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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. Stockholms-
regionens 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 nämnder och bolag i Region Stockholm har en 
utsedd inköpsansvarig. Koncernövergripande möten för 
inköpsansvariga har genomförts under 2021 och antalet 
nätverksmöten har utökats jämfört med tidigare år. 

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

Cirka 485 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 2021 i siffror

Inköpsarbetet i Region Stockholms olika nämnder och bolag bedrivs självständigt. Inköpsvolym- 
erna hänger ofta, men inte alltid, samman med investeringar som görs i regionen. Viss samordning 
sker av upphandlingar, när det finns fördelar för nämnder och bolag att agera tillsammans. Upp-
handlingsarbetet är ofta cykliskt då olika avtal har olika löptider.

Region Stockholms nämnder och bolag har genomfört 288 annonserade upphandlingar under 
2021. Mer än hälften av upphandlingarna avser området hälso- och sjukvård samt tandvård, en 
femtedel av upphandlingarna avser fastighetsverksamheten och ungefär femton procent avser 
trafikverksamheten. Jämfört med föregående år har det skett en tydlig ökning av antalet upp-

handlingar, vilket kan ses som ett tecken på att 
verksamheterna har kunnat öka takten i upp-
handlingsverksamheten trots pandemin. Den 
nedgång som syns för 2020 bedömdes i tidigare 
inköpsbokslut (RS 2021-0205) vara pandemire-
laterad då påverkan på personalen var stor.

I enlighet med riktlinjerna för inköp ska upp-
handlingar samordnas mellan nämnder och bo-
lag när det finns affärsmässiga fördelar. Antalet 
samordnade upphandlingar uppgår till 59 styck-
en under 2021 vilket nästan är en fördubbling 
jämfört med 2020 och samtidigt en återgång 
till nivån 2019. Samordnade upphandlingar har 
genomförts av fastighets- och servicenämnden, 
Stockholms läns sjukvårdsområde och Söder-
sjukhuset AB. Andelen samordnade upphand-
lingar har också ökat och uppgick till 20% av  
det totala antalet annonserade upphandlingar.

En centralt samordnad upphandling har slut-
förts under 2021. Upphandlingen avser kon-
taktcenter, samtalsbokning och kö i ett ramavtal 
på två år med option på ytterligare två år. Alla 
nämnder och bolag i Region Stockholm ges 
genom avtalet tillgång till samma gemensamma 
tjänster. Avtalet bedöms leda till 50 procent 
eller 20 miljoner kronor lägre löpande kostna-
der per år än i befintlig leverans, med liknande 
eller bättre funktioner än idag. 

Förvaltningar som genomfört  
fler än 9 upphandlingar 

Resultatenhet (nämnd/förvaltning, bolag)

Serviceförvaltningen    55
Landstingsfastigheter i Stockholm  50
Karolinska Universitetssjukhuset  31
Trafikförvaltningen	 	 	 	 28
Stockholms	läns	sjukvårdsområde	 							 26
Hälso och sjukvårdsförvaltningen  19
Södersjukhuset AB    15
Förvaltning för utbyggd tunnelbana    9

Annonserade och genomförda  
upphandlingar 2019-2021
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Antalet anbud kan ses som ett mått på konkurrens inom olika marknader. Enligt Upphandlings-
myndighetens senaste uppgifter  uppgick det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling 
i riket till 4,9 under 2020. Siffran är någorlunda stabil över åren. För regionerna är det genomsnitt-
liga antalet anbudsgivare något högre, 5,3 (2019). För regionägda företag något lägre, 4,4 anbuds-
givare i genomsnitt (2019).

I redovisningen från Region Stockholms nämnder och bolag har frågan om konkurrens vid upp-
handlingar inhämtats. Svaren visar att det inom vissa områden föreligger bristande konkurrens 
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.

De flesta nämnder och bolag rapporterar att de inte upplever bristande konkurrens vid upphand-
lingar. Trafiknämnden rapporterar att konkurrensen generellt bedöms som god inom de områden 
där upphandlingar genomfördes under 2021. Det finns vissa områden där konkurrensen är begrän-
sad, det gäller bl.a. områden inom bana, el, signal och tele. Även Locum AB och Landstingsfastig-
heter i Stockholm rapporterar om att konkurrensen i allmänhet bedöms vara god, även om leveran-
törer inte alltid lämnar anbud.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver i sin rapportering bl.a. att det finns bristande konkurrens 
inom vissa avtalsområden. Det är t.ex. inom områden där mycket specifik kompetens efterfrågas 
eller när tjänsterna kräver stora investeringar. Därtill medför företagsförvärv och koncentration av 
vård till färre och större utförare en minskande konkurrens på marknaden.

Fastighets- och servicenämnden, som genom Serviceförvaltningen ansvarar för många av regi-
onens samordnade upphandlingar, rapporterar att det finns bristande konkurrens inom vissa 
områden. Det gäller t.ex. inom tvätt- och textilservice, förbrukningsartiklar till anestesi och inten-
sivvård, desinfektions- och hygienprodukter, städ- och rengöringsprodukter samt pappers- och 
plastprodukter. Delvis råder också bristande konkurrens inom läkemedel och läkemedelsförsörj-
ning. Pandemin har bidragit till partiellt bristande leveranskedjor inom framför allt vårdrelaterade 
produktkategorier. Detta i samband med en globalt ökad efterfrågan har i vissa fall lett till för-
sämrad konkurrens på vissa marknader. Likaså har halvledarbristen medfört störningar avseende 
leveranser inom IT och mobiltelefoni (hårdvara).

Flera av de vårdproducerande nämnderna och bolagen rapporterar om bristande konkurrens av-
seende viss medicinteknisk utrustning (t.ex. operationsrobotar, navigationsutrustning och implan-
tat). Inom dessa områden pågår dock en ständig utveckling på marknaden vilket gör att fler aktörer 
väntas framöver.

Konkurrens vid upphandlingar
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Direktupphandlingar
Under 2021 har antalet direktupphandlingar 
minskat jämfört med föregående år. De flesta 
direktupphandlingarna ligger under tröskelvär-
dena men det har också genomförts ett antal 
direktupphandlingar över tröskelvärdena. 

Värdet på direktupphandlingarna har ökat och 
uppgick till cirka 3,5 miljarder kronor 2021. 
Majoriteten av de större direktupphandlingarna 
är pandemirelaterade och har genomförts av 
Karolinska universitetssjukhuset eller Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen med stöd av undan-
tagsbestämmelser i lagen om offentlig upphand-
ling. Det rör t.ex. upphandling av delar av den 
omfattande provtagningsverksamheten och det 
omfattande vaccinationsarbetet.

Rapportering av direktupphandlingar har 
inhämtats manuellt, då systemstöd för uppfölj-

ning saknas. Flera av direktupphandlingarna skulle sannolikt kunna undvikas om beställnings-  
och uppföljningssystem moderniserades.

Nämnder och bolag rapporterar att de följer inköpspolicy och riktlinjer för inköp. De har reglerat 
hanteringen av direktupphandlingar i lokala styrdokument och beslutsordning. De flesta nämn-
der och bolag har valt att centralisera hanteringen av direktupphandlingar över ett visst belopp 
(vanligen 100 000 kronor) i syfte att motverka otillåtna direktupphandlingar. Beslut om inköp ska 
vanligen vara skriftliga. En mer systematisk uppföljning av direktupphandlingar görs i vissa verk-
samheter.

Information och utbildning till medarbetare om interna regelverk anges som en nyckelfaktor för 
att begränsa direktupphandlingar. Likaså är upphandling av smarta ramavtal ett sätt att säkerställa 
verksamhetens tillgång till upphandlade varor och tjänster. Fortsatt gäller dock att vissa direktupp-
handlingar av sällanprodukter är nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Överprövningar i upphandlingsmål

Under 2021 har 36 upphandlingsmål avgjorts i 
domstol. Ett av målen har avgjorts i två instan-
ser. Antalet överprövningar ligger på ungefär  
samma nivå som åren innan pandemin och 
visar att både leverantörer och domstolarna i 
dessa delar har återgått till en mer normaliserad 
verksamhet, trots pandemin. Region Stockholm 
har vunnit 31 av upphandlingsmålen, vilket 
motsvarar 86% av ärendena. Detta är i paritet 
med vad som i allmänhet gäller för upphand-
lingsmål. Enligt Upphandlingsmyndigheten  
uppgick andelen överprövade upphandlingar 
hos regionerna under 2020 till cirka 10 procent. 
Upphandlingar annonserade av regioner över-
prövas mest. 
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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 behöver därför följas upp noga. En god avtalsuppföljning  
är ofta resurskrävande.

Inom koncernen finns cirka 6700 avtal som ska förvaltas och följas upp. Huvuddelen av avtalen, 
drygt 4500 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. För vissa äldre 
avtal, eller avtal som inte finns redovisade i nämnders och bolags olika avtalsdatabaser, har det  
inte gått att redovisa uppgifter.  

Förvaltade avtal per förvaltning

Rapporteringen visar att de flesta förvaltningar 
och bolag genomför systematisk uppföljning av 
ingångna avtal. De större organisationerna som 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikför-
valtningen uppger att de har en mer utvecklad 
metodik och organisation för uppföljning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer också 
upp i vilken omfattning uppföljningen skett i 
enlighet med förvaltningens uppföljningsplan. 
För 2021 hamnar indikatorn strax under mål-
nivån. En anledning till att uppföljning inte 
genomförs som planerat är bland annat större 
strukturförändringar samt arbete med bredd-
vaccinationen mot covid -19.

Resultatenhet  
(nämnd/förvaltning, bolag)

Hälso-	och	sjukvårdsnämnden	 2437
Serviceförvaltningen	 	 	 2100
Karolinska	Universitetssjukhuset	 665
Stockholms läns sjukvårdsområde 573
Landstingsfastigheter i Stockholm 300
Folktandvården AB   150
Trafikförvaltningen	 	 	 135
MediCarrier AB   75
Locum	AB	 	 	 	 60
Södersjukhuset	AB	 	 	 60	
Södertälje sjukhus   50
Förvaltning	för	utbyggd	tunnelbana	 36
Regionrevisorerna   30
Danderyds	sjukhus	AB	 	 21
Kulturnämnden   19
AISAB			 	 	 	 4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB   3
AB	SLL	Internfinans	 	 	 1
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Hållbarhet
Region Stockholm bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i regionens styrande 
dokument och de globala målen för hållbar utveckling. Riktlinjerna för inköp betonar att hållbarhet 
ska vara en integrerad del av inköpsprocessen och i Region Stockholms miljöprogram (LS 2015-
0092) uttrycks ambitionen att Region Stockholm ska vara en ledande aktör i Europa när det gäller 
hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Hållbarhetsarbetet konkretiseras bl.a. i utfasningslistor 
för miljö- och hälsofarliga kemikalier (LS 2015-1281) och i Region Stockholms uppförandekod för 
leverantörer (LS 1303-0353). Även beslutet om att införa kategoristyrt arbetssätt (RS 2019-1148) 
betonar att hållbarhet (och innovation) ska integreras med det kategoristyrda inköpsarbetet.

Nämnder och bolag rapporterar att relevanta hållbarhetskrav ställs i upphandlingar, där håll- 
barhet 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. 

Under 2021 har kravställningen utvecklats ytterligare i ett antal samordnade upphandlingar,  
exempelvis för inkontinensartiklar, sårbehandlingsartiklar, operationsartiklar, städ- och ren- 
göringsprodukter, desinfektion och hygienartiklar. Fokus har varit på kemikalieinnehåll, förnybar 
råvara samt minimering av risker kopplade till tvångsarbete. För de produktgrupper där det har 
varit relevant att ställa krav på hållbarhetsmärkning har detta gjorts. Det innebär att produkterna 
klarar hållbarhetskrav som fastställs av en oberoende tredje part. Exempelvis har Region Stock-
holm ställt krav på miljö-/hållbarhetsmärkta produkter i upphandling av textilier, städ- och  
rengöringsprodukter, inkontinensartiklar och IT-utrustning.

Regionledningskontoret, i samarbete med det nationella kansliet för hållbar upphandling,  
slutförde under 2021 en riskbedömning av samtliga inköpskategorier avseende mänskliga  
rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och korruption. Riskbedömningen används för att  
vägleda det strategiska arbetet inom kategoristyrning. 
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Upphandlingsplan 2021 - 2023
Nämnder och bolag som genomför mer än ett fåtal upphandlingar ska ha en fastställd upphand-
lingsplan. En koncernövergripande upphandlingsplan avseende perioden 2020-2023 färdigställdes 
och publicerades i juli 2021. 

I upphandlingsplanen presenteras drygt 900 upphandlingar som Region Stockholm planerar att 
genomföra under perioden 2020-2023. Flest upphandlingar finns inom kategorierna ”Medicintek-
nik och relaterade förbrukningsvaror”, ”Övergripande material och tjänster” och ”Vårdrelaterad 
utrustning och förbrukningsvaror”. Tittar man på värdet på enskilda upphandlingar de kommande 
åren så är det trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som är de största upphandlande 
myndigheterna. Tittar man på antalet upphandlingar så är fastighets- och servicenämnden den 
största upphandlande myndigheten följt av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska uni-
versitetssjukhuset.

Årets rapportering visar att de större nämnderna och bolagen har en upprättad upphandlingsplan 
och att denna ofta upprättas tillsammans med verksamhetsplanen.



Covid 19 fortsätter att påverka inköpsarbetet
Pandemin fortsätter att påverka inköpsarbetet. Många nämnder och bolag i Region Stockholm har 
under 2021 behövt genomföra särskilda insatser för att säkerställa tillgången till pandemirelatera-
de varor och tjänster. Inte minst det omfattande vaccinationsarbetet har ställt krav på ett proaktivt 
inköpsarbete. Även den omfattande provtagningsverksamheten har utmanat inköpsorganisationen.

Pandemin påverkar också de inköp som inte direkt har en koppling till covid -19. Detta då det 
föreligger störningar inom den globala handeln, som är viktig för Region Stockholms försörjning. 
Under 2021 har flera varuproducenter tvingats att tillfälligt stänga fabriker på grund av utbrott av 
covid -19. Produktionen har också påverkats av brist på vissa rå- och insatsvaror. Detta har påver-
kat Region Stockholms leverantörer. Produktion har flyttats till andra fabriker och distributörer 
har sökt alternativ hos andra producenter. Tillfälliga utbrott av covid -19 har också påverkat logis-
tiksituationen då chaufförer saknats och gränser och/eller hamnar varit tillfälligt stängda. Många 
leverantörer har inte kunnat leverera de avtalade artiklarna utan dessa har ersatts med andra ar-
tiklar. Hanteringen av ersättningsartiklar är tidskrävande för hela verksamheten och har krävt nya 
arbetssätt inom hela varuförsörjningsflödet.

De globala logistikproblemen har varit påtagliga under året. De skapar såväl osäkerhet kring leve-
ranser som mycket långa leveranstider. Det har under året rått brist på containrar att frakta varor 
i och priserna har ökat kraftigt. Väntetider på fler veckor i hamnarna har inte varit ovanligt och le-
verantörerna har haft svårt att svara på när varor skulle kunna levereras. Under året skedde också 
ett uppmärksammat stopp för frakt genom Suez-kanalen vilket fått en del kvardröjande effekter på 
leveranser till Sverige.  
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Innovativ upphandling under 2021
De flesta nämnder och bolag redovisar att de har använt nya och innovativa metoder i inköpsarbe-
tet under 2021. I det följande redovisas några exempel. 

Upphandling av mammografiutrustning vid Södersjukhuset AB

Under pandemin har mammografiutrustning upphandlats till Södersjukhuset AB och till Region 
Gotland. Upphandlingssektionen på sjukhuset har tillsammans med Bröstcentrum, Medicinteknik 
(MTA) och Sjukhusfysik under 2020 arbetat fram ett upphandlingsunderlag som publicerades i 
slutet av 2020. Anbud inkom från tre leverantörer. Totalt innebär genomförd upphandling en be-
sparing på nästan 1,8 miljoner kronor för de tre inköpta utrustningarna.

Förutom bra pris på de upphandlade utrustningarna kan lyftas fram det innovativa arbetssätt som 
utvecklats under upphandlingsprocessen till följd av pågående covid-pandemi. Normalt krävs vid 
upphandling av medicinteknisk utrustning fysiska besök på plats i form av t ex. fysiska provupp-
ställningar av utrustningar samt vissa fysiska utvärderingsmoment. Istället för att pausa upphand-
lingsarbetet under pandemin utvecklade ansvarig upphandlare tillsammans med sin expertgrupp 
och deltagande leverantörer andra sätt att genomföra upphandlingsarbetet.

Resultatet blev en effektiv och smittsäker process, som uppskattats mycket av såväl upphandlings-
gruppen som av deltagande leverantörer. Exempelvis har man under arbetet genomfört:
•  Digitala möten med anbudsgivare under RFI och utvärdering.
•  Digital demonstration av mammografiutrustning från en av anbudsgivarna.
•  Demonstration av mammografiutrustning på Karolinska universitetssjukhuset och  
 Södersjukhuset AB.
•  Bedömning av mammografibilder har uteslutande gjorts i sjukhusets eget system  
 (istället för på plats hos leverantörerna). 

Leverantören har återkopplat att ”alla involverade har varit flexibla och samarbetsvilliga med stor 
förståelse för att arbetet behöver fortskrida trots förutsättningarna under pandemin, något som 
varit långtifrån en självklarhet för andra parallellt pågående upphandlingar”.
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Nytt sätt att utvärdera hjälpmedelsupphandlingar inom  
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar bl.a. för Region Stockholms upphandlingar  
av hjälpmedel. SLSO har nyligen ändrat utvärderingsmodellen i hjälpmedelsupphandlingarna. 
Den s.k. funktionsutvärderingen togs bort då man konstaterade att den tog stora resurser i anspråk 
medan resultatet av upphandlingen inte påverkades nämnvärt. Beräkningar visade att det i samtli-
ga upphandlingar som gjorts de senaste åren med bara något enstaka undantag skulle blivit samma 
vinnare om man enbart utvärderat baserat på anbudspriserna. SLSO valde därför att prova ett mer 
effektivt arbetssätt.

Ett exempel avser upphandlingen av elrullstolar. I samband med den senaste upphandlingen tog 
SLSO bort funktionsutvärderingen. Denna gång behövdes 256 arbetstimmar för anbudsutvärde-
ring. I den tidigare upphandlingen av samma objekt behövdes 936 arbetstimmar för anbuds-
utvärdering. Den nya utvärderingsmodellen innebar att arbetet effektiviserades betydligt, då 
utvärderingen kunde genomföras på cirka 30% av tiden. Expertgruppen är nöjda med avtalets 
sortiment. Avtalet började gälla 1 mars 2021.

Den nya utvärderingsmodellen har därefter applicerats på flera upphandlingar inom hjälpmedels-
området och SLSO uppskattar att utvärderingstiden åtminstone har minskat till hälften.
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