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§ 75 Upphandling av sjukvårdstjänst vaccinering mot covid-19
Ärendenummer: 2021-POL000497
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskotts beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott fastställer
upphandlingsdokument för upphandling enligt lagen om offentlig
upphandling avseende sjukvårdstjänst vaccinationer mot covid-19.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att
skyndsamt ta fram en plan för att öka vaccinationsgraden i socialt utsatta
områden, samt eventuella andra områden där vaccinationsgraden idag är
låg, och återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Alla som är 16 år eller äldre som grundvaccinerats mot covid-19 kommer att
rekommenderas en tredje dos. Region Skånes verksamheter har påbörjat dessa
vaccinationer i prioriterade grupper, men upphandlad kapacitet kommer att
behövas som komplement till primärvården för att på ett snabbt och effektivt
sätt vaccinera alla som berörs av rekommendationen. Den upphandlade
kapaciteten kan också användas som komplement till andra grupper som ännu
inte fått den första, andra eller tredje dosen. Vaccineringen ska utgå från
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar





att hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att
skyndsamt ta fram en plan för att öka vaccinationsgraden i socialt utsatta
områden, samt eventuella andra områden där vaccinationsgraden idag är
låg, och återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden.
att följande stycke läggs till under 1.4.8 Etiska och sociala krav: Antagen
leverantör är skyldig att tillämpa anställningsvillkor enligt gällande
kollektivavtal.
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att följande stycke läggs till under 1.4.8 Etiska och sociala krav: Antagen
leverantör är skyldig att erbjuda samtliga anställda rätt till heltid i
enlighet med Region Skånes regler.
att följande stycke läggs till under 1.4.8 Etiska och sociala krav:
Möjlighet till insyn för medborgarna i antagen leverantörs verksamhet
ska införas i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 10 kap 9 §.

Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till Anna-Lena Hogeruds (S) första attsats. Ordföranden föreslår, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S), att
Anna-Lena Hogeruds (S) första att-sats formellt hanteras i ett separat ärende till
hälso- och sjukvårdsnämnden, medan ärendet om upphandlingsunderlag stannar
i beredningsutskottet. Ordföranden yrkar bifall till ordförandens reviderade
förslag.
Ordföranden yrkar avslag på Anna-Lena Hogeruds (S) andra, tredje och fjärde
att-sats.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-23
2. Upphandlingsdokument

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2021-12-02

Ärende 27. Upphandling av sjukvårdstjänst vaccinering mot covid-19
Socialdemokraterna ställer sig generellt positiva till förslaget till förfrågningsunderlag som
tagits fram och välkomnar att styret tagit till sig av vår kritik av de misstag som de gjorde i den
förra upphandlingen av vaccinering mot covid-19. Primärvården ska utgöra en grund och
säkerställa god geografisk tillgänglighet, men avlastas samtidigt av de upphandlade
leverantörerna som ska finnas strategiskt utplacerade där de kan förväntas behövas mest. Med
en gemensam bokningsportal kan vi förhoppningsvis förhindra en upprepning av den kaotiska
situation som uppstod i våras, och genom att ställa krav på sammanhållen journalföring får
regionen information om vilka som vaccinerats, vilket möjliggör riktade insatser för att höja
vaccinationsgraden i ett senare skede.
Nu gäller det att också se till att det blir bra i praktiken och där ser vi framför allt att den låga
vaccinationsgraden i socialt utsatta områden är en utmaning. Primärvårdens centrala roll, i
kombination med möjligheten att kalla in mobila team från de upphandlade leverantörerna,
skapar goda förutsättningar för verkningsfulla insatser, men det krävs också en genomtänkt
strategi för hur detta arbete praktiskt ska bedrivas. Vi yrkade därför att hälso- och
sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att ta fram en sådan plan och återrapportera till
nämnden. Vi välkomnar att styret valde att stödja också detta förslag.
Vi yrkade dock även att krav på villkor enligt kollektivavtal och rätt till heltid skulle skrivas in
i förfrågningsunderlaget, samt att antagen leverantör skulle åläggas att möjliggöra insyn för
medborgarna i verksamheten, i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 10 kap 9 §. Dessa
förslag avslogs tyvärr av styret och vi reserverar oss följaktligen mot det beslutet.
Region Skånes upphandlingspolicy slår fast att regionen ska kräva villkor enligt kollektivavtal
när upphandlingens art motiverar det. Vi socialdemokrater menar att i den verksamhet vi har
ansvar för ska ingen behöva riskera att ställas emot sina kollegor och pressas till att arbeta för
sämre villkor och lägre lön. Mot den bakgrunden är det svårt att se varför de som arbetar i en
verksamhet vars drift upphandlas inte skulle garanteras den trygghet som de som arbetar i en
verksamhet som drivs i egen regi med kollektivavtal har. Upphandlingens art motiverar därmed
uppenbarligen att vi ställer krav på villkor enligt kollektivavtal.
Region Skåne har vidare en policy om att alla tillsvidareanställningar ska annonseras ut som
heltid, men med möjlighet till deltid. Enligt samma princip bör den policyn omfatta alla som
arbetar i de verksamheter som vi har ansvar för, oavsett driftsform.
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Socialdemokraterna i Region Skåne
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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