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PÅGÅENDE UPPHANDLINGAR 2019

Lena Larsson
Inköpschef
Inköp och Upphandling

Aktuella upphandlingar
▪ För närvarande pågår 42 upphandlingar som är knutna
till regionstyrelsen
▪ Totalt antal är 130 pågående inkl. HSN
▪ 30 inkomna utdelade uppdrag i år januari – mars (143
st 2018)
▪ 11 inkomna uppdrag på kö
▪ 6 rullande ramavtalsupphandlingar på kö

Ett axplock
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Genomlysning av IT
It-drift
JAMTNÄT – telekommunikation tillsammans med länets kommuner
Kontorsmaterial
Livsmedel
Särskild kollektivtrafik - Länstrafiken
VÄLTELprojekt -välfärdsteknologiska TestLab
Rakel inomhustäckning på Ösd sjukhus
Flertal regionupphandlingar
–
–
–
–

Ortopediska implantat
Radiofarmaka (radioaktiv isotop som används vid röntgen)
Läkemedelsförsörjning
Pensionsadministration

Kategorier där vi gör inköp och upphandlingar
Övrig material och tjänster (bemanning, konsulter, resor)
Fastighet
IT och kommunikation
Fordon
Transport
Facility management (livsmedel, tvätt)
Vårdrelaterad utrustning och förbrukning (hjälpmedel, sängar, sårvård,
nutrition)
▪ Läkemedel och tillhörande tjänster
▪ Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster (kirurgi, specialisttandvård)
▪ Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror (produkter för anestesi,
implantat)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur mycket köper vi för?
Total upphandlingsbar volym
1.444.266.961kr
8%

Oupphandlad volym 8 %
113.619.738 kr

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Skattebetalarnas pengar

92 %

Leverantörsföljsamhet 92 %
1.330.647.222 kr

Observera !
Samtliga uppgifter i detta material är framtagna med ProDivermodell
leverantörsföljsamhet vilken är konstruerad och avgränsad i syfte att
följa leverantörsköp.

Källa: ProDivermodell Leverantörstrohet
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Uppdrag och ramavtal
▪ Upphandlingsuppdrag kommer in via vår funktionsbrevlåda FBL Nya upphandlingar
▪ Återkommande ramavtal inom en fyraårs cykel
▪ Bevakar investeringar enligt beslutad investeringsbudget
▪ Frågor via funktionsbrevlåda FBL Fråga inköp och upphandling
▪ Beställningar via funktionsbrevlåda FBL Beställningar till Inköp och upphandling

Utmaningar
▪ För regionens investeringar på 95 mkr, finns regler för hur investeringar ska hanteras

▪ För regionens övriga inköp ca 1,4 mkr/år finns inga särskilt dokumenterade regler än
upphandlingspolicyn och delegationsbestämmelserna för respektive nämnd
▪ Idag ingen planering av andra inköp än investeringar

Utmaningar

Framgång

▪ Process för instyrning av uppdrag
▪ Delegation av viktiga upphandlingar
▪ Tjänstehanteringssystem

▪ E-handel med breddinförande
▪ Utbildning och information – nå ut med information
▪ Utökad inköpsservice

Framgångsfaktor för en lyckad inköpsprocess
▪ Nyckel till framgång och störst utmaning kommer att vara att
driva detta som ett regionövergripande initiativ som kräver
prioritering, engagemang och driv på alla nivåer inom
organisationen. Chefsansvar men det är också den enskilde
medarbetarens ansvar. I grunden handlar det om ett förändrat
sätt att arbeta med inköp.

Nya lagar som träder i kraft under året
▪ Den 1 april träder lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till
följd av offentlig upphandling i kraft och gäller från inköp från
första kronan. All fakturering till oss ska elektroniskt.
(Undantag finns för sekretessfakturor, hyror, redan ingångna
avtal etc.)

▪ Nya regler för upphandling av välfärdstjänster 2019

