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Landstingsstyrelsen, ärende 11
Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 13/2011 – avtalsuppföljning vid
Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med denna skrivelse.

Socialdemokraterna instämmer inte i landstingsrådsberedningens analys av revisorernas granskning av landstingets uppföljningsorganisation för avtal. Tvärtom ser
Socialdemokraterna tydliga skäl att inte avfärda revisorernas slutsatser.
I förevarande rapport ”13/2011- Avtalsuppföljning vid Danderyds sjukhus AB och
Stockholms läns sjukvårdsområde” granskas i första hand ovan nämnda organisationer. Denna rapport skall dock läsas i ljuset av slutsatserna i Upphandlingsbokslutet
från 2010. Bokslutet kunde då berätta att sju nämnder/styrelser i landstinget saknade
organisation för avtalsuppföljning vilket revisionskontoret ansåg borde ha inneburit
att åtgärder skulle ha vidtagits. När nu revisorerna ånyo beskriver brister inom landstingets uppföljningsorganisation, i detta fall för DSAB och SLSO, bör Landstingsstyrelsen ta revisorernas rekommendationer på allvar.
Ett särskilt beaktande av rekommendationen att landstinget förtydligar vad som avses
med aktiv avtalsuppföljning, är på sin plats. Rimligtvis måste landstinget kunna definiera vad som avses med kravet. Om så inte är fallet skall inte landstinget ställa ett
sådant krav på verksamheten som den själv inte känner innebörden av. Särskilt i en
upphandlingspolicy som denna kan det te sig något komiskt.
I motsats till landstingsrådsberedningen anser vi att detta krav kan, och skall förtydligas för att ge vägledning till landstingets olika verksamheter för att på så vis kunna
säkerställa att landstinget får vad det betalar för, samt för att kunna kontrollera att
skattemedel används kostnadseffektivt.
Det förs på tal att ett förtydligande av kravet skulle försvåras till följd av landstingets
verksamheters olika behov. SLL Upphandling (SLL U) både genomför samordnade
upphandlingar samt förvaltar avtal. SLL U är hela landstingets upphandlings och
förvaltningsorganisation. Det innebär att SLL U förvaltar avtal av mycket skilda slag
för olika typer av behov såsom exempelvis juristtjänster, städ och suturer. Det torde
innebära att det är möjligt att kunna konkretisera innebörden utav kravet på aktiv
avtalsuppföljning.
Om landstingsrådsberedningen är i behov av särskild vägledning vid ett förtydligande av nämnda krav borde den kunna vända sig för stöd till SLL U, vilket förvaltningen gör gällande.

