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Motion av Tomas Rudin (s) om offentlig upphandling
Alltmer av offentlig service är upphandlad. Det är därför nödvändigt att landstinget har stor
förmåga att anpassa sig till dessa förändrade förhållanden. Lagen om offentlig upphandling är
tydlig på vilka krav som får ställas på leverantörerna, bl a gällande skatter, avgifter och
bolagsordning.
För Stockholms läns landsting måste det vara ett grundläggande krav att våra leverantörer
klarar den prövning lagstiftningen föreskriver. Dessa krav ska då inte enbart vara gällande vid
upphandlingstillfället utan landstingets leverantörer skall löpande klara denna prövning.
Offentlig sektor uppskattas upphandla för ca 400 miljarder kronor årligen. Det är givet att så
stora upphandlare påverkar marknaden. Bestämmer sig dessa upp-handlare för att mer nogsamt
kontrollera att LOU efterlevs så påverkas marknaden av detta. Klarar den offentliga sektorn av
en effektiv kontroll så minskar marknaden för de oseriösa aktörerna och därmed förbättras
konkurrenskraften också för dem som försöker följa spelreglerna. Landstingets tjänstemän och
politiker har en nyckelroll när det gäller att ta initiativ för att forma den atmosfär, de normer
och de attityder som ska gälla inom vår verksamhet. Genom att aktivt kontrollera leverantörer
vid alla typer av inköp görs ett tydligt gemensamt ställningstagande som påverkar hela
samhället.
Idag saknar Stockholms läns landsting en effektiv och löpande prövning av leverantörerna.
Studier från andra kommuner och landsting har visat på betydande brister i säkerhet gällande
vilka som levererar och att stora belopp utbetalas till leverantörer som inte uppfyller de krav
LOU föreskriver. Rimligen bör våra leverantörer löpande prövas och idag erbjuds denna
service på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag som samlar och tillhandahåller
upplysningar om olika förhållanden som är av betydelse för att bedöma företags vandel.
Landstinget kan om så önskas ligga ”on line” med prövningen av våra leverantörer.
Skattemedel ska självfallet inte gå till brottslig verksamhet, men likafullt understöds dessa idag
av våra bristande rutiner.

Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att
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att

leverantörer löpande skall kontrolleras för att uppfylla de krav som föreskrivs
enl 6 kap 9 § LOU

att

landstingsstyrelsen löpande informeras om effektiviteten i kontrollen

Stockholm den 7 februari 2007

Tomas Rudin

