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Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om
konsultkostnader
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M)
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingsstyrelsens förvaltning använder konsulter i de fall då
kompetensen saknas inom förvaltningen, i enlighet med
överenskommelsen med samverkansgruppen. Därefter görs en avvägning
om konsulten utfört ett arbete där det finns behov av att anställa någon. I
många fall har konsulter fått fast tjänst när tjänsten sedan utlysts.
Den nya avdelningen Analys och utveckling har personal som fungerar som
internkonsulter och som utför arbete som till viss del tidigare utfördes av
konsulter.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2014
Skrivelse från Ifål^an Jörnehed (V) den 8 april 2014
Torbjörn Rosdahl
Kristoffer Tamsons
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Skrivelse om konsultkostnader
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2014
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) den 8 april 2014
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader
där han efterfrågar redovisningar kring hur konsulttjänster används.
Förvaltningen har rutiner för att anlita konsulter, som säger att i första
hand ska egen personal användas.
Förvaltningen anser härmed skrivelsen besvarad.
Bakgrund
Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.
Jörnehed önskar en redovisning av behoven av konsulter samt en
redovisning av vilka avvägningar som görs mellan att säkra kompetens i
den egna verksamheten mot att beställa in den utifrån.
Överväganden
Förvaltningen har en rutin kring anlitande av konsulter som är
överenskommen i landstingsstyrelsens förvaltnings samverkansgrupp.
Samverkansgruppen är ett forum för diskussion, information och
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förhandling mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna inom
landstingsstyrelsens förvaltning, LSF. Enligt överenskommelsen använder
förvaltningen i första hand egen personal för att lösa arbetsuppgifter inom
LSF.
I överenskommelsen mellan förvaltningen och den centrala
samverkansgruppen ingår följande punkter:
1. LSF samverkansgrupp ska delges en lista med redovisning av alla
konsulter som LSF anlitar. Enhet, konsultnamn, typ av uppdrag och
uppdragstid ska framgå. Redovisning sker enligt
samverkansgruppens årsplan.
2. Landstingsstyrelsens förvaltning ska redovisa kostnader för
konsulter respektive inhyrd personal vid samverkansgruppens
möten. Redovisning sker enligt samverkansgruppens årsplan.
3. Konsultföretag som anlitas ska finnas upptagna i Stockholms läns
landstings avtalskatalog.
Samverkansgruppen har definierat konsult som en person som arbetar för
Landstingsstyrelsens förvaltning men som inte är anställd av förvaltningen.
Utifrån denna rutin använder förvaltningen konsulter i de fall då det saknas
kompetens inom förvaltningen. Sedan görs en avvägning om konsulten
utfört ett arbete där detfinnsbehov av att anställa någon. I många fall har
konsulter fått fast tjänst efter utfört uppdrag, när tjänsten sedan utlysts.
En ny avdelning, Analys och utveckling, har inrättats inom
landstingsstyrelsens förvaltning. Avdelningens personal fungerar som
internkonsulter och utför arbete som till viss del tidigare utfördes av
konsulter.
Landstinget har sedan 2013 ändrat sina rutiner för hur köp av
konsulttjänster redovisas för att få en tydligare bild hur det ser ut.
Redovisningen sker genom gemensam kontoplan för hela landstinget med
kategorier för olika konsultgrupper så att det snabbt och enkelt ska vara
möjligt både att följa och att följa upp konsultkostnader inom olika
områden.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Skrivelse om Konsultkostnader
I Landstingsstyrelsens förvaltningsberättelse 2013 kan man på sidan 56 läsa
att de totala konsultkostnaderna uppgår till 223,2 miljoner kronor, varav den
största posten -121,7 miljoner - går till konsultarvoden IT-tjänster.

Med anledning av ovanstående önskar vi:

1. En utförligare redovisning av behoven av konsulter
2. En redovisning av vilka avvägningar som görs mellan att säkra
kompetens i den egna verksamheten mot att beställa in den
utifrån.

