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Region Stockholm - Tillsammans tar vi Stockholm framåt
Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och  
regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kultur- 
livet i länet.

Region Stockholm finns till för länets invånare. Vår vision är en attraktiv, hållbar växande Stock-
holmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Vi 
samverkar och finner nya lösningar ihop med länets tjugosex kommuner, näringsliv och akademi. 
Tillsammans arbetar vi framåt för Stockholmsregionens bästa och har en ständigt pågående dialog 
med regering, riksdag, myndigheter och EU.

Region Stockholm är en verksamhet i ständig rörelse med ett livsviktigt uppdrag. Med 45 000 
medarbetare är Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Här arbetar bland annat 
röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns 
ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm. 

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet. Verksamheten finansieras till ungefär 80 
procent av skatteintäkter från länets invånare. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, 
patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag.

Varje år omsätter Region Stockholm drygt 100 miljarder kronor och det gör oss till en betydande 
finansiell aktör i Sverige. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna göra 
investeringar i länets kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Under mandatperioden 2018-2022  
görs bland annat stora investeringar i nya akutmottagningar, lokaler för psykiatrin, förlossnings-
platser, utbyggd tunnelbana och tvärbana.

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm med ett utökat  
ansvar för regional tillväxt och utveckling.

Redan idag är Stockholmsregionen eftertraktad. Varje år söker sig hundratusentals människor hit  
för att bo, driva företag, besöka och göra investeringar. Men vi är inte framme. Stockholmsregionens  
urbana delar, landsbygd och skärgård ska fortsätta utvecklas. Vår resa mot att bli Europas mest  
attraktiva storstadsregion har bara börjat. Tillsammans tar vi Stockholm framåt.
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Arbetssätt och organisation
Samtliga förvaltningar och bolag har utsett en inköps- 
ansvarig. Detta ger förutsättningar för ett mer strategiskt 
angreppssätt i inköpsprocessen. Nätverk för inköps- 
ansvariga tvärs över koncernen har genomförts vid ett  
antal tillfällen under 2020. 

Alla nämnder och bolag som själva genomför mer än ett 
fåtal upphandlingar årligen har en fastställd upphandlings-
plan. 

Cirka 480 årsarbetare arbetar i inköpsprocessen inom  
Region Stockholm. Benämningen på de olika rollerna 
varierar mellan nämnderna och bolagen men det handlar 
exempelvis om inköpare, avtalsförvaltare, upphandlare och 
avtalscontrollers. 

En av landets största inköpsorganisationer
Region Stockholm är en av landets största inköpsorganisationer och har som uttalad ambition att 
bli Sveriges bästa offentliga inköpsorganisation samt ledande i Europa på hållbar upphandling. 
Inköpsverksamheten är decentraliserad och bedrivs i nämnder och bolag.

De styrande principerna för inköpsverksamheten regleras i regionens policy för inköp. Policyns 
syfte ska säkerställa att regionen genomför ekonomiskt effektiva affärer med balanserad riskexpo-
nering som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris. Policyn gäller för regionens samtliga nämnder 
och bolag. 

Den tillämpas både för den regionövergripande styrningen som helhet och för styrningen inom 
respektive nämnd och bolag. Inköpspolicyn kompletteras med riktlinjer för inköp.  
Region Stockholms miljöprogram uttrycker ambitionen att Region Stockholm ska vara en ledande 
aktör i Europa när det gäller hållbarhetskrav i offentlig upphandling.
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Inköpsåret 2020 i siffror

Inköpsåret har till stor del präglats av covid -19. Inköpsorganisationen har emellanåt varit mycket 
ansträngd och särskilda åtgärder har behövts för att säkerställa regionens inköp.  
Region Stockholms totala kostnader 2020 uppgick till cirka 100 miljarder kronor. De största de-
larna av budgeten används till personalkostnader följt av köpt hälso- och sjukvård och köpt kol-
lektivtrafik. Även läkemedel, material och varor köps in för betydande belopp. Inköpsvolymerna 
hänger ofta, men inte alltid, samman med investeringar som görs i regionen. Upphandlingsarbetet 
är ofta cykliskt då olika avtal har olika löptider. Under ett verksamhetsår genomförs upphandlingar 
endast för en mindre del av verksamheten.

Trots den kraftiga påverkan av pandemin har 
Region Stockholm kunnat upprätthålla en aktiv 
upphandlingsverksamhet. De lokala upphand-
lingarnas värde som genomförts under 2020 
har skattats till cirka 48 miljarder kronor. De 
största upphandlingarna har gjorts av hälso- 
och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden. 
Tillsammans ansvarar dessa nämnder för ett 
upphandlingsvärde på cirka 46 miljarder kro-
nor. Övriga nämnder och bolag har genomfört 
upphandlingar för cirka 2 miljarder kronor.

Region Stockholms nämnder och bolag har  
genomfört cirka 220 annonserade upphand-
lingar under 2020. Jämfört med föregående 
år har det skett en liten minskning av antalet 
upphandlingar, något som huvudsakligen kan 
förklaras av påverkan på personal under pande-
min. 

Även andelen lokalt samordnade upphandling-
ar har sjunkit kraftigt under 2020 på grund av 
pandemin. Under 2020 har samordning skett 
i 34 fall, eller 15 procent av upphandlingarna. 
De flesta upphandlingarna har samordnats av 
fastighets- och servicenämnden. Inget fall av 
koncerngemensam, centralt samordnad, upp-
handling har beslutats under 2020.

Förvaltningar som genomfört  
fler än 10 upphandlingar 

Resultatenhet (nämnd/förvaltning, bolag)

Landstingsfastigheter i Stockholm  40
Serviceförvaltningen    39
Trafikförvaltningen	 	 	 	 28
Karolinska	Universitetssjukhuset	 	 27
Hälso	och	sjukvårdsförvaltningen	 	 22
Södersjukhuset	AB	 	 	 	 22
Stockholms läns sjukvårdsområde        11
Förvaltning för utbyggd tunnelbana  10

Annonserade och genomförda  
upphandlingar 2018-2020
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Antalet anbud kan ses som ett mått på konkurrenstryck inom olika marknader. Enligt Upphand-
lingsmyndighetens senaste statistikrapport uppgick det genomsnittliga antalet anbudsgivare per 
upphandling i riket till 4,5 under 2019. Siffran är någorlunda stabil över åren. För regionerna är 
det genomsnittliga antalet anbudsgivare något högre, 5,3. För regionägda företag något lägre, 4,4 
anbudsgivare i genomsnitt.

I redovisningen från Region Stockholms nämnder och bolag har frågan om konkurrens vid upp-
handlingar särskilt inhämtats. Svaren visar att det inom vissa områden föreligger bristande kon-
kurrens men också att konkurrensen inom flera områden bedöms vara god. Medianantalet anbud 
i Region Stockholms upphandlingar följdes senast upp 2019 och uppgick då till fyra anbud per 
upphandling.

Trafiknämnden rapporterar att konkurrensen generellt bedöms som god inom de områden där 
upphandlingar genomfördes under 2020. Inom vissa områden har det dock varit svårt att få till-
räcklig konkurrens, t.ex. vid upphandlingar av busstankningsskydd och bullerskydd. 

Även Locum AB och Landstingsfastigheter i Stockholm rapporterar om att konkurrensen i all-
mänhet bedöms vara god, med undantag för upphandlingar av medicinska gaser och kvalificerade 
upphandlare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver i sin rapportering bl.a. att konkurrensen avseende hälso- 
och sjukvårdstjänster minskar, framför allt till följd av ett antal större företagsförvärv. Dessa har 
medfört en koncentration av vård till färre och större vårdgivarkoncerner. 

Flera av de vårdproducerande nämnderna och bolagen rapporterar om bristande konkurrens av-
seende viss medicinteknisk utrustning (t.ex. operationsrobotar), implantat och vissa arbetskläder. 
Inom det laboratoriemedicinska området, där en stor del av upphandlingarna kräver material som 
är kompatibelt med befintlig analysutrustning, upplevs också begränsad konkurrens.

Fastighets- och servicenämnden, som genom serviceförvaltningen ansvarar för många av regionens 
samordnade upphandlingar, rapporterar att det krävs aktiva åtgärder för att öka konkurrensen 
inom vissa områden.

Konkurrens vid upphandlingar
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Direktupphandlingar
Under 2020 har antalet direktupphandlingar 
som genomförts av Region Stockholms nämn-
der och bolag minskat med drygt 200 styck-
en jämfört med 2019. Detta trots pandemins 
kraftiga påverkan på leverantörernas förmåga 
att leverera. Samtidigt har värdet på direktupp-
handlingarna blivit större och uppgick till cirka 
2,3 miljarder kronor. Det motsvarar cirka två 
procent av verksamhetens totala kostnader. 

En stor del av direktupphandlingarna är covid-
relaterade och har genomförts av Karolinska 
Universitetssjukhuset eller MediCarrier AB. 
Båda organisationerna har ansvarat för inköp 
av covidrelaterade artiklar genom leveransavtal.  

Inköpen har huvudsakligen avsett skyddsutrust-
ning som gjorts då ramavtalsleverantörer inte 
kunnat leverera i tillräcklig omfattning. Även 

hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden har genomfört direktupphandlingar till större 
belopp.

Flera nämnder beskriver att de har reglerat hanteringen av direktupphandlingar i styrdokument 
och beslutsordning. De flesta nämnder och bolag har valt att centralisera hanteringen av direkt-
upphandlingar över ett visst belopp (vanligen 100 000 kronor) i syfte att motverka otillåtna direkt-
upphandlingar. 

Överprövningar

I Region Stockholm har 14 upphandlingsmål avgjorts i domstol under 2020. Region Stockholm 
har vunnit 10 av dessa. Det motsvarar 71%. Antalet överprövningar är betydligt färre än tidigare 
år medan antalet förlorade upphandlingsmål är detsamma som 2019. Andelen vunna mål har dock 
minskat jämfört med 2018 och 2019.

Region Stockholm har inga egna uppgifter 
på andelen överprövade upphandlingar.  
Andelen överprövade upphandlingar på  
nationell nivå uppgick under 2019 till cirka  
7 procent och det är något vanligare att  
upphandlingar som görs av regioner över-
prövas, cirka 9 procent. Andelen överprövade 
upphandlingar bedöms sjunka något över tid. 
Upphandlingar som avser ramavtal överprövas 
oftare en enskilda kontrakt. 
Av Upphandlingsmyndighetens statistikrapport 
framgår att drygt 10% av Region Stockholms 
upphandlingar överprövats.

Antal överprövningar i upphandlingsmål
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Avtalsuppföljning
Avtalsuppföljning är ett viktigt redskap för att säkerställa kvalitet och effektivitet i Region Stock-
holms inköp. Av inköpspolicyn framgår att uppföljningen ska vara systematisk och aktiv. Det 
innebär att det ska finnas beskrivet hur ett avtal ska följas upp, vid vilka tillfällen, på vilka sätt och 
av vem uppföljning ska ske.

Många av de upphandlade avtalen löper över tre till fyra år men det finns också avtal som löper 
över längre tid, t.ex. inom trafikområdet där det är vanligt med långa avtalstider. En stor del av 
avtalen är av samhällsviktig natur och de behöver därför följas upp noga. En god avtalsuppföljning 
är ofta resurskrävande.

Inom koncernen finns mer än 6000 avtal som ska förvaltas och följas upp. Huvuddelen av avtalen, 
drygt 4000 avtal, finns inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och serviceförvaltningen. Antalet 
redovisade avtal är troligen en underskattning då rapporteringen bygger på den information som 
finns i centrala system hos nämnderna och bolagen och på manuell rapportering. Det är första 
gången som regionen gör en koncerngemensam rapportering på det här sättet och nästa gång 
kommer det mer noggrant definieras vilka sorts avtal som rapporteringen ska omfatta. Kvaliteten i 
inrapporterade siffror kommer att förbättras till nästa år men baserat på rapporteringen för 2020 
kan nedanstående anges. 

Förvaltade avtal per förvaltning

Rapporteringen från respektive nämnd/bolag  
visar att de flesta förvaltningar och bolag ge-
nomför systematisk uppföljning av ingångna  
avtal. De större organisationerna som hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen, trafikförvaltningen 
och Karolinska universitetssjukhuset uppger att 
de har en mer utvecklad metodik och organisa-
tion för uppföljning. Flera förvaltningar och bo-
lag anger att avtalsuppföljningen kan utvecklas 
vad gäller uppföljning av måluppfyllelse. Den 
generella bilden är att förvaltningar och bolag 
också arbetar för att dokumentera sina uppfölj-
ningar på ett bättre sätt och några 
anger att avtalsuppföljning är ett generellt 
förbättringsområde.

Resultatenhet  
(nämnd/förvaltning, bolag)

Hälso-	och	sjukvårdsnämnden	 2300
Serviceförvaltningen	 	 	 2000
Stockholms	läns	sjukvårdsområde	 585
Landstingsfastigheter i Stockholm 300
Karolinska	Universitetssjukhuset	 251
Trafikförvaltningen	 	 	 167
Folktandvården	AB	 	 	 120
Södertälje	sjukhus	 	 	 88
MediCarrier	AB	 	 	 65
Locum	AB	 	 	 	 60
Danderyds sjukhus AB  43
Förvaltning för utbyggd tunnelbana 34
Regionrevisorerna   31
AISAB      4
Kulturnämnden   4
Södersjukhuset AB   4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB   3
AB	SLL	Internfinans	 	 	 1
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Covid 19 har påverkat inköpsarbetet
Pandemin har präglat stora delar av årets inköpsarbete. Detta var särskilt påtagligt under  
första halvåret 2020, då pandemin var ny. Stora insatser har genomförts för att säkerställa en 
stabil varuförsörjning. Delar av inköpsverksamheten har påverkats av handelshinder och en 
global obalans mellan utbud och efterfrågan. Höjda priser och osäkerhet i leveranskedjan har 
varit vardag i varuförsörjningsarbetet. För vissa artiklar har priserna höjts betydligt jämfört 
med Region Stockholms ramavtal. 

Inköpsorganisationen har emellanåt varit mycket ansträngd och särskilda åtgärder har be-
hövts för att säkerställa regionens inköp. För att kunna hantera pandemin och de covidrelate-
rade inköpen har det regioninterna samarbetet utvecklats och inom ramen för SKR-samarbe-
tet, har också ett nationellt inköpschefsnätverk etablerats. En återkommande branschdialog 
har under stor del av 2020 förts mellan branschorganisationen Swedish Medtech och regio-
nerna, däribland Region Stockholm.

Inköpsbehoven för att kunna testa och vårda personer med covid -19 har varit mycket stora. 
Under första halvåret 2020 genomfördes mer än 10 000 covidrelaterade inköp till ett värde 
av 1,8 miljarder kronor. Det visar regionledningskontorets särskilda uppföljning som genom-
fördes sommaren 2020. Den inköpskategori som dominerat har varit köp av vårdrelaterad 
utrustning och förbrukningsartiklar, vilka under första halvåret 2020 köpts in för knappt 700 
mkr. Övergripande material och tjänster har köpts för cirka 350 mkr under första halvåret 
2020. 

För att säkerställa en robust varuförsörjning i Region Stockholm har regionfullmäktige under 
2020 fastställt mål för lagerhållningen av skyddsutrustning hos både vårdgivare och Med-
iCarrier AB. En ändring av ägardirektivet för MediCarrier AB har också beslutats i syfte att 
tydliggöra bolagets ansvar för kontinuitet i varuförsörjningen. 

Covid -19 har också präglat övrig inköps- och upphandlingsverksamhet, då en stor del av 
inköpsorganisationernas personal har påverkats av pandemin. Ett antal större avtal har för-
längts, då de personella resurserna för att genomföra nya upphandlingar ibland har saknats.  
Även leverantörerna har haft svårt att lämna anbud under pandemin, vilket påverkat Region 
Stockholms möjligheter att genomföra vissa upphandlingar.  
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Införande av kategoristyrning
I maj 2020 fattade regionfullmäktige beslut om en plan för införande av kategoristyrt in-
köpsarbete i Region Stockholm. Fem nämnder har fått ett utpekat kategoriansvar och börjat 
arbeta enligt en gemensam metod. Arbete har inletts inom 12 inköpskategorier. 

Planen är det första steget i att realisera ett mer strategiskt angreppssätt för regionens in-
köpsarbete. Kategoristyrning innebär att inköp inom olika marknadsindelade områden 
(kategorier) planeras och genomförs utifrån analys av behov, inköpsmönster samt affärs-och 
marknadsförhållanden. Arbetet med kategoristyrning sker genom en kontinuerlig tvärfunk-
tionell förbättringsprocess för att skapa effektivitet i inköpen och för att ge andra värdeska-
pande möjligheter i försörjningskedjan.

Hållbar upphandling
Region Stockholm bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i regionens styran-
de dokument och de globala målen om hållbar utveckling. Riktlinjerna för inköp betonar att 
hållbarhet ska vara en integrerad del av inköpsprocessen och i Region Stockholms miljöpro-
gram uttrycks ambitionen att Region Stockholm ska vara en ledande aktör i Europa när det 
gäller hållbarhetskrav i offentlig upphandling. 

Nämnder och bolag rapporterar att hållbarhetskrav ställs i stort sett i alla upphandlingar, där 
hållbarhet ska beaktas. Hållbarhetskrav finns också vanligen formulerade i de mallar som 
nämnder och bolag använder vid upphandling, vilket säkerställer att kraven kommer med i 
de enskilda upphandlingarna. Utfasningslistor för miljö- och hälsofarliga kemikalier och upp-
förandekod för leverantör medföljer som avtalskrav i relevanta upphandlingar.

Under 2020 finns ett antal akuta direktupphandlingar, ofta kopplade till pandemin, där håll-
barhetskrav inte har kunnat beaktas. 

Under året har Region Stockholm påbörjat beräkningar (s.k. miljöspend) av hur miljömålen 
påverkas av regionens inköp.
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Innovativ upphandling under 2020
Ungefär hälften av alla nämnder och bolag uppger att de genomfört upphandling som varit inno-
vationsvänlig eller innehållit ett nytt affärsupplägg eller en ny metod. Nedan beskrivs två exempel 
på upphandling som regionledningskontoret funnit vara av sådan art att de bör delas med flera.

Trafiknämndens upphandling av sjötrafik

När Trafiknämnden under 2019 och 2020 upphandlade sjötrafik utformades förfarandet på ett 
nytt sätt. Trafikförvaltningen utformade ett förfarande som inom lagen (2016:1147) om upphand-
ling av koncessioner, LUK, som påminde om en konkurrenspräglad dialog.

Anbudsgivarna kvalificerades i ett första steg. Därefter bjöds andbusgivarna in till en förhandling 
som inleddes med att de skulle komma in med ett lösningsförslag på den trafik Region Stockholm 
efterfrågade. Till inbjudan fogades ett förhandlingsunderlag som beskrev regionens behov och 
kvalitetskrav. Vid första förhandlingstillfället förhandlades leverantörernas lösningsförslag så att 
de skulle uppfylla regionens behov och kvalitetskrav. De olika lösningarna betygsattes av trafikför-
valtningen. Efter ett flertal förhandlingstillfällen hade ett lösningsförslag från varje anbudsgivare 
utmejslats som utgjorde deras respektive anbudsunderlag och som var för sig men på delvis olika 
sätt fyllde regionens behov. Varje anbudsgivare fick bekräfta den förhandlingslösning som parter-
na landat i och prissätta den. 

Efter det att anbudsgivarna hade inkommit med pris, skedde en sista förhandlingsrunda för att 
säkerställa att det fanns samsyn om hur uppdragen skulle utföras med den leverantör som hade 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån trafiknämndens utvärderingsmodell.
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Karolinska universitetssjukhusets upphandling av cochleaimplantat

Karolinska Universitetssjukhuset genomförde under 2020 en upphandling av cochleaimplantat. 
Eftersom Karolinska Universitetssjukhuset har ett stort ansvar för patienter över hela landet och 
det finns ett medicinskt behov att bibehålla kompetens för merparten av de implantat som finns 
på marknaden. Omfattningen uppgick till ca 150 nya implantationer per år och uppföljning/utred-
ning av ca 1300 tidigare implanterade patienter inom Sverige. Ca 40% av kostnaderna balanseras 
av utomläns- och utlandsremitterade patienter. 

Upphandlingen genomfördes som en ramavtalsupphandling med enhetspris för komplett implan-
tationspaket med patientanpassat innehåll. Enhetspriser omfattar även alla kringkostnader för 
utrustningar, personalutbildning, support, uppdateringar och mjukvara. Enhetspriser har även 
gällt i tidigare avtal och verksamheten uppskattar modellen som smidig i kommunikation med 
leverantörer, vid budgetarbete och administration av konsignationslager. Som fördel uppskattas 
även att verksamheten kan avstå från investeringar då alla kostnader ingår i enhetspriser som 
driftkostnader och inget ägaransvar för gamla produkter kvarstår därför efter avtalstiden.

Upphandlingen annonserades med avsikt att teckna avtal med flera leverantörer, där varje an-
budsgivare avkrävdes ett heltäckande sortiment för avsedd användning.

För avrop genom ramavtal gällde fördelningen:
•  Vinnande leverantör garanteras 50% av avropad volym,
•  Leverantör på andra plats garanteras 20% av avropad volym,
•  Återstående 0–30% av avropad volym fördelas fritt mellan alla avtalade leverantörer  
 med hänsyn till de enskilda patientvillkoren, medicinska skäl samt avtalade priser.

Fördelningsstrategin uppskattades av anbudsgivarna och tre av fyra leverantörer på marknaden 
lämnade anbud och tre ramavtal tecknades. Fördelningen skapade också en tydlig konkurrens till 
Karolinska Universitetssjukhusets fördel. Beroende på utfall i ramavtal och patientbehov förvän-
tas en besparing om ca 15% per år eller ca 4 miljoner kronor per år.
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