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Svar på interpellation 2017:45 av Tomas Eriksson (mp) om
konsekvenserna för medborgarna av SLL misslyckade
upphandlingar
Tomas Eriksson (mp) har ställt följande frågor till mig:

Anser du att SLL har den kompetens som behövs för att kunna
genomföra våra upphandlingar med tillfredsställande resultat?
I interpellationen beskriver Tomas Eriksson två avtal där det förts
diskussioner och vidtagits åtgärder till följd av bristande leveranser. Enligt
Tomas Eriksson är det lika med att landstinget gör dåliga upphandlingar.
Jag menar att detta är fel.
När Tomas Eriksson läser i tidningen, eller är med och beslutar, om
åtgärder mot leverantörer som inte levererar är det ett tecken på att vi gör
det som ska förväntas av en oss och att vi har haft det stöd av våra
medarbetare som vi behöver för att kunna göra det.
Mina ambition vad gäller Stockholms läns landstings upphandlingar är
höga: Vi ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare. Det handlar om att
landstinget ska göra det bästa affärerna för att stockholmarna ska få den
bästa vården och kollektivtrafiken för pengarna. Vi ska vara en tuff
beställare, ställa höga krav på landstingets leverantörer och vidta alla
åtgärder vi kan för att se till att leverantörerna håller vad de lovat oss och
skattebetalarna när vi ingått avtal med dem. Det inkluderar att, när så är
befogat och möjligt, avsluta avtalen med leverantörer som inte lever upp till
kraven.
Jag kommer aldrig acceptera att landstingets leverantörer inte lever upp till
de krav vi ställt i våra upphandlingar. Om du tycker att det betyder att vi
gör dåliga upphandlingar får det stå för dig. För mig är det en viktig del av
att vara den bästa upphandlande myndigheten att vara en tuff beställare. Vi
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ska ställa höga krav på våra leverantörer i våra upphandlingar och vi ska
följa upp att kraven följs i våra avtal.

Om nej, vilka åtgärder tänker du vidta?
Även om jag inte anser att de exempel som tas upp i Tomas Erikssons
interpellation berättigar hans fråga, vill jag när jag nu ges tillfälle
understryka att vi ser behovet av att vässa vår upphandlingsorganisation för
att kunna hela tiden kunna leverera det bästa till skattebetalarna.
Därför var det första ärendet jag la fram som finanslandstingsråd det om
effektivare landsting. Landstingsstyrelsen beslutade i ärendet att ge
landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av landstingets
upphandlingspolicy för att säkerställa att den är tydlig, liksom
organisationen av och uppgiftsfördelningen inom upphandlingsområdet
samt att det finns ett adekvat systemstöd för, och kompetens i,
upphandlingsfrågor.

Och vilket ansvar anser du att du och ditt parti och alliansen har
för att vi inte har den kompetens som krävs för att kunna
genomföra våra upphandlingar utifrån att vi styrt i snart 12 år?
Vi behöver hela tiden utveckla och vässa vår organisation för att leva upp
till de höga förväntningar som stockholmarna ska ha på oss. Det ställer
stora krav på en ständig utveckling av både kompetens och organisation att
hela tiden sträva efter att göra bättre affärer och samtidigt kunna
tillgodogöra sig förändringar i lagstiftning och utveckling av domstolarnas
praxis.
Alliansen har styrt landstinget under snart tre mandatperioden och under
den tiden genomfört en rad reformer som lett till att våra verksamheter på
många områden når goda resultat; tillgängligheten till vården är avsevärt
högre än i landet i stort och ingen annan stans i Sverige är kollektivtrafiken
lika väl utbyggd som i Stockholm. Det är resultatet av ett gott ledarskap och
i många fall av goda upphandlingar.
Det som utmärker mitt ledarskap och ett alliansstyrt landsting är att vi
aldrig är nöjda utan strävar efter ständig förbättring. Därför har vi nu satt
en hög ambition om att bli Sveriges bästa offentliga upphandlare och det
pågår ett gediget arbete för att nå den målsättningen.

LS 2017-1365

3 (3)
INTERPELLATIONSSVAR

Jag diskuterar gärna med dig hur SLL ska bli Sveriges bästa offentliga
upphandlare, men om du med det menar att SLL, på bekostnad av våra
medborgare, ska undvika konflikter i avtal står vi långt ifrån varandra. Så
min motfråga till dig blir: tycker du att det är fel att landstinget slänger ut
leverantörer som inte lever upp till våra krav?

Stockholm den 30 november 2017 (inlämningsdatum)

Irene Svenonius
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