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Bästa utveckling för alla
Vi har idag ett bra team på inköpsenheten och enheten 
utvecklas enligt plan.

Medarbetarundersökning är genomförd under 
november2018. Resultat: 2018 (2017): MIX: 74 (73), LIX: 
83 (84). 100% svarsfrekvens i 2018 års medarbetar 
undersökning.

1 Inköpare har valt att säga upp sig under augusti. Hon 
kommer att börja på Riksgälden. 

Stark och balanserad tillväxt
Enheten har för 2019 fått en nerdragning i budget på 
MSEK 1,5 vilket kommer påverka Inköpsenhetens 
verksamhet och dess utveckling negativt under 2019.

T2 är + 837 845 kr. Detta är bättre prognosen men 
enheten har lägre intäkter under augusti och september.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Inköpsenheten arbetar i alla upphandlingar med de 
miljö- och sociala krav som ska ställas vid 
upphandlingarna utifrån dess art.

Ett arbete pågår tillsammans med Miljöenheten att 
genom workshops se hur vi kan utveckla 
kravställningen inom miljö- och det sociala området.

Maximalt värde för skattepengarna   
Totala besparingen på upphandlade avtal i år 
är: 82 102 192 kr. 

Implementeringen av kategoristyrning fortsätter.

Framtagning av en leverantörsuppföljningsprocess har 
påbörjats och de första piloterna har påbörjats under 
tertial 1 2019.

Månadsrapportering



SPENDANALYS



PROCESSER I NACKA KOMMUN
Kategoristyrningsprocess

Behovsanalys

Marknads-
analys

Upphandlings-
process

Leverans-
process

Uppföljnings-
process

Inköpsprocess

Upphandlingsprocess



KATEGORISTYRNING



KATEGORITRÄD
Entreprenad

•Fastighetsbyggnation
•Park & Mark
•Väg och VA

Fastighet- & anläggningsförvaltning

•Energi, VA & Avfall
•Fastighetsdrift
•Fastighetsunderhåll
•Maskiner
•Hyra
•Möbler & Inredning
•Yttre drift & underhåll

Förbrukningsmaterial

•Hygien- och sjukvårdsmaterial
•Kläder, skor och tvätt
•Kultur-, idrott- och 
lekmaterial

•Köksutrustning
•Post & Frankering
•Verktyg
•Kontorsmaterial
•Grossist

IT & kommunikation

•Systemtjänst
• IT-arbetsplats
•Licenser
•Drift & Förvaltning
•Telekom
•Datakom

Transporter

•Fordon
•Logistik
•Turbundna resor
•Bårtransporter
•Cyklar
•Bränsle

Mat & Livsmedel

•Livsmedel
•Grossist
•Frukt & Grönt
•Färsk fisk
•Mejeri
•Färskt bröd och konditori
•Nutrition
•Skafferi

•Måltidsförsörjning
•Dryckesautomater

Personal*

•Gåvor
•Hälsa/Friskvård
• Inträden
•Representation
•Resa & Konferens
•Utbildning

Professionella tjänster

•Bank & Finans
•Försäkring
• Juridisk
•Marknadskommunikation
•Mäklare
•Rekrytering
•Tolk
• Inhyrd personal

Kultur

•Kollo
•Kulturskola
•Bibliotek / Muséer
•Simundervisning

Sociala tjänster

•Heldygnsvård
•Strukturerad dagverksamhet
•Öppenvård
•Personligt stöd

2018: 591 273 148 kr (76 leverantörer) 2018: 714 078 548 kr (722 leverantörer) 2018: 60 682 700 kr (1207 leverantörer) 2018: 147 313 893 kr (302 leverantörer) 2018: 0

2018: 72 459 971 kr (193 leverantörer) 2018: 262 390 743 kr (1642 leverantörer) 2018: 496 721 775 kr (782 leverantörer) 2018: 14 252 944 kr (114 leverantörer) 2018: 1 198 493 805 kr (686 leverantörer)

Fetstil = finns ytterligare underkategorier

Charlotta HenrikCharlotta Kai Henrik

IsabellaXHenrikHenrikMarina



KATEGORISTYRNING

• Entreprenad
• Etablerat styrgrupp och kategoriteam
• Fokus på mallar och strukturdokument
• jobbar på att komma in i leverantörsuppföljningsprocessen – Viktigt att vi följer upp våra stora entreprenader

• Fastighets och anläggningsförvaltning
• Styrgrupp och kategoriteam finns och fungerar bra
• Fokus på e-handel och att effektivisera processen från avrop till betald faktura genom bland annat abonnemang
• Leverantörsuppföljning
• Haft tvister som vi löst

• Förbrukningsmaterial
• Inget kategoriteam och ingen styrgrupp – Inköpsenheten driver spendanalys och aktiviteter
• Mindre område (i pengar) – löpande administration
• Minska antalet leverantörer

• IT & Kommunikation
• Samverkan med Digitaliseringsenheten för att realisera Digitaliseringsstrategin. 
• Flera känsliga system som diskuteras och tas fram strategier för – PulsenCombine, Nacka24 mfl. 
• Säkerställa PUB-avtal för IT-leverantörerna är en utmaning. Vi måste pga GDPR
• Tvist med Tieto som gjort att vi tappat tid inom området välfärdsteknik pga att leverantören inte kunde leverera 

köpta funktionslösningar. Kommunen har fått skadestånd efter en lång tids tvistande.
• Transporter

• Samordnar kategorins styrgrupp med Mat & Livsmedel. Deltar i ett nätverk som heter KOSAVA
• Upphandling av samlastning pågår tillsammans med Upphandling Södertörn
• Upphandling av turbunda resor genomförd under 2019

Status



KATEGORISTYRNING

• Mat & Livsmedel
• Styrgrupp och kategoriteam finns och fungerar bra. Samverkan med kockarna och de som köper maten. 

Samverkan med Serviceenheten rörande Stadshusets matsal
• Ny Leverantör i Stadshusmatsalen – Nacka Spis
• Nytt livsmedelsavtal from 2019-10-01 – Menigo + Mathem

• Personal
• Resebyrån har haft brister, vi ser över bokningslösning för konferensanläggningar

• Professionella tjänster
• Håller på att etablera styrgrupp. Projektgrupper för vissa underkategorier
• Mycket pengar – MSEK 452 för 2018, MSEK 227 för 2019 hittills i år. 990 unika leverantörer
• Flera upphandlingar via STIC, diskussion kring ytterligare Dynamiska Inköpssystem

• IT-konsulter
• Managementkonsulter
• Tolkar

• Dynamiskt inköpssystem för rekryteringskonsulter
• Fastighetsmäklarupphandling pågår

• Kultur
• Upphandling av fritidsgårdar på gång 2020. En utmaning då lokalerna kan komma/kommer att förändras

• Sociala tjänster
• Styrgrupp och kategoriteam finns och fungerar bra. 
• Uppmärksammad upphandling av skyddat boende
• Många diskussioner kring IOP – Idéburet offentligt partnerskap. Hitta bra samarbeten med civilsamhället.
• Stor LSS-upphandlingen av gruppbostäder innebar verksamhetsövergångar (MBL)

Status



Entreprenader (pågående)
Saltsjöbadens nya simhall - 150 MSEK
Upphandling av tekniskt konsultstöd för simhallar pågår. Projektering kommer att pågå under hösten och våren och 
byggentreprenaden planeras att upphandlas under sommaren 2020. Byggstart är planerad vid årsskiftet 2020/2021 så att 
simhallen kan invigas hösten 2022.
Nacka strand Detaljprojektering för etapp 3 och 4 – 100 MSEK
Upphandling av en leverantör för framtagande av bygghandlingar för 2 av 4 etapper på Nacka strand. 
Upphandlingar för evakuering av Stavsborgsskolan, Älta – 90 MSEK
Upphandling av paviljonger och idrottstält pågår.
Norra Boo – ca 150 MSEK
Inköpsstrategi för sammanlagt 7 delprojekt i Norra Boo håller på att tas fram tillsammans med NVOA.
Södra Boo – ca 600 MSEK
Inköpsstrategi och planläggning av 6 detaljplaneområden pågår
Älta Centrum – ca 100 MSEK
En konsult för systemhandling handlas upp. Projektering kommer att pågå under vintern och entreprenaden planeras att 
upphandlas under sommaren 2020. Etappvis utbyggnad beräknas pågå under 2020 - 2026.

Andra intressanta projekt (pågående)
RPA-partner/robottjänst – 5 MSEK
Upphandling av leverantör som kan bistå kommunen med utveckling av digitalisering med hjälp av robotteknik. 
Skyddat boende – 22 MSEK.
Nacka har agerat inköpscentral för Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. 104 anbud kom in. 
Upphandlingen överprövades först av 4 bolag som kommunen bedömt samarbeta på ett otillåtet sätt. Efter att kommunen 
inkom med sitt yttrande återkallade bolagen sina överprövningar. Upphandlingen har blivit föremål för omfattande 
granskning av journalister då det finns uppfattningar om att skyddat boende inte behöver upphandlas. 

INKÖPSPROJEKT

Mötesplatser för äldre – 6 MSEK
Försenade pga problem med att hitta lämplig lokal för verksamheten och planeras att annonseras i höst. Nu har en lokal 
hittats och arbetet fortskrider.

För alla pågående överprövningar se nästa bild.

Vi räknar endast avtal i avtalsdatabasen. Under 2018-2019 
kommer vi arbeta för att få in alla avtal in i avtalsdatabasen, 
även de som ligger ute hos verksamheterna. 
Vi kommer säkerställa att vi har rätt orgnummer i 
avtalsdatabasen. SL är konsulttjänster.

Vi har avslutat 50 upphandlingar under året.

Vi har många pågående upphandlingar som är planerade, 
troligtvis för att startdatum har passerat på upphandlingen, då 
startar de automatiskt.

Försenade projekt

Projektstatus

Topp 10 utan avtal

Projekt

Leverantörsnamn Utan avtal 
StorStockholms Lokaltrafik, Aktiebo 51 981 813 kr 
Wallenstam AB 6 302 500 kr 
Kungsmontage Byggentreprenad AB 6 191 722 kr 
Kungsmontage Byggentreprenad AB 3 967 883 kr 
Akademiska skolan/ Frihab AB 3 299 237 kr 
Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spe 3 194 719 kr 
Fasticon Kompetens AB 2 900 425 kr 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB 2 743 054 kr 
Jensens Rör Aktiebolag 2 635 968 kr 
Doro AB 2 167 604 kr 

Status Antal Värde
Avbruten 6 16 300 000 kr 
Avslutad 50 2 639 185 475 kr 
Planerad 23 4 148 500 000 kr 
Pågående 82 4 280 499 497 kr 



ÖVERPRÖVNINGAR & TVISTER

Utöver kommande utbildning (för hela kommunen) och seminarium (för i första hand inköpsenheten) har affärsjuristen arbetat 
ingående med parallella promemorior kopplat till dels frågan om kundval/auktorisationssystem och dess förenlighet med EU-
direktivet, dels tillämpningen av LOU inom kommunal driftentreprenad (musei- och biblioteksverksamhet). 

Därtill har ett omfattande arbete påbörjats vad gäller mallar för upphandlingsdokument avseende IT-upphandlingar, där 
digitaliseringsenheten kommer att involveras redan i ett tidigt skede

Kommentar

Datum Pågående överprövningar/tvister Tvist Status Kommentar

2019-04-16 Herden AB ./. Nacka kommun Överprövning Kammarrätt
Kommunen vann i första instans. 
Bolaget har överklagat domen som 
nu ligger i KamR.

2019-06-20 Polytan Scandinavia AB ./. Nacka kommun Överprövning Förvaltningsrätt

2019-08-26 Miva Montage AB ./. Nacka vatten och avfall AB Överprövning Förvaltningsrätt Sökanden anser att vinnande anbud 
ska förkastas. Bolaget bestrider det.



BESPARING OCH SPENDUTVECKLING

Under 2017 hade vi en total spend på 4,3 miljarder, under 2018 hade vi en spend på 4,7 miljarder, 
en ökning på 0,5 miljarder (11,2%) från föregående år. Prognosen för 2019 skulle just nu landa på 
4,9 miljarder.

Vi har använt oss av hälften av alla leverantörer till maj vi gjorde under 2019 (3721st). Det kan bero 
på att vi har tagit mycket kostnader redan i januari (se diagrammet till vänster).

Rapporteringen av besparingar har utvecklats starkt sedan augusti 2018. Vi har fått in några stora 
besparingar under T1 2019 (både kostnadsreducering och kostnadsundvikande). Men antalet avtal med 
en rapporterad besparing kommer att avta under hösten 2019 så framtida projekt blir central i detta 
arbete. Målet är att dubbla dessa siffror under året.

Det finns två olika typer av besparingar, ena är kostnadsreducering och andra är kostnadsundvikande. 
Kostnadsreducering är när vi köper en vara billigare eller med bättre livslängd än tidigare, totalkostnaden blir 
lägre. Kostnadsundvikande är en försiktigt beräknad alternativkostnad om vi skulle ha upphandlat en annan 
kvalité eller estimerad besparing vid investeringsprojekt.

Spendutveckling & leverantörer 

Besparing

År Totalbesparing 
2018 60 251 639 kr 
2019* 82 102 192 kr 

*ej fullständigt

All tecknade avtal under 2018 ger en total besparing på 60 
MSEK under hela avtalsperioden. Under 2019 har vi hittills 
tecknat avtal som ger 82 MSEK besparingar till kommunen.

Antal avtal med 
besparingar gällande 
under varje månad. 

Avtalsnamn Avtalsstart Avtalsstopp Totalbesparing Typ

Livsmedel 2019 - grossist, mejeri, färsk fisk 2019-11-01 2023-10-31 44 745 100 kr Kostnadsundvikande

Drift och underhåll av offentlig belysning 2019-05-01 2025-04-30 12 028 215 kr Kostnadsreducering

Livsmedel 2019 - grossist, mejeri, färsk fisk 2019-11-01 2023-10-31 8 312 900 kr Kostnadsreducering

Välfärdsteknik 2019-03-26 2019-06-01 7 480 760 kr Kostnadsreducering

Tekniskt konsultstöd för konstruktionsbyggnader 2019-06-25 2023-05-31 2 604 754 kr Kostnadsreducering

Drift och underhåll av offentlig belysning 2019-05-01 2025-04-30 1 180 414 kr Kostnadsundvikande

Fruktlådor stadshuset 2019 2019-07-01 2024-06-30 988 000 kr Kostnadsreducering

Turbundna resor - felindexering 2019-04-01 2019-09-30 777 434 kr Kostnadsreducering

Livsmedel 2019 - skafferi 2019-09-01 2023-08-31 640 000 kr Kostnadsreducering



ENHETSINFORMATION

• xx

Under 2018-2019 har Nacka kommun tillsammans med SKL Kommentus drivit en 
traineeprogram för fyra traineer. Traineeprogrammet har fått en hel del 
uppmärksamhet i Upphandlingssverige. Syftet var att attrahera nyutexaminerade 
akademiker till inköpsområdet och resultatet har varit mycket bra. Vi fick många 
sökanden och genomförandet har fungerat bra. Lyftas fram bör traineernas 
projektarbeten, där ena gänget skrev om Digitalisering inom Inköpsområdet och 
trender kopplat till detta och den andra gruppen skrev om Strategisk partnering
utifrån de större partneringaffärer som Nacka genomfört de senaste åren.  
Intresanta resultat som vi kommer försöka ta vidare i kommunens framtida arbete. 

I Nacka anställdes Amina Blivik:
Det har nu gått ett år sedan jag började som trainee på inköpsenheten och jag 
lämnar därmed traineetiteln för tjänsten som inköpare. Det har varit ett otroligt 
lärorikt år och jag har fått utbildning inom bland annat inköp, projektledning och 
självledarskap. Jag har också fått mycket praktisk erfarenhet, dels genom att delta i 
Nackas upphandlingar och dels genom praktik på SKL Kommentus. Det har varit 
en stor förmån att få erfarenheter från två organisationer, vilket också har gett mig 
ett branschkunnigt nätverk. 

Sedan januari har jag tillsammans med min traineekollega Victor Funk drivit ett 
projektarbete om samverkan och partnering, med Nacka Strategisk Partnering som 
fallstudie. Resultatet visar på att partneringformen kan bidra till betydande värden, 
men också kräver att en del förutsättningar finns på plats. Vår förhoppning är att 
vårt arbete ska bidra till ökad kunskap om olika inköpsstrategier samt belysa hur 
viktigt det är med avtalsuppföljning och leverantörsrelationer. Under arbetets gång 
har vi lärt oss mycket och jag passar på att rikta ett stort tack till alla som varit 
med och bidragit!

Sammanfattningsvis har det varit ett mycket givande år och traineeåret har gett mig 
goda förutsättningar för att jag ska kunna göra ett fortsatt bra jobb som inköpare. 
Nu ser jag fram emot att omsätta kunskap och idéer i praktiken!

-Amina Blivik

• Inköpsenheten kommer från 1 september att få en ny ansvarig direktör när Hans-Otto Halvorsen 
börjar som Stöd- och Servicedirektör. Eva Olin kommer även framgent vara ansvarig för 
verksamheten inom Ekonomiprocessen där inköp är en del

• Enheten har av Eva Olin fått i uppgift att ta fram ett PM för hur ett Inköpsråd ska se ut i 
kommunen.

• Inköpsenheten genomför en enhetskonferens. Under dessa dagar kommer vi fokusera på 
digitalisering inom inköpsområdet, Genomföra workshops inom Miljö och CSR-området mm.

• Upphandlingsmyndigheten kommer och intervjuar kommunen kring Kategoristyrning och 
digitalisering inom Upphandlingsområdet.

• Inköpsenheten har fått möjligheten att delta i en pilot för granskning av 
Upphandlingsdokumentationen i vårt upphandlingssystem Kommers. Det långsiktiga målet är att 
koppla på AI till detta verktyg.

• Starta upp ett internt projekt för att tydliggöra och utveckla hela processen från behov- till- betald 
faktura (P2P)

• Påbörja ersättningsrekryteringar
• Fortsätta det goda samarbetet med NVOA och presentera Inköpsenhetens processer och arbete 

för NVOA ledningsgrupp

• Augusti fokuserades på att starta upp verksamheten efter semestrarna. 
• Genomfört en intern workshop kring utvärderingsmodeller inom LOU för att 

utveckla oss internt och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan inköparna 
och med stöd av vår affärsjurist

• Första kategorimötena med verksamheterna genomfördes
• Inköpsenheten har valt att öka transparensen och underlätta för leverantörer genom 

att lägga upp kommunens upphandlingsplan på kommunens hemsida. Detta ställer 
ännu högre krav på oss att denna plan är uppdaterad.

• Kommunens inköpstraineeprogram tillsammans med SKL Kommentus avslutades. 
Vid avslutningen presenterade alla fyra traineerna sina projektarbeten och 
examineras genom detta. Certifieringsdagen avslutades med certifikat, blommor och 
en gemensam middag.

• Kommunens i våras upphandlade restauratör för Stadshusresturangen startade i 
augusti. Kvalitén är höjd och nyheter som att väga maten har införts.

• Kjell Lindström slutade efter 42 år i kommunen. Kjell ersätts av Kai Chiang som 
tidigare arbetat som CIO på ESS-group. Kai började 22 augusti.

• Isabella Lipski har valt att säga upp sig och har valt att gå till Riksgälden som inköpare.

Genomförda aktiviteter

Planerade aktiviteter

Månadens nyhet



ENHETSINFORMATION
• Fördelningen mellan kvinna (56%) och man (44%) är jämn på enheten.
• Det totala antalet årsarbetare är 15,8 st fördelat på: 1 Chef, 1 Inköpsanalytiker, 1 E-

handelsansvarig, 1 E-handelsadministratör, 11,8 Inköpare.
• En medarbetare är på mammaledighet i ca 12 månader sedan 190419.
• Isabella har valt att lämna Nacka kommun för arbete på Riksgälden, hennes sista dag blir i slutet 

av november. Rekrytering av ersättare har påbörjats.
• Thom har valt att lämna kommunen, hans dag är i början av december. Rekrytering av ersättare 

har påbörjats.
• Inköpsenheten har en (1) vakans, Agneta Stern har gått i pension, som vi avvaktat med att 

rekrytera med anledning av budgetnerdragning.

Frisknärvaro mäts tertialsvis utifrån siffror från 
personalenheten. Under 2018 T1 har låg vi på 92.1%, T2: 
96,4% och T3: 97,6.

Frisknärvaron ligger på en hög nivå över vårt mål under T1, 
resultatet från T1 var 97,16% frisknärvaro, under T2 låg 
frisknärvaron 96,8%. Vårt mål är att ligga över 96%.

Avstämning av medarbetarsamtalen genomförda med samtliga 
medarbetare

MIX var 2018 74% (mål 74%). Mix var 2017 73%. Målet för 
2019: 75% och 2020: 76%.
LIX var 2018 83%, 2017 84%. Båda resultaten är mycket bra.

Undersökningen sker årsvis, undersökning sker om det går 
att göra något liknande flera gånger per år. 100% har svarat 
på 2018 års medarbetarundersökning.

Budget för 2019 är beslutad och sedan nerdragen med MSEK -1,5. De nya 
nivåerna är inmatade Business World tillsammans med en ny budgetmodell 
ska vi enligt budget gå -4 MSEK. 

Resultat 2019 T1 är +1 130 169 kr, T2 är +1 837 845 kr. Och det är helt 
enligt plan eftersom vi har större kostnader under T3.

Åtgärder under 2019.
1. All rapportering sker i UBW, både arbetad tid och frånvaro. 
2. Faktureringen sker månadsvis
3. Infört en app i Qliksense där alla inköpare kan följa sin debiteringsgrad 

veckovis.

För 2019 är målet 75%. Vi har en debiteringsgrad på 63% totalt under 
T1+T2 2019. Enheten behöver öka debiteringsgraden.

DebiteringsgradBemanning

Frisknärvaro

Medarbetarindex

Budget

85,0%
90,0%
95,0%
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T3
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T1

2017
T2

2017
T3

2018
T1

2018
T2

2018
T3

2019
T1

2019
T2

Resultat Mål



uppföljningsprocessen

Fakta och 
avtalsinformation

SamarbetsmodellLeverans och 
prestation

Sammanfattning

Syftet med Leverantörsuppföljningsprocessen är att säkerställa att 
Nacka kommun erhåller de varor och tjänster som avtalats till de 
avtalade kommersiella villkoren.

Verksamheten äger avtalet och leverantörsuppföljningen.

Förutsättningarna för uppföljningsprocessen
måste sättas i behovs- och upphandlings-
processen och implementeras vid
leverantörsimplementationen i
leveransprocessen. 

 Fakta och avtalsinformation

 Samarbetsmodell

 Leverans och prestation

 Sammanfattning



                     


	Statusrapport inköpsenheten
	Bildnummer 2
	Spendanalys
	Processer i Nacka kommun
	kategoristyrning
	kategoriträd
	Kategoristyrning
	Kategoristyrning
	Inköpsprojekt
	Överprövningar & Tvister
	Besparing och Spendutveckling
	Enhetsinformation
	Enhetsinformation
	uppföljningsprocessen
	Bildnummer 15

