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Inköp av varor och tjänster inom VLL (2016 siffror)
Top 10

Summa Sjukvårdsmateriel
1447091676,78
Summa Mark och byggnader
340243877,70
Summa Fastighet
267394121,80
Summa Köpta tjänster - vårdtjänster
251046656,16
Summa Lämnade bidrag
205583549,07
Summa Köpta tjänster - utomlänsvård 201770392,02
Summa IT
180438012,56
Summa Primärvård privata
129170975,22
Summa Personal
114211137,20
Summa Köpta tjänster - Övriga tjänster
111633994,51
Top 10 står för 76% av totalen
3248584393,02

Vi köpte för totalt 4,1 Miljarder (2016)
De 25 största leverantörerna står för 2,1 Miljarder

Vi har total 6132 leverantörer och lägger upp omkring 200 nya varje år
Hanterar omkring 210 000 fakturor.
Mängden leverantörer gör det svårt att få till en bra styrning för avtalsförvaltning som
metod

Påverkansfaktor mellan upphandlingen vs andra
verksamheter

Den största kritiken är kopplat mot upphandlingen som funktion, däremot är deras påverkansfaktor
endast 10% av totalen över tid.
Den största kostnadsreducerings potentialen ligger i de övriga 90% ,där ligger inte vårt fokus.

Inköpsarbetets potentialer och påverkansfaktor
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Oavsett bransch följer möjligheten att påverka priset samma princip. Det som skiljer oss mot många andra
företag är funktioner inom logistik processerna för ytterligare kostnadsreduceringar.
Inköpsorganisationen behöver spegla vårt behov. Vi har ett stort behov att effektivisera varuflödet från
beställning till faktura oavsett sortiment (L/T, lagerkostnad, omsättningshastighet mm)
Det finns stora besparings potentialer inom flera produktområden

Grund tesen , för att genomföra kostnadsreduceringar

Tesen
Minska antal leverantörer i
samma produktområde till
kostnadseffektiva och
avtalade flöden

Flytta över volym och
sortiment på rätt
flöde -5% (15MSEK)

Erfarenheten
När vi har gjort dessa
justeringar får vi positiva
effekter på kostnaden
,avtalstrohet, avtalskontroll och
styrning av beställningar

Kostnadsdämpningar

Vi saknar avtal och strategi för flera områden vilket gör att kostnaden riskerar att öka.
Exempel är b.la toner skrivare och kopiatorer.
Det finns många exempel där vi inte är ute i tid och tvingas köpa varor/tjänster för ett högre
pris.
Orsaken är att avtalsägandet är oklart och verksamheten har bristande kontroll när avtalen
löper ut och då startar processen för sent. Det negativa är att underlagsarbetet blir inte
gjorda med tillräcklig god kvalité. Vi riskerar att köpa för dyrt mot det faktiska behovet
eftersom analys, strategi och taktik i många fall saknas.
Vi har inte avtalsförvaltning inom alla områden därför löper vi en stor risk att missa
leverantörsbrister i form av pris diffar, bristande kvalité och leverans.
Rollen som strategisk inköpare ska vara den som bevakar och initierar uppdrag utifrån
löpande analyser av sitt produktsortiment.
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VLL saknar två viktiga roller som normalt finns i större
organisationer
-Strategiska inköpare och logistikutvecklare

Beställar- och avropsenheten

E-handelsförvaltning

Nuvarande organisation har flera funktioner vilket gör det svårt att fokusera på inköpsprocessen . Roller
för ”strategiskt inköp” och avtalsförvaltning finns men inte i den nivån som krävs.

Förslag på VLL produktkategori indelning baserat på nationell std

Vägvalen
Prestandan och kritiken mot
upphandlingsfunktionen

Kultur/insikt i grunderna för
strategiskt inköpsarbete

”Reformera”

Köpbeteenden

Nuvarande
organisation/roller/kompetens

Totala inköpsvärdet och
dess möjligheter

”Plåstra”

Tidigare
utredningar/rapporter

Reformera innebär att vi skapar en organisation
med rätt kompetens, klara roller och ansvar som
kan driva kort/långsiktiga kostnadsreduceringar
samtidigt som vi löser problemen med lång
upphandlings L/T,tid från verksamheten och
avtalsförvaltning.
Plåstra är inget bra alternativ för VLL
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Brister vi ser i detta flöde är
- Oklarheter omkring vem som är avtalsägare och kommersiellt ansvarig
- Vem som äger och ansvarar över sortimentet
- Verksamheten lägger tiden för att bevaka när ska man starta upphandlingen
och lägger mycket tid att skapa underlag för själva upphandlingen
- Avtalsförvaltning sker men i liten utsträckning
- Analys, strategi och taktik inom produktsortiment sker men inte i den
utsträckning som krävs för att möjliggöra kostnadsreduceringar/dämpningar i
högre grad

Förändringar i processflödet (imorgon)
Upphandlingens huvudansvar(Gult)

Verksamhetens/strategiska
inköparens ansvar(Blått)

Verksamhetens
behov av varor
eller tjänster

produktsortiment

Delat ansvar
Verksamheten styr/äger behovet.
Inköp och verksamheten har ett delat ansvar över
sortimentet i form av kostnadsreduceringar och
dess innehåll.
Ny roll Strategiska inköpare
Vi tillsätter strategiska inköpare som analyserar och
driver kostnadsreduceringsaktiviteter som man
tillsammans med linjen beslutar och genomför.
Den strategiska inköparen ligger framkant för god
utveckling av sortimentet.
Den strategiska inköparen skapar grundunderlag
för upphandlingen.
Den strategiska inköparen kan var avtalsägare men
är alltid kommersiellt ansvarig
Den strategiska inköparen följer upp och förvaltar
avtal. Fokus på kostnad,kvalite och leverans
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Vi reducerar upphandlings L/T genom att strategiska inköparen har en
närmare kontakt med verksamheten och skapar grundunderlagen.
Inköparen är alltid kommersiellt ansvarig men kan också vara
avtalsägare. Jobbar aktivt med kostnadsreducerande/dämpande
aktiviteter tillsammans med verksamheten.
Avtalsförvaltning är en metod inte en funktion. Ingår i normalt
strategiskt inköpsarbete

Logistik imorgon utgåva 1.0
VC område
Inköp 1.0
Miljö 2.0
1 avd chef ”extra”

Strategiskt inköp
1.0

Upphandling
1.0

Upphandlare 12
Strategiska inköpare 9 st
2 tjänster från upphandlingen på sikt
5 tjänster från affärsutv.
2 ”extra” tjänster

Sortimentsuppdelningen för de strategiska
inköparna bygger på SKL nationella std och det
innebär att varje VO/stabsområde får
strategiska inköpare kopplat mot sina
produktområden . Vilket i sin tur ger bättre
möjligheter för kostnadsreduceringar,
utveckling, högre kvalité och bättre styrning än
idag
Fullt utbyggt ser vi möjligheter att löpande
sänka/dämpa kostnadsökningar motsvarande 3540 MSEK år

Logistik 1.0
5 Operativa Inköpare
1 logistik utv extra tjänst
5 mtrl admin
1 mtrl konsulent

Organisationen, arbetssätt, rutiner
och metoder ska spegla en normal
inköpsprocess.
För de volymtunga produktområden kommer
vi jobba teambaserat.
(Verksamhet-Strategiskt inköp-UpphandlingLogistik)

Målet med denna organisation
• Bättre kontroll, uppföljning och avtalsförvaltning
för våra avtal
• Kostnadsreduceringar/dämpa kostnadsökningar
• Minska nedlagd tid för verksamheten vid
upphandlingar
• Förbättra flödet från beställning till förbrukare,
beställningsmetoder, logistik, lager och
fakturahantering
• Möjliggör en bättre styrning för linjeansvariga

beslut och ledningssystem för produktområden
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Månad
Inköp ledningsgrupp

KPI
Rapport

Investeringsråd

Inköp ledningsgrupp
Produktområde 1

Produktområde 1

Produktområde 2

KPI
Rapport

Produktområde 2
Produktområde 3

Produktområde 3

Produktområde 4

Produktområde 4

Produktområde 5

Produktområde 5

Ett produktområde består av ansvarig strategisk inköpare
och utsedda verksamhetsansvariga.
Syfte med mötet är att löpande rapportera status utifrån
fast agenda.
-Produktsortimentsförändringar
-Status upphandlingar
-logistik frågor
-Investeringsbegäran

