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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2011 – avtalsuppföljning
vid Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att att återremittera ärendet till förvaltningen,
att därutöver anföra,

En bra upphandling börjar med att rätt krav ställs och behovet av upphandling
framgår. Heltäckande avtal måste alltid skrivas, och uppföljning och utvärdering
ske. Det är av största vikt att vi ser till att rätt kompetens finns hos både politiker
och tjänstemän, för att säkerställa att upphandlingarna genomförs på absolut bästa
sätt. Avtalen måste självklart vara utformade på ett sådant sätt att när mål om
kvalitet eller andra viktiga mål inte uppfylls finns möjlighet för landstinget att
begära vite.
Med anledning av revisorernas rapport är det nu tydligt att Landstinget har system
för kvalitetsgranskning som måste utvecklas, både för privata utförare och
landstingets egna verksamheter. Vi måste i högre utsträckning arbeta med
löpande revisioner och när en avtalsperiod är slut ska en sammanställning göras
över vilka resultat man uppnått i relation till vad man lovade i anbudet. Vi ska
vara noga med att leverantörer som inte håller det de lovat, som inte uppfyller de
satta kraven inte kan komma på fråga för att få förlängning av befintliga avtal.
Miljöpartiet anser att en upphandling ska grunda sig att man kan förändra
verksamheten till det bättre, att man ser fördelar för människor som är berörda.
Sådana fördelar kan vara ökade valmöjligheter exempelvis mellan olika
behandlingsalternativ, eller bättre kvalitet. Att en upphandlad verksamhet visar
sig brista i kvalitén så mycket att den inte längre lever upp till ställda skall-krav,
så som också redovisas av landstingsrevisorerna, är mycket allvarligt.
Uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal är förenat med kostnader som
idag helt bärs av landstinget. För att få täckning för dessa ska avtalen innehålla en
avgift som täcker dessa.
Vi anser att förvaltningens svar till landstingsrevisorerna är otillräckligt. I flera
avseenden verkar det som att man har missförstått eller feltolkat vad som
presenterats i utredningen. Vi kräver också att man går tillbaka till revisorernas
utredning och att förvaltningen följer upp de allvarlig problem som lyfts upp i
granskad verksamhet för eventuella avtalsbrott och att kraftfulla åtgärder vidtas.
Sedan är det också önskvärt att allmänna rutiner och övergripande struktur för
uppföljning ses över för att i kunna förhindra liknande situationer.
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Vidare vill Miljöpartiet betona hur den bristfälliga uppföljningen och bristerna i
styrningen dels hänger ihop med den takt och iver som den moderatledda
alliansen har drivit landstinget. Det blir nu tydligt att det saknas resurser för
ordentlig uppföljning, vilket får stora konsekvenser, inte minst för användningen
av landstingets skattemedel. Ett stort antal åtgärder behöver vidtas för att komma
till rätta dels med uppföljningen men också säkerställa att de grundläggande
förutsättningarna för bra upphandling finns på plats redan i början när
upphandlingen görs.

