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Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38

Sveriges Ingenjörer väljer att endast kommentera de delar i utredningen som
behandlar offentlig upphandling. Detta eftersom upphandling och innovativ
upphandling enligt vår uppfattning är kraftfulla verktyg att åstadkomma
kvalitetsförbättring och driva innovation. Det betyder emellertid inte att övriga
delar i betänkandet saknar intresse för oss.
Vi delar utredningens uppfattning att det är svårt för mindre kommuner att ha egen
upphandlingskompetens och att det därför finns ett behov av samordning mellan
kommuner och landsting via SKL. Trots varierande storlek och geografisk placering
handskas kommunerna i hög grad med samma utmaningar såväl vad gäller
välfärdstjänster som andra delar av det kommunala uppdraget. Samordning leder
därför både till bättre resultat och minskad arbetsbelastning.
Vi ser att Upphandlingsmyndigheten har ett viktigt uppdrag i att bistå med expertis
i samband med upphandling generellt och inte minst innovativ upphandling. Det är
därför glädjande att utredningen föreslår en permanent resursförstärkning på 3,6
Mkr. Ett alternativ till att förstärka med fler tjänster inom myndigheten är att
använda medlen för att koppla externt kunnande till upphandlingsförfarandet. Vi
har tidigare pekat på möjligheten att ta hjälp av expertis inom olika teknikområden
för att redan i formuleringen av kraven vid upphandlingen bättre ta hänsyn till
befintliga lösningar och behov av nya samt vad som kan betraktas som en rimlig
kravnivå vad gäller nästa tekniksteg. Vi vill i sammanhanget gärna påpeka att även
om välfärdstjänster är synnerligen viktiga så finns det också andra områden där det
kan behöva tillföras ytterligare kompetens.
Utredningen har ett starkt fokus på upphandling som metod att förbättra kvalitet
och effektivitet i offentlig sektor. Vid sidan om detta vill vi dock betona
upphandlingens kraft att driva innovation och utveckling av samhället. Något som
också lyfts fram av regeringen i den Nationella upphandlingsstrategin (Fi 2016:8).
Detta leder till att slutanvändarna av kommunala tjänster inom välfärdsteknik får
en bättre service samtidigt som det stimulerar utvecklingen av svenskt näringsliv
inom ett område med mycket stor tillväxtpotential globalt.
Sveriges Ingenjör drev 2015-17 projektet Idélandet Sverige. Vi besökte 16 regioner
för att i dessa diskutera hur tekniska lösningar både kan svara mot viktiga
samhällsutmaningar och skapa regional utveckling. Ett inslag var en Tänktank, eller
workshop, där vi samlade kreativa ingenjörer och studenter för att under två dagar
formulera lösningar på samhälleliga utmaningar relevanta i respektive region. För
att formulera dessa utmaningar förde vi förberedande samtal med bland andra
kommuner och region. Flera resultat framkom som ligger till grund för fortsatt
utveckling.
En erfarenhet som vi vunnit i projektet är att det är svårt att handla upp det som
inte finns men att det kan underlätta om man har en förprocess uppbyggd på
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liknande sätt som våra Tänktankar. Med ett sådant förfarande kopplar man in
kreativa och duktiga personer för att komma ett steg längre vad gäller möjliga
lösningar på systemnivå. Utgående från resultaten av den processen kan sedan en
innovativ upphandling göras från en bättre startposition. Sveriges Ingenjörer har
diskuterat arbetssättet med bland andra Upphandlingsmyndigheten och står gärna
till förfogande för att berätta mer. För projektet och dess slutrapport, se:
https://www.sverigesingenjorer.se/Idelandet-sverige/
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