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Ärendebeskrivning
Bakgrund
Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten samt
Landstinget Västernorrland samarbetar kring gemensamma upphandlingar. Uppdraget att
samarbeta gällande upphandlingen av inhyrd vård har beslutats av region/landstingsdirektör i respektive län.
I juni 2015 skickade Region Jämtland Härjedalen en fullmakt till Västerbottens läns
landsting för genomförande av upphandling gällande bemanningstjänster. Regionstyrelsen i
Västerbottens läns landsting stoppade arbetet med upphandlingen i april 2016 med
anledning av att underlaget behövde utvecklas. Arbetet återupptogs i september och
annonserades därefter. Upphandlingen avbröts igen under oktober, då det hade inkommit
många frågor från leverantörerna. Det höga antalet frågor och dess svar gjorde att
förfrågningsunderlaget behövde förändras i så stor utsträckning att det bedömdes utgöra ett
helt nytt underlag. Kommunikation gällande upphandlingen hänvisades till
landstingsdirektören i Västerbotten och fördes mellan landstings-/regiondirektörerna i
respektive län.
En ny annonsering genomfördes i december 2016. Därefter har arbetet pågått fram till juni
2017 då tilldelningsbeslutet tillkännagavs och upphandlingen överprövades till
Förvaltningsrätten i Umeå. Efter Förvaltningsrättens dom till vår fördel har ett par
leverantörer valt att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.
En bild över handläggningens process av upphandlingen bifogas.
2017-10-30 inkom ett ärende från Konkurrensverket, RS/2402/2017, med frågor kring
upphandlingen av bemanningstjänster. Frågorna ställdes till samtliga fyra län och har
besvarats av respektive upphandlande myndighet. I regionens svar till Konkurrensverket
har en ingående beskrivning av processen kring upphandlingen och regionens
direktupphandling lämnats. Svaret skickades till Konkurrensverket 2017-11-13.

Hantering under pågående upphandlingsprocess
Region Jämtland Härjedalen har sedan 2012 en avropsfunktion för bemanningstjänster som
hanterar regionens avrop utifrån verksamheternas behov.

Tjänsteskrivelse

Under 2012 genomfördes en gemensam upphandling av bemanningstjänster tillsammans
med Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och
Region Jämtland Härjedalen (dåvarande landstinget). Västerbotten var även då ansvarigt
landsting. Upphandlingen resulterade i det ramavtal vars avtalstid löpte ut 2016-12-31.
Region Jämtland Härjedalen har genomfört direktupphandling och ingått avtal om
läkartjänster till följd av att den nya annonserade upphandlingen inte gått att slutföra.
I november 2016 skickades en offertförfrågan till 73 leverantörer gällande avrop av
bemanningstjänster avseende läkare och till 40 leverantörer avseende sköterskor.
Avtal har tecknats för varje avrop som genomförts under året. I dagsläget 906 stycken.
Processen dokumenteras och diarieförs.
Direktupphandling har skett med utgångspunkt från de grundläggande principerna i LOU
och har inte utformats i syfte att begränsa konkurrensen.
Regionen har en god överblick över priser och kvalitet och har under året utdömt vite för
bristande kvalitet och bristande tillgänglighet utifrån avtalsvillkoren.
Region Jämtland Härjedalen är skyldig enligt hälso- och sjukvårdslagen att erbjuda adekvat
vård för boende i länet. Regionen har haft behov av att köpa in sjukvårdspersonal för att
tillgodose innevånarnas behov även under det pågående arbetet med norra regionens
gemensamma upphandling.

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
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