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Rapport gällande regionstyrelsens
uppföljning 2017 av ramavtal och
avtalstrohet samt årsplan för
upphandlingar
Region Jämtland Härjedalen är som offentlig verksamhet skyldig att följa lagen om
offentlig upphandling, LOU. Upphandling skall genomföras i enlighet med gällande
lagstiftning och regelverk och med iakttagande av landstingets politiska beslut,
inriktningsdokument och policys.
Av de upphandlingar som genomförs, resulterar ett antal i ramavtal som löper
under en period av maximalt 4 år. Upphandlingsenheten hanterar även oplanerade
upphandlingar som inkommer i form av uppdrag från verksamheterna. Under 2016
inkom 140 uppdrag av varierande behov och är ofta av brådskande karaktär.
Förutom dessa uppdrag, inkom 256 uppdrag avseende bemanning.
Investeringsrådet infördes under 2015 vilket innebär en tydligare överblick över
kommande investeringar. Som ett resultat har vi möjlighet att planera
upphandlingar av investeringar över 250 tkr, vilket är positivt.
Under 2016 påbörjades och genomfördes 193 stycken olika upphandlingar som i sig
resulterade i ännu flera avtal. Detta då stora förbrukningsupphandlingar ofta
resulterar i avtal med flera olika leverantörer.
Alla avtal rapporteras i Raindance för att vi ska kunna följa upp dessa i modellen för
avtalstrohet. Modellen är ett analysverktyg och låg i träda mellan 2010-2016 då
tjänsten som ansvarade för modellen togs bort.
En ny tjänst som avtalscontroller tillsattes augusti 2016. Avtalscontrollern ansvarar
för modellen som under hösten 2016 har uppdaterats för att kunna vara ett
analysverktyg för verksamheterna och ett verktyg för upphandlarna att genomföra
spendanalys i samband med förberedelse av nya upphandlingar. Modellen är även
det verktyg vi har för att mäta avtalstrohet av leverantörsavtal. I modellen har
exkluderats alla konton rörande tillgångar, skulder, intäkter, rena
personalkostnader ex. månadslön, semester etc.
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Avtalstroheten har varierat under åren och resultatet för 2015 låg på 87 % och målet
på 90 %. För 2016 ser vi en positiv utveckling med en avtalstrohet på 91 % vilket
innebär att vi nådde målet på 90 %.
Upphandlingsplan för upphandlingar 2016 ligger som separat bilaga.

