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Remissvar på förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet

Södertörns upphandlingsnämnd anser att föreslaget program överlag är bra. Nämnden
vill dock nedan lämna valda synpunkter som nämnden ser kan komma behöva beaktas.



Som nämnden förstår förslaget så står det upp till respektive nämnd att fastställa
vad, när och hur uppföljning ska ske. Nämnden stödjer detta förfaringssätt
eftersom det är respektive berörd nämnd och verksamhet som har bästa
kunskapen om detta.



Vad gäller ansvaret för uppföljning vill nämnden betona betydelsen av att
respektive nämnd är införstådda med att det inte är Södertörns
upphandlingsnämnd som kommer att äga ansvaret för att genomföra
programmet för samtliga leverantörer som enligt programmets definition,
genom upphandling enligt LOU, LUF eller LOV, blivit att betrakta som privata
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utförare av en kommunal angelägenhet som tydligt riktar till och rör invånarna.



Nämnden ser inte att den i dagsläget kan ta ansvar för att säkerställa att
leverantörer som kommit att betraktas som privata utförare enligt programmets
definition efter genomförd direktupphandling med att säkerställa att den privata
utföraren uppfyller krav på momsredovisning, skatter och sociala avgifter. Skälen
till detta är dels att direktupphandling genomförs av respektive verksamhet och
att nämnden enligt gällande rutiner och processer får ta del av information om
genomförda direktupphandlingar efter det att den har slutförts (vilket innebär
att kontrollmomentet föregående avtalstecknande redan passerat), dels att
omfattningen av sådana kontroller riskerar att komma att bli mycket
tidskrävande.



Nämnden ser även möjligen en tillämpningsproblematik vad gäller att respektive
nämnds arbete med att fastställa vad som skall betraktats som en kommunal
angelägenhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna. I denna del kan
ytterligare vägledning, stöd eller tillämpningsföreskrifter komma att behövas.



Nämnden vill även förtydliga att möjligheterna till uppföljningen av specifik
information, för det fall att leverantören inte samtycker till att lämna ut
efterfrågade uppgifter, slutligen kommer att vara beroende av att detta regleras
redan i upphandlingen och således ingår som en del av avtalet med utföraren.
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