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RS/329/2019
Kompensation 2019 till privata vårdgivare
Ärendebeskrivning
Den första januari 2010 infördes Hälsovalet i Jämtland Härjedalen i enlighet med
lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). Alla aktörer i vårdvalet, oavsett
driftsform, har samma uppdrag. De ska leverera en kvalitativt god primärvård
utifrån regionens beställning. Regionen ersätter leverantörerna enligt en fastställd
ersättningsmodell som innehåller tre grunddelar:
 ersättning för listade personer
 rörlig ersättning
 tilläggsersättning
De privata leverantörerna får dessutom
 momskompensation genom att den av regionen utbetalda ersättningen för
listade personer uppräknas med tre (3) procent
 kompensation för exempelvis IT, ekonomi- och personaladministrativa
system med 30 kr per listad invånare och år.
Landstingsstyrelsen beslutade 2010 § 24 om modell för över- och
underskottshantering inom Jämtlands läns landsting (LS/42/2010) där den
regiondrivna primärvården hade krav på att underskott ska täckas under de
kommande tre åren. Denna modell upphörde att gälla fr o m 20180101 genom
beslut i regionfullmäktige 2018-04-11 § 64.
De privata hälsovalsaktörerna har hittills fått kompensation med ett belopp som
motsvarar deras verksamhetsandel när den regiondrivna primärvården inte lyckats
täcka sitt underskott inom tre år. Sådan ersättning har betalats ut 2014, 2015, 2016
och 2017.
2017-03-13 meddelade Förvaltningsrätten sitt beslut i ett mål som behandlat fem
privata vårdvalsaktörer ansökan om rättelse enligt LOV. De privata aktörerna har
yrkat att landstinget ska vidta rättelse och behandla samtliga leverantörer som
deltar i Vårdval Västernorrland lika och att de privata leverantörerna därvid
erhåller samma ekonomiska ersättning som de landstingsdrivna leverantörerna,
som fått underskottstäckning.
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Landstinget anför att de landstingsdrivna vårdcentralerna inte utgör leverantörer i
LOV:s mening. Landstinget har ändå behandlat leverantörer och de egna
hälsocentralerna på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt då landstinget haft
sakliga skäl att kompensera hälsocentralernas underskott, eftersom
hälsocentralerna har haft andra ekonomiska förutsättningar och har fullgjort och
kompenserats för andra uppgifter än de tjänster som leverantörerna tillhandahållit.
Förvaltningsrätten konstaterar att lagstiftaren gör tydlig skillnad mellan
begreppen ”externa leverantörer” och ”egenregiverksamhet”. Även om ett syfte med
LOV torde vara att konkurrensutsätta viss verksamhet kan, enligt
förvaltningsrättens mening, de hälsocentraler som bedrivs i landstingets egen regi
inte anses vara leverantör till det egna landstinget. Bestämmelsen om
likabehandling tar således endast sikte på hur den upphandlande myndigheten
behandlar de externa leverantörerna, och inte på hur leverantörer och verksamhet
som bedrivs i egenregi behandlas. Landstinget har inte agerat i strid med
likabehandlingsprincipen när det inte betalat ut någon kompensation och det
föreligger därmed inte heller skäl för förvaltningsrätten att ingripa mot förfarandet.
De privata aktörerna överklagade men 2017-06-17 meddelade Kammarrätten i
Sundsvall sitt avgörande: ”Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.”
Mot bakgrund av domarnas syn på egenregiverksamhet och beslutet om att det nu
inte finns någon under/överskottsmodell i för primärvården kommer den Blågröna
majoriteten att utreda hur framtida förutsättningar för kompensation till privata
vårdgivare ska hanteras. Eftersom denna utredning inte genomförts kommer
kompensation 2019 för underskott i den regiondrivna primärvården 2015 ändå att
ges med samma system som när under/överskottsmodellen fanns.
Därför föreslås att utbetalning nu görs till de privata vårdvalsaktörerna för
kompensation för underskott, 2015 som den regiondrivna primärvården inte har
täckt inom tre år.
Fjällhälsan Hede
Hälsorum Offerdal
Nya Närvården Hoting Ström AB
Totalt

1 092 422
1 053 126
2 440 498
4 586 046

I anslutning till bokslutet 2018 reserverades detta belopp genom belastning av
anslaget för Motsedda kostnader och bokfördes som en skuld till privata vårdgivare
i avvaktan på beslut om utbetalning.
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Regiondirektörens förslag
1. Kompensation ska betalas ut till de privata vårdgivarna för underskott i den
regiondrivna primärvården 2015 med 4 586 046 kronor.
2. Utbetalningen finansieras av den uppbokade skuld från 2018 som finns för
detta ändamål.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

