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Falköpings kommun
521 81 Falköping

Påstått konkurrensproblem – Falköpings kommuns valfrihetssystem
för hemtjänst
Konkurrensverkets beslut
Falköpings kommun har, genom att diskriminera leverantörer som erbjuder personal med högre kvalitet, brutit mot proportionalitetsprincipen i 1 kap. 2 § lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, vid tillämpningen av valfrihetssystemet
”Valfrihet i hemtjänsten, service och omvårdnad”.
Ärendet
Systrarna Odh´s Hemtjänst AB (anmälaren) har i en skrivelse den 27 mars 2013
inkommit med en anmälan till Konkurrensverket mot Falköpings kommun
(kommunen) gällande att sjuksköterskor inte får utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens valfrihetssystem ”Valfrihet i hemtjänsten, service och omvårdnad” (valfrihetssystemet). Av skrivelsen framgår bland annat följande. Anmälarens sjuksköterskor får inte utföra arbetsuppgifter som vanligen delegeras
från sjuksköterska till undersköterska. Kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS) har framfört att den enda lösningen är att anmälarens sjuksköterska avsäger sig sin legitimation. Enligt MAS gör kommunen samma sak i den
egna verksamheten. Anmälaren anser att kommunens krav innebär att anmälaren
inte kan erbjuda sina kunder högre kvalitet och säkerhet i vården, som anmälarens sjuksköterskas arbete skulle innebära om denne fick möjlighet att utföra undersköterskas arbetsuppgifter.
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Anmälaren klagar på att legitimerade sjuksköterskor inte får utföra de aktuella
hälso- och sjukvårdsinsatserna i valfrihetssystemet. Av skrivelse från Socialstyrelsen till anmälaren framgår det att hälso- och sjukvårdsinsatser inte kan delegeras
från en legitimerad sjuksköterska till en annan legitimerad sjuksköterska. En delegering kan bara ske från en legitimerad sjuksköterska till någon som saknar
formell kompetens men har reell kompetens, exempelvis en undersköterska. I
skrivelsen från Socialstyrelsen framgår dock att det är möjligt att överlämna en
uppgift från en legitimerad sjuksköterska till en annan legitimerad sjuksköterska.
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Kommunen har beretts tillfälle till yttrande över anmälan och har anfört bl.a. följande. Om frågan skulle bedömas annorlunda än vad kommunen gjort skulle det
innebära att den ansvariga nämnden och verksamhetschefen inte skulle besluta
om hälso- och sjukvårdens utformning och kvalitet. Vidare skulle det innebära att
utformningen av hälso- och sjukvården skulle beslutas av en extern utförare som
enligt förfrågningsunderlaget inte har till uppgift att utföra sådana uppgifter. Enligt kommunen är en sådan fördelning av ansvar och befogenheter orimlig och
har inte samband med konkurrenssituationen. Den utgör heller inget konkurrensproblem eftersom den är likformig för alla interna och externa utförare av
hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård.
Kommunen har getts möjlighet att senast den 2 oktober 2013 yttra sig över Konkurrensverkets utkast till beslut. Kommun har anfört sammanfattningsvis följande. Kommunen delar inte Konkurrensverkets bedömning av proportionalitetsprincipen. En sjuksköterska får inte delegera en uppgift till en annan sjuksköterska. Konkurrensverket har då föreslagit att uppgiften överlämnas. I det aktuella fallet skulle det innebära att en privatanställd sjuksköterska skulle vara
tvungen att ifrågasätta en kommunal bedömning för det fall det vore för patientens bästa. För en patient kan det bli väldigt förvirrande om kommunens sjuksköterska ordinerar omläggning av exempelvis ett bensår en gång per dag medan
utförande sjuksköterska anser att det ska läggas om tre gånger per dag. Båda sjuksköterskorna har samma kompetens och yrkestitel och är skyldig att göra sina
egna bedömningar av vad som är bäst för patienten. Behovet kan ändras över tid
och då ska återigen den kommunala sjuksköterskans bedömning vara vägledande
även om den står i strid med en privat sjuksköterskas bedömning. Givetvis kan
inte en sjuksköterska på detta sätt överpröva en annan sjuksköterskas bedömning
när båda har likvärdig kompetens. Följden blir istället att bedömningen av den
insats som ska beviljas flyttas från den kommunala sjuksköterskan till den privata.
Enligt kommunen innebär en överlämning mellan sjuksköterskor att det medicinska ansvaret överlämnas från en sjuksköterska till en annan. Om en kommunal
sjuksköterska skulle överlämna det medicinska ansvaret till en privat sjuksköterska skulle det medföra att kommunens krav på upphandlingen förändrades.
Det skulle innebära att det i upphandlingen blir fråga om kommunal hälso- och
sjukvård och rehabiliteringsinsatser av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal,
vilket kommunen angett i förfrågningsunderlaget att den inte vill upphandla.
Anledningen till att kommunen inte har valt att upphandla sjukskötersketjänster
är för att kommunen vill behålla möjligheten till insyn och kontroll. Om förfrågningsunderlaget ändras innebär det att kommunen inte har möjlighet att välja de
tjänster som den vill upphandla och det sätt som den vill organisera sin hemsjukvård på. Det innebär att syftet med LOV förfelas och att incitament att tillämpa
lagen minskar. En möjlighet skulle vara att kommunen väljer bort systemet vilket
medför att konkurrensen minskar och att patienterna inte längre får välja utförare
av delegerad hemsjukvård.
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Skäl för beslutet
Proportionalitetsprincipen
Enligt 1 kap. 2 § LOV ska upphandlande myndighet behandla leverantörer på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet,
ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem.
Proportionalitetsprincipen förutsätter att alla krav som ställs i förfrågningsunderlaget ska vara rimliga i förhållande till de mål som eftersträvas (prop. 2008/09:29 s.
62). Kraven som ställs i ett förfrågningsunderlag ska vara ägnade att säkerställa
förverkligandet av den målsättning som eftersträvas och inte gå utöver vad som
är nödvändigt för att uppnå denna målsättning (jmf. C-234/03, Contse SA m.fl.
mot Institution Nacional de Gestión Sanitariea [Ingesa], p. 39 – 41).
Vid bedömningen om ett krav är tillåtet ska det beaktas om kravet begränsar den
fria rörligheten och om det finns ett godtagbart syfte bakom kravet. Vidare ska
beaktas om kravet är motiverat för att säkerställa att det efterstävade målet uppnås, och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål (jmf. C421/09, Humanplasma GmbH mot Republiken Österrike, p. 30 – 34).
Av förarbetena (prop. 2008/09:29 s.62) framgår att upphandlande myndighet bör
utforma förfrågningsunderlag så att mindre företag kan uppfylla kraven och det
ges möjlighet att bedriva företag i liten skala.
I ett valfrihetssystem enligt LOV tävlar externa leverantörer genom kvalitet. Att
en leverantör använder sig av personal med en högre kompetens än vad som
krävs enligt förfrågningsunderlaget kan vara ett sätt för en leverantör att erbjuda
den enskilde högre kvalitet, vilket är ett bakomliggande syfte till LOV. En begränsning av en leverantörs möjlighet att använda sig av personal med högre
kompetens än vad som föreskrivs i förfrågningsunderlaget, måste enligt Konkurrensverket göras med försiktighet.
Kommunen har uppställt krav som inte möjliggör för en leverantör att använda
sig av sjuksköterskor för att utföra de tjänster som i valfrihetssystemet anges som
”delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser”. Enligt Konkurrensverket begränsar
kravet den fria rörligheten då ett företag med exempelvis enbart legitimerade
sjuksköterskor inte kan utföra de aktuella tjänsterna utan att anställa ny personal.
Kommunen anger som anledning för kravet att kommunen vill behålla möjligheten till kontroll och insyn. Detta är enligt Konkurrensverket ett godtagbart syfte
och kravet får anses vara formulerat så att det efterstävade målet uppnås. Frågan
är då om det aktuella kravet går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå
detta mål.
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Går kommunens krav längre än vad som är nödvändigt?
I kommunens valfrihetssystem inom hemtjänsten kan externa leverantörer välja
om de vill leverera hemtjänst i form av enbart serviceinsatser eller service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (punkt 2.2
i förfrågningsunderlaget). En leverantör ska tillhandahålla hemtjänst och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i den omfattning som framgår av kommunens
biståndsbeslut (punkt 2 i förfrågningsunderlaget).
Kommunen bestämmer vilka insatser som ska ingå i ett valfrihetssystem. När
social-, hälso- och sjukvårdstjänster upphandlas bibehåller kommunen huvudmannaskapet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.
I det kommunala huvudmannaskapet ligger ett krav på att utforma förfrågningsunderlag och avtal på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs på den av kommunen önskade nivån. Kommunerna har ett ansvar för att ställa tillräckliga och relevanta krav i avtalen med de privata utförarna. (SOU 2013:53 s. 105)
Ytterligare centrala styrmedel för upphandlande myndighet i ett valfrihetssystem
är hur ersättningen till externa leverantörer ska utgå. Upphandlande myndighet
kan t.ex. bestämma att ersättning endast utgår för de insatser kommunen beslutat
om och att den externa leverantören inte har någon möjlighet att påverka detta.
Om en extern leverantör utför någon extra insats utöver vad kommunen ordinerat
riskerar denne således att inte få betalt för merarbetet. Skulle en leverantör inte
utföra vad kommunen ordinerat, så kan det utgöra ett avtalsbrott.
Kommunen har sammanfattningsvis långtgående möjligheter att detaljstyra inriktningen på den upphandlade verksamheten. Som nämnts ovan bibehåller
kommunen huvudmannaskapet när verksamhet lämnas över enligt SoL och HSL.
När det gäller kommunal hemsjukvård som aktualiseras i förevarande ärende ska
kommunen ha en MAS som har det medicinska ansvaret för kommunens hälsooch sjukvård. En MAS ska enligt 24 § HSL och 7 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ansvara för att
1.

det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,

2.

beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten
för patienterna,
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3.

anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats
av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom

4.

patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,

5.

journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),

6.

patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,

7.

rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande.
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Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10), Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård, och däri hänvisad lagtext framgår att
MAS har det övergripande ansvaret för kvalitet och säkerheten i kommunal hälsooch sjukvård. Vidare framgår det att MAS inte har något primärt ansvar för den
individuellt inriktade vården av enskilda patienter men MAS kan i överensstämmelse med vad som framgår i HSL och förordning (1994:1290) om åligganden för
personal inom hälso- och sjukvården1 ingripa i enskilda fall och bestämma över
vård och behandling.
Kommunen har således redan genom huvudmannaskapet gällande hälso- och
sjukvårdsinsatserna och genom kommunens MAS möjlighet att ingripa i enskilda
fall och bestämma över vård och behandling. Enligt Konkurrensverket har kommunen inte på ett tillfredsställande sätt förklarat att det omtvistade kravet därutöver varit nödvändigt för att säkerställa kommunens behov av kontroll och insyn
i hur de aktuella tjänsterna utförs. Kommunens tillämpning av kravet går därför
längre än vad som är nödvändigt för att uppnå dess syfte. Kommunens agerande
har medfört att en leverantör med anställda som utgörs av enbart legitimerade
sjuksköterskor diskrimineras. Detta strider enligt Konkurrensverkets mening mot
proportionalitetsprincipen. Agerandet innebär att en leverantör inte kan använda
sig av personal med högre kompetens som ett led i att erbjuda en tjänst av högre
kvalitet, vilket får anses strida mot en av grundtankarna med LOV, nämligen att
genom konkurrens höja kvalitéten på de aktuella tjänsterna. Kommunen bör mot
denna bakgrund vidta erforderliga åtgärder vid sin framtida tillämpningen av de
aktuella kraven i förfrågningsunderlaget.

1

Förordning (1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården har upphävts och
ersattes av förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, vilken
också upphävts, och ersatts av patientsäkerhetsförordning (2010:1369).
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Sammanfattningsvis finner Konkurrensverket att kommunen brutit mot proportionalitetsprincipen i 1 kap. 2 § LOV genom att diskriminera leverantörer som
använder sig av personal med högre kompetens än den i förfrågningsunderlaget
angivna miniminivån.

_____________________________
Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit
Martin Bäckström.

Dan Sjöblom
Martin Bäckström

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats
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