 
artikel skulle vara inköpt inom rätt avtal, 
säger Henrik Karlsson.

Frågan är om avtalstroheten är lika hög i 
resten av kommunen – och i andra. ●

IT

”Att veta vad vi 
köpt av vem och till vilke t  
pris ger oss också stora 
möjlig hete r till kvalitets-
höjning. Vi kan vara mer  
seriös a i avtals -
upp följninga r med 
leverantörer.”BÄTTRE ANALYS. Henrik Karlsson räknar med 

besparingar i kommunen. 
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Sedan kommunallagen öppnade upp för kommuner och 
landsting att själva bestämma över sin organisation är 
det många som visat experimentlusta. Inte minst när det 

gäller styrmodeller har vi sett prov på olika lösningar. En av 
trenderna i vår sektor har 
varit marknadslösningar.

AV DE MARKNADSLIKA styr-
modellerna är intraprenad 
en modell som förefaller 
vara relativt okänd. Tanken 
med intraprenad är att 
enheterna ska få ökat 
självbestämmande, mer 
befogenheter men också an-
sva r för resulta t. Graden av 
autonomi regleras genom ett 
verksamhetskontrakt. Till 
skillnad från när det gäller entreprenad kvarstår dock kommu-
ne n eller landstinget som huvudman.

I det här numrets första forskarartikel skriver Kent Nilsson, 
från Luleå tekniska universitet, om intraprenad. Efter att ha 
studerat styrmodellen konstateras att den kan erbjuda en in-
tressant medelväg mellan en fullskalig marknadslösning eller 
drift i förvaltningsform.

BYTER VI SPÅR och tittar på den externa redovisningen så ser 
vi ett annorlunda agerande. Om kommuner och landsting 
kan sägas vara förändringsbenägna när det gäller styr- och 
organisations modeller så gäller det omvända när det kommer 
till att anpassa sig till ny normgivning. En rad studier har exem-
pelvis visat att redovisningsregleringen har haft ett begränsat 
genomslag i praktiken. Konsekvensen blir en splittrad praxis.

Det är mot bakgrund av det som utredningen En ändamålsenlig 
kommunal redovisning tillsatts för att ”utreda förutsättningarna 
och behovet av åtgärder för att förbättra efterlevnaden”. 

En annan fråga som utredningen har på sitt bord är att ”utre-
da förutsättningarna för och behovet av att samordna reglerna 
kring särredovisning”. Det här numrets andra forskarartikel 
kan ses som ett inlägg kopplat till detta uppdrag. Utifrån en 
genomförd studie diskuterar Mattias Haraldsson, från Lunds 
universitet, behovet av krav på särredovisning för kommunal 
avgiftsfinansierad verksamhet. ●

Förändrings- 
(o)benägen  
kommunsektor

Aktuellt

”Av de 
marknads-
lika styr-

modellerna är intra-
prenad en modell som 
förefaller vara relativt 
okänd.”

Forskar- 
hörnan

PIERRE DONATELLA

Forskarredaktör och  
biträdande före ståndare  
vid Kommunforskning  
i Västsverige.

Tips på Kontentan!
Introvert – den tysta revolu tionen
Författare: Linus Jonkman. 

Den extroverta normen genom-
syrar samhället och många 
betraktar ordet introvert som 
en synonym till asocial. Men de 
flesta av oss har faktiskt intro-
verta drag och vi bör se dem 
som en stor tillgång.

HEDRAD. På föreningsmötet 2014 var det Anders Anell 
som hedrades med utmärkelsen Årets Kommunalekonom.

Inför föreningsmötet
n EFTER SOMMAREN väntar KEF:s första förenings-
möte på bortaplan. Det är Skellefteå som tar emot 
med ett riktigt starkt program. Civilminister Ardalan 
Shekarabi är en av höjdpunkterna, men han är inte 
ensam (läs mer på sid 5).

Ur verksamhetsplanen för 2016:
• Arbetet med certifiering och mentorskap fortgår. 
• En utbildningsenkät kommer att sändas ut för 

att kunna vässa föreningens kursutbud. Presentation 
i samband med nästa års KOMMEK. 

• Ökat utbyte med grannländerna. Bara Norge har 
en livaktig kommunekonomförening, men utbytet 
mellan länderna kan ske på andra vägar. 

Andra punkter på dagordningen är korandet 
av Årets Kommunalekonom 2015. Dessutom ska 
styrelsen förses med två nya ledamöter. Det är 
ordförande Peter Tellberg och Erica Bjärsved som 
lämnar styrelsen.  

Genom föreningsmötet i Skellefteå plockar KEF 
upp den gamla traditionen med ambulerande fören-
ingsmöten. Utan ett utbyggt järnvägsnät hade det 
inte varit möjligt för 1920-talets stadskamrerare att 
resa landet runt – nu får kamrerarna släppa till slan-
tar ur den egna kommunkassan för att hålla samma 
järnvägar i åkbart skick …

I övrigt kan berättas att föreningen ska lämna 
ett remissvar på utredningen En kommunallag för 
framtiden.

KEF
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En intraprenad är en driftsform som innebär att offentliga 
verksamheter bedrivs med en relativt hög grad av själv-
bestämmande. Graden av autonomi, befogenheter och 

ansvar (och ibland även prestationskrav), regleras via ett verk-
samhetskontrakt där även hantering av ekonomiska över- och 
underskott bör ingå. Det som främst skiljer intraprenaden från 
entreprenaden är att den offentliga organisationen kvarstår 
både som huvudman och som ägare. Därmed kommer de even-
tuella driftsöverskott som kan uppstå att återgå till organisatio-
nen. Denna egenskap har visat sig vara mycket betydelsefull för 
dem som har velat ombilda sin verksamhet till en intraprenad. 

Underliggande finns vanligtvis även en önskan om att frigöra 
sig från byråkrati och administrativa pålagor och istället rikta 
all energi och kraft mot att utveckla och förbättra. I stora drag 
påminner detta om den retorik som ofta används som argument 
till varför offentlig verksamhet bör privatiseras. Men en viktig 
skillnad föreligger. Vinstintresse finns inte på agendan. Vinster 
i välfärden (och allt annat som på ett eller annat sätt innebär 
att resurser inte läggs på kärnverksamheten) ses nämligen 
inte med blida ögon hos intraprenörerna. Det är därför som de 
har valt att stanna kvar i den offentliga organisationen istället 
för att starta eget. Ur det perspektivet kan ledning och drift av 
intraprenader även ses som en form av socialt entreprenörskap som 
i slutändan kan komma hela samhället till gagn*.

DET FINNS FLERA fördelar med intraprenader, men också en del 
utmaningar och hinder. Det som ofta blir mest påfallande när 
en verksamhet ombildas till en intraprenad är hur personal och 
ledning nästan omgående blir mer sparsamma och kreativa i 
hushållandet av resurser. Jag har stött på ett flertal exempel där 
ledning och personal för intraprenader verkligen har ansträngt 
sig för att spara. I några fall har det handlat om relativt enkla 
lösningar som att återanvända material istället för att köpa 
in nytt, medan det i andra fall har rört sig om betydligt större 
åtaganden. 

Fenomenet är fascinerande för egentligen borde sådana bete-
endeförändringar lika gärna kunna uppstå utan intraprenad-
formen. De förklaringar som jag har funnit är att personerna 
upplever sig driva ”sin egen verksamhet” och därmed värnar de 

Intraprenader  
kan utveckla välfärden
n Rätt hanterad kan intraprenader locka fram 
den drivkraft som krävs för att förbättra och 
utveckla våra välfärdstjänster. Det har ett fler-
tal delstudier tydligt visat inom ramen för det 
forskningsprojekt om driftsformen som Kent 
Nilsson med kollegor nyligen har slutfört. 

Forskare skriver

”Det man vinner på den ena 
sidan organisationen kan 
man lätt förlora på den andra.”

också mer om ekono-
min. Det har även att 
göra med de incitament 
till besparingar som 
har uppstått via de 
budget arrangemang 
som har skapats och 
där över- och under-
skott har kunnat 
balan seras över en 
längre tidsperiod än 
ett år. Förutom förbättrad ekonomisk hushållning märks 
även bättre arbetstrivsel, effektivare arbetsprocesser, lägre 
sjukfrånvaro, högre kvalitet på tjänster samt ett ökat entre-
prenöriellt förhållningssätt. 

MEN ALLT ÄR inte guld som glimmar. Den kanske största utma-
ningen med driftsformen är att den skapar undantag, vilket 
är problematiskt. Om en större förvaltning inför intraprena-
der kan den nytta och framförallt ekonomiska vinning som 
uppstår för den lokala driftverksamheten snabbt ätas upp av 
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Behövs en tydligare särredovisning av   avgifts finansierad verksamhet?  

MATTIAS HARALDSSON

Doktorand vid Ekonomihögsko-

lan, Lunds universitet

Månadens 
forskare

En initial invändning mot anslaget i 
direktiven för utredningen En ända
målsenli g kommunal redovisning är 

utgångspunkten att särredovisning av 
kommunal verksamhet ska hjälpa till att 
hantera ”vissa problem” (oklart vilka) med 
konkurrens mellan privata aktörer och of-
fentli g sektor. Betraktar vi kommunernas 
självkostnadsreglerade avgiftsmonopol, 
kommunal renhållning och vatten- och 
avloppsverksamhet, är särredovisningens 

huvudsyfte att skydda abonnenterna från 
monopolprissättning. Men visst är kom-
munernas aktiviteter på marknaden också 
ett viktigt motiv till bättre särredovisning. 
Och ja, det tycks som om det kan finnas an-
ledning att förtydliga förväntningarna på 
vilka som skall upprätta en särredovisning 
för sin verksamhet. 

Vid en nyligen genomförd studie av sär-
redovisningspraxis inom den kommunala 
renhållningsbranschen dokumenterades 
att bara 42 procent upprättade en sär-
redovisning för sitt offentliga uppdrag (se 
Haraldsson, 2015). Detta kan jämföras med 
82 procent inom VA-branschen (Haraldsson 
och Tagesson, 2013). 

Varför är det så stor skillnad mellan 
dessa två kommunala självkostnadsregle-

BÄTTRE KVALITET. Intraprenader innebär ofta 
fördelar som bättre kvalitet i verksamheten. Ett 
problem är att intraprenader skapar undantag från 
övrig verksamhet.

ökad administration på central nivå. Skälet är reducerade 
skalfördelar. Med andra ord; det man vinner på den ena 
sidan organisationen kan man lätt förlora på den andra. 
Till detta hör även risken för interna konflikter som kan 
uppstå av att kollegor känner sig förfördelade och/eller 
av att stabstjänstmän upplever sin verksamhet hotad. 
Intraprenader ges nämligen ofta rätten att kunna välja 
bort vissa interna tjänster för att istället lösa dessa lokalt 
på egen hand och det upplevs inte alltid som positivt av de 
tjänstemän som berörs. Huvuddelen av konflikterna har 
visat sig gå att härleda till oklara förväntningar och otyd-
liga kontraktsformuleringar. 

En rekommendation är därför att lägga stor vikt vid att 
skapa en samstämmighet och enad syn kring vad intra-
prenaderna ska uppnå och hur och varför detta kan ske. 
En annan rekommendation är att konsultera expertis vid 
upprättandet av verksamhetskontrakten. 

IDAG ÅTERFINNS INTRAPRENADER i ett flertal svenska kom-
muner och landsting och jag håller det inte osannolikt att 
driftsformen kommer att bli ännu mer vanligt förekom-
mande i framtiden. Det som talar för detta är det växande 
intresse som jag har märkt av. Särskilt efter valet. Försla-
ge t om avskaffandet av LOV kan vara en förklaring och en 
observation som jag har gjort är att politisk färg inte tycks 
ha någon större betydelse i sammanhanget. Många poli-
tiker verkar ha insett bristerna och riskerna med alltför 
hög grad av privatisering av svensk välfärd. I det politiska 
uppdraget ingår att värna om medborgarnas bästa och 
då är det inte acceptabelt att pengar lämnar sektorn för 
privata intressen. 

Samtidigt har vi alltmer börjat vänja oss vid valfrihet 
och många önskar nog att det ska finnas kvar inslag 
av detta. Ur det perspektivet kan intraprenader 
vara lösningen. Ett alternativ där drivkraft 
och incitament till utveckling finns, där 
medborgarna kan ges den valfrihet som de 
efterfrågar - utan att välfärdsstaten dräneras 
på skattemedel. Att driftsformen dessutom 
har visat sig främja effektiviseringar och leda 
till ökad kvalitet torde göra den än mer attraktiv. 
Men som sagt var, för att lyckas krävs delvis nya kunska-

per och färdigheter. Först då kan intraprenaden nå dess 
fulla potential.  ●

*Sedan år 2009 har Kent Nilsson och hans kollegor på nära håll följt intrapre-
nadverksamheter. Under denna period har ett antal delstudier och utvärderingar 
genomförts, bland annat i nära samverkan med aktörer från Luleå kommun 
där fokus varit på att utveckla formerna för att bedriva framgångsrik 
intraprenadverksamhet.

n En särskild utredare har fått i uppdrag att se över lagen om 
kommunal redovisning. Ett spår i utredningen är att utreda 
likvärdiga villkor för så kallad särredovisning. Med anledning 
av det presenterar Mattias Haraldsson empiriska resultat som 
belyser området.
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Behövs en tydligare särredovisning av   avgifts finansierad verksamhet?  
ILLUSTRATIO

N: LASSE W
IDLUND

rad e branscher? Ja, en skillnad är att det står 
i vattentjänstlagen att VA-huvudmännen 
skall upprätta en särredovisning varje år. 
Det tycks som lite lagtext hjälper på vägen. 

Det som är intressant med den svenska 
avfallsbranschen är ju att den gradvis har 
avreglerats och öppnats upp för konkur-
rens, men att de kommunala aktörerna fort-
farande har en stark ställning på markna-
den. I enkätstudien framkom att 30 procent 
av huvudmännen inom den kommunala 
renhållningen hade en betydande andel 
av omsättningen (över 15 procent) utanför 
det kommunala uppdraget. Vidare svarade 
41 procent att konkurrens är en faktor som 
beaktas när de skall prissätta sina tjänster 
inom den så kallade affärsverksamheten. 

Att vara aktiv på en konkurrensutsatt 

marknad kan leda till ett upplevt behov av 
att inte avslöja för mycket information, då 
det kan skada konkurrenskraften. Tar man 
fram kostnaderna och intäkterna för det 
kommunala uppdraget, så kan man ju också 
utläsa siffrorna för affärsverksamheten! 
Sambandet är också signifikant, kommu-
nal a renhållningshuvudmän som också age-
rar på den konkurrensutsatta marknaden 
upprättar särredovisning i mindre utsträck-
ning än huvudmän som inte är så aktiva på 
den konkurrensutsatta marknaden. 

EN ANNAN INTRESSANT tråd för utredninge n 
att dra i är organisationsutvecklingen som 
har skett, och som fortsätter att ske. I Sverige, 
precis som i många andra länder, har kom-
munerna jobbat med entreprenadisering, 

bildat kommunala bolag och gått samman 
i regionala lösningar. Den kommunala ren-
hållningsbranschen är ett typexempel på 
denna utveckling. År 2013 organiserade 16 
procent av kommunerna renhållningen i ett 
lokalt kommunalt bolag och nästan 30 pro-
cent samarbetade regionalt via bolag, kom-
munalförbund och gemensamma nämnder. 

Denna organisationsutveckling kan 
vara bra på många sätt men det finns också 
farhågor om att dessa organisationer drar 
sig undan och flyger under radarn. Därför 
undersöktes också om olika organisations-
former var associerade med benägenheten 
att upprätta en särredovisning för sitt kom-
munala renhållningsuppdrag. 

Studien visade att det inte var någon 
skillnad mellan kommunala bolag och 

Forskare skriver
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kommunala förvaltningar. Inom VA-sektorn fanns det 
positiv korrelation mellan bolagsformen och kvaliteten på 
särredovisningen (se Haraldsson och Tagesson, 2013). Det 
som dock var signifikant var att de regionala avfallsaktörer-
na i mindre utsträckning särrapporterade sitt kommunala 
renhållningsuppdrag. Att de här organisationsfaktorerna 
slår igenom, och dessutom lite olika beroende på sektor, 
indikerar att krav på särredovisning måste vara tydligt med 
vad som gäller oavsett organisationsform och vad som kan-
ske gäller specifikt för vissa organisationsformer. Ett tips är 
också att tydligt reglera vem som ska fastställa särredovis-
ningen (exempelvis kommunfullmäktige).

Om man nu bestämmer sig för ett förtydligat krav på 
särredovisning så kan det nog vara bra att sätta upp lite 
förväntningar på form också. När man bestämde sig för ett 
särredovisningskrav i vattentjänstlagen överlämnade man 
till praxis att utveckla hur detta ska gå till. Det har lett till 
att det nästan är omöjligt att jämföra två särredovisningar 
med varandra, ens på övergripande nivå.

TABELLEN VISAR ATT det är väldigt olika vad som ingår i en 
särredovisning både inom samma sektor såväl som mellan 
sektorer. Till exempel är det ju bra om alla har en balans-
räkning så att det går att se om verksamheten har ackumu-
lerade överuttag. Kanske skall man till och med fundera 
på gemensamma uppställningsformer för de finansiella 
rapporterna. 

Till sist måste man sannolikt också fundera på om det 
inte borde finnas en mer löpande och över tid kontrol-
lerande institution som ser till att särredovisningarna 
håller tillräcklig kvalitet. I tidigare artikel här i Kommunal 
Ekonomi (2013: 5) noterade jag det något märkliga i förar-
betena till vattentjänstlagen som inte ens nämner ordet 
revision, traditionellt en viktig institution för att säker-
ställa kvalitet i redovisningen. 

I studien inom den kommunala renhållningsbranschen 
tillfrågades om man upplevde att de professionella revi-
sorerna påverkade hur de arbetade med redovisning och 
rapportering. 34 procent svarade de gjorde det, den ande-
len kanske borde vara något större. Det är sannolikt också 
så att utan ett tydligt krav på särredovisning så kommer 
nog inte frågan ens upp på bordet när revisorn kommer på 
besök. 

Landar den pågående utredningen i slutsatsen att for-
mulera ett krav på särredovisning så indikerar de empi-
riska resultaten på att man gör klokt i att inte lämna över 
allt för mycket till praxis, utan snarare att det är viktigt att 
reglera både form (hur skall den se ut) och process (vem ska 
granska och vem ska fastställa) om vi vill kunna garantera 
abonnenterna en särredovisning som är likvärdig var man 
än bor i landet. ●

Referenser
Haraldsson, M. Konferensartikel “Transparency and accountability lost? Full cost 
accounting reporting in the Swedish municipal solid waste business”, Presenterad 
på IRSPM 2015, Birmingham, 28 Mars-1 April.
Haraldsson, M. & Tagesson, T. (2013 “Compromise and avoidance – the response 
to new legislation”, Journal of Accounting & Organizational Change
Kommittédirektiv 2014:125 En ändamålsenlig kommunal redovisning 
(2006:412) Lag om allmänna vattentjänster
Proposition 2005/06:78  Allmänna vattentjänster.

Forskare skriver

Ny bok om visioner 
n DE ALLRA flesta offentliga organisationer arbetar idag med 
visioner och strategier. Det är ofta långa och omfattande 
processer som ligger bakom det slutgiltiga dokumentet. I sin 
nyutgivna bok skriver Sara Brorström, forskare på Gothen-
burg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg, om 
en sådan process och dess fallgropar. Det specifika fallet är 
visionsdokumentet för den så kallade Älvstaden i Göteborg.

Vanligt i städers visioner idag är idéer om hållbarhet. Det 
var också något som genomsyrade arbetet med Älvstaden.

– När det gäller strategiska dokument ser de ungefär 
likadana ut vilken stad det än gäller. De är nästan kopior av 
varandra och kan låta väl abstrakta, säger Sara Brorström.

Studien Styra städer – om strategier, hållbarhet och politik 
visar att själva processen med dokumentet ändå gav en rad 
nyttiga effekter. I strategiskt arbete kan 
aktörer frångå vardagens “business-as-
usua  l” vilket möjliggör kritik av hur saker 
görs i dag. Att tänka kring hur staden ska 
vara i framtiden tvingar fram tankar på 
vad som görs fel i dag. Processen skapar 
också samarbete över gränser. Dessutom 
bidrar den till att konfliktlinjer om fram-
tidsvisioner kommer upp till ytan.

Civilministerns  
kunskapsseminarier
n CIVILMINISTERN Ardalan Shekarabi har 
anordnat kunskapsseminarier om ny styrning 
av välfärden. Seminarierna har genomförts 
på universitet och högskolor runt om i 
landet. Deltagarna har utgjorts av praktiker 
och forskare som gett sitt perspektiv på de 
styrformer som har kommit att samlas i 
begreppet New Public Management. För dem 
som inte haft möjlighet att delta har flertalet av seminarierna spelats in 
och finns tillgängliga på http://www.regeringen.se/sb/d/14892/a/253318.

Ardalan Shekarabi. 

Innehåll VA Avfall

Förvaltningsberättelse 57 % 79 %

Målanalys 29 % 63 %

Nyckeltal 40 % 58 %

Resultaträkning 100 % 79 %*

Balansräkning 82 % 49 %

Jämförelse föregående år 95 % Undersöktes ej

Noter/tilläggsupplysningar 55 % 36 %

Upplysning om fördelning  
gemensamma kostnader

30 % Undersöktes ej

Kassaflödesanalys 22 % 13 %

Redovisningsprinciper 33 % 17 %

* Driftbudgetuppföljning 21 %
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Mobil datasal lyfter 
lokala utbildningar
n Nu kan föreningen erbjuda en mobil datasal för kommuner som vill anordna 
 Excelkurser på hemmaplan. Smidigt och enkelt, med högklassig utrustning.

TEXT: THOMAS PETTERSSON  BILD: LASSE HEJDENBERG

Utbildning

FLEXIBLA. Med 
12 mobila datorer 
i bagaget kan 
Karl-Erik Norlan-
der och Tobias 
Ljung arrangera 
kurser där det 
passar kunden. 

Certifiering stärker inköparna 
n CERTIFIERING KAN ge ett yrke högre status    
– men först måste arbetsgivare och andra 
känna till att den finns.

När KEF funderar på att införa certifiering 
finns erfarenheter att hämta hos Sveriges 
Offentliga Inköpare (SOI).

– Vi har ett kunskapstest och certifierar 
de av våra medlem mar som antingen jobbat 
länge eller är välutbildade, säger föreningens 
ordförande Henrik Karlsson.

SOI införde certifieringen för tre år sedan 
och valde då att enbart erbjuda den till 
seniora medlemmar. Idag hade det valet inte 
varit lika självklart. 

– Certifieringen har än så länge inte fått så 
stort genomslag. Det kan bero på att den är 
på för hög nivå, eller att arbetsgivarna inte 
tycker att den är så viktig.

För att få större effekt planerar SOI nu 
att även införa en certifiering på basnivå, för 
yngre och ännu inte lika erfarna upphand-
lare. Föreningen har förbättrat informa-
tionen på sin hemsida och i en enkät har 
medlemmarna svarat att de är positiva till 
certi fieringen. 

Historiskt har många utbildningar inom 
upphandling varit väldigt generella och inte 
gett den praktiska kunskap som SOI anser 

bör finnas med som underlag för att bli certi-
fierad. 

Ett viktigt motiv för att införa certifier-
ingen var att höja yrkets status och ge det 
en tydlig identitet. Personer som  arbetar 
med upphandling och inköp har en varierad 
bakgrund, till exempel inom ekonomi eller 
juridik. 

Rekommenderar du KEF att införa certi-
fiering?

– Ja, det gör jag. Men det är viktigt att 
tänk a igenom vad man vill uppnå och hur 
certifieringen ska se ut, säger Henrik Karlsson.

Föreningens Excelkurser, i samverkan 
med Infocell, är en rejäl framgång. Fler 
än 700 deltagare har gått någon av 

de olika kurserna. Nu blir arrangemanget 
ännu bättre: kursledaren kan bidra med en 
mobil datasal i form av 12 moderna datorer 
med 23-tums skärmar. 

– Det här förbättrar våra möjligheter att 
ordna kurser på begäran. Nu slipper vi leta 
lediga datasalar hos kommunerna eller 
någon extern uthyrare. Det blir även lättare 
för kommuner som vill ordna kurser inom 
sina lokala nätverk. Dessutom kan vi hålla 
nere priserna, säger Karl-Erik Norlander, 
kursansvarig på KEF. 

FRAMGÅNGEN BEROR PÅ ett kundanpassat 
kursinnehåll med flera svårighetsnivåer. 
Och ett väl fungerande samarbete mellan 
KEF och Infocell. 

– Vi kan anpassa kursinnehållet efter 
kundens önskemål och behov. Möjlighet 
finns även att använda kundens egen data i 
utbildningen. 

En finess i sammanhanget är att kunden 
kan hänga på en Powerpoint-utbildning 
tillsammans med Excel-paketet.

– Med kunskap i Excel och Powerpoint 
kan ekonomerna jobba med kalkyler och 
presentationer för egen hand, oavsett 
programstödet i övrigt. Och få en profes-

sionell touch på resultatet, säger Karl-Erik 
Norlander.

FÖR TOBIAS LJUNG på Infocell är den mobila 
datasalen ett lyft: nu är det slut på buggar 
och trassliga konfigurationer, allt som 
behövs är ett vanligt konferensrum.  

– Nu har vi högklassig utrustning som 
vi vet fungerar. Datorerna ligger i lätta 
hårdpackväskor, man kan sätta utrust-
ningen på flyget om det behövs. Vi vill vara 
flexibla både under och efter utbildningen. 
Därför får alla föreningsmedlemmar ett 
e-learning paket med på köpet, förklarar 
han. ●

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT
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Krönikan

Under alla år som jag arbetat med inköp och 
upphandling har jag fascinerats av det 
mentala avståndet mellan verksamhetens 
ekonomer och inköpare. Lika lite som vi 
inköpare tycker att ekonomerna kan se saker 

ur vårt perspektiv – lika lite kan vi själva förstå och begripa 
hur ekonomerna ser på verkligheten. Vårt språk och de 
begrepp vi använder skiljer sig ofta åt. Vilket är märkligt 
eftersom vi många gånger har samma grundutbildning ...

MIN AMBITION – i mina olika inköpsroller – har varit att få 
ekonomi och inköp att dra åt samma håll, dela perspektiv 
med varandra och vara draghjälp i varandras uppdrag. När 
det fungerar kommer resultaten och vi har lyckats minska 
slöseri och öka värdet av varenda satsad krona. Utmaning-
arna för att nå dit har dock ofta varit större än jag trodde. 

STYRNING MOT EFFEKTIVA och rationella inköp sker inte per 
automatik genom den ekonomistyrning som råder i verk-
samheten. Det är först när man tillför fler dimensioner, 
skaffar sig bättre kontroll och faktisk mäter andra saker 
som effekterna kommer. 

Att exempelvis ha koll på sina största och viktigaste 
leverantörer i en kommun är för mig självklart – det ger ett 

annat fokus och leder ofta till att man styr om sina priorite-
ringar. Fortfarande saknas en tydlig inköpsstyrning i 
många offentliga verksamheter och på min önskelista står 
att fler ekonomichefer faktiskt efterfrågar detta, det borde 
vara en viktig del i den övergripande ekonomistyrningen. 
Idag lägger offentlig sektor ungefär en tredjedel av sin tota-
la omsättning på externa leverantörer och att inte styra 
denna del av ekonomin effektivt är ett enormt slöseri.

 Som inköpare är det självklara uppdraget att hjälpa 
verksamheten att maximera nyttan och minimera kostna-
den för det som produceras av en extern leverantör – inte 
att se till att vi följer LOU. Att hävda detta är lika befängt 
som att påstå att controllerns uppdrag är att se till att vi 
följe  r bokföringslagen eller att en HR-specialists uppdrag 
är att följa LAS. Allt det är underförstått och självklart. 

Inköpsstyrning handlar om att få bättre koll och kontroll 
på vad vi verkligen köper och hur vi köper det, agera på den 
kunskapen och därigenom ta kommandot över en stor del 
av våra kostnader på kort och inte minst på lång sikt – nå-
got som ju självklart ligger i varje ekonoms intresse. För att 
få en effektiv inköps- och upphandlingsverksamhet är det 
viktigt att man lägger mest krut där nyttan är som störst. 
Det innebär tydliga prioriteringar av resurser på upphand-
lingar och uppföljningsinsatser där utväxlingspotentialen 
är störst och att mäta effekterna av en affär, istället för att 
med alla medel undvika en överprövning. Det är nämligen 
ett utomordentligt dåligt mått på om en affär är fram-
gångsrik eller inte.

Så, ekonomer och upphandlare i alla kommuner: Förena 
er! Vi har ett viktigt jobb att göra. ●

Ekonomer och inköpare 
– förena er!

EVA-LOTTA  
LÖWSTEDT LUNDELL
Vd på Sveriges Radio Förvalt-
nings AB, tidigare ordförande 
för Sveriges Offentliga Inköpa-
re och blivande koncernchef för 
SKL Kommentus. 

Månadens 
krönikör

”Styrning mot effektiva och ratio-
nella inköp sker inte per automatik 
genom den ekonomistyrning som  
råder i verksamheten.”



Lämna det gamla och häng med i förändringarna. Upplev kraften i affärssystem
byggda för serviceinriktade branscher och utformade för hur ditt kontor fungerar.

Med rätt fokus, rätt verktyg och en förståelse för våra kunders utmaningar, 
är vi redo att revolutionera affärssystemmarknaden. 

Vi bjuder in er att göra den resan tillsammans med oss.

Framtidens affärssystem 
– finns redan här

Unit4. In business for people. 
www.unit4.com



Posttidning B
Kommunal Ekonomi
Box 204
801 03 Gävle

Nu kan alla kommuner 
låna grönt

Kommunsektorn investerar varje år mångmiljardbelopp i projekt med fokus på 
hållbarhet och miljönytta. Kommunerna är faktiskt några av de största hjältarna 
i arbetet för att nå de 16 svenska miljömålen! Nu ser vi till att alla kommuner och 
landsting/regioner med bolag kan finansiera sina miljö investeringar med gröna 
lån. Enklare och mer kostnadseffektivt än med andra gröna finansieringsformer.

www.kommuninvest.se/gronalan

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 280 kommuner och landsting/regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete. 
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar 45 procent av den kommunala låneskulden.


