Principöverenskommelse rörande inköp av skyddsutrustning m.m. med
anledning av coronapandemin
1.

Parterna

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm,
Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö
kommun och Uppsala kommun ingår härmed en principöverenskommelse om att regionerna och
kommunerna under coronapandemin ska bidra till samordning och, vad gäller kommunerna,
finansiering av inköp av skyddsutrustning, desinfektionsmedel m.m. genom SKR:s bolag SKL
Kommentus, som har en inköpscentral - SKI. SKR ska arbeta för att fler kommuner ska bidra till
finansieringen. Länsstyrelsernas samordningskansli ska bidra med behovsanalys.
För Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen innebär denna
principöverenskommelse endast att regionerna ska bidra till samordning, se nedan.

2.

Syftet med överenskommelsen

Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning m.m. under coronapandemin har SKR, tillsammans
med länsstyrelsernas samordningskansli, i dialog med Stockholms, Göteborgs, Malmö och Uppsala
kommuner kommit överens om att kommunerna ska bidra till att gemensamt finansiera stora
volyminköp till landets kommuner. Kommunerna ska skyndsamt bidra till inköpscentralens förmåga
att agera grossist enligt lagen om offentlig upphandling med syftet att bistå främst Sveriges
kommuner i deras försörjning av skyddsutrustning och desinfektion på medellång och längre sikt.
Det möjliggör för SKI att kunna agera mer kraftfullt på världsmarknaden och därför ges möjlighet att
finansiera större ordrar och bygga upp ett lager. SKI kommer att anlita en tredje part för
lagerhållning, distribution och fakturering.
Regionernas och kommunernas individuella ansvar för sin anskaffning kvarstår, men initiativ tas på
flera håll för en ökad samordning och ett närmare samarbete bl.a. mellan regionerna genom ett
uppdrag till SKR. För att säkerställa att konkurrens inte uppstår mellan det arbete som redan görs
inom och mellan regionerna och den inköpssamverkan som följer av denna principöverenskommelse,
ska samordning av inköpen ske mellan SKI, SKR och regionerna som inte innebär förseningar för
någon part då tiden är en kritisk faktor gällande beställningar. Samverkan ska handla om att genom
information och delade erfarenheter sammantaget kunna agera för hela landets bästa. Syftet med
denna överenskommelse är att stärka förutsättningarna för alla aktörer i Sverige som har behov av
skyddsutrustning m.m.

* SKL Kommentus inköpscentral AB (SKI) är ett helägt dotterbolag till SKL Kommentus AB som i sin tur ägs till 98 procent av
Sveriges Kommuner och Regioner och ett antal kommuner. Inköpscentralen upphandlar sedan 2011 nationella ramavtal för
kommuner, regioner och deras bolag. Samtliga kommuner och regioner är kommuner hos inköpscentralen. Inköpscentralen
har flera ramavtal med leverantörer som omfattar skyddsutrustning och desinfektion. Inköpscentralen får enligt 7 kap. 11 §
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling bedriva grossistverksamhet såtillvida att upphandlande myndigheter får
anskaffa varor direkt från inköpscentralen.

Den nödvändiga förstärkningen av SKI:s resurser realiseras genom en räntefri kredit från
Kommuninvest i Sverige AB. Borgensåtagande för detta görs i första skedet av kommunerna inom
denna överenskommelse; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Denna överenskommelse
förutsätter därför att respektive kommunfullmäktige beslutar om det aktuella borgensåtagandet.
De närmare villkoren för detta regleras i särskild ordning. Om och när fler kommuner väljer att bidra
genom egna borgensåtaganden ska de fyra första kommunernas borgensåtaganden minskas i
motsvarande omfattning. De tillkommande kommunerna bidrar med borgensåtaganden vars storlek
återspeglar folkmängden den 31 december 2019.

3.

Regionernas och kommunernas roll

Regionerna och Kommunerna åtar sig att medverka till samordning inom ramen för denna
principöverenskommelse. Borgensmän enligt p. 2 ska skyndsamt säkerställa att ett borgensåtagande
kan göras enligt p. 2.
Det åligger kommunerna att förse länsstyrelsen med nödvändiga uppgifter så att samordning av
behov och fördelning av bristvaror kan ske.
Det åligger vidare parterna att förse SKI med kravspecifikationer för bristvarorna
(”Kravspecifikation”).

4.

SKR:s roll

SKR ska medverka till samordning inom ramen för denna överenskommelse och uppmana övriga
kommuner att bidra till finansieringen.

5.

Länsstyrelsernas samordningskanslis roll

Länsstyrelsernas samordningskansli ska ansvara för samordning inom ramen för denna
överenskommelse. Samordningskansliet ansvarar vidare för att skyndsamt ta fram och regelbundet
uppdatera en lista (”Listan”) över bristvaror och vilka kommuner som ska prioriteras vid fördelning av
dem samt förse SKI med uppgifterna. Arbetet ska samordnas med befintliga processer regionalt och
det uppdrag som länsstyrelserna har i samverkan med Socialstyrelsen på nationell nivå.

6.

SKI:s roll

SKI ska köpa in ett lager med sådan skyddsutrustning, desinfektionsmedel m.m. som kommunernas
omsorgsverksamheter behöver under den pågående pandemin enligt Listan och Kravspecifikationen.
Varorna ska fördelas mellan samtliga kommuner enligt den prioritering som Socialstyrelsen, med
stöd av länsstyrelserna, fastställer. SKI ska delta med samverkansresurser i den samordning som ska
ske med regionernas inköp i syfte att säkerställa samlad stor effekt för hela det svenska samhället.

7.

Gemensam information

SKR och SKI ansvarar för att ta fram en kommunikationsplan om denna principöverenskommelse och
samarbetet. Den ska utformas i samverkan med övriga parter.

8.

Giltighet

Denna överenskommelse är giltig till 7 april 2023 med möjlighet till förlängning om parterna är
överens om detta. Överenskommelsens giltighet förutsätter att erforderliga politiska beslut fattas
hos berörda parter.
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