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Uppgiftslämnare och kontaktperson:
Resultatenhet

Kontaktperson

E-postadress

Telefonnummer

3610 KUN

Monica Lagergren

Monica.lagergren
@kun.sll.se

08-690 51 05

Instruktioner för uppgiftslämnande:

Vänligen besvara så långt möjligt och med så bra kvalitet som möjligt.
Frågeformuläret består av ett antal frågor som syftar till att besvara hur
förvaltningen/bolaget arbetat med upphandling under året.
Upphandlat 2007
Under denna punkt uppger ni totalsumman av de upphandlingar ni avslutat under 2007
d v s där tilldelningsbeslut tagits och avtal tecknats. Upphandlingarna skall ha
genomförts i enlighet med LOU och SLL:s upphandlingspolicy.
OBS! Särskilj de upphandlingar som ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.
Upphandlingar över 7 basbelopp
Totalsumma i mkr
Utfall av upphandlingarna.
enligt avtal
Beräknad ökad / minskad kostnad i
relation till föregående år (i %) *
0
Utan stöd av SLL
Upphandling
Med stöd av
SLL Upphandling

0

-

* Ny uppgift för i år, gör så gott ni kan och kommentera nedan hur ni lyckats.

Här anger ni totalsumman av de direktupphandlingar som ni genomfört under 2007
som genomförts i enlighet med LOU och SLL:s upphandlingspolicy
Direktupphandlingar över 50 000kr men under 7 basbelopp

4
Totalsumma i mkr
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Prisjusterats 2007
Under denna punkt redogör ni för de förhandlingar/justeringar/överenskomna
prisförändringar ni gjort i pågående avtal som skall gälla framåt. OBS! uppgifterna avser
endast avtal från tidigare upphandlingar.
Gällande avtal som prisjusterats under 2007.
Total avtalsvärde/år i
mkr i utgick ifrån.
-

Beräknad ökad / minskad kostnad
i relation till föregående år (i %)
-

Finns det avtal som ni inte gjort några prisförändringar för under 2007 , Ja
Om ja , hur stort är avtalsvärdet

Nej

Kostnadsbesparande åtgärder
Här kommenterar ni om ni genomfört någon åtgärd som kommer att innebära
kostnadssänkningar. Ex, flera enheter går ihop och gör en större upphandling och
därmed får ett bättre pris.

Året som gick
Under denna punkt lämnar ni uppgifter om händelser gällande upphandling/inköp som
skett under 2007 av något av större karaktär som exempelvis Upphandlingssystem,
Inköpssystem, Kompetenshöjande åtgärder, Granskning/revision.

Framtiden
Här kommentera ni om det planeras något av större karaktär gällande
upphandling/inköp, under 2008 värt att nämna i bokslutet.

Kvalitetsarbete
Här anger ni hur ni säkerställer kvalitén i upphandlingsarbetet
En upphandlingsstrategi
En framtagen och
En dokumenterad och
som är dokumenterad
dokumenterad lokal
standardiserad
och som regelmässigt
upphandlingspolicy som upphandlingsprocess som
görs före en upphandling
följs
följs
påbörjas
2006

Fel! Hittar inte referenskälla.

2007

2006

2007

2006

2007
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Ja

Ja

Ja

Ev kommentarer till ovan:

Medarbetarstatistik
Här anger ni hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp resp
upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare har i sin tjänst till viss del att upphandla/göra
inköp så uppskattar ni hur stor den delen är). De som avropar ute i vården skall ej tas
med här.

Antal Heltidstjänster :
Ev kommentarer till ovan:

Inköpare
2006
2007
0
0

Upphandlare
2006
2007
0
0

Överprövningar
Här anger ni antal överprövningar med totalt avtalsvärde dels där SLL fått rätt och dels
där motparten fått rätt.
SLL har fått rätt och ärendet har blivit:

Antal:

- avslaget
2006 2007
0
0

- avskrivet
2006 2007
0
0

Antal:

SLL har fått fel och göra:
- om
- en rättelse
upphandlingen
2006
2007
2006
2007
0
0
0
0

- återkallat
2006 2007
0
00
Ärenden som
fortfarande är öppna
31/12-07
2007
0

Här anger ni :
Upphandling som överprövats (ej de som SLL Upphandling ansvarat för)
upphandlingens totala avtalsvärde
hur många timmar handläggaren lagt ner på överprövningen
ev merkostnad med anledning av överprövning (exkl befintlig personal)
ev skadestånd* (mkr) pga överprövningarna.

Fel! Hittar inte referenskälla.
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*Skadestånd kan vara aktuellt om en leverantör anser att han lidit eller kan komma att lida skada. Talan
om skadestånd skall då väckas vid allmän domstol inom ett år. Utdrag ur LOU.

Upphandling som blivit överprövad

Ev kommentarer till ovan:

Fel! Hittar inte referenskälla.

Totalt
avtalsvärde

Nedlagd
intern tid

Total
merkostnad

Skadestånd,
Mkr*

