Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2008-02-07

Interpellation av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska
betydelse
I samband med förberedelserna inför den första bemannade månfärden intervjuades
astronauterna om känslan inför äventyret. En formulering handlade om vetskapen att en stor del
av hela projektet, inklusive raketer och månlandare, var tillverkade av komponenter som
upphandlats till lägsta pris.
Samtidigt som projektet var ett vetenskapligt genombrott var det även ett av de största
upphandlingsprojekten någonsin.
Hela vårt offentliga system blir mer och mer beroende av upphandling i olika former. Det
gäller allt från enklare upphandling av livsmedel på mindre vårdinstitutioner till komplicerade
bygg, IT, sjukvårds eller trafiksystem.
Upphandling är ett speciellt kompetensområde som ständigt behöver utvecklas och förnyas. I
lägen då upphandlingskompetens brister förskjuts makten över processen över till den säljande
parten.
Händelser och brister som uppstår inom den offentliga sektorn kan ofta härledas till brister
redan i upphandlingen. Det kan gälla allt från bristande kompetens till felaktigt utformade krav
för en upphandling. Misstag i upphandlingar får ofta stora personliga och/eller ekonomiska
konsekvenser.
Stockholms läns landsting är en av landets i särklass största upphandlare. Det ställer stora krav
på en effektiv, rationell och kompetent upphandlingsorganisation med en klar och tydlig
strategi.
Upphandlingen ökar inom Stockholms läns landsting. Det ställer helt nya krav på
organisationen, både den förvaltningsmässiga och den politiska. Upphandling i sig, leder inte
automatiskt till ökade vinster. Det är när kompetens och rätt ställda kvalitetskrav samverkar
som vinster, både i form av pengar och verksamhet kan hämtas hem.
Förändrade verksamheter ställer nya krav på upphandlingskompetens. Att inför framtiden säkra
denna viktiga resurs borde vara en av finanslandstingsrådets viktigaste arbetsuppgifter.

Om detta torde det inte råda stor politisk oenighet.
Regionens universitet och högskolor, med tillhörande forskning, utgör tillsammans med övrigt
näringsliv, goda källor för att strategiskt utveckla landstingets behov av
upphandlingskompetens, allt i syfte att säkra verksamhet och ekonomi.
Socialdemokraterna Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 STOCKHOLM
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Mot den bakgrunden vill jag fråga finanslandstingsrådet
− Är du beredd att initiera ett arbete som syftar till att ge Stockholms läns landsting,
landets i särklass bästa upphandlingsorganisation
− Är du beredd att bl.a. ge våra universitet och högskolor möjlighet att delta i arbetet.

Stockholm den 7 februari 2008

Curt Hansson

