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Direktupphandlingar inom landstinget
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta
att landstingsstyrelsen enligt kommunallagen har det övergripande ansvaret
för att följa upp att en förbättrad styrning och intern kontroll av rutiner kring
direktupphandling säkerställs inom landstingets alla enheter
att ansvarsfördelningen av uppföljningskontroller emellan SLL upphandling
och nämndernas/styrelsernas upphandlingsenheter förtydligas
att landstingsstyrelsen ansvarar för att nämnder och styrelser regelbundet
gör uppföljningar av anlitade leverantörer och att alla enheter har en
uppföljningsplan och rutiner för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs
att SLL upphandling ska ge nämnder och styrelser kunskaps och resursstöd
vid behov
Vid flertalet tillfällen har otillåtna direktupphandlingar inom landstinget
uppmärksammats. Revisorernas granskning visar att nämnder och styrelser
inom landstinget inte följer upphandlingslagstiftningen. I drygt hälften av de
granskade upphandlingarna anlitades ett företag direkt utan konkurrens,
även otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster har förekommit i
betydande omfattning. Insatser för att upptäcka och förhindra otillåtna
direktupphandlingar är eftersatt av flertalet nämnder och bolag och det är
uppenbart att det saknas rutiner för att göra detta. Nämnderna ser inte som
sitt ansvar att följa upp upphandlingarna och det är tydligt att detta ansvar
behöver klargöras av landstingsstyrelsen.
Att landstinget inte följer gällande lagstiftning är under all kritik. Förutom
att landstinget som en offentlig förvaltning ska föregå med gott exempel och
inge förtroende för dess skattebetalare riskerar landstinget även att utsättas
för kostsamma rättsprocesser om ingenting görs. Landstingsstyrelsen som
det ytterst ansvariga organet för landstingets verksamheter måste genast ta
sitt ansvar för att rutiner kring direktupphandlingar förbättras.
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Även om SLL upphandling ansvarar för de samordnade upphandlingarna
inom landstinget ska deras kompetens kunna användas inom nämnder och
styrelser och samarbetet däremellan borde utnyttjas på ett bättre sätt.
Dagens decentraliserade synsätt på upphandlingar har uppenbara brister när
det gäller ansvarsfördelning mellan landstingets förvaltnings övergripande
upphandlingsenhet, SLL upphandling, samt nämndernas och styrelsernas
upphandlingsenheter. Ansvarsfördelning däremellan måste även den
klargöras och landstingsstyrelsen måste ta det övergripande ansvaret för att
detta genomförs.

