
Växjö!
Europas grönaste stad
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Växjö kommun 

 Växjö kommun: 90 000 invånare 
 6500 kommunanställda
 8 förvaltningar/nämnder
 5 kommunala bolag  (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen)
 Växjö kommuns totala årliga inköpsvolym: ca 1,3 MDR
 600MKR hanteras direkt via UE
 Inköpsandel via inköpssystem och DC: 90MKR 
 77 000 order/år via inköpssystem
 33 leverantörer via inköpssystem, 30 leverantörer via DC
 19 ton gods går via DC per dag
 Länet (de upphandlingar som hanteras av Växjö) ca 200MKR
 110 upphandlingar per år
 Ca 400 avtal hanteras centralt av upphandlingsenheten(UE).
 11 personer : 8 upphandlare, 1 systemförvaltare, 1 handläggare, 1 chef
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Inköpsstrategi

Med rätt inköpsstrategi är det fullt möjligt att uppnå en betydande besparingspotential sett ur ett 

totalekonomiskt perspektiv för alla verksamheter inom en offentlig organisation. 

Kostnader för exempelvis E-handel och  DC måste ställas i relation till ett övergripande ekonomiskt 

perspektiv där tydliga mål, ansvar och politiska beslut måste förankras. 

Upphandling

Hur står är inköpsandelen i kommunen? Vem ansvarar för inköpen? 

Hur stor del av inköpsandelen hanteras via upphandlingsenheten?

Exempel: inköpsandelen är för år XX 600MKR,

Ett mål kan vara att genom strategiska inköp (upphandling) minska inköpskostnaden med 3%.  

600MKR*0,03= 18 MKR  i ”besparingspotential”.

Redan här har man täckt in ”kostnader” för både e-handel och DC.

Vad kostar administrationen  i ett ”dåläge”?

Vilken besparingspotential ger ”nuläget”?  

Vad kostar det att inte införa e-handel/inköpssystem? 4



5

Processbesparing Inköpssystem nuläge – från 2011..
Avtalstrohet:

Köp sker per automatik från rätt leverantör och rätt sortiment till RÄTT pris och villkor, Inköpsstyrning, certifierade operativa inköpare

Processbesparing e- order ( ca 77 000 order/år går via inköpssystemet): 

Gemensamt gränssnitt - en beställningskanal, Förkontering, samma orderinfo kan återanvändas, beställningar kan förplaneras

Förattest: utsedd attestant måste elektroniskt godkänna order innan order går iväg till leverantör

Då uppfylls kraven på internkontroll och möjlighet till ekonomisk uppföljning

Attest kan även ske via smartphone. Beställning med order till flera leverantörer behöver endast EN attest.

Certifierade inköpare behöver ej ha koll på vem vi har avtal med, sker per automatik via inköpssystemet.

Uppdelning av upphandlingar som leder till flera avtal som görs centralt och går via DC påverkar därmed inte beställare. 

Processbesparing faktura  

ordermatchning mot e-faktura= ingen traditionell fakturabehandling krävs,

eftersom alla nödvändiga steg i enlighet med attestreglemente, revision skett vid beställningstillfället 

Central avvikelsehantering

Verksamheterna drabbas ej av avvikelsehantering. Upphandlare kontrollerar ev. prisavvikelser. Direkt kontakt med leverantörer = 

uppföljning per automatik. Godkänd prisavvikelse attesteras centralt. 

Upphandlingsrelaterat/ övriga mervärden

Tillförlitlig statistik= underlag för kommande upphandlingar, vi fångar upp behovet och förankrar med verksamheterna.

Verktyg för att uppnå politiska mål (andel ekologiska, miljömärkta produkter etc)

Sundare marknad – minskad risk för taktiska anbud
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Attestant



DC nuläge – från 2011 Vad har vi uppnått?

Inget CO2 utsläpp för de samlastade rutterna inom Växjö kommun: Drivmedel HVO alt. RME

(krav vid upphandling av logistiktjänsten)

Antal leveranser/vecka ej samdistribution enligt anbudsunderlag: 1900 leveransmottagningstillfällen

Antal leveranser/vecka med samdistribution: 350 leveranser (sänkning med 82%)

Antal minskade leveranser per vecka: 1 550 st. 

man räknar med att en leveransmottagning tar ca: 10 minuter.

10 minuter x 1 550=15500 minuter= 258 timmar per vecka i tidsbesparing

Ca 12 000 timmar per/år vilket motsvarar 6-8 heltidstjänster (mer tid för kärnverksamhet)

Order/beställningar planeras mer effektivt (leveransdagar styr)

Mindre aktörer har fått större möjligheter att lämna anbud i samband med upphandling. 

Leverans till 1 leveransadress istället för ca 450!

Lägre priser genom stafflad upphandling där DC har varit en förutsättning
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Kostnad -nytta

Antaganden… 

Vad kostar det att hantera en faktura? 
Vad kostar det att inte följa avtal etc.., 
I detta exempel räknar vi med att ”då läget” kostade 250kr ”per faktura” vilket ska ställas mot 
processbesparing i nu läge och jämföras med ordermatchad faktura för den volym som går via
inköpssystemet. Nu läges kostnaden antas vara 125kr dvs en besparing på 125 kr per order/faktura som går 
via inköpssystemet.

========================================================
Införande av DC synliggör delar av transportkostnader. Transportkostnader har även funnits tidigare.
Måste förklaras pedagogiskt i samband med framtagagande av bussinesscase för DC.
Vad är kostnaden för ”traditionell leverans till 450 lev.ställen transporter med incoterms DDP? 
Hur värderas miljö? Ex.minskat CO utsläpp



Årlig Besparingspotential 
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Inköpsvolym (ramavtal) Växjö kommun : 600MKR

Inköpsvolym som går via inköpssystem och DC : 90MKR 

Processbesparing e-order med förattest och e-faktura 125 kr 77 000 (antal order) 9 625 000kr

Lägre pris i upphandling med DC som förutsättning  

(1 leveransställe)  räknat på inköpsvolym via 

inköpssystem

4 % 3 600 000kr 3 600 000kr

Total årlig besparingspotential (e-handel samt DC) 13 225 000kr



Besparingspotential 
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Årlig Besparingspotential 13 225 000

Kostnader

Samordnad varudistribution - 6 200 000

Inköpssystem  - 800 000

Personal kostnader E-handel/DC

(1,5 tjänster)

- 850 000

Summa årliga kostnader (E-handel/DC) - 7 850 000

Årlig besparingspotential  

e-handel/DC

5 375 000

Årlig besparingspotential upphandling 18 000 000

Total summa besapringspotential 23 750 000

- Personalkostnader upphandlingsenheten - 6 500 000

Årlig Besparingspotential ”netto” 16 875 000



Avslutning & hur går vi vidare

Nationell konferens
Kommunal samordnad varudistribution

4:e maj 2017

World Trade Center, Stockholm



Tacka dagens moderatorer & 
föreläsare



Projektkontor med support – hur går
vi vidare?

1. Bilda arbetsgrupp
a) Kort diskussion på lunchen
b) Fått förfrågningar under dagen
c) Finns möjligheter att påverka gruppens/nätverkets utformning

2. Skapa erbjudande: grund + beslut, implementering, utveckling
3. Finansiering

a) Medlemsavgift – förbinder sig att avsätta personal (vara med 2-3 träffar per år)
b) Extern finansiering och/eller arvode -> specifika tjänster kopplat till erbjudanden.

4. Forma nätverket, information kommer att publiceras på www.kosava.se

http://www.kosava.se/


Dagens powerpoints

Ni kommer få en länk för att ha möjlighet att ladda ner dessa



Tack för deltagare!

Fredrik Mårdh

Energikontor Sydost

fredrik.mardh@energikontorsydost.se

0709 – 21 60 50

mailto:fredrik.mardh@energikontorsydost.se
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