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Motion av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om Upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns
landsting
Vi socialdemokrater ser många sätt att påvisa styrkan i den landstingsdrivna verksamheten, men även att finna inspiration till utveckling. Vi vill därför se fler jämförelser mellan likartade verksamheter både inom och utom landstinget, i både privat och
offentlig drift, i syfte att hitta och överföra nya arbetssätt som leder till högre kvalitet
och effektivare användande av skattemedel. Konkurrens är en pådrivande kraft som
kan utnyttjas i utvecklingsarbetet. Landstingets verksamhet i egen regi ska vara konkurrenskraftig inom sitt område och ha hög kvalitet. Den offentligt drivna vården ska
kunna hävda sig mot externa leverantörer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har planerat att upphandla leverantörer till att
försörja landstinget med hjälpmedel. För närvarande försörjs norra länsdelen med
hjälpmedel av Sodexo AB. Södra länsdelen försörjs av SLSO, som alltså är en verksamhet i landstingets egen regi. SLSO fick fortsätta uppdraget att försörja södra länsdelen med hjälpmedel sedan den upphandlade leverantören MedNet AB inte klarat
av att implementera avtalet.
HSN har vid uppföljning av de nuvarande avtalen med SLSO och Sodexo AB funnit
att SLSO under 2010 hade 11,5 procent lägre priser än Sodexo AB samt ett ekonomiskt överskott om 12 procent. Siffrorna visar tydligt att landstingets egen verksamhet är kostnadseffektiv, och vid en upphandling är det rimligt att anta att SLSO:s
priser motsvarar ett vinnande anbud. Det är därför inte orimligt att använda SLSO:s
resultat som ett referensvärde i den kommande upphandlingen. Med detta menar vi
att om det inte inkommer minst två anbud som har bättre priser än SLSO kan det
inte anses vara ekonomiskt fördelaktigt för landstinget att köpa tjänsten externt.
Upphandlingen bör då avbrytas och uppdraget bör istället utföras av landstinget genom SLSO.
Vi ser att det finns viktiga fördelar med att vid jämna mellanrum undersöka om det
finns bättre och mer kostnadseffektiva sätt att driva delar av verksamheten. Detta
bör omfatta såväl verksamhet med extern leverantör som egen regi. Upphandling kan
vara ett av flera sätt att göra en sådan undersökning på.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige beslutar
att landstinget behåller uppdraget i södra länsdelen i egen regi (för att möjliggöra jämförelser så att kostnadseffektivitet kan upprätthålls),
att SLSO får fortsatt förtroende för försörjning av hjälpmedel till södra länsdelen,
att förvaltningen ges instruktion att avbryta upphandlingen om inte minst två anbud
är mer konkurrenskraftiga än SLSO i utförandet av uppdraget,
att vid ett avbrytande av upphandlingen driva uppdraget i norra länsdelen i egen regi
genom SLSO, samt
att ge landstingets förvaltningar i uppdrag att utveckla arbetet med jämförelser av
kvalitet och kostnadseffektivitet bland såväl externa leverantörer som verksamhet i
egen regi
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