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Sva
ar på skr
rivelse angåend
a
de oskäliigt höga
a konsulltkostna
ader
Ären
ndebeskriivning
Sociaaldemokraterna uttryck
ker i skrivellse 2013-03
3-12 oro öve
er det höga
konssultberoend
det i trafikförvaltningen
n och önskar transparens om vad ssom döljer
sig bakom de hö
öga konsultk
kostnadern
na
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens svar den 26 april 2013
Skrivvelse från S)) om konsulltkostnaderr 12 mars 20
013

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

anse skrivvelsen besva
arad

Förv
valtningen
ns svar och
h motiveriing
ng
Sammanfattnin
nyttjandet av
I skriivelsen ställls frågor om
m huruvida n
a konsulttiimmar ökarr eller minsk
kar
inom
m förvaltningen, total kostnad för kkonsulttjänster 2012 och principeer och
förfaaringssätt viid beslut om
m hur stor d
del av de eko
onomiska re
esurserna soom ska lägg
gas
på in
nvigningar och
o liknande aktiviteterr.
Öka
ar eller min
nskar nytttjandet av
v konsulttiimmar för
r SL/
en ?
Traffiknämnde
Trafiikförvaltnin
ngen använd
der konsulteer såväl i deen löpande driften
d
som
m ersättning
g för
ordin
narie person
nal (inhyrd personal) o
och där specciell/unik kompetens kkrävs. Konsu
ulter
anväänds ofta i olika
o
tidsbeg
gränsade prrojekt både på
p driftsida
an och i inveesteringspro
ojekt.
Trafiikförvaltnin
ngen har i nu
uläget ingen
n samlad sttatistik överr antalet kon
nsulttimma
ar
utan kan endastt redovisa kostnadsutveecklingen fö
ör konsulterr på driftsid
dan.
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En taabell över kostnadsutve
ecklingen av
avseende konsultinköp åren 2008--2012
bifoggas. Kostnad
dsutvecklingen indikerrar ett minskat konsulttnyttjande i
verkssamheten. Någon
N
motssvarande reedovisning av
a konsultko
ostnader i
invessteringsprojjekt kan desssvärre intee göras.
Impllementering
g av ett nyttt verktyg förr upphandliing och upp
pföljning av konsulter
pågåår, vilket framgent ska möjliggöra
m
u
uppföljning
g av konsultttid och kosstnader i såv
väl
verkssamhetsdrifft som invessteringsproj
ojekt.
Om konsulter
r i invester
ringsproje
ekt
För aatt genomfö
öra investeriingsprojektt behövs stö
örre eller miindre
projeektorganisa
ationer. Dessa organisaationer är tilllfälliga och
h innehåller
projeektroller anpassade tilll projektenss karaktär och omfattniing.
De sttora investeeringsprojek
kten drivs i en program
marbetsform
m där prograammet
beståår av olika projektslag
p
som
s
samord
dnas för attt leverera de
et samlade
resulltatet. På Prrojekt- och upphandlin
u
ngsavdelnin
ngens progra
amsektion ffinns i
dagslläget 13 ansställda proje
ektledare, ssom bemann
nar de överssta nivåernaa i dessa
program. För attt hantera fö
örädling av kravställnin
ng, säkerstä
ällande av räätt
l
er, statusrap
pportering på
p olika nivåer, övrig
leverranser från leverantöre
admiinistration m.m.
m
krävs organisatio
oner med vä
äldefinierad
de roller. Dåå sådana
rollerr till största
a delen sakn
nas i trafikfö
örvaltningen i dag, nytttjas konsultter.
De an
nställda pro
ojektledarna
a har ansvaar för, att i samråd med
d sin linjech
hef,
defin
niera dessa roller
r
med uppdragssp
u
pecifikationeer och omfa
attningsbed
dömning.
Anställda projek
ktledare harr också ansvvar för att projektorgan
p
nisationern
na följer
trafik
kförvaltning
gens policye
er, riktlinjerr och övriga
a kravdokum
ment.
om att bygg
ga upp dessa
a organisatiioner med konsulter
k
errhålls en flexxibilitet
Geno
med möjlighet till
t successiv
v anpassnin
ng till projek
ktens framd
drift och, vid
d behov,
eventuella avbro
ott.
De ro
oller som ka
an vara aktu
uella att han
ndla upp av
v konsulter är:
ä
 Projektleedare (för de
d enskilda p
projekten in
nom progra
am)
 Delprojeektledare (te
ekniska elleer geografisk
ka delar av projekt)
 Projekteeringsledare
e
 Byggleda
are
 Mark- occh avtalsförrhandlare
 Mättekn
niker
 Planerarre
 CM (Con
nfiguration manager - rrollbenämn
ning främst inom IT-prrojekt)
 Samordn
nare inom teknik,
t
arbeetsmiljö, milljö, kvalitet, säkerhet, C
CAD
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Adminisstrativa rolle
er inom dokkumenthanttering, ekon
nomi,
kommun
nikation och
h infornatio
on, kontorsa
administrattion vid
projektk
kontor beläg
gna utanför trafikförvalltningens lo
okaler

Omfaattningen av
a dessa rolller är beroen
nde av i vilk
ket skede prrogrammet med
sina projekt befiinner sig, viilken affärssstrategi traffikförvaltnin
ngen valt föör de
kontrrakt som avvses tecknass och naturlligtvis progrrammets om
mfattning o ch
inneh
håll. Som ex
xempel kan
n nämnas Prrogram Spå
årväg City occh Roslagsbbanans
utbygggnad som i dagsläget båda har ru
unt 40 konssulter i sina organisatiooner.
Bådaa programm
men leds av anställda
a
prrogramleda
are.
Hur
r mycket pengar
p
gick
k totalt settt till kons
sulttjänste
er 2012?
Totalla konsultko
ostnader (d
drift) 2012 i miljoner krronor:
Traffiknämnd
den
AB SL
WÅA
AB
Färdttjänsten
Tota
alt:

201
12
115,,0
8,,8
14,4
138,,2

Kostn
naderna ink
kluderar ej inhyrd perssonal (60 miljoner
m
kron
nor) eller koonsulter
i inveesteringspro
ojekt. Se occkså bilaga aavseende konsultinköp
p mellan åreen 2008
och 2
2012 för AB
B SL.
Enliigt vilka pr
rinciper och under v
vilka förfa
aringssätt, tas beslu
ut om
hur mycket pe
engar inviigningar liikt ”nya Hornstull”
H
ska få kossta?
Begrreppet ”invig
gningar” om
mfattar för kkollektivtrafiken flera olika
o
typer aav
håll och amb
bitionsnivå. För samtlig
ga gäller attt beslut
aktivviteter med olika inneh
fattas utifrån en
n helhetsbed
dömning avv det aktuellla projektetss omfattnin
ng och
resen
närspåverka
an. Denna bedömning
b
påverkar uttformningen avseende såväl tid
(strääcker sig akttiviteterna över
ö
en länggre tid, ellerr är de av en
ngångskarakktär)
som innehåll occh kanaler. När
N en aktivvitet planeras, gör trafiikförvaltnin
ngen en
inven
ntering av befintligt
b
infformations-- och eventm
material förr att i mestaa möjliga
mån återanvänd
da detta, vilk
ket är både kostnadsefffektivt och skapar igen
nkänning
för reesenärerna..
I en d
del fall finn
ns inte någott lämpligt m
material elleer koncept att
a återanväända. I
ställeet kan situa
ationen vara
a den omvän
nda - att en
n specifik invigning är d
den
förstta i en serie där samma
a koncept kaan användas. I ett såda
ant fall blir
naden för den första in
nvigningen h
högre då deen även omffattar
kostn
koncceptutveckliing. Detta va
ar fallet i ”N
Nya Hornstu
ull”.
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Aktivviteterna ”N
Nya Hornstu
ull” pågick u
under fem arbetsdagar
a
r och omfatttade
temp
porära skylttar, informa
ationsmaterrial till resen
närer om ge
enomförda
förbäättringar, in
nformation om det nyaa konstverkeet samt en mindre
m
aktivvitet då
ensk
kilda SL-representanterr tillsamman
ns med exteern persona
al samtaladee med
resen
närer och bjjöd på kaffe
e. Jämfört m
med andra in
nvigningar eller aktivitteter var
dettaa en förhålla
andevis omffattande inssats. Den beedömdes so
om relevant och
rimliig utifrån deels de stora resenärsflö
ödena vid Hornstull,
H
de
els de omfatttande
renovveringar occh förbättrin
ngar av reseenärsmiljön
n som genom
mförts.

Miljökonsekv
venser av beslutet
b
I enliighet med landstingetss Miljöpolitiiska program 2012-20116 har hänssyn till
miljö
ön beaktats och slutsatsen är att d
det inte är reelevant med
d en
miljö
ökonsekven
nsbedömnin
ng i detta äreende.

Andeers Lindströ
öm
Förvvaltningscheef
Niklas
N
Perso
onne
CFO
C

