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Landstingsstyrelsen

Återrapportering av samordnande kategori A
upphandlingar som slutförts år 2015
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
I ärendet återrapporteras resultatet av de samordnade kategori A
upphandlingar som slutförts under år 2015.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av genomförda samordnade kategori A
upphandlingar under år 2015.
Landstingsrådsberedningens motivering
Av riktlinjerna till landstingets upphandlingspolicy framgår att
landstingsstyrelsen årligen ska erhålla en rapport avseende de samordnade
kategori A upphandlingarna som avslutats.
Samordnad upphandling är när två eller flera förvaltningar/styrelser eller
bolag gemensamt anskaffar varor eller tjänster av samma slag. Samordnade
upphandlingar leder till såväl direkta som indirekta besparingar genom
volymer och arbetsmetodik.
Även kvalitetsaspekter och följsamheten till av landstinget uppsatta mål
förbättras och underlättas.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 mars 2016
Förteckning över genomförda samordnade kategori A upphandlingar 2015

Torbjörn Rosdahl
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Återrapportering av samordnande kategori A
upphandlingar som slutförts år 2015

Dnr..

Ärendebeskrivning

I ärendet återrapporteras resultatet av de samordnade kategori A
upphandlingar som slutförts under år 2015.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 mars 2016
Förteckning över genomförda samordnade kategori A upphandlingar 2015
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna rapporteringen av genomförda samordnade kategori A
upphandlingar under år 2015.
Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Ärendet innehåller en redovisning av samordnade kategori A
upphandlingar som genomförts under år 2015 samt en sammanfattande
beskrivning av utfallet av dessa.
Under år 2015 avslutades 71 samordnade kategori A upphandlingar. Av
dessa genomfördes 63 av SLL Upphandling och övriga åtta upphandlingar
av andra förvaltningar eller bolag. Den årliga omslutningen för de
samordnande avtalen som genomförts av SLL Upphandling uppgick till ca
1305 miljoner kronor i 2015 års avtalsvärde. Den ekonomiska
uppföljningen av upphandlingar som genomförts av SLL Upphandling
under 2015 visar på en årlig besparingspotential om 97 miljoner kronor.
Med beaktande av samtliga upphandlade avtal under 2015 och den totala
avtalstiden för dessa avtal inklusive förlängningar, är den sammanlagda
besparingspotentialen 390 miljoner kronor.

Kokt 1

Stockholms läns landsting

2(5)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-03-08

I alla de upphandlingar som genomförts av SLL Upphandling har krav
ställts på tillämpning av landstingets miljöprogram och på uppfyllande av
landstingets uppförandekod för leverantörer.
Bakgrund
Av riktlinjerna till landstingets upphandlingspolicy framgår att
landstingsstyrelsen årligen ska erhålla en rapport avseende de samordnade
kategori A upphandlingarna som avslutats. Kategori A upphandlingar utgör
samordnade upphandlingar där anskaffningen som sådan inte förändrar
inriktning eller mål för de verksamheter som deltar. Samordnad
upphandling är när två eller flera förvaltningar/styrelser eller bolag
gemensamt anskaffar varor eller tjänster av samma slag. Ofta är behoven
likartade och avser varor eller tjänstebehov som är ständigt återkommande.
Ekonomiskt resultat av g e n o m f ö r d a samordnade kategori A
upphandlingar under år 2015

Redovisningen avser 63 samordnade A upphandlingar som SLL
Upphandling avslutat år 2015. Genomsnittlig avtalslängd för dessa
upphandlingar är 2,3 år med en genomsnittlig förlängningsoption om
ytterligare 1,7 år.
För två av upphandlingarna har inget avtalsvärde kunnat beräknas
eftersom det är fråga om nya tjänster, en ny kommunikationstjänst och en
ny sjuksköterskeutbildning. Resterande 61 upphandlingar omsluter
årligeni 305,2 miljoner kronor i 2015 års avtalsvärde.
För 17 av upphandlingarna med sammanlagt 245 miljoner kronor i årligt
avtalsvärde har något ekonomiskt utfall inte kunnat uppskattas. Detta dels
då nya områden upphandlats med få anbudsgivare till exempel digital
mediadistribution och diskdesinfektorer dels då kontraktsföremålet har
ändrats över tid till exempel avtalet för ljuskällor samt dels då områden
upphandlats med avropsformen förnyad konkurrensutsättning såsom
konsulttjänster för rekrytering.
De återstående 44 upphandlingarna med en årlig omslutning på 1151,5
miljoner kronor, har i huvudsak värderats genom en jämförelse med
tidigare upphandlingar med samma volymer. I tre beloppsmässigt mindre
upphandlingar har besparingar bedömts mot medelanbud då upphandlade
avtalen har förändrats betydligt vilket medför att det inte finns något
referensvärde från tidigare upphandling att tillgå.
Den totala besparingseffekten för de 44 upphandlingarna är 97,4 miljoner
kronor årligen eller 8,5 96. Med beaktande av en genomsnittlig avtalstid och
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en genomsnittlig förlängningsoption uppskattas den sammanlagda
besparingspotentialen till cirka 390 miljoner kronor.
1

Ekonomiskt resultat f ö r samordnade A-upphandlingar

År 2011
Totalt upphandlat
värde miljoner kronor,
årsvärden
Andel som värderats
Besparingspotential i
procent

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

1 016,9

1511,8

0,86

0,78

o,95

0,86

0,88

13,97 %

9,55%

22,9%

14,1%

8,5%

724,9

1305,2

513,4

Avtalsförvaltning

Prisjustering
Det totala årliga avtalsvärdet under år 2015 för de samordnade
upphandlingarna var knappt 2 900 miljoner kronor. Av dessa har avtal till
ett värde om 1 071,5 miljoner kronor varit föremål för prisjusteringar.
I genomsnitt begärde leverantörerna 4,55 % i prishöjning. Efter förhandling
blev utfallet istället en prissänkning med 1,73 % i genomsnitt. Detta värde
kan jämföras med den allmänna prisutvecklingen, Konsumentprisindex
(KPI), där minskningen från december 2014 till december 2015 var 0,05 %.
Ekonomiskt resultat vid prisjustering av samordnade avtal

År 2011
Totalt prisjusterat
värde miljoner
kronor, årsvärden
Begärda
prisförändringar
Förhandlade
prisförändringar
Ökning konsumentprisindex

577,6

År 2012
623,3

År 2013
641,8

År 2014
858,8

År 2015
1 071,5

2,36%

2,41 %

2,54%

2,32%

4,55%

1,39%

0,31%

2,16%

2,23%

-1,73%

2,30%

- 0,10 %

0,14 %

-0,31%

0,05%

Besparingspotentialen är beräknad utifrån oförändrat köpmönster och
oförändrad volym jämfört med tidigare avtalsperiod alternativt vid nyanskaffning,
uppskattad volym.
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Landstingets miljöprogram
I alla 58 upphandlingar genomförda av SLL Upphandling har landstingets
miljöprogram beaktats. Under året har 15 avtal följts upp avseende ställda
miljökrav.
Uppförandekodför leverantörer
Krav enligt den av landstingsfullmäktige beslutade uppförandekoden för
leverantörer har ställts i 58 av upphandlingarna.
Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring
I 20 av upphandlingarna finns en upphandlingsstrategi som innehåller
dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkring.
Facklig samverkan
Samtliga genomförda samordnade upphandlingar har kommunicerats med
landstingets centrala samverkansgrupp i enlighet med riktlinjerna för
upphandling.
Anpassning av förfrågningsunderlag till s m å och medelstora
företag
Samordnade A-upphandlingar där förfrågningsunderlag anpassats
till s m å och medelstora företag*
År 2011
År 2012
År 2013 År 2014 År 2015

Procent anpassade
upphandlingar, av
totalt antal

76%

77%

61%

56%

30%

Procent
upphandlingar där
små och medelstora
företag fått avtal, av
anpassat antal
Medelantal små och
medel-stora företag
som fått avtal i
anpassade
upphandlingar

66%

83%

88%

67%

79%

6,3

5,2

8,6

3,4

5,2

*Med små och medelstora företag avses här företag som har färre än 50 anställda. Fr o m
2015 bedöms att företagen till större del inte ägas av annat företag.
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Vid 30 % av de samordnade upphandlingarna under 2015 har
förfrågningsunderlaget anpassats till små och medelstora företag, vilket
innebär vid 19 av 63 upphandlingar. 179 % av de anpassade
upphandlingarna har i medeltal 5,2 små och medelstora företag erhållit
avtal under år 2015.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser uppkommer till följd av detta beslut.
Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeslcrivning i detta ärende.
C

Landstingsdirektör
Anne Rundqnist
Chefsjurist
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FÖRTECKNING GENOMFÖRDA
UPPHANDLINGAR 2015

Förteckning över genomförda samordnade kategori A
upphandlingar år 2015
Nedanstående kategori A upphandlingar har genomförts under år 2015.
De uppskattade värdena är beräknade på tidigare förbrukning.
Administrativa varor och tjänster

Mkr/år

Kommunikationstjänster;
Mediebyrå
Mötes- och evenemangstjänster
Mätningar, undersökningar och verktyg för webbenkäter
Mångkulturell kommunikation
Kommunikativa tillgänglighetstjänster

50

Kreativ kommunikationsbyrå
Strategisk varumärkesrådgivning och design
Mediebyråtjänster
Digitala kommunikationsplattformar
Grafisk originalproduktion
PR-tjänster
Strategisk kommunikationsrådgivning
Fotograftjänster
IT-produkter och tjänster;
Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar
och tillbehör
Dokumentproduktion, skrivare, fax och scanner
Server A, B och C
Lagringsmedia och säkerhetsprodukter med
IT-tillbehör inkl. ergonomiska hjälpmedel

9
15
20
30

Konsulttjänster;
Konsulttjänster Chef och medarbetarutveckling
Konsulttjänster Ekonomiska och finansiella området
Konsulttjänster och utbildning inom miljö och hållbarhet
Konsulttjänster Rekrytering
Konsulttjänster Strategi & Management

5
35
3
4
12

3
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Övrigt;
Fruktkorgar

20

Konferensbokningstjänst

35

Ljuskällor

3,5

Medarbetarenkät

5,5

Pensionsadministrationstjänster

7

Uppdragsutbildning
(specialistutbildningar inom vård och omsorg)

5

Samordnade Upphandlingar som genomförts av LOCUM
Tekniska konsulter, byggprojektledning
Projekterande konsulter El, Allmäntele och
Fastighetsnät för informationsöverföring,
Arkitekttjänster
Ovan nämnda områden omfattar sammantaget 50 Mkr /år
Samordnade upphandlingar med andra
kommuner och landsting via SKL Kommentus

Mkr/år

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk

0,5

Resebyråtjänster

50

Läkemedel och övriga förbrukningsartiklar för sjukvården

Mkr/år

Läkemedel på rekvisition 2015

500

Licensläkemedel på rekvisition

8
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Lagerberedningar på rekvisition

8

Peritonealdialysvätskor och tillbehör

25

Vacciner och diagnostiska medel, Tuberkulosdiagnostikum

4

Sängar och bäddutrustning

11

Näringspreparat med tillbehör

14

Inkontinensartiklar

30

Tryckmätningsset

3

Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar

10

Patientidentifikation

6

Medicinska gaser och tillbehör

20

Steriliseringsprodukter

7

Radiofarmaka

8

Pacemaker och ICD

45

Undersökningshandskar

28

Sårvård special – hälsoekonomi

5

Skelettimplantat - Höft- och knä, axel och arbågsproteser

68

Skelettimplantat – Ryggimplantat

3

Skelettimplantat - Artroskopiska Implantat

6

Hjälpmedel

Mkr/år

Manuella rullstolar

30,5

Personlyftar

5,2
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Medicinteknisk utrustning

Mkr/år

Anestesiarbetsstationer till Nya Karolinska Solna (NKS)
och Karolinska Universitetssjukhuset

*

Blodvärmare, utrustningsgrupp A, B och D

5,2

CTG

1,6

CTG

0,2

Disk desinfektorer & torkskåp för flexibla endoskop

0,9

Digital Media distribution

10,2

Intertekala smärtpumpar

0,25

Invasiva vuxenventilatorer till Nya Karolinska Solna (NKS)
och Karolinska Universitetssjukhuset

4,4

Invasiva barnventilatorer till Nya Karolinska Solna (NKS)
och Karolinska Universitetssjukhuset

2,5

Invasiva neonatalventilatorer till Nya Karolinska Solna (NKS)
och Karolinska Universitetssjukhuset

0,6

Non-invasiva vuxenventilatorer

4,5

Strålskärmad skyddsventilationsutrustning

4,5

Sugpumpar och Förbrukningsmaterial

4
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Upphandlingar anmälda år 2015 eller tidigare som är pågående eller
där tilldelningsbeslut kommer att fattats efter årsslutet 2015

Arbetsanpassade glasögon (Endast city området)

3,5

Bemanningstjänster administrativa

40

Bevakning manuell

40

Dokumentproduktion MFP

20

Dokumentproduktion, etikett skrivare

1

Fordon

*

Försäkringsmäklare

5

Inkassotjänster

28

IT-konsulttjänster Verksamhetsutveckling och strategi

37

IT-konsulttjänster Ledning och styrning

37

IT-konsulttjänster Systemutveckling och -förvaltning

37

IT-konsulttjänster Systemutveckling och -förvaltning, webb

37

IT-konsulttjänster Test

38

IT-konsulttjänster Infrastruktur

38

IT-konsulttjänster Support

38

IT-konsulttjänster Informationssäkerhet

38

Järnhandelsvaror

25

Konsulttjänster Säkerhetsområdet

0,5

Kuvert, visitkort och korrespondenskort med tryck

3

Livscykelhanteringstjänst för IT – arbetsplatsutrustning

*
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Mediabevakningstjänster

2

Måltidskuponger/kort

20

SLL Net fjärrkommunikation

*

Prenumeration av tidningar och tidskrifter

3,7

Storköksutrustning

10

Transporttjänster, tunga transporter

25

Teknisk Bevakning

30

Utskriftstjänster
6
(mottar filer för bearbetning, utskick elektronisk faktura el.
utskrift, utskick av försändelser i pappersform m el.
utan bilaga, arkivering fakturabild, sortering efter postnr, kuvertering)
Översättningstjänster

3

Läkemedel och övriga förbrukningsartiklar för sjukvården

Mkr/år

Operationshandskar

10

Skyddsprodukter för röntgen

*

Instrument av operationskvalitet

8

Anestesi- och intensivvårdsartiklar

50

Sårvård special

25

Operationshandskar

10

Fysioterapiprodukter

8

Kopparspiraler

1

Centrala katetrar med tillbehör

10
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Diabeteshjälpmedel

2

Patientnära analysinstrument och snabbtester
(tidigare Tester och Reagenser)

20

Operationsartiklar

70

Sårvård med undertryck

6

Undersökningsmöbler och rullande materiel

4

Instrument i operationskvalitet

*

Skelettimplantat – osteosyntes

40

Tjänster för sjukvården

Mkr/år

Bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård

185

Språktolkar, tjänster – del av upphandling

80-100

*. Avtalsvärde är ej möjligt att uppskatta i detta läge.
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