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Besvarande av skrivelse från Dag Larsson(s) om att
avbryta verksamhetsövergången vid Hjälpmedel Syd

Ärendet
Efter upphandlingsförfarande beslutades i HSN den 17 juni 2008 att
Sodexo Hjälpmedelsservice skulle driva Hjälpmedelscentralsverksamheten
i norra länet. MedNet AB skulle driva motsvarande verksamhet i södra
länet. I rubricerad skrivelse daterad 21 oktober 2008 framhålls att
socialdemokraterna föreslagit majoriteten att avbryta den aktuella
upphandlingen avseende drift av hjälpmedelsverksamhet för södra länet.
I skrivelsen påtalas att det i hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport att
företaget MedNet helt saknar de ekonomiska och organisatoriska
förutsättningar som krävs för att driva verksamheten. Socialdemokraterna
ställer sig frågande till att förutsättningarna inte bättre analyserats.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

med hänvisning till tjänsteutlåtandet anse skrivelsen besvarad

Förvaltningens synpunkter
Vid utvärderingen av anbuden genomförde SLL upphandling en
kvalificering av inkomna anbud. Härefter vidtog en sedvanlig
anbudsprövning enligt de kriterier som deklarerats i anbudsförfrågan.
Företagen kallades även in för en muntlig anbudspresentation. Vid den
analys av företaget som genomfördes fanns inga sådana brister som
motiverade en diskvalificering av anbudet. Företaget hade även
dokumenterad erfarenhet från liknande verksamhet i kommuner och
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landsting, däribland Region Skåne, Kronoberg, Stockholm stad m f l. Beslut
om tilldelningsbeslut fattades utifrån dessa förutsättningar.
Under hösten 2008 eskalerade en global ekonomisk kris som påverkade
alla världens ekonomier. I det läget drog sig MedNets tilltänkta finansiär
tillbaka varför en akut ekonomisk kris uppstod även hos dem. Att redan i
anbudsförfrågan kräva bankgaranti kring 223 Mkr för överlåtelsen av
hjälpmedelsstocken ansågs av förvaltningen inte som affärsmässigt eller
ens rimligt. Vinnande anbudsgivare behöver förhandlingsutrymme
gentemot finansinstituten efter att ha vunnit upphandlingen och därmed
ändrat förutsättningarna för lånelöfte. Förhandlingar kan ta månader i
anspråk. En bankgaranti på 3o Mkr fanns dock för personalövertagandet.
Den rapport som skrivelsen refererar till där det framgår att MedNet AB
helt saknar ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att driva
verksamheten är presenterad vid senare tillfälle i samband med att
övertagandeprocessen föreslogs att avbrytas.
Verksamheten i södra länet fortsätter nu i landstingets egen regi, samma
krav på kvalitet, leveranstider och service som ställdes i upphandlingen
kommer att gälla för den landstingsegna hjälpmedelscentralsverksamheten
inom SLSO.
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