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Landstingsstyrelsen, ärende 5

Information om aktuella upphandlingar
Socialdemokraterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen
besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utveckla redovisningen av aktuella
upphandlingar i enlighet med vad som anförs i denna skrivelse
att upphäva delegationen och återta beslutsbefogenheterna kring upphandlingarna av
”medierådgivningstjänster”, ”språktolkar”, ”IT-produkter och tillhörandetjänster”
samt ”angio-neuroradiologi urologi-endoskopi”
att lägga redovisningen av övriga upphandlingar till handlingarna.

Detta ärende påstås av landstingsrådsberedningen vara en ”mer utförlig information”
om pågående så kallade samordnade upphandlingar. Men ser man till innehållet är
det mycket svårt att förstå vad som skulle kunna vara en mindre utförlig redovisning.
I underlaget saknas bland annat förslag på avtalslängd, åtgärder vidtagna för att garantera god konkurrens, antal anbudsgivare, berörda verksamheter, med mera.
Trots att flera av de redovisade upphandlingarna har stor komplexitet, omfattar betydande belopp och omfattar sådant som är av stort intresse för medborgarna i vårt län
så väljer landstingsrådsberedningen att försöka krypa ifrån det politiska ansvarstagandet för att gömma sig från ett framtida ansvarsutkrävande.
De brister som uppdagades i landstingets upphandlingsreglementen och delegationer
i samband med den så illa skötta kostupphandlingen kvarstår fortfarande. Trots allvarlig kritik från båda de utomstående granskarna har inte deras rekommendationer
efterföljts. Istället har den politiska majoriteten valt att försöka minska insynen och
styra upphandlingsbesluten så långt från den demokratiska arenan som möjligt.
I den utvärdering av kostupphandlingen som gjordes av Deloitte rekommenderas
tydligt att en delegationsordning ska tas fram som sätter upp klara regler för när
landstingsstyrelsen inte ska delegera bort upphandlingsansvaret. Faktorer som ska
vara avgörande för detta, enligt Deloitte, är belopp, komplexitet eller typ av
vara/tjänst.
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I den redovisning som föreligger landstingsstyrelsen idag kan inte de tre ovan nämnda faktorerna tydligt skönjas i någon enskild upphandling, därtill är informationen
alltför knapphändig. I några fall går det att bilda sig en uppfattning av varu- eller
tjänstetypen men det är långt ifrån tillräckligt då beskrivningen oftast är helt summarisk.
Beloppen är redovisade som årligt värde, men då landstingsstyrelsen inte får ta del
av föreslagen avtalslängd så ser man inte hela landstingets ekonomiska åtagande.
Komplexiteten är omöjlig att ta ställning till då ingen sådan redovisning föreligger
och det heller inte ges en redovisning av vilka verksamheter som berörs av upphandlingarna. Det sista omöjliggör också att ta ställning till om upphandlingen just bör
bedrivas som ”samordnad”.
Landstingsstyrelsens förvaltning bör därför ges i uppdrag att förtydliga upphandlingsreglementet så att det följer Deloittes rekommendationer och möjliggör för
landstingsstyrelsen att följa upp upphandlingarna enligt samma rekommendationer.
De brister som påtalas ovan i redovisningen bör rättas till snarast.
Beträffande de specifika upphandlingarna i detta ärende föreslår vi att delegationen
beträffande medierådgivningstjänster och språktolkar upphävs då frågorna är mycket
komplexa, politiskt känsliga och binder landstinget för stora belopp. Upphandlingen
av IT-produkter ska återtas till landstingsstyrelsen då den ekonomiska omfattningen
är mycket betydande. Det samma gäller upphandlingen av angio-neuroradiologi,
urologi-endoskopi, liksom leasingbilar – i vart fall så länge beloppsgränser för delegation saknas.

