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Hälso- och sjukvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

§ 80 Upphandling av förlossningsverksamheten i Karlskoga
Diarienummer: 20RS1775 

Sammanfattning 
Region Örebro län har genomfört upphandling avseende förlossningsverksamheten i 
Karlskoga. 

I enlighet med beslut på regionfullmäktiges sammanträde 24 september 2020 tog 
hälso- och sjukvårdsdirektören fram upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) 
för upphandling av förlossningsverksamhet i Region Örebro läns lokaler på 
Karlskoga lasarett. Den 28 april 2021 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut 
om att framtaget förfrågningsunderlag godkändes för annonsering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-08-30,  Upphandling av

förlossningsverksamheten i Karlskoga
 Synpunkter från Capio, Upphandling av förlossningsverksamheten i Karlskoga
 Avbrytandebeslut Upphandling av förlossningsverksamheten i Karlskoga

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar jurist Carl Ryrberg och hälso- och 
sjukvårdsdirektör Jonas Claesson beslutsunderlaget. 

Ajournering 
Mötet ajourneras klockan 11.12 och återupptas klockan 11.35. 

Yrkanden 
Monika Aune (MP) yrkar bifall till eget förslag enligt följande: att en ny reviderad 
plan för återöppnande av förlossningen i Karlskoga utarbetas  för presentation i 
september 2021, att de medicinska kraven, från ursprungsplanen, vidmakthålls, att 
den nya reviderade planen utgår från att nödvändiga resurser kommer att tillföras, 
utöver befintliga, att målet är att återöppna förlossningen i Karlskoga senast 2023.  

Sebastian Cehlin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 
tilläggsyrkande: Att det reviderade förslaget ska innehålla ett upphandlingsalternativ 
som, till skillnad från nu prövat, är så brett och omfattande att det kan intressera 
privata vårdgivare.  

Maria Odheim Nielsen (V) yrkar bifall till att-sats 1 och att att-sats 2 ändras till: Att 
hälso och sjukvårdsdirektören till nämnden den 29 september 2021 kommer med 
beskedet att förlossningen i Karlskoga öppnas utan dröjsmål.  

Willhelm Sundman yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt 
yttrande, bilaga §80:1.   
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Hälso- och sjukvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Behcet Barsom (KD), Xerxes Åkerfeldt (C), Carina Dahl (S) och Peter Björk 
(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Elin Jensen (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga §80:2. 

Karin Sundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Monika Aunes 
(MP) yrkande, Sebastian Cehlins (M) tilläggsyrkande och Maria Odheim Nielsens 
(V) ändringsyrkande.

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Sedan ställer hon att-sats 2 mot Maria Odheim Nielsens (V) ändringsyrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Sedan ställer hon Monika Aunes (MP) yrkande under proposition och finner att 
nämnden avslår det.  

Sedan ställer hon Sebastian Cehlins (M) tilläggsyrkande under proposition och finner 
att nämnden avslår det.  

Reservationer 
Maria Odheim Nielsen (V) reserverar sig mot nämndens beslutar till förmån för sitt 
ändringsyrkande.  

Monika Aune (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sitt yrkande. 

Sebastian Cehlin (M) och Ulrika Björklund (M) reserverar sig mot nämndens beslut 
till förmån för Sebastian Cehlins (M) tilläggsyrkande.  

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   avbryta upphandlingen med hänsyn till att inga anbud inkommit, 

att    hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att till nämnden den 29 september 
2021 återkomma med en reviderad plan och justerad tidplan för ett skyndsamt 
återöppnande av förlossningen i Karlskoga utifrån ”Hälso- och sjukvårdsdirektörens 
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plan för att återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett” (20RS1774) som 
presenterades för nämnden den 26 februari 2020, samt 

att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Särskilt yttrande – Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002–4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 
E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1  (1)

Särskilt yttrande: Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ärende: 9 
Diarienummer: 20RS1775 
Datum: 20210830 

Vi anser att den politiska majoriteten skulle lyssnat till Sverigedemokraternas förslag till lösningar i 
ett tidigare skede, vidare anser vi att det förslag till beslut om att avbryta upphandlingsförfarandet är 
positivt. 

Sverigedemokraterna anser likt tidigare ställningstagande att regionen ska arbeta för ett skyndsamt 
återöppnande av förlossningen i Karlskoga i regional regi. 

För Sverigedemokraterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

____________________________ ____________________________ 
Elin Jensen (SD)   Gunilla Fredriksson (SD) 
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_________________________________________ 
LIBERALERNAS RIKSORGANISATION 
Box 2253 · 103 16 Stockholm 
08–410 242 00 · info@liberalerna.se 

HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 30 AUGUSTI 2021 

Särskilt yttrande ärende 9 
Upphandling av förlossningsverksamheten i Karlskoga 

Då liberalerna yrkade bifall på liggande förslag angående ärende 9 ämnar vi här avlägga ett särskilt 
yttrande.  

Liberalerna ville se en bredare upphandling än vad som utlystes då vi ansåg att den upphandlade 
delen av verksamheten på Karlskoga lasarett skulle bli en för liten del för att intressera någon privat 
aktör att lägga anbud på.  

Nu när inga anbud har kommit in på upphandlingen vill vi konstatera att våra invändningar var 
korrekta.  

Däremot ser vi ingen poäng i att fortsätta förlänga en process med upphandlingar utan istället gå 
vidare med att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa en plan för ett skyndsamt återöppnande av 
förlossningen. Frågan om Karlskoga lasarett är för viktigt för att inte åtgärda stängningen av 
förlossningen snarast möjligast.  

För Liberalerna 

Willhelm Sundman 
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