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Regiongemensamt samarbete för inköp
skyddsutrustning och
intensivvårdsmaterial vid Covid-19
Dnr 00624-2020

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna undantag för garanti vid förskottsbetalning av samordnade inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial
med andra regioner i samband med Covid-19.

Sammanfattning
I samband med Covid-19 behöver gemensamma inköp med flera regioner
genomföras under kontrollerade former. Dessa inköp undantas från regionens normala krav på garanti vid inköp med förskottsbetalning.

Ärendet
Det råder idag brist på skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial och Sverige konkurrerar med betydligt större länder. För att förbättra Sveriges och
regionernas möjligheter att få bättre tillgång till dessa produkter behöver
regionerna arbeta tillsammans som regiondirektörerna godkänt.
Innan inköp ska följande förutsättningar vara uppfyllda; att gemensamt behov är identifierat där fördelar med samordning av upphandling bedöms
uppfyllda, att en offert med villkor för den aktuella upphandlingen finns, att
regionerna har fått ett erbjudande att delta samt att samtliga regioner kan
vara samordnande region för en sådan beställning.
Förfarandet sker i tre steg:
1. Överenskommelse och anmälan sker mellan regionerna om maximal
kvantitet för respektive region inklusive samtycke att solidariskt dela offertens villkor utifrån den volymandel som regionen förbinder sig till i
förhållande till totala upphandlingens volym samt att behörig person utsedd av regiondirektören företräder regionen.
2. Lika betalningsvillkor som ingås med leverantören gäller samtliga parter
i den gemensamma upphandlingen. Eventuella förskottsbetalningar faktureras utifrån respektive regions andel av beställd volym. Fakturering
sker samtidigt som den samordnande regionen erlägger betalning för
förskott och övriga regioner ska betala utan dröjsmål.
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3. Inköpande region mottar leverans. Fakturering sker med lika villkor som
gäller mot leverantören för det samordnade köpet. Vidareförmedling av
material sker enligt fastställd fördelning utifrån varje regions beställning.
Tillkommande anskaffningskostnader exempelvis fraktkostnader från
leverantör till Sverige fördelas och faktureras på samma sätt. Självkostnaden för att administrera den samordnade upphandlingen fördelas utifrån varje regions andel av beställningen och faktureras tillsammans med
varan.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat att vid förskottsbetalning av ett inköp
ska bankgaranti eller annan garanti finnas. Då det är angeläget i detta läge
snabbt få skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial undantas dessa samordnade inköp vid Covid-19 från krav på bankgaranti.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Upphandlings och inköpschef
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