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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen (regionen) behandlade vid
sammanträde den 29 april 2020 ärenden avseende kompensation till privata
vårdgivare för 2016 (§ 64) och för 2017–2019 (§ 65). Regionen beslutade
därvid att kompensation ska betalas ut till de privata vårdgivarna för underskott i den regiondrivna primärvården med 4 365 030 kronor för 2016 och
med 20 572 709 kronor för 2017–2019. Som skäl för besluten angavs bl.a.
följande. Underskottet fördelas på samtliga invånare för att därefter sammanföra antalet listade per hälsocentral respektive år, inklusive de regiondrivna. Det ger ett fördelat underskott per hälsocentral som därmed ger en
sammanställning för de privata hälsocentralerna avseende kompensation.
Beloppet reserveras i innevarande årsbokslut och belastar Hälsovalet. Regionstyrelsen beslutar årligen om eventuell kompensation ska utbetalas till de
privata hälsocentralerna.
Karl-David Adervall och Elin Hoffner överklagar och begär laglighetsprövning av besluten. Till stöd för talan anförs bl.a. följande. Utifrån kommunallagen är det regionfullmäktige som beslutar i ärenden av principiell
beskaffenhet och av större vikt varför ärendena inte skulle ha hanterats av
regionstyrelsen. I januari 2010 infördes Hälsovalet i Jämtland Härjedalen i
enlighet med lagen om valfrihetssystem, LOV. 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. Denna modell har därefter upphört att gälla den 1 januari 2018 efter beslut av regionfullmäktige. Vidare har rättsläget klargjorts
genom ett domstolsavgörande angående ett ärende som vårdföretag drev
gentemot landstinget om underskottsfinansiering. Förvaltningsrätten avslog
överklagandet utifrån synsättet att offentligt drivna vårdcentraler inte är att
betrakta som leverantörer i LOV-system. Kammarrätten meddelande inte
prövningstillstånd. Detta sammantaget innebär att kompensation för under-
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skott inte ska betalas ut förrän en ny modell för underskottshantering prövats av regionfullmäktige. Besluten har därmed inte tillkommit i laga ordning.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Bestämmelserna om laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller enligt
13 kap. 3 § kommunallagen inte om det i lag eller annan författning finns
särskilda bestämmelser om överklagande.
Enligt 10 kap. 4 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, får ett beslut
som LOV är tillämplig på inte överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen.
Enligt 10 kap. 1 § LOV får en leverantör, som gör gällande att en upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse i denna lag, ansöka om rättelse
hos allmän förvaltningsdomstol. I 4 kap. 1 § LOV anges att grunderna för
den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska framgå av förfrågningsunderlaget.
Förvaltningsrätten konstaterar att den beslutade kompensationen till privata
vårdgivare för åren 2016–2019 (§§ 64 och 65) har sin grund i det av regionen införda Hälsovalet i Jämtland Härjedalen i enlighet med lagen om valfrihetssystem, LOV. I LOV regleras bl.a. ersättning till leverantörer i 4 kap.
Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att besluten om kompensation
endast kan överprövas på ansökan av leverantör enligt bestämmelserna i
LOV och inte överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen. Överklagandena ska därför avvisas.
___________________
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03)

Robert Dalman
rådman
Målet har föredragits av föredragande juristen Andreas Svadling.
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Bilaga 1

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
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Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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