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INTERPELLATION
2017-11-07

Interpellation av Tomas Eriksson (MP) om konsekvenserna
för medborgarna av SLL misslyckade upphandlingar
Under sommaren avslöjades det att de företag som vunnit
upphandlingen av strålkanoner till Stockholms läns landsting verkar
sakna förmåga att leverera den mjukvara som krävs för att
utrustningen ska fungera. Upphandlingen är försenad och just nu kör
vi de gamla strålkanonerna på övertid och delvis på nåder från den
leverantör som förlorade upphandlingen av de nya kanonerna. I olika
möten har representanter från Regionalt cancercentrum sagt att det
är en tidsfråga innan folk börjar dö i cancerkön p g a
underkapaciteten i de befintliga strålkanonerna. Även om Sll nu
agerat föredömligt med att kräva ut vite från leverantören så är
skadan i mycket redan skedd i och med att vi inte fått den produkt vi
har beställt.
Ett annat närliggande exempel är upphandlingen av signalsystem på
Röda linjen. Trots att upphandlingen beslutades om 2007 och
leverantören fått otaliga uppskov visar det sig nu att vi inte kommer
att få den vara vi beställt. Tyvärr får det till konsekvens att den
nödvändiga övergången till automatisk drift på Röda linjen inte blir
av. Även om vi nu även här kommer att vidta åtgärder mot
leverantören så är även här skadan redan skedd. Vi har inte fått den
produkt vi beställt och konsekvenserna drabbar medborgarna i
Stockholms län.
Listan på misslyckade upphandlingar i Sll kan tyvärr göras lång.
Förra året slog landstinget rekord i böter för olagliga
direktupphandlingar. Konsekvenser som alltid förr eller senare
landar i knät på skattebetalarna i form av mindre producerad vård
eller avsaknad av utbyggd kollektivtrafik. Irene Svenonius pratade i
somras om att Sll skulle bli Sveriges bästa upphandlare. Den visionen
känns med ovanstående i beaktande som tämligen avlägsen. Men jag
vill ändå fråga Irene Svenonius:
Anser du att Sll har den kompetens som behövs för att kunna
genomföra våra upphandlingar med tillfredsställande resultat?

2017-11-07

Om nej, vilka åtgärder tänker du vidta?
Och vilket ansvar anser du att ditt parti och alliansen har för att vi
inte har den kompetens som krävs för att kunna genomföra våra
upphandlingar utifrån att ni styrt i snart 12 år?

Tomas Eriksson (MP)
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