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Minnesanteckningar dialogmöte

Öppen dialog med bemanningsleverantörer inför regiongemensam 
upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård den 2 mars 2022 

Medverkande:  

• Christian Törnqvist moderator och projektdeltagare, Region Västmanland 

• Helena Ottosson Kraus upphandlingsjurist, Adda AffärsConcept  

• Stefan Peterson projektledare för gemensam upphandling, SKR 

Anmälda deltagare från intresserade leverantörer ca 100 personer. 

1. Inledning 
Christian inleder och berättar att tyvärr kunde ej vår ansvariga upphandlare, Annika Stöök 

deltaga idag på grund av sjukdom samt kort om mötets upplägg och lämnar över ordet till 

Stefan Pettersson som berättar om projektets bakgrund. Samt att upphandlande myndighet 

och avtalsförvaltare blir Västra Götalandsregionen där varje sjukvårdsregion kommer tillföra 

resurser till avtalsförvaltningen, enligt beslut av regiondirektörerna i december 2021. 

Tidigare har det framförts synpunkter i dialogmöten om att regionerna kan bli bättre på 

avtalsförvaltning. Vidare berättar Stefan om att tidsplanen kommer att justeras något då det 

pågår arbete med justering av innehåll i kravspecifikationen med anledning av inkomna 

synpunkter från flertalet leverantörer.  

2. Administrativa föreskrifterna vid anbudslämnandet 

Christian berättar om upphandlingens administrativa villkor och dess formella krav som 

gäller för att kunna lämna anbud. Till exempel ges upplysning om hur länge leverantören är 

bunden av sitt anbud, vilka uppgifter leverantören ska uppge och på vilket sätt.  

3. Lämna korrekt och fullständigt anbud 
Det är viktigt att leverantörer säkerställer att anbudet uppfyller samtliga krav och villkor 

som har angetts i upphandlingsdokumentet. Detta för att minska risken till att anbudet 

förkastas eller att det görs felaktig bedömning. Upphandlingsdokumenten består av flera 

delar; anbudsinbjudan, kravspecifikation och avtalsvillkor. Det görs kontroller av 

uteslutningsgrunder och obligatoriska krav i nedan ordning för att en anbudsgivare ska 

komma vidare i prövningen:  

1. Kontroll att inga uteslutningsgrunder föreligger. 

2. Kontroll av att obligatoriska krav är uppfyllda: såsom krav på anbud, 

kvalificeringskrav och krav på tjänsten. 

Den upphandlande organisationen har begränsade möjligheter och är inte skyldig att tillåta 

någon form av förtydligande eller komplettering. Den upphandlande organisationen får 

endast ta hänsyn till sådant som uttryckligen framgår i anbudet och inget annat. 



Christian lämnar några tips på vägen: 

• Följ strukturen i upphandlingsdokumenten för att undvika ett ofullständigt 

anbud. Svara på frågor systematiskt och bifoga dokumenten där de 

efterfrågas.  

• Se till att det tydligt framgår i anbudet att alla krav i 

upphandlingsdokumenten uppfylls. 

• Svara på det som efterfrågas, varken mer eller mindre. 

• Hänvisa inte till webbplatser eller andra källor som den upphandlande 

organisationen måste hämta in utan skicka med efterfrågad information vid 

anbudslämnandet. 

• Kontrollera att du har bifogat samtliga efterfrågade dokument och att de är 

aktuella. 

Stefan berättar att det är beskrivet i anbudsinbjudan hur anbudet ska lämnas. Detta gäller 

även dokumentformat med mera. Följ detta och använd eventuella anbudsformulär som 

sedan sparas och bifogas i anbudet i urspungsformat. Övriga bilagor ska sparas i allmänt 

kända filformat. Om du anger svar i ett fristående dokument så var noga med att ange vilken 

fråga som besvaras. Filer som inte går att öppna eller svaren som inte kan hittas i 

anbudsdokument kan leda till att anbudet bedöms felaktigt eller förkastas. 

Vid eventuella frågor och svar under annonseringstiden: För att för att ni ska kunna ge 

korrekta svar är det också viktigt för dig som leverantör att noga kontrollera så att alla krav i 

upphandlingsdokumenten är tydliga. Och att kravställningen är tydligt formulerat så att du 

som leverantör förstår vad som förväntas levereras under hela avtalsperioden. Vid 

otydligheter ska frågor ska ställas via upphandlingsverktyget TendSign, upphandlande 

myndighet kommer inte att besvara frågor som inkommer via mejl eller telefonsamtal. Det 

är angivet i upphandlingsdokument när sista dag är för frågor. Frågor som inkommer efter 

detta datum kommer inte att beaktas. 

Vid behov av support i TendSign, hänvisas anbudsgivare till TendSigns egna support. Se till 

att kontaktuppgifterna i upphandlingsverktyget uppdaterade. 

Gällande behörig företrädare, undertecknande av anbud så säkerställ att det är rätt person 

som undertecknar anbudet. 

Stefan lämnar över ordet till Helena 

4. Upphandling och upphandlingsprocess 
Helena berättar om upphandling och upphandlingsprocess gällande uteslutning. Syftet med 

uteslutning är att förhindra att upphandlande myndigheteter ingår avtal med leverantörer 

som dömts för viss typ av brottslighet och att endast seriösa leverantörer tilldelas kontrakt. 

Helena hänvisar till att läsa de obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunderna i kapitel 13 

i LOU, Lagen om offentlig upphandling. Vi har valt att använda samma regler om 

uteslutningsgrunder som gäller vid upphandling över tröskelvärdena. 

Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten gör bedömningen att det i Sverige inte 

finns förutsättningar för upphandlande myndigheter att kräva att leverantörer och deras 

underleverantörer ger in utdrag ur belastningsregistret. Enligt LOU får ett sådant utdrag 

istället ersättas av en utsaga på heder och samvete som undertecknats av behörig företrädare 



hos leverantören. En utsaga på heder och samvete lämnas genom att svara på frågor och 

utöver det ska en sanningsförsäkran inlämnas. Viktigt: Vid åberopande av annans kapacitet, 

ska sanningsförsäkran för vart och ett av företagen fyllas i. 

Syftet med kvalificering är att identifiera de leverantörerna som har tillräcklig erfarenhet och 

ekonomisk möjlighet att utföra uppdraget. Den upphandlande myndigheten kan på så sätt 

säkerställa att ett kontrakt inte tilldelas en leverantör som inte kan förväntas fullfölja 

kontraktet. Ett företag som på egen hand inte uppfyller ställda kvalificeringskrav till 

exempel omsättningskravet, har möjlighet att åberopa annat företags kapacitet. I de fall 

leverantören åberopat ett annat företags kapacitet ska myndigheten kontrollera att det inte 

föreligger någon grund för uteslutning för det åberopade företaget och att det åberopade 

företaget uppfyller de kvalificeringskrav som företaget åberopats för att uppfylla, innan 

kontraktet tilldelas. Som tidigare nämndes ska leverantören ge in en sanningsförsäkran för 

var och en av leverantörer vars kapacitet åberopas.  

Helena betonar vikten av att göra skillnad på åberopande av annat företags kapacitet och 

användande av underleverantörer.  

5. Frågor 
Stefan, Christian och Helena gav möjlighet på att svara på de i chatten inkomna frågorna 

från deltagarna i mötet kring detta första block. Frågorna återfinns sist i dokumentet. 

6. Avtalsförvaltning 
Stefan berättar att ramavtalet kommer att ha en tydlig avtalsförvaltning och Västra 

Götalandsregionen kommer att vara den myndighet som förvaltar avtalet. Regionerna 

kommer denna gång ha en väl rustad övergripande avtalsförvaltning som kommer att hantera 

ramavtalet. I den övergripande förvaltningen kommer samtliga sjukvårdsregioner deltaga 

med totalt sex personer. Sverige är uppdelad i sex sjukvårdsregioner där flera regioner bildar 

en sjukvårdsregion. Till förvaltningen kommer det finnas en styrgrupp som är representerad 

av bland annat direktörer från regionerna och det kommer finnas personer inom olika 

funktioner som till exempel primärvård, psykiatri, ekonomi, verksamhet, HR etc. Det 

kommer också att finnas en expertgrupp kopplat till den övergripande avtalsförvaltningen. 

Expertgruppen kommer företrädesvis vara med personer som arbetar dagligen med 

hyrpersonal och det finns även andra funktioner i gruppen. Självklart så kommer det finnas 

avtalsansvariga i regionerna som kommer hantera det dagliga dvs som det är idag i 

regionerna. 

Stefan berättar att regionerna ser det som en styrka att äntligen få möjlighet att arbeta i en 

väl riggad organisation som hanterar ramavtalet.  

7. Tidsplan 
Stefan berättar om den preliminära tidsplanen som finns, vi räknar med att annonsera 

underlaget i april månad och det är ju snart. Underlaget kommer att ligga ute cirka 30 dagar 

beroende på helger etc. Vår ambition är att det ska finnas ett ramavtal på plats för avtalsstart 

under hösten 2022. 



8. Frågor 
Stefan, Christian och Helena svarade på de i chatten inkomna frågorna från deltagarna i 

mötet kring detta andra block. Frågor om hur förfrågningsunderlaget ser ut kan däremot ej 

besvaras i detta skede det kommer ni se vid annonseringen. Frågorna återfinns sist i 

dokumentet.   

9. Kontaktuppgifter 
Stefan Petersson: stefan.peterson@skr.se  

Annika Stöök: annika.stook@vgregion.se  

Stefan och Christian tackar närvarande för deltagande under mötet och avslutar därmed det 

samma.  

Minnesanteckningar fördes av en administratör från resursgruppen på SKR och en 

projektadministratör på avdelningen för Ledningsstöd i efterhand. 

Besvarade frågor och kommentarer i chatten, punkt 5 och 8 
- För att undvika att vi missar att skicka med dokument eller annan viktigt 

information är det bra om ni ger oss förutsättningar för detta. Exempelvis genom att 

använda strukturerade dokument i TendSign där vi kan fylla i digitalt och INTE kräva 

att vi ska fylla Word- eller Exceldokument som sedan bifogas. 

Tack för medskick! 

- Kan vi åberopa ett annat företags kapacitet för att klara omsättningskravet? 

- I tidigare RFI fanns möjlighet att tillsammans med annat bolag uppfylla 

kapacitets/omsättningskravet. Har det förändrats? 

Det finns möjlighet att använda åberopande av annans kapacitet kvalificeringen. Det som är 

lite begränsande – även svårt att säga exakt vad gränsen går beroende på hur praxis ser ut på 

det området – det är att man vad gäller till exempel omsättningen kan använda ett annat 

företags kapacitet för att uppfylla det kravet. Att man inte går ihop 10 leverantörer där varje 

leverantör står för var sin del, då skulle man kunna se att syftet med det kravet går förlorat. 

Så man kan använda åberopandet av annan kapacitet men det finns en begränsning i det här 

när syftet med kravet ändrar mening.  

- Hej, vi är nyfikna på att se den senaste versionen av förutsättningarna. tex gällande 

prisbilden, kvalifikationskrav etc. vilka delar av de senaste remissvaren och 

dialogmötena har ni tagit hänsyn till? 

Vi kommer inte kommentera dessa delar i förfrågningsunderlaget i det här skedet.  

- Ursäkta jag missade nog det men hur högt är omsättningskravet? 

Vi kan i detta läge inte lägga någon kommentar om nivån på omsättningskravet.  

- När är hösten? sept. eller nov för tilldelning 

- När beräknar ni kunna leverera tilldelningsbeslut? 

mailto:stefan.peterson@skr.se
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Tilldelningen är när man talar om vilka leverantörer som får uppdraget och när det gäller 

avtalsstart så är det något helt annat. September/oktober är preliminär tidsplan för avtalsstart. 

Tilldelning kan ske under sommaren, när man lämnat in anbuden så kommer vi att titta på 

alla kvalificeringar och förhoppningsvis ha ett resultat innan sommaren men detta är en 

preliminär tidsplan.  

- Ska även det åberopade företaget klara kvalificeringskraven, dvs även omsättning? 

Det åberopande företaget behöver klara det kravet för vilken kapacitet som det åberopas för. 

Om exempelvis åberopar kapacitet vad gäller personal då är det bara det kravet som det 

åberopande företaget behöver klara, plus det här med sanningsförsäkran och 

uteslutningsgrunder. Men om det är så att det åberopande företaget åberopas för omsättning 

då är det bara det kravet som de behöver klara. Men det kan finnas sammanhängande krav i 

till exempel avtalsvillkoren som hänger ihop så det är viktigt att kontrollerar att alla delar är 

uppfyllda. Men ett åberopat företag behöver inte klara samtliga delar av kvalificeringen utan 

bara de delar där de åberopas samt uteslutningsgrunderna.   

- Kommer ni att gå ut tillräckligt tidigt med viktiga krav så att bemanningsbolagen ska 

hinna åtgärda eventuella krav som tex iso-certifiering eller tjänstepensionslösningar 

Det kommer inte gå någon information innan och det kommer inte att bli någon ytterligare 

RFI. Det är när underlaget går ut som kraven blir kända.  

- Betyder det vidare att anbudstiden blir 30 dgr dvs april månad 

- Tyvärr väldigt oklara besked från Stefan. Kan ni förtydliga er tidsplan. Just nu låter 

det som att vi kommer ha 30 dagar på oss att skicka in anbud. Det upplevs som väldigt 

kort med tanke på omfattningen av upphandlingen. 

Förfrågningsunderlaget kommer att ligga ute i 30 dagar. Beroende på helger så kan det 

exempelvis bli 34 dagar.  

- Bara för att förtydligande, vi har omsättning 10 M läkare och åberopar resterande 

10M från det åberopade företaget om hypotetiskt kravet totalt är 20M? 

Det är inte så som åberopandet ska användas. Om man inte uppfyller kravet så ska det 

åberopade företaget uppfylla kravet. I det här fallet så skulle det vara 20 miljoner. Om det 

skulle vara på något annat sätt så kommer det framgå från upphandlingsdokumenten.  

Man kan använda andra företags kapacitet för åberopande av delar av kapaciteten ur delar av 

kravmassan. Men att respektive krav, t.ex. om man har ett omsättningskrav (oberoende av 

nivåer) och ett krav på personal då kan man använda ett företags kapacitet för 

omsättningskravet och ett annat företags kapacitet för personalkravet. Man kan inte använda 

tre olika företags totala omsättning för att nå upp till kravet på omsättningen. Det handlar om 

en tillräcklig nivå säkerhet som ska finnas hos ett och samma bolag så att man kan ha 

ekonomiska muskler om det skulle hända någonting.  

Det som gör det svårt att svara rakt på frågan är just när gränsen är lite flytande, när ett kravs 

syfte förlorar meningen. Det är svårt att säga hur många företag man kan gå ihop och 

likande. Förhoppningsvis kommer det bli så tydligt som möjligt i upphandlingsdokumenten. 

Bra att ni ställer frågor, det går bra att fortsätta göra det även under annonseringstiden 

förstås.  



- Men då faller ju anledningen från det åberopade företaget att vara en "reserv". Om 

de själva uppfyller kravet så ser de ingen anledning att samarbeta med något annat 

bolag.  

Tanken är att man åberopar annat företags kapacitet om man inte uppfyller kravet. Poängen 

är att ett mindre företag ska kunna lämna anbud trots att man inte uppfyller kraven utan då 

kan ett annat företag stå för den kapaciteten. 

Det kommer inte att finnas någon begränsning i antalet bemanningsbolag, alla de som klarar 

kraven kommer att tilldelas. 

- Innebär detta att vi som bolag som är kvalificerade för läkardelen, kan hitta ETT 

annat bolag som då exempelvis uppfyller sjuksköterskedelen och därmed få ta del av 

hela avtalet? 

Generellt är svaret ja. Men det krävs att man uppfyller samtliga krav för sjuksköterskedelen, 

i kvalificering, kravspecifikationerna, avtalsvillkoren. 

- Det vore bra att få en längre tid på sig att lämna in upphandlingen då det kan vara 

ska-krav som kan ta lite tid att lösa som vi inte vet idag. Detta då vi leverantörer 

enbart har en chans, annars får vi inget avtal men regionerna på lång tid. Vi föreslår 

60dagar. 

- I det här läget så är det 30 dagar som gäller. 

- Kan man åberopa annat bolags kapacitet även om det bolag lämnar in eget anbud 

och får avtalet? 

Det är upphandlingsrättsligt inte förbjudet att göra så, man kan både lämna in anbud och 

vara åberopat företag. Det som man ska vara beredd på är att om man får avtal i båda 

delarna, vilket skulle kunna hända måste man ha kapacitet i båda de avtalen. Det skulle 

kunna innebära att man behöver dubbel kapacitet. Den yttre gränsen vid sådana samarbeten 

går vid otillåtna samarbeten och risk för kartellbildning. Det finns bra information att hitta 

på konkurrensverkets hemsida om kartellbildning så att man inte riskerar att hamna i sådana 

typer av samarbeten.     

- Får man begära ordet? Tänkte på det här som sas om kartellbildning. Man upplever 

från vårt håll att det ni gör är att försöka styra en hel bransch. Med att sätta väldigt 

tydliga krav, ni sätter priser och ni har till och med varit inne och sagt hur vi ska driva 

våra bolag. Man upplever från vårt håll att ni blir som en kartellbildning och jag har 

diskuterat det här med en jurist: skulle exempelvis vi som privata bolag gå ihop och 

göra ungefär som ni så skulle det vara olagligt men när regionerna gör det så är det 

inte olagligt. Det blir konstigt eftersom ni förändrar en hel bransch och det är olustigt 

för oss som varit med ett tag. Jag undrar hur ni ser på detta?  

Vi har ju haft dialog med bland annat konkurrensverket med de här delarna. När vi tittar på 

de här kraven så finns det ett bra underlag för dem. Att vi kravställer vad konsulten ska ha 

för kompetens etc. det ser vi som en självklarhet. Vi ser inget speciellt, vi delar inte den 

bilden som ges men det är intressant att höra vad ni tycker.  

Vi ökar samarbetet regionerna emellan för att det ska bli bra för oss alla. Regionerna sitter 

ofta med tre olika avtal och de ser olika ut tidsmässigt men det här ger en enkelhet från båda 

håll så det är ett huvudsyfte, något som ni som bemanningsbolag också kan tänkas tjäna på. 



Det ska vara enkelt att förstå vad vi kravställer nu och det ser inte ut på olika sätt från olika 

regioner.  

- Kompletterar gärna Magnus inspel. var finns konkurrensutsättningen när det gäller 

att ge er bättre priser eller besparingar? 

- Här menar vi att det ibland är fördyrning där många kan se att det finns möjlighet 

att ge er bättre priser. den möjligheten försvinner nu 

Ni ska leverera en tjänst och alla antagna leverantörer kommer att konkurrera om affären 

genom att leverera den bästa konsulten till avroppet, däri finns konkurrensen mellan er. Vi 

som kund får möjlighet att arbete med det bästa företaget som har de bästa konsulterna 

utifrån det som vi önskar.  

I samband med att vi gör det här så hoppas vi att det är många som kan komma med på det 

här ramavtalet. En viktig del är att vi i regionerna förhåller oss till det här ramavtalet, att vi 

använder de leverantörerna som är med och inte använder andra leverantörer. Till exempel 

som det är idag i regionerna där det är direktupphandlingar och väldigt konstiga priser och 

villkor etc. som slår undan fötterna för våra ramavtalsleverantörer. Vi tror på den här 

modellen, samtidigt är det viktigt att vi är tydliga att vi ska använda ramavtalsleverantörerna 

och inga andra leverantörer. Vi kommer också att ha ett arbete i regionerna, att vi förhåller 

oss till det här avtalet, det är viktigt. 

- Vi som är “lite” mindre omsättningsmässigt arbetar ju minst lika hårt och sätter lika 

höga krav på våra tjänster som vi levererar och gör ju ett väldigt bra jobb rent krasst. 

Det känns (nu har ni inte sagt vilka krav det är) som att vi mindre inte kommer att 

kunna ha en riktig chans att få fortsätta utan åberopande från andra företag och det e 

lite tråkigt. Får vi fyller ju ett viktigt behov idag :) 

Ett litet bolag kan åberopa annat företags kapacitet. I den här upphandlingar är det tänkt att 

det ska finnas utrymme för många olika storlekar på bolag.  

- Risken med detta är att flera aktörer som just står för konkurrensutveckling 

försvinner från marknaden genom kraven på tex omsättning. 

Det får sättas i ljuset på storlek på omsättning. Idag har respektive region också 

omsättningskrav.  

- Det bästa vore om 2 mindre bolag kan gå samman och tex ha 10M + 10 M omsättning 

om kravet skulle vara 20 M 

Det var ett tips.  

- Omvänt är frågan vad som händer om inflationen fortsätter i den höga takten som 

finns nu. då blir prisbilden i avtalet låg på vissa ställen 

Till detta får vi återkomma, det kommer att vara tydligt i prisjustering under avtalsperiod.  

- Eftersom det kommer in flera frågor om åberopande av kapacitet, diskussionen 

kommer ju troligen fortsätta under anbudstiden. Det kan därför, inte nu, men inför 

upphandlingen, vara idé att förtydliga vad ni anser utgör självständiga anbud och 

vilka risker ni ser med otillåtna konkurrensbegränsningar pga. ex åberopande av 

kapacitet. 



Det är en bra idé att försöka förtydliga så mycket som möjligt, det ska bli genomförbart för 

er att lämna anbud. Alla situationer – utifrån erfarenhet – går inte att förutse riktigt, i vilka 

formationer man lämnar anbud osv men i så stor utsträckning  som möjligt så kan man 

försöka dra upp riktlinjerna för hur man ser på åberopande och i vilka olika konstellationer 

man kan gå ihop. Men jag tror inte att det kommer att gå att täcka in alla situationer.  

- Ett litet förtydligande vad gäller åberopande av annat företags kapacitet. Om annat 

bolag vill åberopa vår omsättning/timmar så behöver vi alltså ha upphandlingskrav 

gånger 2 (dubbelt)? 

Det beror på i vilken form ni har lämnat anbud tillsammans. Om man är ett företag vars 

kapacitet åberopas och dessutom själv lämnar anbud i egen form då kan det hända att man 

får avtal både i den del där man blivit åberopad och i den del där man själv har lämnat 

anbud. Den kapaciteten kan slå in samtidigt vilket betyder att man måste klara av det både i 

det ena avtalet och i det andra.  

- Jag håller med Jonathan om att ni bör förtydliga vad ni menar med åberopande av 

annat företags kapacitet. Det är väldigt otydligt som det ser ut nu. 

Kapacitet är ett svårt område och det är oklart i praxis vad som gäller i de olika delarna. 

Detta tar vi med oss att försöka göra det så tydligt som möjligt.  

- Är målsättningen att minska antalet aktörer på marknaden? 

Målsättningen är att vi har ramavtalsleverantörer som lever upp till de krav vi kommer att 

ställa. Det kan finnas mindre leverantörer som inte kan komma upp i volymen som 

efterfrågas men det är inget som säger att man inte kan bli underleverantör. ”Att minska 

aktörer” har vi aldrig uttalat. Vi behöver ta hänsyn till alla delar, med tanke på att det är brist 

på både läkare och sjuksköterskor så behöver vi ha leverans. Man behöver komma upp i viss 

volym i omsättning för att kunna vara med.  

- Alla regioner har inte omsättningskrav idag. Dessutom var det ju enligt RFI ett 

ganska högt krav på leveransomsättning under avtalets gång, det är helt unikt. 

Det är egentligen inte bilden vi har att det är höga krav som vi har ställt. En del kan säkert 

uttrycka sig att det är ett högt krav men en del kan också uttrycka sig så att det är ett lågt 

krav på leveransomsättning. Det finns olika skalor. Man får också sätta detta i relation till 

ramavtalets storlek. Om man lägger ett anbud får man möjlighet att leverera till alla 21 

regioner.  

- Det är vår bild att kraven är höga jämfört med tidigare upphandlingar inom 

regioner. 

Bilden delas inte av frågeställaren. 

- Leveranssäkerhet kan ju också uppnås via mångfald av leverantörer. Vi har ju idag 

en marknad med flera bemanningsföretag som levererar i vissa regioner men inte i 

andra. Ni ställer marknadens organiska tillväxt och funktion på sin kant med denna 

upphandling 

Vi tar till oss detta.  



- Jag tackar för dagens intressanta dialogmöte. Ser fram emot en gemensam marknad 

av bemanning av sjukvårdspersonal. Önskar er alla en fortsatt bra dag.  

- Tack för idag 

- Tack för dagens möte! 

- Tack för mötet 
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