














PROTOKOLLSUTDRAGHälso- och sjukvårdsnämnden
2019-01-29

Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

§ 18
Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk 
öppenvård för vuxna med områdesansvar i Hägersten-
Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt Järfälla och 
Upplands-Bro, SLL1162
HSN 2018-0455

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände den 26
april 2018 hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till
förfrågningsunderlag för upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna 
med områdesansvar för Anbudsområde 1; Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och 
Skärholmen och Anbudsområde 2; Järfälla och Upplands-Bro. Upphandlingen 
har nu genomförts och i ärendet föreslås att leverantör antas och hälso- och 
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa avtal med denna.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 

Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att anta Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB som leverantör för 
Anbudsområde 1; Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen 
 
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Prima 
Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, för perioden den 5 maj 2019 till 
och med 4 maj 2023. Vårdgivare som tilldelas kontrakt kan begära en 
senareläggning av Driftstarten så att Uppstartsperioden omfattar upp till 6 
månader 
 
att anta Capio Psykiatri AB som leverantör för Anbudsområde 2; Järfälla 
och Upplands-Bro
 
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Capio 
Psykiatri AB, för perioden den 5 maj 2019 till och med 4 maj 2023. 
Vårdgivare som tilldelas kontrakt kan begära en senareläggning av 
Driftstarten så att Uppstartsperioden omfattar upp till 6 månader
 
att omedelbart justera beslutet.
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Deltar inte i beslut
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna inte deltar i beslutet.
 
Särskilt uttalande
Talla Alkurdi (S) och Jonas Lindberg (V) lämnar för S- och V-ledamöterna 
ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga).

Expedieras till
Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
Capio Psykiatri AB 
Akten
 



1 (1)
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Vänsterpartiet 

SÄRSKILT UTTALANDE

Ärende 18
HSN 2018-0455
Bilaga §18 HSN 190129

Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk öppenvård för 
vuxna med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och 
Skärholmen samt Järfälla och Upplands-Bro

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i maj 2018 om att inleda en upphandling av 
vuxenpsykiatrin i berörda områden och deltar således inte heller i 
antagningsbeslutet. Detta med hänvisning till att patienterna inom 
vuxenpsykiatrin är i behov av kontinuitet och långsiktighet. Återkommande 
upphandlingar där aktörer byts ut riskerar därmed ha en negativ inverkan på 
patienternas vårdprocess. 

Utöver detta är vi högst kritiska till att ett en vårdaktör som tidigare 
polisanmälts av regionen efter att felaktigt ha begärt för mycket ersättning, 
nu ges förnyat förtroende att bedriva vård. Detta särskilt då det handlade om 
stora summor pengar då vårdgivaren gjorde sig återbetalningsskyldig för 
närmare en halv miljon kronor. 

http://www.vansterpartiet.se/
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