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Region Norrbotten 
 
Ombud: advokaten Hugo Norlén och 
biträdande juristen Peter Wahlbäck 
 
E-post: hugo.norlen@lindahl.se; 
peter.wahlback@lindahl.se 

Region Norrbotten – säljverksamheten inom länsservice 

Konkurrensverkets beslut 

Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. 

Ärendet 

Konkurrensverket har i juli 2020 tagit del av uppgifter om Region Norrbottens 
försäljning av sjukvårdsmateriel. Enligt de uppgifter som Konkurrensverket tagit 
del av har Region Norrbotten sålt ett flertal sjukvårdsprodukter och hjälpmedel 
till en mängd privata aktörer. Det har även förekommit uppgifter om att 
försäljningen kan ha skett till underpris och att regionen uppmärksammat frågan 
om den aktuella säljverksamheten begränsar konkurrensen. Mot den bakgrunden 
inleddes detta tillsynsärende. 

Konkurrensverket har därefter tagit del av en kartläggning av Länsservice 
(Region Norrbotten) säljverksamhet. Av rapporten framgår bl.a. vilka 
kundgrupper som regionens försäljning har skett till, uppgifter om prissättning 
samt om säljverksamhetens omfattning. Konkurrensverket har även haft kontakt 
med Region Norrbotten och i samband med detta mottagit bekräftelse på att 
regionens externa försäljning kommer att upphöra. 

Skälen för beslutet 

Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls ska 
granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriterings-
policy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in förfarandets förmåga att 
skada konkurrensen och konsumenterna, hur viktigt det är att få ett vägledande 
avgörande, om Konkurrensverket är den aktör som är bäst lämpad att agera och 
om Konkurrensverket har förutsättningar att effektivt utreda och ingripa mot 
problemet. Skada för konkurrensen och konsumenterna är den prioriteringsfaktor 
som väger tyngst när Konkurrensverket fattar ett prioriteringsbeslut. 
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Konkurrensverkets förstudie har utgått från reglerna om konkurrensbegränsande 
offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen (2008:579) som tar sikte på när 
offentliga aktörer konkurrerar med privata företag. 

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet är framåtriktade så 
till vida att Konkurrensverket kan ingripa mot en pågående säljverksamhet. 
Reglerna innehåller ingen möjlighet att sanktionera avslutade förfaranden eller 
säljverksamheter.  

Av utredningen i ärendet framgår att Region Norrbotten kommer upphöra med 
den säljverksamhet som riktat sig utanför regionen. Mot bakgrund av detta samt 
de uppgifter som framkommit genom kartläggningen av regionens 
säljverksamhet anser Konkurrensverket att det inte finns tillräckliga indikationer 
på ett allvarligt konkurrensproblem som skadar konkurrensen och 
konsumenterna för att prioritera en fördjupad utredning på denna grund. 
Ärendet ska därför skrivas av. 

Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställnings-
tagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. 

Hur ni kan gå vidare 

Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet 
ytterligare kan inte överklagas. Detta följer av 7 kap. 1 § konkurrenslagen). 

De företag som berörs av förfarandet och/eller verksamheten kan däremot på 
egen hand väcka talan vid domstol för att få saken prövad enligt 3 kap. 32 § 
konkurrenslagen. 

Subsidiär talan om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen väcks genom ansökan om stämning vid Patent- 
och marknadsdomstolen. 

  

Detta beslut har fattats av funktionsansvarige Martin Bäckström. Föredragande 
har varit  Alexander Albrecht. 

Beslutet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Martin Bäckström 

   Alexander Albrecht 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. 


