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Lagen om offentlig upphandling och AB Sjukvårds- 
huvudmännens Upphandlingsbolag (SUB) 
SUB ägs av Landstingsförbundet och är avsett att vara samhällets organ för 
inköpssamordning av handikapphjälpmedel. Verksamheten finansieras i 
huvudsak genom direkt anslag från den allmänna sjukförsäkringen via Han-
dikappinstitutets fond. Huvudmän för Handikappinstitutet är staten och 
Landstingsförbundet. Inköpssamordningen åstadkommes genom att SUB 
tecknar ramavtal med olika leverantörer efter ett upphandlingsförfarande 
enligt lagen om offentlig upphandling. Normalt innebär det bl.a. att upp-
handlingarna annonseras i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning 
(EGT). Alla upphandlingar sker i nära samverkan med Handikappinstitutet 
som utformar den tekniska kravspecifikationen för varje upphandling. Insti-
tutet svarar också för provning, utvärdering och bedömning av att produk-
terna fyller ställda tekniska och funktionella krav. Ramavtalen ger respektive 
sjukvårdshuvudman rätt men inte skyldighet att avropa produkter från de 
enskilda leverantörerna med hänvisning till ramavtalen. 

SUB träffar inte bindande avtal för sjukvårdshuvudmännens räkning. Frågan 
har därför uppkommit om en kommun eller ett landsting kan utnyttja SUB:s 
ramavtal för avrop utan ett eget upphandlingsförfarande. 

Efter överläggningar mellan företrädare för Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet, Nämnden för offentlig upphandling och SUB råder 
enighet om följande tolkning av lagen om offentlig upphandling. Det bör 
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dock betonas att ställningstagandet får ses mot SUB:s särskilda roll. Ställ-
ningstagandet gäller inte generellt beträffande ramavtal. Avrop kan normalt 
endast göras av den eller de som undertecknat ramavtalet. 

Syftet med SUB är att bolaget skall utgöra samhällets organ för inköpssam-
ordning av handikapphjälpmedel. SUB har således upprättats i det allmän-
nas intresse och bolaget utgör en upphandlande enhet i upphandlingslagens 
bemärkelse. Bolagets upphandlingar av ramavtal för handikapphjäpmedel 
uppfyller upphandlingslagens krav på konkurrens och verksamheten står i 
överensstämmelse med syftet med EU:s upphandlingsdirektiv. Kommuner 
och landsting som så önskar bör därför kunna utnyttja SUB:s ramavtal för 
avrop utan att själva genomföra en särskild upphandling. En förutsättning är 
dock att kommunen eller landstinget fattar ett generellt beslut om att framde-
les uppdra till SUB att träffa sådana ramavtal för hjälpmedelsupphandling 
som ger kommunen eller landstinget möjlighet att utnyttja ramavtalen för 
egna avrop med stöd av avtalen. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan på Kommunförbundet ställas till 
Hans Ekman, tfn 08-772 44 37, på Landstingsförbundet Eva Sveman, tfn  
08-702 43 58 och på SUB till Göran Bergquist, tfn 08-702 49 80. 
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