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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på initiativ om direktupphandlingar till 
hemtjänsten från Stefan Hanna (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå yrkandet. 

 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) yrkar i ett initiativärende väckt vid krisledningsnämndens 
sammanträde 2 april 2020  

 

• att kommunen omgående genomför direktupphandlingar av munskydd och 

engångshandskar 

• att någon form av minimikvalitet på de enskilda skyddsutrustningarna som 

upphandlas ska säkerställas, samt 

• att upphandlingarna ska ske till lägsta pris. 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för barn, jämställdhet 
och näringsliv bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut. 

 

Föredragning 

All personal som i kroppsligt nära arbete hanterar personer smittade av covid-19, eller 

av läkare bedömt misstänkt smittade av covid-19, har idag skyddsutrustning.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-29 KSN-2020-01463 

  
Handläggare:  

Susanne Afzelius 
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Skyddsutrustningen har direktupphandlats då kommunens avtalade leverantör inte 
kan leverera enligt avtal utifrån rådande omständigheter.  

Direktupphandling sker av medicinskt godkänd skyddsutrustning. Flertalet av 
direktupphandlingarna, av framförallt munskydd, sker tillsammans med Regionen.  

Tilldelning av direktupphandlingarna sker efter en kombination av lägst pris, tillgång 

till efterfrågat skyddsmaterial samt leveranstider. Att enbart tilldela utifrån principen 

lägst pris kan innebära att kommunen riskerar att stå utan skyddsmaterial.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 april 2020 

• Bilaga, Initiativ om direktupphandlingar till hemtjänsten från Stefan Hanna (-) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



Initiativärende Krisledningsnämnden 2020-04-02 
 
Bakgrund: 
Våra +70 åringar och multi-sjuka invånare tillhör de grupper som enligt Folkhälsomyndigheten är 
mest sårbara för en SARS CoV-2 smitta. Gång efter gång uppmanar myndigheten alla svenskar att 
särskilt skydda dessa människor från smitta. De äldre som har rätt till hemtjänst i Uppsala kommun 
tillhör de mest sårbara. Uppsala kommun har ett särskilt ansvar för att dessa personer mycket bättre 
än i normalfallet skyddas från smittrisk. För att bättre skydda våra riskgrupper ska personal i kontakt 
med dem använda skyddsutrustning. Skyddsutrustning som till exempel munskydd och 
engångshandskar. Eftersom det sägs finna brist på liknande skyddsutrustning är det mycket viktigt att 
skyndsamt säkerställa nödvändig tillgång till bland annat munskydd och engångshandskar.  
 
Uppsala kommun har ett särskilt ansvar att försöka bidra till att belastningen på intensivvården är 
hanterlig. Om behovet av intensivvårdsplatser överstiger sjukvårdens förmåga tvingas 
vårdpersonalen till mycket svåra prioriteringar. Prioriteringar som kan drabba alla i behov av 
intensivvård.  
 
När synnerliga skäl finns kan direktupphandlingar skyndsamt användas.  SARS CoV-2 krisen kan 
tveklöst klassas som ett synnerligt skäl för att tillämpa direktupphandlingar av skyddsmaterial inom 
omsorg och vård.  
 
För att bättre skydda våra invånare med behov av hemtjänst från SARS CoV-2 smitta yrkar jag: 
 
Att kommunen omgående genomför direktupphandlingar av munskydd och engångshandskar. 
 
Att någon form av minimikvalitet på de enskilda skyddsutrustningarna som upphandlas ska 
säkerställas. 
 
Att upphandlingarna ska ske till lägsta pris.  
 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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