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Sammanfattning efter dialogomgång 1 och 2 Helhetsleverans 
Välfärdstjänster UE 22.070 

Bakgrund  
Eskilstuna kommun undersöker förutsättningarna för att genomföra en upphandling av partner för  
Helhetsleverans Välfärdstjänster och har genomfört en första omgång dialog med marknaden 
avseende en sådan kommande upphandling.   
  
Eftersom vård- och omsorgsförvaltningen inte har en tydlig bild om varken hur partnerskapet ska  
utformas eller upphandlas, har det varit viktigt att tidigt skapa en öppen dialog med marknaden.   
Syftet med dialogerna är inhämta information och kunskap för att kunna formulera ett tydligt 
underlag som är anpassat både efter kommunens behov och efter vad marknaden kan erbjuda.  
Under arbetets gång kommer vi succesivt att utveckla projektet och underlaget.  
  
De inledande dialogerna har genomförts i två omgångar, omgång 1 som bestod av en hearing via 
teams (genomför den 21 september 2022) och efterföljande skriftliga frågor och svar, och omgång 2 
som bestod av dialog med enskilda leverantörer. De enskilda mötena genomfördes under perioden 
31 oktober – 8 november, 2022.  
  
Projektet presenteras löpande på webb-sidan 
www.foretag.eskilstuna.se/helhetsleverans_valfardstjanster  
  

Dialogomgång 1, Hearing och skriftlig återkoppling  
Hearing genomfördes i teams, den 21 september, 15.00-16.30. Hearingen hade annonserats i 
Mercell. Hearingen lockade ett stort deltagarantal (ca 50 personer och ca 20 företag), och hade 
följande agenda:  

• Kommunkoncernens perspektiv – Helena Robertsson, programledare Smart- och 
individanpassad välfärd, Kommunledningskontoret   

• Bakgrund – Jonas Lostelius, utredare, Vård- och omsorgsförvaltningen   
• Behovsbild – Johan Lindström, förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen   
• Projektet Helhetsleverans välfärdstjänster – Jenny Hurtig, projektledare   
• Partnering som koncept – Carl Ryrberg, jurist, Insatt   
• Vad händer nu? – Anna B Karlsson, upphandlare, Serviceförvaltningen   

 Tillfället var utformat som ett informationsmöte och gav inte tillfälle för diskussioner eller frågor.   
Efter hearingen fick alla deltagande leverantörer ett antal frågor (skriftligen, per mejl), där vi 
efterfrågande skriftliga svar. Frågorna var:  
  

1. Beskriv hur ni efter att ha tagit del av presentationerna på hearingen har uppfattat 
huvuddragen i det behov som vård- och omsorgsförvaltningen, och kommunkoncernen har 
vad gäller helhetsleverans av välfärdstjänster.  

http://www.foretag.eskilstuna.se/helhetsleverans_valfardstjanster
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2. Hur ser ni allmänt på idén om en helhetsleverans av välfärdstjänster? Vilka är de största 
möjligheterna? Vilka är de största farhågorna?  

3. Hur ser ni på er organisations möjliga roll i en tänkt framtida leverans?   
a. Är det ni som är partnern? Ensamma eller i samverkan med andra?   
b. b. Är ni en av flera leverantörer av tjänster eller produkter som ingår 

i helhetsleveransen men inte partnern?  
4. Hur ser ni på er organisations möjliga roll i den fortsatta processen/dialogen?   

a. Vill ni delta i dialogen och aktivt bidra och arbeta fram en möjlig väg framåt?  
b. Vill ni bevaka och hållas uppdaterade, men ser inte att ni vill/kan/behöver vara med i 

de första diskussionerna?  
c. Vill ni komma med input och inspel under vägen, kanske få frågor och idéer 

som remisser?  
5. Nästa steg i processen är att vi bjuder in ett antal leverantörer till enskilda möten, för 

fortsatta diskussioner och dialog. Om ni blir inbjudna, vad är er förväntan på oss? Vad tycker 
ni är viktigt att vi har förberett, tagit fram innan mötet?  

6. Förutom vård- och omsorgsförvaltningens behov kommer givetvis befintlig och kommande 
IT-miljö i kommunen och arbetssätt kring denna påverka hur en helhetsleverans av 
välfärdstjänster kan utformas. Vad är viktigast för er som leverantör att veta kring 
kommunens IT-miljö, och vilka funktioner/roller hos oss ser ni som oumbärliga i kommande 
diskussioner om leveransens utformning?   

7. Har ni erfarenheter /referenser som ni tycker är särskilt viktiga att nämna? Har ni erfarenhet 
av liknande arbetssätt?  

 
Vi uppfattade ett stort engagemang från leverantörerna och vi fick in ett drygt tiotal svar med 
skriftlig återkoppling på våra frågor. Alla svaren var av stort värde för oss och gav redan i detta 
läge viktiga insikter. Projektgruppen valde utifrån svaren ut några företag för enskilt, digitalt 
möte.   

  

Sammanställning fråga 2. Hur ser ni allmänt på idén om en helhetsleverans av 
välfärdstjänster? Vilka är de största möjligheterna? Vilka är de största 
farhågorna?  
  
De skriftliga återkopplingarna innehåller information som kommer att användas under hela 
projekttiden, men redan i detta läge har en sammanställning av framför allt fråga 2 genomförts. 
Fokuseringen på själva helhetsleverans/partnering i detta läge kommer sig av att det är just själva 
partneringupplägget och förutsättningarna för detta som kom att vara den fråga som vi fokuserade 
på i första omgången av enskilda möten.   
  
Generellt förmedlar samtliga svar en positiv inställning till idén om både helhetsleverans och 
konceptet partnering. De olika företagen ser olika på sin egen roll i en framtida leverans, men oavsett 
det finns det fördelar med upplägget, och samtliga förmedlar en vilja om att vara delaktiga i både 
processen och, om möjligt, i leveransen. Många svar lyfter naturligt nog också möjligheterna med 
just det som den, enskilda och specifika, leverantören kan erbjuda, men de har inte listats här, utan 
sammanställningen innehåller de mer generella möjligheterna, följt av de mer generella riskerna.  
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Sammanställning möjligheter  
  
Möjligheten till ansvarstagande, helhetssyn och långsiktighet  
Leverantörerna ser det som en god idé att efterfråga en helhetsleverans då en leverantör också då 
har möjligheten att ta ett helhetsansvar. En helhetsleverantör kan se till att lösningarna som skapas 
fungerar från ax till limpa och genom hela livscykeln för de system som nyttjas, och också genomföra 
effektiviseringar och besparingar genom att konkurrensutsätta delkomponenter löpande.  
  
Man ser goda möjligheter att få hög kvalitet i leverans när båda partner erkänner ett långsiktigt 
engagemang, och en minskad risk för suboptimeringar. En partner som ansvarar för helheten ger 
också enkelhet för organisationen att hålla ihop krav- och förväntansbild.   
  
Att kunna utvecklas över tid inom ett och samma avtal ses som en stor möjlighet, både för 
kommunen och för leverantör. Leverantören kan räkna på större volymer och mer långsiktighet, och 
kommunen kan tillgodogöra sig ny teknik kontinuerligt utan att behöva upphandla på nytt och de 
kostnader som uppstår när man behöver ändra. Det ger utrymme för att skapa en plattform för att 
bygga vidare på och kommunen kan få stöd i sin verksamhetsutveckling med tekniska tjänster och 
kompetens sammanhängande under hela processen (behov, utveckling, poc, pilot, breddinförande, 
förvaltning).    
   
Fokus på behoven och bättre innovationskapacitet  
En helhetsleverans skapar möjlighet att bygga team av leverantörer med olika typer av 
produkter, kompetenser och tjänster, och skapar utrymme för att etablera arbetssätt och ett 
nätverkande som ger förutsättningar som både utforskar ny teknik och nya arbetssätt. Leverantörer 
tror att idén kan innebära kraftigt höjd innovationskapacitet för både kommunen och 
partner/partners.   
  
Ett gemensamt fokus på helheten och en utvecklad förståelse för individ och verksamhetsbehov 
genom samarbetet, ökar förutsättningarna till att skapa både innovativa och behovsanpassade 
lösningar, och att möta både individens och verksamhetens behov.  
  
Dialog och samverkan kan underlättas och sättas i centrum, och den intern effektiviteten öka  
En kontaktyta för helheten bör kunna effektivisera för kommunen i arbetet med uppföljning och 
kontroll, och i arbetet med att skapa struktur och planera det interna arbetet proaktivt. Därtill får 
verksamheten ett färre antal kontaktpersoner exempelvis vid behovsinitiering, förvaltning och 
support till olika typer av tekniska lösningar.   
  
Kompetensförsörjning och objektivitet  
Bred kompetens behövs när nya lösningar och arbetssätt ska tas fram och införas. Upplägget kan ge 
möjlighet att ställa krav proaktivt för kommande behov samt säkerställa tillgång till bred 
kompetens genom nätverket med flertal leverantörer.  
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Partneringupplägget kan också medföra en objektivitet som lyfts fram som att vara av vikt för att få 
valuta för den investering det medför att digitalisera verksamheten.  
  
Bättre tekniska lösningar  
Flera leverantörer lyfter fram möjligheten att av olika skäl få bättre tekniska lösningar, och till och 
med möjlighet att realisera lösningar som inte annars är praktiskt genomförbara. Att hitta 
sammanhållna system gör att nyttan ökar markant för användaren och det bör finnas goda 
effektivitetsvinster. Upplägget med helhetsleverans förväntas också underlättar vid integrationer, vid 
arbete med system och lösningar som pratar med varandra.  
  

Sammanställning risker  
  
”Fel låt vinner”  
Leverantörerna påpekar att leveransen blir sårbar om den ansvariga för helhetsleveransen inte 
uppfyller förväntningar eller levererar kvalitet och att möjligheter till innovation hämmas om 
huvudansvarig inte har erfarenhet samt ett aktivt arbete med innovation och ny teknik. På samma 
sätt kan brist på kompetens och brist på innovation uppstå, om sammansättningen av leverantörer 
inte är ändamålsenlig.   
  
Effekten uteblir  
Någon leverantör lyfter risken med att förväntan på effektivisering med välfärdsteknik är 
överdriven, framfört allt om man har ett alltför ensidigt fokus på teknik.  Om syftet är effektivisering, 
behövs även andra verktyg och åtgärder, främst organisatoriska.  
   
Inlåsningseffekter  
En farhåga om man låser sig till en helhetsleverans är att det kan innebära att kommunen inte kan ta 
del av nya innovativa lösningar som kommer till marknaden. Äldre funktioner som motsvarar 
grundläggande kravställning kan innebära att den inte ingår i avtalspartens helhetsleverans.  Ur 
leverantörernas perspektiv kan det finnas stor potential att säkra ett strategiskt partnerskap om man 
blir utvald partner. Farhågan är att mindre innovativa aktörer kan få svårare att komma in på 
marknaden., och att det skapas en struktur där etablerade större leverantörer får kontroll över en 
marknad där det behövs innovation och öppenhet för nya lösningar.  
  
Tekniska leverantörer behöver dessutom anpassa sina lösningar för att fungera i ett större 
sammanhang. Givet att denna satsning sträcker sig över många år finns en farhåga att 
förutsättningarna hinner ändras under tiden.  
  
Brist på långsiktighet  
Långsiktighet och uthållighet, att man från leverantör och kommun förstår att det är ett långsiktigt 
åtagande som kommer behöva utvecklas över tid.  
  
Partnern blir en grindvakt  
En annan farhåga som är värd att nämna är risken att huvudleverantören blir en så kallad ”grindvakt” 
med stort mandat att påverka urvalet av tjänster till Eskilstunas medborgare och verksamheter. Det 
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finns en risk att huvudleverantören medvetet eller omedvetet förbiser lösningar och 
underleverantörer som skulle komma medborgarna eller medarbetarna i Eskilstuna kommun till 
nytta. På samma sätt lyfts en risk för favorisering –att huvudleverantören medvetet eller omedvetet 
favoriserar leveranser från eget företag eller nätverk.  
  
Outvecklat samarbete mellan leverantörer  
En helhetsleverans med ett partneringupplägg kan ställa krav på leverantörer som det inte kan möta, 
om det finns leverantörer som inte ser att de är en viktig pusselbit i ett större sammanhang. Att alla 
aktörer inte är fullt transparenta i hur de ser på samverkan mellan partners som ibland konkurrerar 
och ibland samarbetar  
  
Upphandling, risk, avtal, LOU  
En ny typ av upphandling och avtal ger en större osäkerhet kring förväntningar, krav och med stor 
sannolikhet kommer det uppstå frågor där det inte finns någon bestpraxis att luta sig mot ännu. 
Riskerna kan också komma vara svåra att uppskatta affärsmässigt  
  
Partnering-konceptet genererar större utmaning i att på förhand artikulera och prissätta leveransen. 
Ett exempel är förväntansbilden på huvudleverantören och dess förmåga att hålla ihop kravställning, 
due diligence och administrering av underleverantörer.  
  
Risken att upphandlingen konstrueras så att den bara täcker in delar av den välfärdstjänst som 
efterfrågas (dvs någon del av licenser, hårdvara, konsulttjänster och utvecklingstjänster) eller att 
upphandlingen initialt beskrivs på något annat sätt som stänger möjligheter till behov som uppstår 
längre fram lyfts fram, och att LOU begränsar möjligheten att ändra riktning under avtalstiden.  
  
Komplexitet – varken leverantör eller kommunen mäktar med upplägget  
Leverantörerna lyfter att ansvaret hos kommunen att löpande vara en tydlig kravställare på 
huvudleverantören är stor, och farhågan lyfts att kommunen underskattar komplexiteten i ett sådant 
upplägg då det krävs troligtvis stora resurser att hålla ihop satsningen.  
  
Det finns enligt leverantörerna också en risk att hela upplägget blir för komplext att hantera, att 
omfattningen/scopet blir så stort att ingen aktör kan hantera det.  
  
Organisation och förändring  
De flesta av leverantörerna nämner farhågor kring att verksamheten inte ställer om arbetssätt, har 
löpande uppföljning, inte är förändringsbenägna eller inte är redo för denna stora förändringsresa 
som det kommer att innebära för alla medarbetare, brukare och anhöriga. De påpekar att den 
stora utmaningen inte är att få tekniken på plats utan att få människor att tycka, tänka och göra på 
ett andra, nya sätt. Att incitamentet och förutsättningarna till att använda lösningarna hos 
linjeorganisationen inte är tillräckligt starkt.  
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Dialogomgång 2, enskilda leverantörsmöten  
Efter genomgång av de skriftliga återkopplingarna bjöds ett mindre antal leverantörer in till enskilda, 
digitala möten. Upplägget beskrevs enlig följande:   

Agenda  

• Kort introduktion om processen och konceptet partnering  
• Dialog kring centrala utmaningar eller möjligheter med samarbetskonceptet partnering och 

jämförelsen/liknelsen med byggbranschen.   

Fokus på mötet är att Eskilstuna/ vård- och omsorgsförvaltningen efterfrågar ett arbetssätt som 
kännetecknas av dialog, och en relation som präglas av öppenhet och ömsesidighet för att kunna 
maximera nyttan för alla inblandade parter. Ett ingående samarbete mellan Eskilstuna som beställare 
och leverantören/partnern som entreprenör, som bland annat innebär att leverantören/partnern tar 
ansvaret att ta fram, införskaffa och leverera de lösningar som behövs utifrån de behovsunderlag 
som har tagits fram.  

Finns det centrala utmaningar eller möjligheter med partneringkonceptet som behöver diskuteras 
innan vi går vidare och kommer närmare en upphandling? Inför mötet vill vi att ni funderar på om, 
och i så fall vilka, centrala utmaningar och möjligheter ni ser.  

Vi har exempelvis identifierat frågan om anskaffningsprocessen där kommunen måste förhålla sig till 
regulatoriska krav (LOU bland annat). Ett partnerskap som vi ser framför oss skulle innefatta att ni 
som partner skulle ta över en del av det arbete, till exempel att konkurrensutsätta underleverantörer. 
Hur ser ni på det upplägget, och vad skulle det innebära för en partner och vad skulle krävas för att 
kunna ta ett sådant åtagande? Vilka kompetensmässiga och organisatoriska krav innebär det -och 
finns den typen av resurser idag?  

På mötena deltog en grupp av tjänstepersoner på Eskilstuna kommun, och valfritt antal deltagare på 
leverantörens sida. Mötena hade formen av en öppen diskussion, och var 45 min långa.  
  
Efter genomförda möten samlades intryck och insikter ihop från deltagarna (från kommunen) och 
diskuterades vid ett gemensamt möte.   
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Sammanställning intryck och insikter  
  
Vår hypotes om att det kan gå att jobba med en helhetspartner verkar hålla!  
Generellt upplevde dialoggruppen att leverantörerna var mycket positivt inställda och intresserade 
av oss och upplägget. Det är mycket positivt och ger oss goda förutsättningar i det fortsatta arbetet. 
Alla dialogmöten som genomfördes var bra och relevanta!  
  
Det finns leverantörer som både vill och kan vara helhetsleverantör  
En förutsättning för en upphandling och affär är att det finns möjliga leverantörer, och konkurrens 
mellan dessa. Vår dialogomgång har visat att det finns flera möjliga alternativ, enskilda och i 
samarbete och det gör att vi kan fortsätta arbetet.  
  
Leverantörerna är redan idag sammankopplade i mer och mindre formella samarbeten  
Under dialogerna insåg vi att leverantörerna i ganska stor omfattning är sammankopplade idag, 
ibland generellt och ofta i olika projekt/leveranser. Det är också tydligt att i princip alla har saker att 
tillföra arbetet.  
  
Arbetssätt och processer är en viktig del av både leverans och resultat  
I de flesta dialoger poängterades vikten av att lyfta fram arbetssätt och processer som en av 
grundförutsättningarna för en lyckad helhetsleverans.  Flera leverantörer lyfte också att det kommer 
att vara avgörande för resultatet i vilken mån vi i kommunen kan svara upp mot leverantörernas 
resurser, och vara beredda på att genomföra de förändringar i arbetssätt som tekniken kan ge 
förutsättningar för. Ett par av leverantörerna lyfter erfarenheten att kommuner underskattar vilka 
resurser man själv måste ha.  
  
Datahantering, dataskydd, hantering av känsliga data, integrationsplattform, säkerhet m fl är 
grundkomponenter som kommer att ingå oavsett vem som är helhetsleverantör  
Av naturliga skäl anger de flesta av leverantörerna det som är deras fokus, som den naturliga starten/ 
grunden i en helhetsleverans. När vi har haft dialoger med flera, och fått flera perspektiv växer det 
fram en bild av att det finns flera möjliga startpunkter, givet att de andra grundkomponenterna också 
finns med. Vi måste arbeta vidare med vilka grundkomponenter som ingår och vilka krav vi har på 
dessa, och i hur stor utsträckning hur man arbetar med dessa ska styra val av partner/ partners.  
  
Verksamhetssystemets roll i helhetsleveransen  
Det verksamhetssystem som hanterar det dagliga arbetet i verksamheten är en viktig komponent i en 
helhetsleverans av välfärdstjänster, och oavsett vilket det är så kommer det att utgöra en kärna i 
arbetet. Det innebär inte som vi ser det att det måste vara samma leverantör som levererar det 
huvudsakliga verksamhetssystemet och är helhetspartner. Det är dock viktigt att tydligt reda ut 
förutsättningarna för helhetsleveransen i relation till de olika kärnsystem som finns och kommer att 
finnas. Överhuvudtaget behöver det arbetas vidare med hur en helhetsleverantör ska förhålla sig till 
befintliga lösningar och teknik.  
  
Framtidssäkring och ägandeskap  
Ett långt och omfattande åtagande kräver tydliga och mätbara mål som håller över tid. Avtal och 
arbetssätt behöver kunna säkra upp att nyckelpersoner kommer och går, och också att styrningen 
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kan ändra inriktning. Det är också viktigt inför en upphandling att ta fram vad som händer när avtalet 
löper ut och vad som händer med avtal med underleverantörer.  
  
En del i denna fråga är också den om ägandeskap av framtagna lösningar, redan under 
avtalsperioden och efter densamma. Systemförvaltning och integrationsförvaltning är, tillsammans 
med ägandeskap en fråga som lyfts som förslag för kommande dialoger.  
  
 
Sammanfattning och nästa steg   
 
Utifrån dialogerna och vårt interna arbete har vi definierat ett antal leveranser som vi har att göra på 
hemmaplan, och som i olika omfattning sedan kommer att vara underlag i kommande dialoger. 
Dessa kommande dialoger kommer sannolikt ha olika utformning, och kan vara såväl möten som 
informationstillfällen som skriftliga frågerundor.  
  
Leveranserna är i nuläge under planering, och mer specifik tidplan kommer att kommuniceras 
senare.  
  
Estimat av värdet på avtalet, modell för förväntat resultat  
Vård- och omsorgsförvaltningen har startat upp ett arbete med att beräkna vilken slags 
värde/omfattning vi ser framför oss för Helhetsleverans välfärdstjänster. Detta ska vi sedan då 
använda för att definiera det uppskattade värdet av upphandlingen/avtalet med en partner och svara 
på leverantörernas berättigade fråga om hur stora värden det rör sig om, och möjligen vara underlag 
i nästa nivå/omgång av dialog.  
  
Förslag på utformning av upphandlingsunderlag  
Som grund för fortsatta diskussioner tar projektet fram ett förslag på utformning av 
upphandlingsunderlag med ingående delar. Delar av underlaget kommer att utgöra underlag för 
leverantörsdialog i senare skede.   
  
Beskrivning av vård- och omsorgsförvaltningens nuläge med avseende på digitalt stöd  
För att kunna ge leverantörer en bild av vad man har att förhålla sig till behöver vi på en 
övergripande nivå beskriva vård- och omsorgsförvaltningens nuläge med avseende på digitalt 
stöd.  Beskrivningen ska ge möjlighet att få insyn i vad som finns idag, vilka utvecklingsprojekt som är 
i gång, och var det finns identifierade behov som ingår i förväntningarna på en helhetsleverans av 
välfärdstjänster. Till beskrivningen har vi förhoppningen att kunna bifoga en skiss över förväntat ny-
läge. Längre fram i processen när en partner är på plats sker inventeringen av befintlig miljö och 
framtidstankar mer i detalj.  
  
Under dialogerna har det varit tydligt att arbetssätt och processer är en central del av en 
helhetsleverans av välfärdstjänster. Även om stora delar av det kommande arbetssättet kommer att 
arbetas fram tillsammans med en kommande partner, finns det etablerade processer och arbetssätt 
som utgör en förutsättning på samma sätt som befintlig teknik. Därför ska beskrivningen av nu- och 
nyläge också innefatta förutsättningar för och krav på arbetsprocesser.   
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Beskrivning av förutsättningar och krav för IT/arkitektur/teknik samt övriga förutsättningar och 
principer  
För att kunna ge leverantörer en bild av vad man har att förhålla sig till behöver vi beskriva 
kommunens nuläge med avseende på av förutsättningar och krav för IT/arkitektur/teknik och övriga 
förutsättningar och principer. Förutom IT kan detta vara krav för inköp, miljöhänsyn mm som 
övergripande har beslutats för kommunen /kommunkoncernen.  
Beskrivningen ska ge möjlighet att få insyn i vad som finns idag, vilka utvecklingsprojekt som är i 
gång, och var det finns identifierade behov som ingår i förväntningarna på en helhetsleverans av 
välfärdstjänster. Till beskrivningen har vi förhoppningen att kunna bifoga beskrivningar av 
målarkitektur och utvecklingsplaner.  
  
 

Vänliga hälsningar 

Anna B Karlsson, Upphandlare  
anna.karlsson@eskilstuna.se  
Upphandlingsenheten, Eskilstuna Kommun  
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