INTERPELLATIONSSVAR
Finanslandstingsråd
Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Svar på interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) angående
upphandlingens strategiska betydelse
Curt Hansson (s) har i en interpellation ställt följande frågor till mig:
1. Är du beredd att initiera ett arbete som syftar till att ge Stockholms läns
landsting, landets i särklass bästa upphandlingsorganisation.
2. Är du beredd att bl.a. ge våra universitet och högskolor möjlighet att delta i
arbetet.

Med anledning av de ställda frågorna vill jag anföra följande:
1. Upphandlingsavdelningen i Stockholms läns landsting har mycket god
kompens att genomföra upphandlingar för köp av alla varor och tjänster som
landstinget behöver.
Ett mycket gott samarbete finns med SKL i strategiskt viktiga frågor. Det
huvudsakliga samarbetet av olika upphandlingsfrågor sker genom en förening,
Landstingsnätverket för upphandling, Lfu, där samtliga landsting är
representerade liksom SKL. Föreningen har flera möten per år för att diskutera
svåra frågor samt även för att utbilda sina medlemmar d v s de anställda som
arbetar med upphandlingsfrågor. Stockholms läns landsting har en permanent
plats i styrelsen, där Upphandlingschefen representerar Stockholms läns
landsting.
Kontinuerligt träffar också chefer på upphandlingsavdelningen representanter
för näringslivets organisationer för att vidareutveckla upphandlingen i
effektivitetssyfte för båda parter. I vissa frågor sker ett praktiskt samarbete
mellan landstingen t ex för att utveckla möjligheten att ställa sociala krav. En ny
policy för detta har beslutats med samma innehåll för tillämpning i Stockholms
läns landsting, Region Skåne samt Region Västra Götaland.
Vi får del av den forskning som bedrivs genom att SKL representerar oss bl a i
Upphandlingsrådet hos Konkurrensverket. Där finns representanter från Uppsala
Universitet som forskar i upphandlingsfrågor. SKL sprider därefter
informationen till sina medlemmar och framförallt inköpschefer i landstingen.
Samarbetet med SKL:s upphandlingsexperter är mycket gott.
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2. Självklart ska upphandlingsavdelningen samarbeta i allt som innebär att
upphandlingen effektiviseras. Ett genomgripande arbete för att effektivisera
upphandlingarna genom gedigna förberedelser och effektivare uppföljning av
tillämpningen av avtalen har genomförts på avdelningen. Samma arbete
genomförs nu i Skåne och har genom föreningen Lfu väckt stort intresse i övriga
landsting.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Catharina Elmsäter-Svärd

