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Sammanfattning
Revisorerna har inkommit med granskningsrapport om hantering av avtal 2019. Av
granskningen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har hållit sig tillräckligt
informerad om den nya inköpsorganisationen och avtalshanteringen.
Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar revisionen följande
rekommendationer:





Bered förslag till fullmäktige om inköpspolicy. Policyn bör tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelsen och
nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.
Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning
blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso-och
sjukvårdsdirektör genomför beslut som styrelse och nämnd fattar.
Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och
avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars-och rollfördelning tydliggöras.
Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen hand genomför
upphandlingar och inköp. Rekommendation 2 Säkerställ att det löpande
genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att ett långsiktigt
förbättringsarbete pågår för att utveckla inköpsprocessen. I yttrandet föreslås att ett
antal åtgärder vidtas, i enlighet med revisionens rekommendationer.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta:
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar med stöd av Elmer Eriksson (M), Åsa Ågren Wikström
(M), Lars Bäckström (C) och Marianne Normark (L):
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska kontinuerligt varje kvartal få information hur arbetet
med att effektivisera inköpsprocesserna fortlöper, eftersom vi köper in varor och
tjänster för stora belopp. Start för rapporteringen får bli vid nämndens sammanträde i
september.
Anna-Lena Danielsson (S) yrkar med stöd av Kjell Bäckman (V), Urban Lindström (S),
Katarina Jonsson (S), Susanne Dufvenberg (S), Kenneth Andersson (S) och
Margaretha Löfgren (S) på följande tillägg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till november få en beskrivning av nuläget och
beredning inför regionfullmäktige februari 2021.
Beslutsgång
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Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Betty-Ann Nilssons (KD) med fleras
yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.
Därefter frågar ordförande om nämnden kan bifalla förslag till yttrande med
ordförandes med fleras förslag till tillägg vilket nämnden godkänner.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrandet avges enligt förslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till november få en
beskrivning av nuläget och beredning inför regionfullmäktige februari 2021.
Reservation
Betty-Ann Nilsson (KD), Elmer Eriksson (M), Åsa Ågren Wikström (M), Lars
Bäckström (C) och Marianne Normark (L) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Region Västerbotten köper in varor och tjänster för ca 5 miljarder kronor varje år. Efter
kritik från revisorerna beslutade landstingsstyrelsen år 2018 att införa en ny
inköpsorganisation. Syftet var att minska regionens kostnader med 40 miljoner kronor
per år. Hösten 2019 gjordes ett omtag med att utveckla inköpsorganisationen. Men
uppföljande granskning visar gång på gång att arbetet med avtalsförvaltningen inte
förändrats, utan att tidigare uppmärksammade brister finns kvar. Granskningen har
visat att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen inte har hållit sig
informerade ifall arbetet med avtalsförvaltningen har fungerat. Från
Kristdemokraternas sida ser vi hur denna fråga kommer bli än viktigare när vi går ur
krisen och sannolikt lämnar just-in-time-inköpen för att istället bygga upp lagerhållning
av viktigt sjukvårdsmaterial. Regionen behöver dessförinnan sätta sig in i, och kunna
redogöra för, hur stor avtalsuppfyllan man har idag. Vi yrkar på att HSN varje kvartal
ska få information hur arbetet med att effektivisera inköpsprocesserna fortlöper.
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