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Yttrande i mål om upphandlingsskadeavgift 
 

Med anledning av förvaltningsrättens föreläggande från den 29 november 2022, och efter 

meddelat anstånd, inkommer undertecknade med stöd av fullmakt (tillsänds på begäran) 

för de upphandlande myndigheterna som samordnade sig kring ramavtalsingåendet i 

Region Stockholms namn och sedermera har gjort avrop härifrån, dvs. Stockholms läns 

sjukvårdsområde (en nämnd inom den juridiska personen Region Stockholm), Karolinska 

universitetssjukhuset (en nämnd inom den juridiska personen Region Stockholm), 

Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, TioHundra AB och S:t Eriks Ögonsjukhus 

AB), nedan ”De Upphandlande Myndigheterna”, räkning med följande yttrande över 

Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift från den 29 november 2022 

(”Ansökan”).  Alla bolag förutom Tiohundra AB ägs av den juridiska personen Region 

Stockholm. Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

som är ett kommunalförbund där Region Stockholm är en av två medlemmar.  

1. INSTÄLLNING 

1.1. De Upphandlande Myndigheterna bestrider att ingåendet av nu aktuellt 
ramavtal var i strid med LOU. Grund för att utdöma upphandlingsskadeavgift 
saknas därför. 

1.2. Om förvaltningsrätten, trots De Upphandlande Myndigheternas bestridande, 
skulle anse att ramavtalet ingåtts i strid med LOU hemställer De Upphandlande 
Myndigheterna att förvaltningsrätten beaktar om det föreligger synnerliga skäl 
att efterge yrkad upphandlingsskadeavgift med hänsyn till de omständigheter 
som redogörs för nedan. Om förvaltningsrätten inte anser att synnerliga skäl för 
eftergift föreligger ska beaktas om dessa omständigheter kan anses som 
förmildrande och motivera en nedsättning av yrkat belopp. 

1.3. De Upphandlande Myndigheterna yrkar för egen del på muntlig förhandling 
jämlikt 9 § stycke 1 och 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291).  
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2. GRUNDER 

2.1. I syfte att säkerställa och upprätthålla en fungerande hälso- och sjukvård under 
covid-19-pandemin hade De Upphandlande Myndigheterna, under då rådande 
förutsättningar och omständigheter inget annat val än att ingå ramavtal och 
genomföra avrop från dem på grund av synnerlig brådska och synnerliga skäl, 
enligt 6 kap. 15 § LOU och dåvarande 19 kap. 7 § stycke 3 LOU. Detta 
inkluderar således ramavtalet med Medcura AB, vilket är det ramavtal som 
Konkurrensverket nu riktar sin ansökan emot. 

2.2. Grund för hemställan om eftergift och nedsättning är 21 kap. 5 § stycke 2 LOU 
samt de överväganden som kommer till uttryck i förarbetena till LOU (Prop. 
2009/10:180 s. 198-199).  

2.3. Förutsättningarna och omständigheterna för detta mål är synnerligen komplexa. 
En fullgod bild av den situation som föregick och förelåg vid tidpunkten för 
ramavtalets ingående kan svårligen finna bättre stöd än genom 
bevisupptagning i form av vittnesförhör. Konkurrensverket och De 
Upphandlande Myndigheterna har vitt skilda uppfattningar kring föreliggande 
omständigheters inverkan på den för målet tämligen avgränsade frågan om 
ingåendet av aktuellt ramavtal under då rådande förutsättningar och 
omständigheter. Mot bakgrund av detta och även med hänsyn tagen till att 
Konkurrensverket yrkat på maximal upphandlingsskadeavgift torde det vara till 
fördel för utredningen, och i vart fall inte anses vara uppenbart obehövligt, att 
förhandlingen kan genomföras muntligen. 

3. INLEDNING 

3.1. Målet handlar om De Upphandlande Myndigheternas agerande under den då 
rådande pandemin. Det går inte att undvika att det i efterhand kan framstå som 
att saker och ting hade kunnat hanterats annorlunda. Med facit i hand, långt 
efter den faktiska situationen, är det lätt att se saker och ting i svart eller vitt. 
Det är en utmaning att under normala omständigheter sätta sig in i hur en 
situation under extrema omständigheter såg ut.   

3.2. Under pandemin gjorde såväl personalen hos De Upphandlande 
Myndigheterna som hos Region Stockholm centralt allt som stod i deras makt 
för att minimera effekterna av pandemin på verksamheterna i syfte att kunna 
upprätthålla en fungerande hälso- och sjukvård. Vårdverksamheterna var 
utsatta för oerhörda ansträngningar gällande bemanning med såväl egen 
personal som inhyrd, skyddsutrustning, m.m. och det gällde att till varje pris inte 
fatta beslut som ytterligare kunde förvärra situationen och medföra ett 
katastrofläge, skyddsstopp eller dylikt. 

3.3. Idag vet vi att pandemin fick omedelbara, mycket stora och i flera fall extrema 
konsekvenser på hälso- och sjukvården, både internationellt som nationellt. 
Vårdverksamheterna inom Region Stockholm drabbades, till följd av sin storlek 
m.m., jämförelsevis mycket hårdare än flera andra regioner. Det är inte en 
överdrift att pandemin är en händelse som helt saknar motsvarighet i modern 
tid.  

3.4. De då rådande förutsättningarna och omständigheterna var prekära och De 
Upphandlande Myndigheterna hade inte något annat val än att prioritera 
människors liv och hälsa, vilket de alltid kommer att göra. Detta ska dock inte 
uppfattas som en vilja eller önskemål om att med berått mod kringgå 
upphandlingslagstiftningen. Ingåendet av ramavtal och avrop från dem var en 
konsekvens av ett av flera svåra beslut som De Upphandlande Myndigheterna 
tvingades fatta under en pågående pandemi för att tillvarata den långtgående 
och lagstadgade skyldighet att säkerställa och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård som åligger sjukvårdshuvudmannen Region Stockholm.  
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3.5. Av denna anledning är det viktigt för De Upphandlande Myndigheterna att 
bestrida och bemöta Ansökan enligt nedanstående. 

Bakgrund 

3.6. Mot bakgrund av Ansökan och Konkurrensverkets argumentation är det 
påkallat att inleda med en kort tillbakablick och redogörelse av situationen som 
såväl föregick som förelåg vid tidpunkten för ramavtalets ingående, pandemins 
inverkan på De Upphandlande Myndigheternas samordnade annonserade 
upphandling samt Socialstyrelsens uppföljning av pandemins konsekvenser på 
hälso- och sjukvården. 

Kort återblick1 

3.7. I början av januari 2020 informerade Folkhälsomyndigheten om utbrott av 
coronavirus i staden Wuhan i Kina. Den 31 januari 2021 rapporterades det 
första fallet av person smittad i Sverige. Regeringen beslutade den 1 februari 
2020 att klassa covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom.  

3.8. Den 9 mars 2020 började Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen med dagliga 
presskonferenser. Den 10 mars 2020 såg Folkhälsomyndigheten tecken på att 
covid-19 har börjat spridas i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen 
och höjde därför risknivån till den högsta: ”Mycket hög risk för samhällsspridning 
i Sverige”.   

3.9. Den 11 mars 2020 meddelade WHO att covid-19 var en pandemi. Sjukdomen 
fanns nu i 114 länder. Antalet bekräftade fall med covid-19 var då mer än 120 
000. Omkring 4 000 dödsfall hade rapporterats. Samma dag rapporterades det 
första dödsfallet med covid-19 i Sverige. 

3.10. Den 13 mars 2020 beslutade regeringen att allmänna sammankomster med fler 
än 500 personer inte skulle få hållas tills vidare. Den 1 april 2020 träder 
regeringens beslut om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden i kraft 
för att förhindra spridningen av covid-19 till en stor och skör andel av Sveriges 
befolkning.  

3.11. Den 10 juni 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om ändring i myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd. I första hand skulle man gå, cykla eller använda 
andra färdmedel än kollektivtrafik. 

Pandemins inverkan på 2019 års samordnade annonserade upphandling 

3.12. Allt det ovanstående skedde under en sexmånadersperiod. De Upphandlande 
Myndigheternas samordnade upphandling av bemanningstjänster till vården 
(2019 års ramavtal) annonserades precis före pandemins utbrott, närmare 
bestämt den 17 december 2019. Vid den tidpunkten bedömdes att det var 
möjligt att implementera det nya ramavtalet för att träda ikraft från och med den 
1 maj 2020.  Det då gällande ramavtalet (2016 års ramavtal) upphörde att gälla 
den 30 april 2020. 

  

 
1 Folkhälsomyndigheten, ”När hände vad under covid19- pandemin?”  
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3.13. Den annonserade samordnade upphandlingen överprövades dock redan under 
anbudstiden2. Överprövningen avslogs den 23 april 2020, dvs. endast sju (7) 
dagar innan 2016 års ramavtal skulle löpa ut och mitt under pandemins utbrott. 
Vid den här tidpunkten hade pandemin redan fått stora konsekvenser på 
sjukvårdshuvudmannen Region Stockholms möjligheter att tillhandahålla hälso- 
och sjukvård. Situationen var kaotisk.  

3.14. Vid den här tidpunkten var det ingen som visste vad som komma skulle. 
Pandemins konsekvenser på samhället i stort och hälso- och sjukvården i 
allmänhet, var under en lång tid helt oförutsebar. Svårigheterna att hantera de 
omedelbara konsekvenserna och dess följder var mycket stora.  

3.15. Under dessa hårt ansträngda förhållanden förlängdes 2016 års ramavtal med 
oförändrade villkor. Det enda syftet med förlängningen var att säkerställa 
bemanningstjänster till vårdverksamheterna utan ett avtalslöst tillstånd, och för 
att inte förvärra situationen hos vårdgivarna vad gällde möjligheten att 
tillhandahålla vård. Avsikten var att, så snart som situationen hos vårdgivarna 
och centralt inom Region Stockholm medgav det, tilldela ramavtal i den 
annonserade samordnade upphandlingen. Förlängningen avsåg perioden den 
1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. 

3.16. Samtidigt och sedan en tid tillbaka pågick även dialog på nationell nivå om en 
annonserad samordnad bemanningsupphandling med anledning av den 
nationella utredning via regionerna som år 2019 hade resulterat i en 
rekommendation avseende en nationellt samordnad upphandling. Då alla 
regionerna påverkades av pandemin kom man inte under år 2020 fram till något 
gemensamt beslut avseende upplägget för en sådan nationell upphandling eller 
vilken organisation som skulle ta på sig/anförtros det operativa ansvaret för att 
genomföra den. Regiondirektörsnätverket fattade dock i september 2020 ett 
inriktningsbeslut av innebörd att konkreta förberedelser för en gemensam 
nationell bemanningsupphandling till vården skulle påbörjas samt 
avsiktsförklaringar lämnas senast 30 november 2020 från de regioner vars 
vårdverksamheter önskade delta.  

3.17. Även om ingen p.g.a. pandemin visste när det skulle vara möjligt att genomföra 
den nationella upphandlingen/sluta nationella ramavtal, agerade man i linje 
med den nationella överenskommelsen. Regionfullmäktige fattade under 
hösten 2020 beslut av innebörd att vissa i Region Stockholms budgetdokument 
uppräknade vårdverksamheter skulle delta i den nationellt samordnade 
upphandlingen när den blev aktuell under förutsättning att minst 15 regioner 
skulle delta3. Den 25 november 2020 beslutades, i linje med regionfullmäktiges 
beslut, om en avsiktsförklaring (RS 2020- 0875) att ansluta till den nationella 
upphandlingen av vårdbemanning.  

3.18. På grund av pandemin och de akuta vårdbelastningssituationerna fanns det 
varken tid eller resurser för att fullfölja upphandlingsprocessen och fatta 
tilldelningsbeslut i 2019 års annonserade samordnade upphandling. Än mindre 
för att fasa ut 2016 års ramavtal och implementera och fasa in helt nya ramavtal 
och dess leverantörer. All personal, oavsett funktion, roll och befattning var 
engagerad i att stödja eller aktivt bedriva hälso- och sjukvård. Av denna 
anledning meddelades tilldelningsbeslutet först den 22 juni 2021, dvs. nästan 

 
2 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 2343-20 
3 De nämnder och bolag som regionfullmäktige under hösten 2020 beslutade skulle delta i den nationellt 

samordnade upphandlingen var Stockholms läns sjukvårdsområde (en nämnd inom den juridiska personen 
Region Stockholm), Karolinska Universitetssjukhuset (en nämnd inom den juridiska personen Region 
Stockholm), Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, 
Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB. Därtill beslutade regionfullmäktige att Kommunalförbundet 
Sjukvård och omsorg i Norrtälje och TioHundra AB borde delta i upphandlingen. Kommunalförbundet 
Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ett kommunalförbund där Region Stockholm är en av två medlemmar. 
Vårdbolaget Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet.   
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exakt 1,5 år efter att den hade annonserats. Även detta tilldelningsbeslut kom 
dock att bli föremål för en ansökan om överprövning4. Överprövningsprocessen 
drog ut på tiden, och den 22 oktober 2021 bedömdes att den måste avbrytas. 
Notera att i det här skedet visste man inte hur lång tid det skulle ta innan 
förvaltningsrätten skulle meddela sin dom.  

3.19. Även om tilldelningen under sommaren 2021 i den år 2019 samordnade 
annonserade upphandlingen skedde i en period när situationen hos 
vårdverksamheterna tillfälligt hade stabiliserats något, var avbrytandebeslutet i 
hög grad motiverat av att vårdverksamheterna, vid tidpunkten för avbrytandet, 
inte såg det som möjligt att fasa ut 2016 års ramavtal och implementera nya 
med tanke på de ytterligare störningar som det befarades kunna medföra för de 
vid det här laget under en mycket lång tid hårt ansatta vårdverksamheterna. I 
detta beaktades även det faktum att flera av de tilldelade leverantörerna i 2019 
års annonserade upphandling under hösten 2021 hade hört av sig och 
meddelat att de inte kunde genomföra driftstart till årsskiftet 2021/2022 på så 
sätt som förutsatts.  

3.20. Vid den här tidpunkten medförde dessutom en svår influensaperiod att många 
behövde söka vård, vilket återigen gjorde bemanningssituationen hos 
vårdverksamheterna prekär. Under hösten 2021 var det en topp på såväl 
nybesök som på operationer. Under pandemin gick väldigt mycket resurser åt 
till att hantera covid-patienter, vilket ledde till att annan vård sköts upp. 
Ytterligare en konsekvens av pandemin var att många patienter stannade 
hemma, exempelvis stoppades all mammografi, vilket gjorde att det byggdes 
upp en stor vårdskuld. Trycket på vårdverksamheterna var enormt samtidigt 
som vårdpersonalen var oerhört trött. Nota bene att de i omgångar hade arbetat 
i enlighet med det före pandemin aldrig tidigare aktiverade krislägesavtalet, 
vilket stipulerar extra långa arbetspass.  

3.21. På grund av pandemin blev således 2019 års samordnade upphandling så 
försenad att den till slut såväl hade förfelat sitt syfte som bedömdes kunna 
medföra allt för omfattande störningar hos vårdverksamheterna. 

3.22. Till undvikande av ett avtalslöst tillstånd av bemanningstjänster samordnade sig 
De Upphandlande Myndigheterna genom att i Region Stockholms namn ingå 
ramavtal för perioden 1 januari 2022 till den 30 juni 2022 med en option på 
förlängning till den 31 december 2022. Nota bene bland annat det ramavtal som 
Konkurrensverket nu för en talan om upphandlingsskadeavgift mot. 
Motsvarande ramavtal som Konkurrensverket nu lägger till grund för sin 
Ansökan, ingicks med samtliga tidigare ramavtalsleverantörer likväl som de 
leverantörer som hade lämnat anbud i den sedermera avbrutna annonserade 
upphandlingen. 

3.23. För att förenkla avtalsingåendet och avtalsförvaltningen slöts ramavtalen 
mellan å ena sidan den juridiska personen Region Stockholm och å andra sidan 
respektive leverantör. Ingåendet av ramavtalen skedde efter att De 
Upphandlande Myndigheterna hade utfärdat delegationer/fullmakter till en och 
samma befattningshavare inom serviceförvaltningen. Att stå utan 
bemanningstjänster under pågående pandemi, var inget praktiskt möjligt 
alternativ. Utan adekvat bemanning i vården riskeras människors liv och hälsa. 
Det samordnade agerandet under hösten 2021 som resulterade i att nya 
ramavtal slöts i början av december 2021 var en temporär brygglösning. En 
nödlösning i avvaktan på resultatet av den nationella upphandlingen som då 
hade som målsättning att vara klar under andra halvan av 2022. När ramavtalet 
ingicks hade, som angetts ovan, såväl ett regionfullmäktigebeslut om att delta i 
den nationella upphandlingen tagits som en avsiktsförklaring för det syftet 
lämnats. Med andra ord var det inte något löst prat om att snarast genomföra 

 
4 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 20780-21 
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en ny konkurrensutsatt upphandling i enlighet med LOU, utan det fanns en 
seriös vilja som också kommit till uttryck i form av konkreta och formella 
förberedelser för det. 

3.24. På grund av flera överprövningar avbröts emellertid den nationella 
upphandlingen i juli 2022. Av den anledningen var De Upphandlande 
Myndigheterna nödgade att åter annonsera en ny upphandling av 
bemanningstjänster, som även den samordnades i likhet med 2019 års 
annonserade samordnade upphandling. Detta gjordes på uppdrag av De 
Upphandlande Myndigheterna kort därefter, närmare bestämt den 7 oktober 
2022. Se ab. 11. Den upphandlingen är numera tilldelad och avslutad. 

3.25. I efterhand, utifrån ett teoretiskt perspektiv och under normala omständigheter, 
hade möjligen saker och ting kunnat hanterats annorlunda, men under 
pandemin var ingenting normalt och det måste tas i beaktande i detta 
sammanhang. Flera av vårdverksamheterna kämpar fortfarande med att 
komma tillbaka till ett normalläge när nu pandemin har gått in i en mindre akut 
fas. Så sent som inför julen 2022 var det ett mycket ansträngt läge inom vården 
i Region Stockholm. Fem av sex akutsjukhus var i stabsläge. Flera virus som 
covid-19, influensa, RS-virus och vinterkräksjuka var i omlopp. Sjukfrånvaron 
bland vårdpersonalen gjorde situationen än mer ansträngd. 

3.26. Sammanfattningsvis hade De Upphandlande Myndigheterna inte någon 
rådighet över vare sig pandemin, dess konsekvenser och förlopp eller det 
faktum att flera av de leverantörer som deltog i 2019 års annonserade 
samordnade upphandling under hösten 2021, efter att de hade lämnat anbud, 
bedömde att de inte kunde agera i enlighet med ramavtalets villkor. Det 
ovanstående, och De Upphandlande Myndigheternas agerande under hela 
händelseförloppet, visar att det inte har funnits något underliggande syfte att 
kringgå upphandlingslagstiftningen.  Det enda syftet var att upprätthålla vården 
genom att säkerställa bemanningstjänster utan att tillföra ytterligare störningar 
till redan mycket hårt ansatta vårdverksamheter.  

Uppföljning av pandemin och dess påverkan på hälso- och sjukvården 

3.27. Av Socialstyrelsens rapport ”Covid-19-pandemin och hälso- och sjukvården”5 
framgår det att hälso- och sjukvården har varit särskilt drabbad, framförallt inom 
akut- och intensivvården, men även inom övriga verksamheter. Pandemins 
påverkan på hälso- och sjukvården under 2020 och även fortsatt under 2021 
har skilt sig åt mellan olika regioner och verksamheter. Vissa verksamheter, 
exempelvis akut- och intensivvård, har varit hårt belastade, med påverkan på 
personalen i form av bland annat förhöjd beredskap och inställda semestrar. 
Belastningen på personalen har också ökat när anställda själva har varit sjuka. 
Inom andra delar av vården har verksamheten minskat i omfattning för att 
frigöra personal som kan arbeta med att vårda covid-19-patienter, vilket har lett 
till inställda behandlingar och uppskjuten vård.  

3.28. Vidare konstateras att konsekvenserna av pandemin sannolikt kommer att vara 
långtgående och påverka behovet av personal inom hälso- och sjukvården på 
både kort och lång sikt. Utöver personal som vårdar akut sjuka patienter 
kommer det att finnas behov av personal för rehabilitering av patienter som varit 
sjuka i covid-19 och för att genomföra behandlingar som har ställts in. 

  

 
5 Socialstyrelsen, artikelnummer 2021-2-7200, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal 

i hälso- och sjukvård samt tandvård - Nationella planeringsstödet 2021 
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”Alla 21 regioner rapporterar hösten 2020 att efterfrågan är större än 
tillgången på specialistsjuksköterskor. Operationssjukvård, intensivvård 
och anestesisjukvård samt distriktssköterskor är de inriktningar som flest 
regioner beskriver brist inom. En region uppger att bristen på 
operationssjuksköterskor har lett till stängda operationssalar.  

”19 av 21 regioner har bedömt att det råder brist på barnmorskor och lika 
många har redovisat brist på specialistläkare, främst inom allmänmedicin 
och psykiatri men även bland ett stort antal andra specialiteter. 18 av 21 
regioner rapporterar att efterfrågan är större än tillgången på 
röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Tandläkare, 
grundutbildade sjuksköterskor och psykologer redovisas som bristyrken 
av 17 regioner. I 14 regioner bedöms det råda brist på arbetsterapeuter, 
13 av regionerna rapporterar brist på tandhygienister och lika många har 
brist på fysioterapeuter.”  

3.29. I en analys av Socialstyrelsens som gäller för pandemiperioden från mars 2020 
till december 2021, jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–
2019).6 Här konstateras att smittvågornas effekter kraftigt har påverkat 
belastningen på intensivvård och sjukhusinläggning av covid-19-patienter, 
vilket i sin tur påverkat möjligheterna att utföra planerad vård. 

”Brister som fanns redan före pandemin har förvärrats under pandemiåren. 
Bristen på vårdplatser för vård efter operation har blivit värre dels för att 
vårdplatserna har omprioriterats till covid-19-vården, dels på grund av 
personalbrist. Det har framför allt påverkat operationsproduktionen och 
antalet vårdperioder i slutenvård.” 

”En utmaning är underbemanning inom flera verksamheter. Förutom 
intensivvårdspersonal, som har behövts ännu mer under pandemin, råder 
en generell brist på grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor behövs för att upprätthålla den vård som ges på en 
vårdplats efter en operation. Det behövs också narkossjuksköterskor och 
annan typ av operationspersonal för att genomföra operationer.” 

3.30. Rapporter och analyser av pandemins påverkan på hälso- och sjukvården är 
samstämmiga. Det kan inte understrykas nog att belastningen på personal och 
behovet av bemanningstjänster var exceptionellt, och inte bara under själva 
utbrottet i början av 2020. Det är av största vikt att förvaltningsrättens 
bedömning sker mot denna bakgrund och med dessa insikter.  
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4. UTVECKLING AV GRUNDER 

4.1. Initialt ska återigen understrykas nödvändigheten av att förvaltningsrättens 
prövning av detta mål behöver ta sin utgångspunkt i den situation och de 
omständigheter som förelåg inför och vid tidpunkten för ramavtalets ingående. 
Även om den här typen av prövning av naturliga skäl alltid sker i efterhand, kan 
inte bedömningen av undantagsbestämmelsernas tillämplighet begränsas till 
en teoretisk efterhandskonstruktion med utgångspunkt i hur någon borde eller 
inte borde ha agerat. Bedömningen måste ta sin utgångspunkt i den just då 
rådande situationen. 

Angående tillåtligheten att ingå ramavtal 

4.2. Vid tidpunkten för ingåendet av ramavtalet (i början av december 2021) förelåg 
en synnerlig brådska jämlikt 6 kap. 15 § LOU och även synnerliga skäl enligt 19 
kap. 7 § stycke 3 LOU i dess dåvarande lydelse (jfr 19 a kap. 5 § p. 3 LOU). De 
Upphandlande Myndigheterna är väl medvetna om att undantagen för synnerlig 
brådska och synnerliga skäl ska tillämpas restriktivt. Någon extensiv tolkning 
efterlyses dock inte.  

4.3. Om det är något som borde omfattas av undantagsbestämmelserna så borde 
det vara ingåendet av ramavtal och avrop från dem vars enda syfte var att 
försöka upprätthålla en fungerande sjukvård under en pågående, oförutsägbar 
och långvarig pandemi. I det här fallet ska understrykas att bemanningstjänster 
inom vården var en absolut nödvändighet. För detta torde en tillämpning av 
gällande rätt vara tillräckligt. 

4.4. Rekvisiten för undantagsbestämmelserna är kumulativa. Enligt 6 kap. 15 § LOU 
får direktupphandling användas om det är absolut nödvändigt att göra en 
anskaffning och synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat 
tillskrivas eller förutses av den upphandlande myndigheten, gör det omöjligt att 
hålla de tidsfrister som gäller för ett förfarande med föregående annonsering. 

Den absoluta nödvändigheten 

4.5. I sammanhanget måste beaktas att pandemin under lång tid kom att påverka 
hälso- och sjukvården på ett högst oförutsebart och mycket drastiskt sätt. Det 
uppstod snabbt en bristsituation av vårdpersonal och många typer av 
vårdverksamheter eftersom behovet uppstod och ökade samtidigt.  

4.6. Region Stockholm i vid bemärkelse och dess olika vårdverksamheter tvingades 
prioritera mellan patienter och olika typer av verksamheter för att försöka fördela 
sina och externa resurser på bästa möjliga sätt. I sammanhanget måste även 
beaktas hur svår smittspridningen och dess effekter var att prognosticera. 
Pandemins förlopp gick inte att förutse, och det gick därför inte att förutse hur 
stort behovet av hälso- och sjukvård skulle bli. Nya mutationer har skapat 
osäkerheter kring smittspridning och effekter på vårdbehovet. I efterhand kan 
konstateras att inget av Folkhälsomyndighetens scenarier för Stockholms län 
ens var i närheten av hur pandemin skulle fortlöpa och utvecklas, hur länge och 
i vilken omfattning.  

4.7. De Upphandlande Myndigheternas egen personal räckte inte till och behovet 
av bemanningstjänster inom vården var alarmerande. Vid den här tidpunkten 
var mantrat utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv att: ”Hoppas på det bästa, 
men planera för det värsta”. Ett mantra som hela Region Stockholm och dess 
vårdverksamheter levde efter internt och kommunicerade externt gång på gång 
för att i förhållande till allmänhet och andra intressenter vara så transparent 
gällande händelseutvecklingen som möjligt. Bemanningstjänster var en absolut 
nödvändighet.  
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4.8. Det ska konstateras och tas i beaktande att om De Upphandlande 
Myndigheterna inte hade ingått ramavtal och genomfört avrop från dem hade 
följderna av pandemin med all säkerhet blivit avsevärt mycket värre än vad de 
faktiskt blev. 

Den synnerliga brådskan var orsakad av omständigheter som inte kunnat 
tillskrivas eller förutses av De Upphandlande Myndigheterna 

4.9. Det går inte att bortse från att situationen under pandemin var extrem. Den 
snabbt inträffade, utdragna och helt oförutsägbara pandemin lamslog Sverige 
under lång tid och var den direkta orsaken till den mycket utdragna, allvarliga 
och ofta akuta hälso- och sjukvårdssituation som uppstod. Vid flera tidpunkter 
var såväl ett katastrofläge som skyddsstopp nära och det handlade om att 
upprätthålla en fungerande hälso- och sjukvård i allmänhet, och att rädda liv i 
synnerhet.  

4.10. Den vid tidpunkten föreliggande omständigheten – en annonserad samordnad 
upphandling som inte hade kunnat slutföras – var en direkt konsekvens av att 
De Upphandlande Myndigheterna inte hade mäktat med att fullfölja 
upphandlingsprocessen och tilldela ramavtal under den pågående pandemin, 
vilket är den direkta förklaringen till att tilldelningsbeslutet inte kunde meddelas 
förrän 1,5 år efter att upphandlingen hade annonserats.  

4.11. Om pandemin inte hade inträffat, hade den annonserade samordnade 
upphandlingen kunnat slutföras mycket tidigare. Detta, om något, visar att det 
föreligger adekvat kausalitet mellan pandemins påverkan på möjligheterna att 
slutföra den annonserade samordnade upphandlingen 2019 och den synnerliga 
brådskan. Den omständigheten att pandemins förlopp under en mycket lång tid 
var helt oförutsebar visar att pandemins effekter inte kan tillskrivas eller hade 
kunnat förutses av De Upphandlande Myndigheterna. 

Det var omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller för ett förfarande med 

föregående annonsering. 

4.12. Den för De Upphandlande Myndigheterna samordnade upphandlingen av 
bemanningstjänster annonserades, men till följd av överprövningar, och 
framförallt pandemin, men också leveransoförmåga hos vissa antagna 
leverantörer, fanns det inga möjligheter att hålla några normala tidsplaner eller 
att fullfölja den.  

4.13. Vid tidpunkten för ramavtalens ingående fanns det inga möjligheter att 
annonsera en ny upphandling. Omständigheter som kan beaktas vid 
bedömningen av om ordinarie tidsfrister är möjliga att hålla är reglerna om 
förkortade tidsfrister, den tid det tar att författa ett justerat alternativt ett nytt 
förfrågningsunderlag, den tid det tar för utvärdering av inkomna anbud, 
inställelsetiden för en ny leverantör samt tid för överprövningsprocess.7 Vid den 
här tidpunkten fanns det heller inga resurser att genomföra en sådan 
upphandling. Notera härvid att för genomförandet av den här typen av stora 
ramavtalsupphandlingar krävs en mängd olika resurser och kompetenser varav 
en stor del består av kravställare, utvärderare och specialister från 
vårdverksamheterna.  

4.14. Efter att ha avvaktat och inväntat förvaltningsdomstolens domslut i fyra (4) 
månader avbröts den annonserade samordnade upphandlingen eftersom det 
varken fanns tid eller resurser för att fasa ut 2016 års ramavtal och 
implementera nya ramavtal med tanke på de ytterligare störningar som det 
befarades kunna medföra för de vid det här laget under en mycket lång tid hårt 
ansatta vårdverksamheterna. Vid den här tidpunkten hade även den nationellt 

 
7 Kammarrätten i Göteborg i mål nr 1446--1452-12 
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samordnade upphandlingen försenats till följd av pandemin, som sedermera 
kom att annonseras i april 2022. 

4.15. Efter pandemins utbrott tog Europeiska Kommissionen fram ett särskilt 
meddelande avseende bland annat direktupphandling. Av punkt 2.3 i 
Europeiska Kommissionens meddelande (2020/C 108 I/01) ”Vägledning från 
Europeiska kommissionen om användningen av reglerna”, informeras om att 
unionsrätten tillhandahåller en möjlighet till en snabbare tilldelning av kontrakt 
för att tillgodose behov i samband med covid-19-pandemin.  

4.16. Av punkt 2.3.1 i meddelandet framgår att (egen kursivering och understrykning): 

”Antalet covid-19-patienter som behöver läkarvård ökar dagligen och 
väntas i de flesta medlemsstater öka ytterligare innan kulmen nås. Dessa 
händelser, och särskilt deras specifika utveckling, måste betraktas som 
oförutsebara för alla upphandlande myndigheter. Sjukhus och andra 
hälso- och sjukvårdsinstitutioners särskilda behov när det gäller 
behandling, personlig skyddsutrustning, respiratorer, ytterligare 
sängplatser och ytterligare intensivvårds- och sjukhusinfrastruktur, bl.a. all 
teknisk utrustning, kunde förvisso inte förutses och planeras i förväg och 
utgör således en oförutsedd händelse för de upphandlande 
myndigheterna.” 

4.17. Av punkt 2.3.2 i meddelandet framgår vidare (egen kursivering): 

”Det är uppenbart att de omedelbara behoven av sjukhus och 
vårdinrättningar (materiel, tjänster och offentlig byggentreprenad) måste 
tillgodoses så snabbt som möjligt.” 

4.18. Avslutningsvis i denna del, och vad gäller synnerliga skäl enligt dåvarande 19 
kap. 7 § stycke 3 LOU, hänvisas i allt väsentligt till de omständigheter som 
redogjorts för vad gäller synnerlig brådska. Av förarbetena till ÄLOU framgår 
bl.a. att synnerliga skäl i viss mån överlappar bestämmelsen om förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska. 
Synnerliga skäl är främst avsedd för sådana oförutsedda händelser som den 
upphandlande enheten själv inte kunnat råda över, varvid vissa hälso- och 
sjukvårdstjänster liksom socialtjänster bör kunna direktupphandlas (jfr prop. 
2009/10:180 s. 344 - 345).  

4.19. I det här fallet hade inte De Upphandlande Myndigheterna någon som helst 
rådighet över pandemins inverkan på vårdverksamheterna. Framförallt på 
grund av pandemins oförutsebara händelseförlopp. Under långa perioder hade 
vårdverksamheterna endast att rätta sig efter den faktiska verkligheten och de 
vårdbehov som uppstod från dag till dag. 

4.20. Sammantaget och framförallt med tanke på den nyckelfunktion och särställning 
som vårdpersonal hade under pandemin, är det De Upphandlande 
Myndigheternas bestämda uppfattning att undantagsbestämmelserna i LOU 
var tillämpliga. Under då rådande förutsättningar och omständigheter förelåg 
det synnerlig brådska likväl som synnerliga skäl för att ingå aktuellt ramavtal 
och genomföra avrop från det.  

Angående ingåendet av ramavtalet  

4.21. Ingåendet av ramavtalet syftade inte till att kringgå upphandlingslagstiftningen 
utan avsåg uteslutande att tillgodose ett trängande behov av 
bemanningstjänster för vården. Ett trängande behov som faktiskt redan förelåg. 
Ramavtalet tidsbegränsades i möjligaste mån (6 plus 6 månader), och slöts inte 
för en obestämd framtid. Jfr de resonemang som förs i EU-domstolens mål C-
328/92 Kommissionen mot Spanien och HFD 2019 ref. 65.  
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4.22. Även om detta mål i huvudsak är en upphandlingsrättslig fråga skulle det vara 
verklighetsfrånvänt att inte beakta då föreliggande omständigheter utifrån ett 
större perspektiv. Ett perspektiv där syftet med ramavtalet, dess påverkan på 
konkurrensen och andra skyddsintressen får ställas mot en 
upphandlingsskadeavgift och dess syfte.  

Upphandlingens syfte 

4.23. Samtliga handlingar och beslut som vidtagits och fattats har konsekvent och 
genomgående gjorts i syfte att säkerställa ett kritiskt behov av 
bemanningstjänster inom vården. En samordnad upphandling annonserades 
2019, men på grund av mellankommande överprövningar och pandemins 
drastiska konsekvenser på hälso- och sjukvården gick den varken att 
genomföra eller slutföra som planerat.  

4.24. Motsvarande ramavtal som Konkurrensverket nu lägger till grund för sin 
Ansökan, ingicks med samtliga tidigare ramavtalsleverantörer likväl som de 
leverantörer som hade lämnat anbud i den sedermera avbrutna annonserade 
upphandlingen. Ingen, vid den tidpunkten, intresserad leverantör torde därför 
ha lidit skada av att ramavtalen ingicks. 

Upphandlingens påverkan på konkurrensen 

4.25. Upphandlingslagstiftningen syftar till att säkerställa en sund konkurrens, vilket i 
sin tur förutsätter en fungerande marknad. Vid den aktuella tidpunkten var 
marknaden och konkurrenssituationen allt annat än normal. Under pandemin 
var det många branscher, varav bemanningsbranschen var en, som kunde sälja 
allt de ville till den de ville utan att delta i annonserade upphandlingar. Behovet 
av bemanningstjänster inom vården var under en lång period exceptionellt. Det 
rådde huggsexa, nationellt likväl som inom Region Stockholms 
vårdverksamheter, om personal till många och stora delar av hälso- och 
sjukvården.  

4.26. Eftersom ramavtal ingicks med samtliga tidigare ramavtalsleverantörer och alla 
som hade lämnat anbud i den annonserade upphandlingen som avbröts, får 
inverkan på konkurrensen, vid denna tidpunkt, anses ha varit ringa till ingen 
alls. Ramavtalen ingicks på samma villkor med alla leverantörer. I 
sammanhanget är den till sex (6) plus sex (6) månader korta avtalstiden också 
en omständighet som bidrog till att minimera den eventuella påverkan på 
konkurrensen. 

Skyddsintressen 

4.27. Offentlig upphandling är tänkt att fungera som ett marknadsbaserat instrument 
som ska användas för att uppnå en hållbar tillväxt samtidigt som den ska 
säkerställa att offentliga medel utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta innebär 
i synnerhet att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga 
upphandlingar samt att göra det lättare för upphandlande myndigheter att bättre 
utnyttja offentliga upphandlingar så att gemensamma samhällsmål uppnås. 

4.28. Ingåendet av ramavtalen går inte på något sätt stick i stäv med dessa 
skyddsintressen. Tvärt om. Det är snarare så att det förhållandet att ramavtal 
ingicks med både befintliga ramavtalsleverantörer och de som lämnat anbud i 
den annonserade upphandlingen som avbröts, stora som små, säkerställde en 
likabehandling så gott det gick. Ramavtalet var en tidsbegränsad brygglösning 
som uteslutande syftade till att uppnå gemensamma samhällsmål i form av 
upprätthållandet av hälso- och sjukvård under en mycket svår tid. 
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4.29. Det är i ljuset av detta som syftet med upphandlingsskadeavgiften ska ses. 
Upphandlingsskadeavgiften ska vara effektiv och proportionerlig samtidigt som 
den ska vara avskräckande. Syftet är bland annat att säkerställa att 
upphandlingslagstiftningen följs och att skattemedlen används på ett korrekt 
sätt. Med full respekt för dessa syften finns det andra skyddsintressen som i 
vissa fall kan anses vara minst lika viktiga, eller rent av viktigare. Sett ur ett 
större perspektiv och i en extrem situation torde människors liv och hälsa vara 
ett sådant exempel. 

Specifika invändningar mot Konkurrensverkets Ansökan 

Punkterna 25 - 26 i Ansökan 

4.30. Konkurrensverket anför att det sammanlagda värdet uppgår till 800 miljoner 
kronor, exklusive mervärdesskatt. I sammanhanget ska noteras att detta bygger 
på en tidigare uppskattning baserad på alla ramavtal och alla leverantörer. Mot 
bakgrund av hur Konkurrensverket valt att föra sin talan (punkt 10 och 12) är 
det felaktigt att lägga den sammanlagda uppskattningen till grund för Ansökan.  

4.31. Uppföljningen av ramavtalens sammanlagda värde är förenad med vissa 
svårigheter, och det är stora skiftningar mellan de olika leverantörerna. I 
skrivande stund kan dock noteras att ramavtalet med Medcura AB (som är ett 
av de större) för 2022 års första tre (3) kvartal uppgår till cirka 100 miljoner 
kronor. Notera dock att detta utgår från en total, vilket kan innehålla 
faktureringar som inte härrör till det specifika ramavtalet. Alldeles oavsett, och 
inklusive kvartal 4, kommer värdet av ramavtalet med Medcura AB att uppgå till 
ett väsentligt lägre belopp än 800 miljoner kronor. 

Punkterna 32 - 38 i Ansökan 

4.32. Mot bakgrund av föreliggande omständigheter är det märkligt att 
Konkurrensverket anser att omständigheterna vid ramavtalsingåendet i 
december 2021 var förutsebara (punkt 33). Vidare är det talande att 
Konkurrensverket ifrågasätter om pandemin kunde betraktas som en 
oförutsebar händelse den 6 december 2021 (punkt 35).  

4.33. Konkurrensverket har missuppfattat De Upphandlande Myndigheternas 
uppfattning i frågan. Det var inte enkom pandemins utbrott som var oförutsebar. 
Det fanns en mängd faktorer som var oförutsebara under en väldigt lång period. 
Hur stor smittspridningen skulle bli, sjukdomens förlopp, behandlingsmetoder, 
hur smittspridningen skulle utvecklas, när vaccin skulle bli klara, konsekvensen 
av nya mutationer osv. Det som hela tiden var oförutsebart var pandemins 
förlopp och utveckling. Under en lång tid visste ingen att pandemin skulle 
komma i vågor eller hur många och långa, vilka mutationer som skulle uppstå 
eller hur många som skulle behöva söka sjukvård och i vilken omfattning.  

4.34. I punkt 36 uttrycker Konkurrensverket att De Upphandlande Myndigheterna inte 
tog tillvara på tiden, utan istället valde att dröja med att bli klar med 
upphandlingen. Formuleringen är närmast raljant och står i bjärt kontrast till den 
situation som De Upphandlande Myndigheterna faktiskt upplevde. Under lång 
tid var alla, inklusive de som jobbade med den annonserade upphandlingen, 
fullt sysselsatta med att i möjligaste mån stödja eller bedriva hälso- och 
sjukvård. Det förhållandet att pandemins utbrott var ett faktum påverkar inte att 
dess förlopp under en lång period var högst oförutsebar. Den direkta 
anledningen till att 2019 års annonserade samordnade upphandling inte kunde 
slutföras enligt tidsplan (inklusive infasningen av nya ramavtal och utfasning av 
de tidigare), var just den pågående pandemin.  
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4.35. Den synnerliga brådskan var således en direkt effekt av pandemins 
konsekvenser på hälso- och sjukvården. Under en lång period fick mycket annat 
arbete än hälso- och sjukvård stå tillbaka och pausas. Det förelåg därför en 
adekvat kausalitet mellan den pågående pandemin och den synnerliga 
brådskan såtillvida att det under lång tid varit omöjligt att fullfölja och slutföra 
den annonserade samordnade upphandlingen (inklusive infasning av nya 
ramavtal och utfasning av de tidigare). Det är en kraftig förenkling, och snarare 
en chimär, att De Upphandlande Myndigheterna skulle haft någon egen 
rådighet över den uppkomna situationen. Om det hade bedömts ha funnits en 
möjlighet att agera på något annat sätt hade så givetvis skett. 

4.36. Det är möjligt att det hade fungerat med ett påskyndat förfarande om det hade 
rört en betydligt mindre upphandling med ett betydligt färre antal leverantörer 
inom ett avgränsat område och till en specifik upphandlande myndighet.8 I nu 
aktuellt fall handlade det dock om upp till 180 leverantörer till flera olika 
tjänsteområden, och för sex (6) olika vårdverksamheter (De Upphandlande 
Myndigheterna) med olika behov men till sammantaget många olika typer av 
avrop till mycket stora volymer. Vid den aktuella tidpunkten och under då 
rådande omständigheter var situationen snarast så att inte heller 
anbudsgivarna hade mäktat med, alternativt funnit det värt, att lämna anbud på 
en så pass stor samordnad upphandling även om den hade annonserats. 

Punkt 39 i Ansökan 

4.37. Konkurrensverket anför att 2019 års upphandling annonserades för sent, och 
att drygt fyra (4) månader fram tills att 2016 års ramavtal skulle löpa ut var allt 
för kort. Under normala omständigheter hade det varit fullt möjligt att genomföra 
den samordnade annonserade upphandlingen på de 4,5 månader som då var 
för handen fram tills att 2016 års ramavtal skulle löpa ut den 30 april 2020. 
Omständigheterna var dock inte normala. 

4.38. Upplysningsvis kan nämnas att upphandlingsstrategin för 2019 års 
annonserade samordnade upphandlingen beslutades redan under mars 2018, 
och beslutet att inleda upphandlingen togs i september 2019. Förberedelserna 
pågick således i mer än ett (1) år innan den annonserades. 
Vårdverksamheterna med hjälp av bl.a. centrala upphandlingsavdelningen 
inom serviceförvaltningen (som tillhör fastighets- och servicenämnden) hade 
gjort ett ordentligt omtag på grund av de lärdomar och problem som identifierats 
under avtalsförvaltningen av 2016 års ramavtal. Dessutom hade 
förutsättningarna förändrats, exempelvis vad gäller tillgängligheten till resurser, 
ökade kostnader, minskat budgetutrymme och nya arbetsrättsliga villkor samt 
momsregler för bemanningsbranschen m.m. Då den annonserade 
upphandlingen blev föremål för en överprövningsprocess redan under 
anbudstiden blev det dock inte möjligt, vare sig i teori eller praktik, att tilldela 
och fasa in nya ramavtal och leverantörer till den 1 maj 2020. 

4.39. Med facit i hand hade det inte spelat någon roll om den samordnade 
upphandlingen hade annonserats tidigare under 2019. Situationen hos de 
berörda vårdverksamheterna och stödverksamheterna centralt inom Region 
Stockholm, hade ändå inte medgett en möjlighet att fullfölja 
upphandlingsprocessen, tilldela kontrakt, implementera dessa och parallellt 
fasa ut de tidigare ramavtalen vid tidpunkten för det ursprungliga ramavtalets 
utgång, dvs. våren 2020 under pandemins utbrott. 

  

 
8 Jfr Södersjukhuset AB:s upphandlingar (punkt 18 i Ansökan) 
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Punkterna 47 - 54 i Ansökan 

4.40. Konkurrensverket anför att det föreligger ett antal försvårande omständigheter 
som i huvudsak hänför sig till i) upprepat beteende (punkt 50), ii) Regioninterna 
resonemang kring fördelningen av en eventuell upphandlingsskadeavgift (punkt 
50) och iii) avtalslängden och det höga värdet (punkt 51).  

4.41. De Upphandlande Myndigheterna anser att det inte föreligger några 
försvårande omständigheter i den bemärkelse som Konkurrensverket gör 
gällande.  

i) Angående det påstådda upprepade beteendet 

4.42. Region Stockholm i vid bemärkelse består av ett antal olika organisationer med 
olika typer av verksamheter som bedrivs via nämnder eller i bolagsform. Dessa 
organisationer är också tillika separata upphandlande myndigheter som 
självständigt ansvarar för sina egna upphandlingar, jfr. separata operativa 
enheter (5 kap. 4 § LOU). Ingen nämnd kan tvinga en annan nämnd eller bolag 
att göra en gemensam upphandling. Nämnderna/bolagen har egna 
inköpsansvariga och egen budget. I vissa fall genomför dessa nämnder och 

bolag egna upphandlingar och ingår egna avtal med leverantörer.9 Ibland väljer 

dock nämnder och bolag att gå ihop i gemensamma upphandlingar och då sker 
det operativa arbetet normalt i stor utsträckning via personal hos den centrala 
upphandlingsavdelningen som är placerad inom serviceförvaltningen under 
fastighets- och servicenämnden.  

4.43. Beskrivningen ovan gällande de olika nämndernas och bolagens självständiga 
ställning, budget, m.m. är relevant till bemötande av att Konkurrensverket anser 
att det är en försvårande omständighet att det tidigare har förekommit ett antal 
ärenden rörande upphandlingsskadeavgift mot Region Stockholm i vid 
bemärkelse (punkt 50 med hänvisning till tidigare avgöranden i fotnot 35).  

4.44. De ärenden som Konkurrensverket hänvisar till rör inte centralt eller lokalt 
samordnade upphandlingar utan, upphandlingar som genomförts av enskilda 
nämnder inom Region Stockholm, såsom hälso- och sjukvårdsnämnden som 
inte varit involverad i ingåendet av ramavtalen i december 2021. Det kan också 
noteras att dessa ärenden skedde för flera år sedan och företrädelsevis rörde 
förlängningar av vårdavtal avseende specifika och specialiserade vårdtjänster, 
dvs. inte centralt samordnade annonserade ramavtal. Det förhållandet att det 
finns flera tidigare avgöranden är i sig inte konstigt då Region Stockholms olika 
nämnder och bolag genomför ett mycket stort antal upphandlingar varje år.  

4.45. Region Stockholm i vid bemärkelse är en stor organisation och det är inte 
rättvist att alla tidigare upphandlingsskadeavgifter läggs Region Stockholm som 
helhet eller andra nämnder och bolag till last. Denna uppfattning finner stöd i 
avgörandet HFD 2018 ref. 67 av vilket framgår att det vid bedömningen av 
upphandlingsskadeavgiftens storlek, inte ska anses vara en försvårande 
omständighet att en annan nämnd inom samma kommun tidigare gjort sig 
skyldig till en liknande överträdelse. Detsamma torde gälla även för olika 
nämnder inom den juridiska personen Region Stockholm respektive dess 
bolag.  

  

 
9 Om en nämnd genomför en egen upphandling blir alltid den juridiska personen Region Stockholm avtalspart 

till leverantören eftersom bara en juridisk person kan vara en civilrättslig part även om dock alltså nämnden i 
sig kan vara en upphandlande myndighet enligt etablerad rättspraxis. 
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ii) Regioninterna resonemang 

4.46. Konkurrensverket har reagerat på de interna överväganden/klargöranden som 
dokumenterades i ett dokument daterat den 8 november 2021 ”Analys av 
alternativ för direktupphandling av bemanningstjänster inom 
vårdverksamheter”, se ab. 7. I sammanhanget ska framhållas att det, i en så 
stor och komplex organisation som Region Stockholm med självständiga 
nämnder och bolag, är ofrånkomligt och närmast nödvändigt att vissa typer av 
klargöranden gällande ansvar, som eventuellt kan komma att utkrävas i 
efterhand, är fullt ut kända för de involverade nämnderna och bolagen i förväg, 
inte minst när nämnderna/bolagen delegerar beslutanderätt/ger en fullmakt till 
en befattningshavare utanför den egna nämnden/bolaget som i nu aktuellt fall.  

4.47. Vid i princip alla förberedelser för anskaffningar/anskaffningar finns det en risk 
för att någon (Konkurrensverket eller en leverantör) ifrågasätter om det är 
lagligt, och man kan aldrig utesluta att Konkurrensverket väljer att inleda en 
talan om upphandlingsskadeavgift eller vara säker på hur en domstol kommer 
att döma i ett enskilt fall.  

4.48. Det aktuella dokumentet togs fram för god ordnings skull för att klargöra 
ansvarsfördelningen för det fall ansvar skulle komma att utkrävas i efterhand. 
Det var inte tänkt som ett principiellt ställningstagande kring t.ex. vem som är 
upphandlande myndighet eller en formell beskrivning av alla de omständigheter 
som motiverade ramavtalsingåendet i december 2021, utan syftade till att dels 
sammanfatta för- och nackdelar med att ingå ramavtal på nämnd-/bolagsnivå 
jämfört med att samordna sig i gemensamma ramavtal, dels till undvikande av 
missförstånd göra de juridiska riskerna och ansvarsfördelningen kända. Vid 
denna tidpunkt var De Upphandlande Myndigheterna redan övertygade om de 
praktiska riskerna för vården med att inte ingå ramavtal för bemanningspersonal 
och det som diskuterades internt var primärt huruvida vårdverksamheterna 
borde agera gemensamt/samordna sig eller agera enskilt. I nu aktuellt fall ville 
man snabbt komma fram till den brygglösning som framstod som mest 
ändamålsenlig utifrån inte minst ett effektivitets- och 
patientsäkerhetsperspektiv.  

4.49. Dokumentationen av bland annat ansvarsfördelningen kopplat till en eventuell 
upphandlingsskadeavgift utgjorde således inte på något sätt ett försök att 
kringgå upphandlingslagstiftningen, undgå ansvar eller att underminera 
upphandlingsskadeavgiftens avskräckande syfte. Övervägandena i det aktuella 
dokumentet ska därför endast ses för vad de är, dvs. olika handlingsalternativ 
med dess risker och konsekvenser som underlag för att fatta beslut i en mycket 
pressad situation när den annonserade samordnade upphandlingen redan 
hade avbrutits och den nationella upphandlingen ännu inte genomförts av de 
skäl som redogjorts för ovan.  

iii) Angående avtalslängden och det höga värdet 

4.50. Konkurrensverket anför att den kortare ramavtalstiden i sig inte ska ses som 
förmildrande (punkt 51) och motiverar det med att De Upphandlande 
Myndigheterna inte har haft någon beredskap för att den nationella 
upphandlingen av bemanningstjänster var kraftigt försenad, och att den nya för 
De Upphandlande Myndigheterna samordnade upphandlingen annonserades 
först i oktober 2022.  

4.51. Det kan noteras att Konkurrensverket inte verkar fästa någon vikt vid 
svårigheterna med att genomföra 2019 års samordnade annonserade 
upphandling och tilldela kontrakt i den. Region Stockholm och dess 
vårdverksamheter har aldrig har haft någon rådighet över den nationella 
upphandlingen (som genomförs via Västragötalandsregionen) och därmed inte 
heller har haft någon annan möjlighet än att förhålla sig till när den skulle bli 
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klar. Även den nationella upphandlingen har som bekant kantats av problem. 
Alla överprövningar av samordnade bemanningstjänstupphandlingar är svåra 
att tolka på något annat sätt än som ett uttryck för marknadens ovilja att 
acceptera både regionala som nationella samordnade stora upphandlingar. 

4.52. Den nya annonserade samordnade upphandlingen 2022 (som genomförs via 
fastighets- och servicenämnden vid Region Stockholm) annonserades för övrigt 
bara några månader efter att den nationellt samordnade upphandlingen 
avbröts. Det måste rimligen anses som ett snabbt agerande med tanke på 
förutsättningarna och den rådande situationen, inklusive den normala 
förberedelsetiden för annonserade samordnade upphandlingar med koppling 
till Region Stockholm.  

4.53. Vad gäller det höga värdet var det ofrånkomligt att bemanningstjänster till 
vården under pågående pandemi skulle omfatta stora värden. Det hela förklaras 
med det faktum att De Upphandlande Myndigheterna är ansvariga för ett stort 
upptagningsområde och att det förelåg ett särskilt stort behov.  

Angående sanktionsvärdet 

4.54. De omständigheter som beskrivits och anförts som bakgrund och utveckling av 
grunder i detta yttrande, är desamma som anförs som förmildrande 
omständigheter för det fall förvaltningsdomstolen skulle anse att LOU inte har 
följts. 

4.55. De Upphandlande Myndigheterna anser, i motsats till vad Konkurrensverket 
anför (punkt 51), att det faktum att ramavtalstiden tydligt tidsbegränsades och 
endast var en brygglösning efter ett fallerat annonserat försök, parallellt med att 
man vid tidpunkten för ramavtalsingåendet redan hade lämnat en 
avsiktsförklaring (redan mer än 1 år innan) kopplat till den nationellt 
samordnade upphandlingen som således var en konkret realitet, i högsta grad 
ska ses som förmildrande omständigheter. Inte minst mot bakgrund av den 
rådande situationen med pandemin där garantier för vårdens upprätthållande 
krävdes utifrån Region Stockholms ansvar som lagstadgad huvudman. Det 
höga värdet har en högst naturlig förklaring och ska i sig inte ses som ett uttryck 
för ett flagrant kringgående av upphandlingslagstiftningen, utan snarare som ett 
bevis och ett uttryck för vilket stort bemanningsbehov som vårdverksamheterna 
faktiskt hade.  

4.56. I sammanhanget hänvisas även till de överväganden som kommer till uttryck i 
förarbetena till LOU (Prop. 2009/10:180 s. 198-199): 

”Det kan emellertid tänkas att en upphandlande myndighet, på grund av 

eget agerande, har hamnat i en situation där myndigheten anser sig 

tvungen att direktupphandla exempelvis för att människors liv eller hälsa 

annars skulle riskeras. Om detta inte skulle anses utgöra synnerliga skäl 

enligt 15 kap. 3 § andra stycket är det tänkbart att det skulle framstå som 

orimligt eller stötande att upphandlingsskadeavgift ska beslutas på grund 

av den otillåtna direktupphandlingen och att eftergift därför skulle kunna 

komma i fråga.” 

4.57. De överväganden som görs i förarbetena är precis de som De Upphandlande 
Myndigheterna hade att göra. Märk väl, den avskräckande effekten till trots – 
om De Upphandlande Myndigheterna, även om det givetvis inte är att föredra, 
skulle hamna i exakt samma situation igen – kommer de alltid att behöva sätta 
människors liv och hälsa framför en upphandlingsskadeavgift. Någonting annat 
vore inte försvarbart.  
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4.58. Ingåendet av ramavtalen och efterföljande avrop från dem har absolut ingenting 
med trots eller ohörsamhet mot upphandlingslagstiftningen att göra, utan är 
endast ett resultat av de överväganden och ofta svåra prioriteringar som 
vårdverksamheterna har att göra i sådana krissituationer som det faktiskt 
handlade om vid den aktuella tidpunkten.  

4.59. De Upphandlande Myndigheterna vill aldrig överträda någon lag, men om 
förvaltningsrätten skulle komma fram till att så har skett i nu aktuellt fall, har det 
skett för att De Upphandlande Myndigheterna har tagit sitt ansvar enligt en 
annan lagstiftning. Nota bene hälso- och sjukvårdslagen, och för att inte riskera 
människors liv och hälsa. 

5. AVSLUTNING 

Med förhoppningen om att förvaltningsrätten prövar detta mål utifrån de faktiska 
omständigheter som förelåg inför och under ramavtalets ingående, hemställer 
De Upphandlande Myndigheterna om att Förvaltningsdomstolen avslår 
Ansökan i sin helhet. 

 
 

 

Som ovan, 

Ramberg Advokater 
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