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Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 13-2014 Samordning och styrning av akutsjukhusens upphandlingar
Vi välkomnar revisorernas rapport om brister i samordningen av akutsjukhusens
upphandlingar. Att samordna upphandlingar har potential att ge viktiga
kostnadsbesparande effekter. Vi är också positiva till att förvaltningen är villig att
genomföra åtgärder för att komma till rätta med de av revisorerna påpekade
bristerna.
Tyvärr finns det också en del oklarheter i tjänsteutlåtandet. Bland annat skriver
förvaltningen att de inte delar revisorernas bedömning om behoven av tydligare
riktlinjer avseende ansvar, arbetssätt och rutiner för att åstadkomma ökad
samordning, utan säger att det är ”andra parametrar förknippade med utnyttjandet av
resurser” som har hindrat en samordning. Vad dessa parametrar är och hur
förvaltningen ska komma till rätta med dessa hinder framgår inte. Vi tycker att
tydligare riktlinjer vore bra för att åstadkomma ökad samordning.
Det är vidare oroande att landstingets olika förvaltningar och bolag inte följer
landstingets egen upphandlingspolicy, i och med att dessa inte utformar egna
upphandlingsstrategier vid större upphandlingar. Förvaltningen medger att det finns
brister men vi ställer oss frågande till motståndet från förvaltningen mot att ta fram
en modell för upphandlingsstrategi. Vi tror att följsamhet till en strategi är viktig för
att säkerställa att landstingets krav följs avseende samordning, kostnadskontroll,
miljö- och sociala- aspekter. Om det brister i resurserna hos de lokala
upphandlingsorganisationerna kan en modell göra det tydligare för landstingets alla
enheter att veta vad som förväntas av dem.
Att det inte görs tillräckliga utvärderingar av denna kategori upphandlingar riskerar
att äventyra både landstingets ekonomi och kompetens. Landstingsdirektören har fått
i uppdrag att ansvara för samordningen av upphandling av medicinteknisk utrustning
(MTU) och kompetensen kommer därmed att samlas under landstingsstyrelsen. Vi
ser fram emot att LD återkommer med en strategi för hur samordningar av större
MTU upphandlingar ska förbättras.
Det är till sist förvånande att förvaltningen anser att bristen på samordning inte har
eller har haft några ekonomiska konsekvenser. Vår övertygelse är att en mer
samordnad upphandling skulle ge långsiktigt positiva ekonomiska effekter, och att det
vore mycket överraskande om dagens brister saknar ekonomisk betydelse. Bristande
samordning av upphandlingar innebär med stor sannolikhet negativa ekonomiska
konsekvenser för landstinget. För att ge svar på hur stor den ekonomiska effekten av
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mer samordnade upphandlingar är, behövs bättre underlag, som vi anser det
angeläget att förvaltningen tar fram. Bättre samordning och ordning och reda i
upphandlingsprocessen skulle också kunna ge positiva miljömässiga konsekvenser.

