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1 Inledning 
Konkurrensutsättning av vård och social service bygger på en politisk intention att öka 

valfriheten för patienter och brukare av vård och social service. Många vårdgivare betyder 

konkurrens mellan aktörerna och en kvalitetskonkurrens om kunderna. Lag (2008:962) om 

valfrihetssystem, LOV ger den enskilde rätt att välja leverantör av den tjänst som en 

upphandlande myndighet tecknat kontrakt med. LOV riktar sig till valfrihet när det gäller 

skattefinansierade verksamheter inom vård och social service.  

     Många aktörer på marknaden ger en möjlighet till faktiska val för vårdtagarna. En 

ytterligare effekt av konkurrensutsättningen är att det för arbetstagare inom vård och social 

service skapas en arbetsmarknad med många alternativa arbetsgivare. De nya driftsformer 

som uppkommer när tidigare offentlig verksamhet konkurrensutsätts ger upphov till frågor 

kring uppföljning och kontroll, rättslig reglering av insyn i verksamheter, synen på vinst, eller 

de olika förutsättningar ur valfrihetssynpunkt som uppstår när lag (2008:1091) om offentlig 

upphandling, LOU respektive LOV tillämpas av de upphandlande myndigheterna. Genom de 

nya driftsformerna väcks en rad frågor som här inte kommer att kunna behandlas, men 

uppsatsen lyfter några centrala frågeställningar. 

 

1.1 Syfte/Frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka de i lag reglerade förutsättningar för 

konkurrensutsättning av hälsovård och socialtjänster genom tillämpning av LOU enligt bilaga 

3, tjänstekontrakt B-tjänster kategori 25 hälsovård och socialtjänster och LOV. 

     Nya marknader växer fram när de upphandlande myndigheterna tillämpar LOU eller LOV 

vid offentlig upphandling av vård och social service. LOV är ny och oprövad det är därför 

viktigt att undersöka om reglerna i denna lag tillsammans med LOU och EU-rätten har 

kapacitet till att skapa de marknader inom vård och social service som är en förutsättning för 

fritt val av tjänsteleverantör. De frågor som ställs i uppsatsen syftar till att undersöka:  

     1) Vilka juridiska ramar och förutsättningar erbjuder LOV och LOU vad gäller valfrihet   

         patienter och vårdtagare? 

     2) Hur regleras de rättsliga förutsättningarna för de nya aktörer som tillkommer genom 

         LOV?     

     3) Vilka är de rättsliga verktygen för att styra/påverka marknaden för vård och social  

         service i en av lagstiftaren önskad riktning? 

 

 1.2 Avgränsning 

Utanför detta arbete faller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster, LUF medan arbetet tar upp LOU, den lag som benämns den 

klassiska lagen och som behandlar byggentreprenader, varor och tjänster. I bilaga 3 till denna 

lag finns en förteckning över tjänstekontrakt för B-tjänster. I förteckningens kategori 25 

återfinns hälsovård och socialtjänster. LOU trädde i kraft första januari 2008 och LOV första 

januari 2009. Från första januari 2010 ska LOV även tillämpas när landstinget beslutat att 

införa vårdvalssystem. Med LOV är det en ny lag som uppsatsen undersöker. Aktörerna är 

därför få och existerande marknader har inte hunnit att utvecklats. Konkurrensfrågor tas av 

den anledningen inte upp i detta arbete. Konkurrenslag (2008:579) faller till följd därav bort 

och de rättsakter som utfärdats av Europeiska unionens råd eller av Europeiska kommissionen 

och som närmare har utformat den svenska konkurrensrätten. Utanför uppsatsarbetet faller 

därmed i detta sammanhang de två rättsakterna; Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 
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december 2002 om tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget och Rådets 

förordning nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer.
1
  

 

1.3 Metod och material 

Lagstiftningen utgör ramen för konkurrensutsättning av de tjänster som kommuner och 

landsting enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

HSL är skyldiga att tillhandahålla medborgarna. Uppsatsen undersöker således det teoretiska 

lagrum som ska ge upphov till nya marknader inom vård och social service.  

     Dessa nya marknader är inte jämförbara med tidigare konkurrensutsättningar av offentlig 

verksamhet. SoL reglerar kommunernas ansvar för insatser inom socialtjänsten.
2
 Hälso- och 

sjukvården är i huvudsak offentligt finansierad och det medför att landstinget får ett 

avgörande inflytande på produktutbudet och antalet aktörer.
3
 En tredje part finansierar i dessa 

fall vårdtagarens konsumtion av komplexa tjänster.
4
 I detta sammanhang är det därför inte 

relevant att göra jämförelser med till exempel när Statens Järnvägar konkurrensutsattes.  

     För att besvara de frågeställningar som diskuteras i uppsatsen tillämpas rättsdogmatisk 

metod.  

     Rättsdogmatisk metod innebär att det först görs en rättsutredning där rättsläget utreds. 

Eftersom EU-rätten ligger till grund för de lagar som reglerar offentlig upphandling är en stor 

del av undersökningsmaterialet hämtat från EU-direktiv och rättsfall från EU-domstolen.  

     De rättfall som tas upp i uppsatsen utgör exempel på de principer som EU-domstolen 

åberopar i upphandlingsmål. Principerna som beaktas utgör krav på icke-diskriminering och 

likabehandling på grund av nationalitet, transparens och öppenhet och krav på insyn. Likaså 

skyldigheten för de upphandlande myndigheterna att beakta fördragets grundläggande regler 

och EU:s allmänna rättsprinciper då dessa är vägledande vid tillämpning i svensk rätt.  

     Svensk lagstiftning är ny och oprövad när det gäller konkurrensutsättning av vård och 

social service. Det är anledningen till att det hitintills endast finns ett enda rättsfall där LOV 

har prövats i domstol. I analysen av det rättsliga materialet avhandlas rättsläget och det utreds 

hur lagstiftningen används för att skapa fungerande marknader för vård och social service. 

Analysavsnittet leder till sist fram till en sammanfattning av undersökningen och uppsatsen.  

 

1.4 Hur fungerande marknader formas 

Köpare och säljare är två aktörsroller som är centrala på marknader. Men marknader formas 

genom konkreta och upprepade aktiviteter av långt fler aktörer.
5
 Det finns en mängd olika 

roller som aktörer, fysiska såväl som organisationer, kan ha på en marknad. Aktörerna bidrar 

då till att forma marknaden genom de aktiviteter som de engagerar sig i.
6
  

     Aktörernas olika drivkrafter är av betydelse för att förstå marknadens processer, ett 

aktörskap som i sig självt är föremål för formande aktiviteter och därmed också bidrar till att 

forma marknader. Vilka intressen och förmågor aktörer har påverkas av hur de utrustas. Detta 

innebär att frågor om vad som formar aktörer och hur aktörer formas blir centrala för att förstå 

marknadsprocesser. Frågor som också blir relevanta när man från statens sida aktivt söker 

                                                 
1
 Proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. Sid. 68. 

2
 SOU 2008:15 LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem. Sid. 66. 

3
 Nilsson m.fl. (2009) Uppföljning av vårdval i primärvården Förutsättningar och hinder. Delrapport 1,  

   Konkurrensverkets rapportserie 2009:5. Sid 18 
4
 Nilsson m.fl. (2009). Uppföljning av vårdval i primärvården. Sid 19. 

5
 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008) Om marknader och marknadsprocesser. Score, Stockholms centrum  

    för forskning om offentlig sektor. I SOU 2008:37 Vårdval i Sverige. Bilaga 3. Sid. 232. 
6
 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008) Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 233. 
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skapa eller påverka marknader. Enskilda konsumenters agerande på en marknad kan också 

förväntas påverkas av hur de utrustas. Om en marknadsreform förutsätter att konsumenter 

agerar enligt en på förhand given rationalitet ökar sannolikheten att reformens mål uppnås om 

konsumenterna ges rätt utrustning. Andra frågor som det finns ett behov av att diskutera är 

vilka typer av aktörskap som ska anses önskvärda och vilken typ av marknad som ska anses 

önskvärd.
7
  

     Marknader är resultat. Av vad är då marknader resultat och vilka är de processer som 

formar en marknad? När uppmärksamheten riktas mot marknadspraktik
8
 identifieras ett 

mycket stort antal aktiviteter som på olika sätt bidrar till att forma en marknad. Marknader 

kan beskrivas som en komplex process som sammanflätar tre typer av praktiker; utbyte, 

normering och avbildning. Dessa tre praktiker sammanflätas med varandra i organiseringen 

av marknader.
9
  

     Utbytespraktik omfattar de upprepade och kontinuerliga aktiviteter som bidrar till att 

individuella ekonomiska utbyten genomförs. Avbildningspraktik omfattar de upprepade och 

mer eller mindre kontinuerliga aktiviteter som bidrar till att avbilda marknader och/eller hur 

de fungerar. Med normeringspraktik avses olika aktiviteter som syftar till att etablera mål och 

regler för marknaden och därmed forma både de utbyten som sker där och de avbildningar 

som görs av dessa utbyten som en marknad. Dessa aktiviteter likställs med formell reglering 

som dessutom kompletteras av en rad andra identifierbara aktiviteter som också bidrar till 

normering av marknader.
10

   

     Formell reglering är ett första exempel på normeringspraktik. Ökat inslag av 

marknadslösningar omfattar en lång rad förändringar av formella regler. Denna typ av 

normeringspraktik omfattar även mer generella förändringar som syftar till att påverka fler än 

en marknad som exempelvis införandet av en ny konkurrenslagstiftning. En andra 

typ av normeringspraktik utgörs av olika försök till standardisering som kan drivas av 

myndigheter, oberoende organisationer och företag. Detta tangerar också olika former av 

certifiering och auktorisation för marknadens aktörer som kan upprätthållas av såväl statliga 

organ som professionella sammanslutningar och oberoende organisationer. En tredje typ av 

normeringspraktik är företagens egna strategiska arbete.
11

 

     Pågående marknadsprocesser producerar som regel externa effekter, vilket är effekter som 

inte hanteras inom ramen för de utbyten som sker på marknaden. För att en marknad ska 

kunna sägas fungera måste dess påvisade betydande externa effekter hanteras. En kontinuerlig 

utveckling av avbildningspraktiken blir viktig för att beskriva inte bara de utbyten som sker, 

utan även de mer eller mindre önskvärda externa effekter som uppstår. En aktiv 

normeringspraktik blir viktig för att hantera frågor kring observerade externa effekter.
12

  

     Externa effekter kan uppträda i många vitt skilda skepnader, vilket ställer krav på att sådan 

tillsyn är vidsynt och därmed mångdisciplinär. Här finns en tydlig koppling till det ökade 

behovet av tillsyn när formerna för drift och styrning får mer marknadslika inslag.
13

 

     Organiseringen av en marknad är inte oberoende av vilka teoretiska idéer som ligger till 

grund för olika aktiviteter. Teorier kan genom att invadera aktörernas tänkande påverka deras 

förståelse för den situation de står inför och därmed deras handlande. En andra mekanism är 

preskription som innebär att teoretiska idéer omsätts i lagar, regler och normer som påverkar 

                                                 
7
 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008). Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 234-235. 

8
 Konkreta och upprepade aktiviteter som skapar och formar marknader. I Helgesson, C-F. och Kjellberg, H.  

     (2008) Om marknader och marknadsprocesser. Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.  

     I SOU 2008:37 Vårdval i Sverige. Bilaga 3. Sid. 31. 
9
  Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008). Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 235-236. 

10
 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008). Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 238-239. 

11
 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008). Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 239-240. 

12
 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008). Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 241-243. 

13
 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008). Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 243. 
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vad marknadens aktörer får och inte får göra genom att kopplas till mer eller mindre tydliga 

och kännbara sanktioner. En tredje mekanism, materialisering, innebär att teoretiska idéer ges 

fastare form. Dessa möjliga påverkansvägar blir viktiga att uppmärksamma som ett led i att 

förstå utvecklingen av en marknad. De utgör också potentiella verktyg i arbetet med att 

påverka en marknad i en önskvärd riktning.
14

  

 

2 Kort introduktion till offentlig upphandling 
I regeringens direktiv ska utgångspunkten för utredarens förslag vara att öka valfriheten och 

inflytandet för äldre och personer med funktionshinder. Förslagen ska främja en mångfald av 

utförare, både i fråga om storlek som inriktning. Utredarens uppdrag har två 

huvudinriktningar. Den första inriktningen gäller hur ett valfrihetssystem inom äldre- och 

handikappomsorgen ska utformas och i vilka delar det bör regleras. Den andra inriktningen 

som diskuteras i denna uppsats gäller de juridiska förutsättningarna för ett sådant 

valfrihetssystem, i förhållande till upphandlingslagstiftningen. Utredaren ska lämna 

författningsförslag som möjliggör valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen och i 

detta sammanhang särskilt beakta svensk och EU-rättslig upphandlingslagstiftning.
15

 

 

2.1 Offentlig upphandling       

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för 

att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. 

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndighet på bästa sätt ska använda de 

offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta 

av konkurrensen på aktuell marknad. På samma gång syftar regelverket till att ge 

leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.
16

 

     Den offentliga upphandlingen inom EU regleras av två direktiv: direktiv 2004/18/EG om 

offentlig upphandling och direktiv 2004/17/EG om upphandling inom försörjningssektorn. 

Dessa två direktiv ligger till grund för den lagstiftning om offentlig upphandling som gäller i 

Sverige sedan första januari 2008. Från och med detta datum är den svenska rätten indelad i 

två huvudlagar; LOU och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster, LUF.
17

 

          Bestämmelserna i 15 kapitlet LOU är som en lag i lagen. Kapitlet innehåller 

procedurregler för upphandling som inte omfattas av EU-direktiven, det vill säga 

upphandlingar under tröskelvärdena, upphandling av B-tjänster oavsett värde samt försvars- 

och säkerhetsupphandling. Dessa regler benämns ibland som Sveriges nationella regler och de 

bygger framför all på de bestämmelser som Sverige hade för offentlig upphandling innan 

EU:s upphandlingsbestämmelser antogs.
18

 

 

2.1.1 Definitioner 

Bestämmelserna i LOU och i direktiven är omfattande och detaljerade. Termer, uttryck och 

begrepp som används är i många fall specifika för upphandlingsområdet. Deras innebörd bör 

                                                 
14

 Helgesson, C-F. och Kjellberg, H. (2008). Om marknader och marknadsprocesser. Sid. 243-244. 
15

 Kommittédirektiv Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen Dir. 2007:38. I SOU 2008:15. Sid. 342-345. 
16

 LOU:s tillämplighet. www.konkurrensverket.se 
17

 Offentlig upphandling 2008-regelsamling. FAR SRS Förlag AB, Stockholm. Sid. 3. 
18

 Upphandling under tröskelvärdena och av B-tjänster  www.konkurrensverket.se      

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.konkurrensverket.se/
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därför klargöras. Allmänna definitioner tas upp i kapitel 2 LOU.
19

 Här följer några för 

uppsatsen relevanta definitioner: 

 

Förfrågningsunderlag 

Underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandhåller en leverantör. 

 

Leverantör 

Den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster, eller grupper av leverantörer.   

 

Offentligt styrda organ 

Bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser 

som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av 

industriell eller kommersiell karaktär, och till största delen är finansierade av staten, en 

kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, verksamheten står under kontroll av 

staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller vars styrelse eller 

motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, 

ett landsting eller en upphandlande myndighet. 

 

Offentlig upphandling 

Åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå 

ett ramavtal avseende varor eller tjänster. 

 

Ramavtal 

Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 

leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 

tidsperiod. 

 

Tjänstekoncession 

Kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för 

tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten. 

 

Upphandlande myndighet 

Statliga och kommunala myndigheter, vid tillämpning av denna lag ska med myndighet 

jämställas beslutande församlingar i kommuner och landsting. 

 

Öppet förfarande  

Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud, gäller endast 

15 kapitlet. 

 

Direktupphandling  

Förfarande utan krav på anbud. 

 

Förenklat förfarande 

Förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud 

och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 

 

 

 

                                                 
19

 Proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter  

    och posttjänster. Sid. 144. 
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Urvalsförfarande 

Alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten 

inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla 

med en eller flera anbudsgivare. 

 

2.2. Grundläggande EU-rättsliga principer 

I EG-fördraget finns ett grundläggande regelverk för den inre marknaden. Principen om den 

fria rörligheten om att varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig fritt mellan 

medlemsstaterna, är grundläggande med undantag för regler och ingrepp som kan motiveras 

på objektiva grunder.
20

 

     Regelverket om offentlig upphandling är uppbyggt med utgångspunkt i EG-fördraget och 

följer dess regler även om det i fördraget inte finns någon bestämmelse som direkt hänvisar 

till offentlig upphandling. Bestämmelserna i fördraget om icke-diskriminering i artikel 12 

(EUF-fördraget artikel 18)
21

, om förbudet mot kvantitativa restriktioner i artiklarna 28 (EUF-

fördraget artikel 34)
22

, och 29, om etableringsrätt i artikel 43 (EUF-fördraget artikel 49)
23

 och 

om fri rörlighet av tjänster i artikel 49 ligger till grund för EU-direktiven om offentlig 

upphandling. De grundläggande EU-rättsliga principer som EU-domstolen ofta åberopar i 

upphandlingsmål är krav på:  

        Icke-diskriminering  

        Likabehandling  

        Transparens och öppenhet  

        Proportionalitet  

        Ömsesidigt erkännande
24

.
25

 

      

2.2.1 EU-rättens tillämplighet 

Direktiven om offentlig upphandling är inte tillämpliga på alla offentliga 

upphandlingskontrakt. Det finns flera olika slags kontrakt som inte eller endast delvis 

omfattas av dem. Exempelvis kontrakt för belopp under de tröskelvärden som gäller för 

tillämpningen av direktiven om offentlig upphandling. Sådana kontrakt ger betydande 

möjligheter för företag på den inre marknaden och särskilt för små och medelstora företag och 

utvecklingsföretag. Samtidigt som öppna och konkurrensutsatta upphandlingsmetoder gör det 

lättare för de offentliga förvaltningarna att attrahera ett bredare spektrum av potentiella 

anbudsgivare för sådana kontrakt och kunna utnyttja anbud som ger ett mervärde. Att 

säkerställa att offentliga medel utnyttjas så effektivt som möjligt är särskilt viktigt med 

hänsyn till de problem för de offentliga finanserna som uppstått i många medlemsstater. Man 

ska heller inte bortse från att öppna upphandlingsmetoder har visat sig ge garantier mot 

korruption och favorisering. Trots det tilldelas ofta lokala tillhandahållare sådana kontrakt 

utan minsta konkurrens. EU-domstolen har i sin praxis bekräftat att fördragets regler om den 

                                                 
20

 Karreskog, G. (2009) Åtgärder för bättre konkurrens – Förslag. Rapportserie 2009:4 Konkurrensverket,   

    Stockholm. Sid. 31. www.konkurrensverket.se 
21

 Lissabonfördraget. Ändrade artiklar som berör Konkurrensverkets verksamhet. www.konkurrensverket.se 
22

 Lissabonfördraget. Ändrade artiklar som berör Konkurrensverkets verksamhet. 
23

 Lissabonfördraget. Ändrade artiklar som berör Konkurrensverkets verksamhet. 
24

 Intyg och certifikat som har utfärdats av medlemsstat behörig myndighet skall anses som gällande också i  

    andra medlemsstater. I Proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling  

    inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Sid. 132. 
25

 Proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten,  

    energi, transporter och posttjänster. Sid. 131-132. 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.konkurrensverket.se/


solbritt.fontanderh041@student.oru.se 

 11 

inre marknaden också ska tillämpas på kontrakt som inte omfattas av direktiven om offentlig 

upphandling. Vid flera tillfällen har medlemsstater och berörda parter vänt sig till 

kommissionen för att få vägledning om hur de ska tillämpa de grundläggande principer som 

kan härledas ur denna rättspraxis.
26

 

 

2.2.1.1 Tjänstekoncessioner i EU-rätten    

En grupp avtal som inte alls eller bara delvis omfattas av direktiven är koncessioner. I direktiv 

2004/18/EG artikel 1.4 definieras tjänstekoncession som ett kontrakt av samma typ som ett 

offentligt tjänstekontrakt med den skillnaden att ersättningen för tjänsternas utförande utgörs 

antingen av endast rätten att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betalning. Enligt 

artikel 17  i direktiv 2004/18/EG skall utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna 

i artikel 3
27

 detta direktiv inte tillämpas på tjänstekoncessioner enligt artikel 1.4.
28

    

     Med tjänstekoncession avses ett kontrakt enligt vilket ett företag åtar sig att ansvara för en 

verksamhet och där ersättning för detta utgår i form av rätten att ta betalt av allmänheten för 

att utnyttja tjänsterna som produceras i denna verksamhet eller en sådan rätt i kombination 

med betalningar från den upphandlande enheten. I de nya upphandlingsdirektiven undantas 

uttryckligen tjänstekoncessioner från tillämpning av direktiven.
29

  

     I Europeiska kommissionens Grönbok
30

 – om offentlig-privata partnerskap och EU-rätten 

om offentlig upphandling och koncessioner KOM(2004) 327 slutligbehandlas frågan om 

tjänstekoncessioner. Kommissionen anser att det system som följer av fördragets 

bestämmelser kan innefatta följande skyldigheter för den upphandlande myndigheten:    

Fastställa bestämmelser för val av privat partner. 

Offentliggöra koncessionen och reglerna för urval. 

Upprätthålla konkurrens mellan potentiella motparter. 

Iaktta principen om likabehandling.   

Genomföra upphandlingen på grundval av objektiva icke-diskriminerande 

kriterier.  

Kommissionen anser även att det med hänsyn till att de EU-rättsliga regler som finns 

beträffande koncessionsgivning är av allmän beskaffenhet och att de nationella lagarna saknar 

samordning, råder en rättsosäkerhet som kan utgöra hinder mot att marknaden öppnas på detta 

område. Det finns enligt kommissionen också en risk att målen för den inre marknaden inte 

kan uppnås på grund av brist på effektiv konkurrens.
31

 

     Att tjänstekoncessioner faller utanför direktivens tillämpningsområde innebär att 

bestämmelserna i lagarna om överprövning inte är tillämpliga på sådana kontrakt. Den 

omständigheten att de grundläggande principerna ska iakttas vid ett anbudsförfarande i 

samband med en tjänstekoncession innebär att avtalet kan bli föremål för prövning av talan 

om skadestånd på nationell nivå. Avtalet kan även komma att bedömas av EU-domstolen i 

anledning av en fördragsbrottstalan med stöd av artikel 226 i EG-fördraget.
32

 

 

                                                 
26

 Kommissionens tolkningsmeddelande 2006/C179/02   http://eur-lex.europa.eu     
27

 Beviljande av särskilda eller exklusiva rättigheter: bestämmelse om icke-diskriminering. 
28

 Kommissionens tolkningsmeddelande 2006/C179/02   
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 Proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten,  

     energi, transporter och posttjänster. Sid.181. 
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    Koncessioner inom de offentlig-privata partnerskapen. I KOM(2004) 327. Sid. 7. 
31

 Proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten,  

     energi, transporter och posttjänster.  Sid.181-182. 
32

 Proposition 2006/07:128. Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten,  
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2.2.1.2 Offentlig upphandling av B-tjänster 

Vid offentlig upphandling är direktivet endast i begränsad omfattning tillämpligt på B-

tjänster, vilket inbegriper tjänster som avser hälsovård och socialtjänster. Det innebär dock 

inte att medlemsstaterna har full frihet vid upphandling av dessa tjänster. 

Gemenskapslagstiftaren får anses ha utgått ifrån att kontrakt avseende sådana tjänster, med 

hänsyn till deras speciella natur, normalt inte har ett sådant gränsöverskridande intresse som 

kan motivera att de tilldelas efter en anbudsinfordran genom vilken företag från andra 

medlemsländer kan få kännedom om meddelandet om upphandling och lämna anbud. Av 

detta skäl krävs det i direktivet endast publicering i efterhand för denna kategori av tjänster. 

Men även om en B-tjänst i allmänhet inte har ett gränsöverskridande intresse kan en 

upphandling av en sådan tjänst ändå anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse i ett 

särskilt fall. Det kan finnas ekonomiska aktörer i ett annat medlemsland som är intresserade 

av att utföra den aktuella tjänsten. Oavsett vilken tjänst det är frågan om omfattas därmed all 

tilldelning av offentliga kontrakt, vare sig det sker som en koncession eller efter en offentlig 

upphandling, av de grundläggande gemenskapsrättsliga reglerna, särskilt principerna om 

etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster. Detta innebär att om ett kontrakt om en 

B-tjänst är av gränsöverskridande intresse ska tilldelningen av kontraktet följa de 

grundläggande EU-rättsliga principer som framgår av fördraget som i mål C-507/03 

Europeiska kommissionen mot Irland.
 33

  

 

2.3 EU:s inre marknad  

I artikel 43 EG-fördraget (EUF-fördraget artikel 49) anges principen om etableringsfrihet. 

Den innebär att inskränkningar, inom ramen för vissa särskilda bestämmelser, för medborgare 

i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium ska förbjudas. 

Etableringsfriheten innebär rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt 

att bilda och driva företag på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för 

egna medborgare. Principen om tjänsters fria rörlighet regleras i artikel 49 EG-fördraget. Den 

innebär ett förbud mot inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen 

beträffande medborgare som har etablerat sig i en annan medlemsstat än mottagaren av 

tjänsten. Med tjänster förstås prestationer som normalt utförs mot ersättning och inte faller 

under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital och personer. Med tjänster avses 

särskilt verksamhet av industriell natur eller kommersiell natur, inom hantverk och fria 

yrken.
34

 

     De principer som grundas på EG-fördraget är endast tillämpliga på kontrakt som i 

tillräcklig utsträckning sammanhänger med den inre marknadens funktion. I detta avseende 

har EU-domstolen funnit att i enskilda fall på grund av särskilda omständigheter, som att 

koncessionen är av mycket ringa betydelse i ekonomiskt avseende, att tilldelningen av ett 

kontrakt inte skulle vara av intresse för ekonomiska operatörer i andra medlemsstater. I ett 

sådant fall kan verkningarna på de berörda grundläggande friheterna anses vara alltför 

slumpmässiga och indirekta för att motivera att principer som härleds från den primära EU-

rätten obligatoriskt ska tillämpas som i mål C-231/03 Coname punkt 20. Där det sägs att det 

är de enskilda upphandlande enheternas ansvar att avgöra om en planerad upphandling skulle 

kunna vara av intresse för ekonomiska aktörer i andra medlemsstater.
35

    

     Enligt EU-domstolen i målen C-324/98 Telaustria punkt 62 och C-458/03 Parking Brixen 

punkt 49 innebär principerna om likabehandling och icke-diskriminering att det finns en 

                                                 
33
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34

 Proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem.  Sid. 43-44. 
35
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skyldighet till öppenhet som innebär att varje potentiell anbudsgivare ska garanteras en grad 

av offentlighet som är tillräcklig för att marknaden ska kunna öppnas för konkurrens.
36

  

     I mål C-231/03 Coname punkt 21 prövar domstolen om kommunens tilldelning av en 

koncession till leverantören uppfyller de krav på insyn som gör det möjligt för en leverantör i 

en annan medlemsstat, utan att göra en anbudsinfordran innan tilldelning sker, får tillgång till 

de uppgifter som krävs för att tillkännage sitt intresse för att tilldelas koncessionen.
37

  

     Kommissionen anser att det i avseende öppenhet inte är tillräckligt att kontakta ett antal 

tänkbara anbudsgivare, även om den upphandlande enheten skulle inbegripa företag från 

andra medlemsstater eller försöka nå alla tänkbara tjänsteleverantörer. Med ett sådant 

selektivt tillvägagångssätt kan man inte utesluta att tänkbara anbudsgivare från andra 

medlemsstater diskrimineras, särskilt sådana som är nya på marknaden. Detsamma gäller alla 

former av passivt offentliggörande, när en upphandlande enhet avstår från ett aktivt 

offentliggörande och bara svarar på begäran om information från sökande som på egen hand 

fått kännedom om den planerade upphandlingen. Att som information bara hänvisa till 

rapporter i media, parlamentariska eller politiska debatter eller evenemang, såsom kongresser, 

kan inte heller anses som ett tillräckligt offentliggörande. De krav som EU-domstolen 

fastställt kan därför bara uppfyllas genom publicerande av ett tillräckligt lättillgängligt 

offentliggörande före tilldelningen av kontraktet. Offentliggörandet ska publiceras av den 

upphandlande enheten i syfte att öppna upphandlingsförfarandet för konkurrens.
38

      

     De upphandlande enheterna ansvarar för beslutet om det lämpligaste mediet för 

offentliggörande av upphandlingen. Valet ska utgå från en bedömning av upphandlingens 

betydelse för den inre marknaden, särskilt med hänsyn till föremålet för upphandlingen och 

dess värde samt bruklig praxis i den berörda sektorn. Ju större intresse kontraktet har för 

tänkbara anbudsgivare från andra medlemsstater, desto större spridning bör offentliggörandet 

få.
39

 

      

3 Konkurrensutsättning av vård och social service i 
svensk rätt 

Första januari 2009 trädde LOV i kraft. Denna lag gäller enligt 1 kapitlet 1 § första stycket när 

en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom 

hälsovård och socialtjänster, som är upptagna som B-tjänster i kategori 25 i bilaga 3 LOU. 

     Det är frivilligt att införa valfrihetssystem för kommuner. Om en kommun beslutar att 

konkurrensutsätta egenregiverksamheten kan den antingen tillämpa LOV eller LOU. Vilken 

lag som ska tillämpas beror på vilken målsättning med verksamheten som den upphandlande 

myndigheten har.
40

  

     Landstinget ska enligt 5 § HSL organisera primärvården. Från första januari 2010 är det 

obligatoriskt för landsting att införa vårdvalssystem och tvingande att tillämpa LOV.
41
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3.1 Kommunens och landstingets ansvar för vård och social 
service 

Den grundläggande möjligheten för kommuner att tillhandahålla tjänster anges i 

kommunallagen (1991:900), KL. Enligt den allmänna kompetensregeln i 2 kapitlet 1 § KL får 

kommuner och landsting ta hand om sådana angelägenheter som har anknytning till 

kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. KL:s allmänna kompetens ger 

inte befogenhet för kommuner att ge stöd åt enskilda i form av generell social service eller 

individuellt behovsprövad social service.
42

 

     För att sådana tjänster ska kunna utföras av kommuner krävs speciallagstiftning. Sådan 

finns i SoL och genom lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla 

servicetjänster åt äldre, servicelagen.
43

 

     Kommunen har enligt 2 kapitlet 2 § SoL det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Därmed är kommunen huvudman för 

socialtjänsten men möjlighet finns enligt 2 kapitlet 5 § SoL att sluta avtal med annan om att 

utföra kommunens uppgifter. Med annan avses bolag, förening, samfällighet, stiftelse, enskild 

individ eller annan kommun. Kommunens ansvar för verksamheten genom sitt obligatoriska 

huvudmannaskap gör att ett avtal är nödvändigt när kommunen låter någon annan utföra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten.
44

 

     När en kommun sluter avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten innebär det inte någon förändring vad gäller huvudmannaskapet. Verksamheten 

är ett kommunalt ansvar oavsett om kommunen väljer att själv tillhandhålla de tjänster som 

SoL kräver, eller väljer att tillhandahålla de tjänster genom en extern utförare inom ramen för 

ett valfrihetssystem eller inom ramen för ett entreprenadförhållande eller genomförd offentlig 

upphandling. Kommunens huvudansvar för verksamheten innebär att kommunen tar 

befattning med verksamheten i alla frågor som inte hör till den löpande driften. I egenskap av 

huvudman beslutar kommunen om verksamhetens mål och inriktning, uppföljning, 

utvärdering och avgifter.
45

 

     Av 3 § HSL framgår att landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt alla dem 

som är bosatta i landstinget. Enligt 5 § HSL ska det för hälso- och sjukvård som kräver 

intagning på vårdinrättning finnas sjukhus. Vidare enligt 5 § HSL ska landstinget organisera 

den öppna primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja utförare av 

hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till att välja en fast läkarkontakt. 

     Hälso- och sjukvården behöver dock inte utföras i offentlig regi. Landstinget får, med vissa 

undantag. Sluta avtal med privata vårdgivare om utförande av den vård som landstinget 

ansvarar för. Landstinget har också möjligheter att sluta avtal med andra landsting om 

utförande av olika vårdinsatser. Landstinget har vidare ett uppföljningsansvar enligt KL för 

egen utförd hälso- och sjukvård samt för den vård som utförs på uppdrag av landstinget.
46

 

      

3.2 Driftentreprenader 

En driftentreprenad föreligger när en kommun anlitar en extern leverantör som på grund av ett 

skriftligt avtal åtar sig att för kommuns räkning, varaktigt och självständigt, utföra en eller 

flera tjänster i en sammanhållen verksamhet. Kommunen är fortsatt huvudman för 

verksamheten, vilket betyder att kommunen behåller sitt ansvar gentemot de brukare som 

omfattas av den entreprenaddrivna verksamheten. Kommunen bestämmer vad verksamhetens 

                                                 
42
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mål, inriktning, omfattning och kvalitet ska vara. Kommunen ansvarar även för uppföljning, 

utvärdering och eventuella kompletterande insatser. Den externa leverantören tillhandahåller 

således en kommunal tjänst och kommunen bär ansvaret på samma sätt som när kommunen 

bedriver egenregiverksamhet.
47

 

 

3.3 Auktorisation  

Auktorisation är en form av konkurrensprövning där den enskilde medborgaren/brukaren ska 

ges möjlighet att välja leverantör av individuella välfärdstjänster. I vissa kommuner kallas 

denna form för kundval med checksystem
48

. Checken symboliserar värdet av den tjänst som 

den enskilde fått beslut om och representerar en viss köpkraft. Ett frittvalsystem bygger på att 

kommunen bjuder in externa leverantörer att konkurrera på samma villkor som den 

kommunala egenregiverksamheten. I vissa kommuner sker detta genom ett icke-upphandlat 

auktorisationsförfarande, medan andra kommuner har valt att upphandla systemet och teckna 

avropsavtal enligt LOU. I båda fallen ska de privata utförarna uppfylla ett antal krav som 

kommunen ställer i auktorisationskriterier, i avtal eller i förfrågningsunderlag. Därmed ges de 

privata utförarna möjlighet att konkurrera med den kommunala egenregiverksamheten på 

samma villkor. För att uppnå konkurrens på likvärdiga villkor mellan de privata och 

kommunala alternativen är det viktigt att systemet är transparent och konkurrensneutralt. 

Regler för finansiering, infrastruktur, rutiner och service ska vara de samma.
49

 

 

4 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 
Upphandlande myndigheter ska följa LOU vid i stort sett all anskaffning i form av köp, hyra, 

leasing m.m. av varor och tjänster, inklusive driftentreprenader. Lagen är tvingande när en 

upphandlande myndighet står i begrepp att göra en anskaffning från en extern leverantör. 

Vilka bestämmelser som ska tillämpas beror på om upphandlingen överstiger respektive 

understiger vissa tröskelvärden och vilken typ av varor eller tjänster som upphandlingen 

avser. Utgångspunkten är att offentlig upphandling ska ske på marknadens villkor och att det 

är marknaden som genom konkurrens kan ge de mest förmånliga villkoren.
50

 

     Upphandling av B-tjänster däribland hälso- och sjukvård samt socialtjänster omfattas 

endast i mycket begränsad omfattning av det klassiska upphandlingsdirektivet 2004/18/EG 

men är närmare reglerad i 15 kapitlet LOU.
51

 

      

4.1 Upphandling enligt kapitel 15 LOU 

Sverige har vid genomförandet av upphandlingsdirektivet, valt att i 15 kapitlet LOU närmare 

reglera upphandlingar av B-tjänster. En offentlig upphandling enligt 15 kapitlet ska göras 

genom ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Om kontraktets värde är lågt eller om 

det finns synnerliga skäl får direktupphandling användas. Varje upphandlande myndighet 

fattar själv beslut om var gränsen för direktupphandling ska ligga, vanligtvis brukar gränsen 

vara fem prisbasbelopp vid tjänsteupphandlingar.
52
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     Frågan om direktupphandling på grund av synnerliga skäl har behandlats i proposition 

2001/02:142 Ändring i lagen om offentlig upphandling m.m. Undantaget är avsett främst för 

oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kan råda över. Vissa 

hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster bör kunna direktupphandlas. Det gäller främst 

sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- och omsorgstagare i annat fall 

skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras. Vidare bör sådana fall där 

patientens fria val av vårdgivare omöjliggör upphandling enligt reglerna för förenklad 

upphandling eller urvalsupphandling grunda rätt till direktupphandling. En bedömning av om 

synnerliga skäl föreligger får dock göras från fall till fall. Enligt betänkandet SOU 2006:28 

Nya upphandlingsregler 2 är det angeläget att möjligheterna till direktupphandling är 

begränsade. Ett av de skäl som framförs är att möjligheten till överprövning är mycket 

begränsad vid direktupphandling. Ett annat skäl är att direktupphandling medför svårigheter 

för nya företag att komma in på marknaden, eftersom man inte kan få vetskap om att en 

upphandling ska ske.
53

 

     Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära in anbud genom 

annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan form 

som möjliggör effektiv konkurrens. Vid tillämpning av ett urvalsförfarande ska den 

upphandlande myndigheten på motsvarande sätt i stället publicera en inbjudan att komma in 

med ansökan om att få lämna anbud, ansökningsinbjudan. Den upphandlande myndigheten får 

i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in och antalet ska 

bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att 

effektiv konkurrens ska uppnås.
54

 

     Genom hänvisning till 5 kapitlet LOU blir bestämmelserna om ramavtal tillämpliga även 

vid upphandlingar under tröskelvärdena och för B-tjänster. De upphandlande myndigheterna 

kan träffa ramavtal som ingås mellan en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren 

för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Förutsättningen för att använda 

ramavtal är naturligtvis att ramavtalet upphandlas enligt bestämmelserna i 15 kapitlet. 

Ramavtalet får inte utan särskilda skäl löpa under längre tid än fyra år.
55

   

 

4.2 Tillåtna och otillåtna kontraktsvillkor 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under 

förutsättning att de är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om 

upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får bland annat omfatta social hänsyn 

och miljöhänsyn. Denna bestämmelse om villkor för att fullgöra kontrakt återfinns i artikel 26 

i det klassiska direktivet.
56

 

     Bestämmelsen om särskilda kontraktsvillkor i LOU gäller villkor för hur 

kontraktsuppdraget ska utföras. Villkoren benämns särskilda kontraktsvillkor på grund av att 

det är frågan om villkor som inte är krav på leverantören, utan särskilda därutöver 

tillkommande kontraktsvillkor. Villkoret utgör en förpliktelse som den som tilldelats 

kontraktet måste acceptera. De särskilda kontraktsvillkoren ska vara förenliga med icke-

diskrimineringsprincipen och övriga grundläggande EU-rättsliga principer som 

likabehandling, öppenhet, förutsebarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet, samt 
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EG-fördragets regler om den inre marknaden.
57

 Sociala mål kan främjas genom att den 

upphandlande myndigheten ställer upp kontraktsvillkor, förutsatt att detta sker i 

överensstämmelse med EU-rätten i synnerhet att kraven inte har någon direkt eller indirekt 

diskriminerande effekt gentemot leverantörer från andra medlemsstater. Villkoren får bl.a. 

omfatta sociala hänsyn. Med hänsyn till kravet på öppenhet ska de villkor som ställs framgå 

av förfrågningsunderlaget, så att alla intresserade leverantörer får kännedom om dessa.
58

  

     En aktuell fråga är möjligheten för en myndighet att ställa krav på att leverantören ska 

teckna kollektivavtal. Av EU-domstolens dom i mål C-346/06 Rüffert framgår att rådets 

direktiv 96/71 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandhållandet av tjänster, 

utgör hinder för att en myndighet vidtar en åtgärd av lagstiftningskaraktär
59

   

 

4.3 Samverkansavtal 

När landstingen tecknar samverkansavtal med läkare och sjukgymnaster kan det uppstå 

problem med att bedöma om det föreligger en upphandlingssituation. Regeringsrätten ansåg i 

RÅ 2006 ref. 26 att det inte föreligger en upphandlingssituation när lagen (1993:1652) om 

ersättning till sjukgymnastik, LOS, tillämpas. Regeringsrätten konstaterade att ett 

samverkansavtal enligt 5 § LOS innebär att sjukgymnasten får rätt till offentlig finansiering av 

sin verksamhet enligt de grunder och de villkor som framgår av LOS och av förordningen 

(1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik, FOS. Samverkansavtalet ansågs av 

regeringsrätten som ett beslut av landstinget att ansluta en enskild sjukgymnast till det system 

för offentlig finansiering som regleras i LOS och FOS och inte som ett köp av tjänster från 

sjukgymnasten.
60

 

     Enligt EU-kommissionen är samverkansavtalen faktiska avtal med ekonomiska villkor. 

Även om priset fastställs genom lagstiftning kan även andra tilldelningskriterier tillämpas som 

tjänsternas kvalitet och tjänsteleverantörens tillgänglighet. I samtliga fall är EG-fördragets 

bestämmelser och principer tillämpliga, särskilt principerna om icke-diskriminering och insyn 

enligt artikel 43 (EUF-fördraget artikel 49) om etableringsfrihet. Avtalen bör därför tilldelas i 

enlighet med fördraget som i målen C-59/00 Vestergaard och C-264/03 Kommissionen mot 

Frankrike. Kommissionen anser också att avtalen i vissa fall kan innehålla en risk för 

sjukgymnasten. Det är möjligt att en sjukgymnast inte kommer att få några patienter och 

därmed inte heller någon ersättning. Kommissionens ansvariga avdelning anser att avtalen 

under sådana omständigheter kan betraktas som tjänstekoncessioner. Bestämmelserna i LOU 

genomför de grundläggande EU-rättsliga principerna som också ska tillämpas vid tilldelning 

av tjänstekoncessionskontrakt.
61

 

 

5 Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV 
Lag om valfrihetssystem är en del av strävandet mot att sätta vårdtagaren i fokus, 

maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare, ökad valfrihet och ökat 

inflytande, fler utförare och större mångfald. Genom det ökade brukarinflytandet ökar också 

kvaliteten på tjänsterna. Men beträffande rättsläget har det tidigare varit oklart om hur 

valfrihetsmodeller förhåller sig till upphandlingslagstiftningen.
62
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     Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem. En fördel med ett obligatoriskt 

valfrihetssystem är att alla medborgare skulle ges ökat inflytande och kunna välja utförare 

oavsett vilken kommun de är bosatta i. Om LOV skulle göras obligatoriskt väcks frågan om 

tillgången på potentiella leverantörer runt om i landet. Det kan antas att i vissa kommuner 

krävs mer arbete och mer tid för att bygga upp ett valfrihetssystem där det ingår tillräckligt 

många utförare för att kunna ge verkliga valmöjligheter för brukarna och en god 

konkurrenssituation. Regeringen anser därför att fördelarna med att det är frivilligt att införa 

valfrihetssystem enligt LOV överväger. Det är kommunen som inom sitt område bäst kan 

avgöra om valfrihetssystem är möjliga och lämpliga att införa och vilka delar av 

verksamheten som ska ingå i valfrihetssystemet.
63

     

     I propositionen 2008/09:74 Vårdval i primärvården föreslås landstingen att bli skyldiga att 

införa vårdvalssystem. Alla vårdgivare som uppfyller landstingets krav i vårdvalssystemet ska 

ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. När landstinget beslutat att 

införa vårdvalssystem ska LOV tillämpas.
64

 Som nämns i avsnitt 2.3 är det från och med 

första januari 2010 obligatoriskt för landsting att införa vårdvalssystem och tvingande att 

tillämpa LOV.
65

 

 

5.1 Offentligt kontrakt 

Inom ramen för ett valfrihetssystem enligt LOV sluter den upphandlande myndigheten och 

leverantörerna skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor om upphandlande av en tjänst. Det 

föreligger således ett offentligt kontrakt i upphandlingsdirektivens och LOU:s bemärkelse. 

Den upphandlande myndigheten får anses ha tillämpat LOV när fullmäktige beslutat att införa 

ett valfrihetssystem och annonserat valfrihetssystemet på den nationella webbplatsen.
66

 

     LOV bygger på principen att den upphandlande myndigheten som huvudman för 

verksamheten har ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls brukaren eller invånaren i enlighet 

med gällande lagstiftning. Den upphandlande myndigheten tecknar ett offentligt kontrakt med 

ett antal leverantörer. Kontraktet innehåller ekonomiska villkor och avser tillhandahållande av 

en tjänst. Den enskilde brukaren eller invånaren bestämmer därefter vilken av dessa 

leverantörer som ska tillhandhålla tjänsten.
67

 

 

5.2 Kontrakt enligt LOV är en tjänstekoncession 

I 2 kapitlet 17 § LOU anges att med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som 

ett tjänstekontrakt, men där ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av en rätt att 

utnyttja tjänsten. Bestämmelsen genomför artikel 1.4 i upphandlingsdirektivet 2004/18/EG. 

Det är frågan om en tjänstekoncession när den ekonomiska aktören bär risken för att etablera 

och driva verksamheten.
68

 

     En tjänstekoncession måste enligt kommissionen
69

 innehålla en rätt för 

koncessionshavaren att ekonomiskt utnyttja sina tjänster gentemot användarna och den måste 

innebära att den ekonomiska risken för verksamheten övergår från den upphandlande 

myndigheten till leverantören. Övergången av den ekonomiska risken utgör en avgörande 

skillnad mellan koncession och ett offentligt upphandlingskontrakt. Vid offentliga 
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upphandlingskontrakt bär leverantören en risk för att investeringar och driftskostnader 

överstiger den avtalade ersättningen för kontraktets fullgörande, men inte risken för att 

inkomsterna kopplade till rätten att utnyttja anläggningen inte förslår. Upphandlingar där den 

upphandlande myndigheten ger entreprenören garantier om full kostnadstäckning anses inte 

utgöra tilldelning av koncession. De risker som ska belasta entreprenören för att ett 

koncessionsförhållande ska anses uppstå är de risker som är förenade med projektfinansiering, 

den ekonomiska risken, vilka är karaktäristiska för koncessioner.
70

 

     Inom ramen för ett valfrihetssystem står utföraren av tjänster för den ekonomiska risken. 

Tjänsteleverantörens inkomster är beroende av antalet vårdtagare eller patienter. Därutöver 

vilar normala affärsmässiga risker på uppdragstagaren. En leverantör med ett kontrakt inom 

ett valfrihetssystem står därför normalt motsvarande risker som de flesta näringsidkare. 

Samtidigt som den huvudsakliga ersättningen för utförda prestationer kommer från den 

upphandlande myndigheten. En tjänstekoncession kan inte föreligga om den ekonomiska 

risken inte ligger på leverantören.
71

 

     Kontrakt inom ramen för ett valfrihetssystem enligt LOV uppvisar många likheter med 

samverkansavtal som landsting tecknar utan föregående annonsering med sjukgymnaster. Vid 

dessa avtal kan det inte uteslutas att de innehåller ett visst inslag av risk. Avtalen kan därmed 

betraktas som tjänstekoncessioner.
72

 

     Att det kan förekomma en tjänstekoncession även när betalning inte kommer från tredje 

man, förutsatt att leverantören bär risken, har kommissionen gett uttryck för i sitt 

förberedande lagstiftningsarbete
73

 inför ett möjligt förslag till ett nytt koncessionsdirektiv. 

Enligt tolkningsmeddelande om koncessioner
74

 framkommer det också att kommissionen 

anser att betalningen inte behöver komma direkt från tredje man. Mot denna bakgrund anses 

att kontrakt om valfrihetssystem enligt LOV får anses utgöra en tjänstekoncession.
75

 

 

5.3 Information i ett valfrihetssystem 

På en traditionell marknad för varor och tjänster är konsumentinformationen något som 

marknaden vanligtvis tillhandhåller och ansvarar för, inom ramen för befintlig 

marknadsförings- och konsumentlagstiftning. Omsorgs- och stödverksamheten för äldre och 

personer med funktionshinder respektive hälso- och sjukvård är däremot i lag reglerade 

offentliga åtaganden och kan därför normalt sett inte jämföras med en vanlig tjänst på en 

marknad.
76

       

     Huvudmannen har ansvaret för att de stöd-, vård- och omsorgsinsatser som tillhandahålls 

av externa utförare uppfyller de villkor som finns i lagstiftningen. En förutsättning för att ett 

valfrihetssystem ska få positiva effekter på kvalitet, brukarinflytande och kostnadseffektivitet 

är att brukaren ges möjlighet att göra rationella val utifrån egna behov och preferenser. Detta 

kräver tillgänglig och jämförbar information om valalternativen.
77

 

     Den upphandlande myndigheten har ett informationsansvar. Enligt 9 kapitlet 1 § LOV ska 

den upphandlande myndigheten lämna information till enskilda om samtliga leverantörer som 

myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska vara 

saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. I 9 kapitlet 2 § LOV föreskrivs ett 
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ickevalsalternativ där den enskilde som inte väljer leverantör där ska den upphandlande 

myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ. 

     Kunskap om primärvårdens utveckling och de tjänster som erbjuds är också viktig när det 

gäller medborgarnas möjligheter att ställa krav på primärvården. En tydlig information om 

primärvårdens vägval är samtidigt viktig för de vårdgivare som ska verka inom 

primärvården.
78

 

 

5.4 Rättsmedel  

De rättsmedel som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG om 

ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfarande för 

prövning av offentlig upphandling, är enligt artikel 1 ändringsdirektivet 2007/66/EG 

tillämpliga avtal som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om 

samordning av förfarande vid upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster
79

 som 

inte är tillämpligt på tjänstekoncessioner.
80

  

     När det gäller kontrakt som understiger tröskelvärdena för tillämpningen av direktiven om 

offentlig upphandling, måste man ta hänsyn till att enskilda personer enligt EU-domstolens 

rättspraxis som i mål C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores punkt 39 har rätt till ett 

effektivt rättsligt skydd av de rättigheter de har enligt EU-rättens rättsordning. Rätten till detta 

skydd är en av de grundläggande rättsprinciper som följer av medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner. Det finns inte några relevanta EU-rättsliga bestämmelser därför är 

det medlemsstaternas uppgift att tillhandahålla nödvändiga regler och förfaranden för att 

garantera ett effektivt rättsligt skydd.
81

 

     Kommissionen har angett att kravet på ett effektivt rättsligt skydd är uppfyllt när 

åtminstone de beslut som är negativa för en person som är eller har varit intresserad av att 

tilldelas ett kontrakt kan bli föremål för prövning av om den upphandlande myndigheten brutit 

mot de grundläggande normer som följer av den primära EU-rätten.
82

 

     I proposition 2006/07:128 anger regeringen att det saknas prejudicerande avgörande från 

svensk domstol när det gäller frågan om en ansökan om överprövning av ett 

tjänstekoncessionskontrakt ska avvisas. Den omständigheten att de grundläggande principerna 

ska iakttas vid tilldelning av tjänstekoncessioner innebär enligt regeringens bedömning att 

avtalet kan bli föremål för prövning av talan om skadestånd på nationell nivå.
83

 

     Vad gäller överprövning och skadestånd gäller samma bestämmelser 16 kapitlet LOU, vid 

upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster som vid övrig upphandling.
84

 

I 16 kapitlet LOU finns rättsmedel som kan leda till att en upphandling måste göras om eller 

rättas till samt bestämmelser som kan ge en förfördelad leverantör rätt till 

skadeståndsersättning.
85

 

    

5.5 Tillsyn 

Tillsyn omfattar all upphandling som faller under LOU och valfrihetssystemen enligt LOV. 

Det är regeringen som föreskriver vilken myndighet som ska ha tillsynsansvaret. 
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Tillsynsmyndigheten ska uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller 

av principiellt intresse, redovisa om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en 

effektiv modell för valfrihetssystem och hur det i så fall tar sig uttryck samt följa och redovisa 

den rättsliga utvecklingen inom området. Tillsynsmyndigheten ska också ge generell 

vägledning och information inom LOV för att förebygga regelöverträdelser och verka för en 

enhetlig tillämpning av bestämmelserna. Den statliga tillsynens främsta uppgift är att se till att 

de lagar och föreskrifter som riksdagen och regeringen beslutar också efterlevs. Regeringen 

har tilldelat konkurrensverket detta uppdrag
.86

 

     Konkurrensverket ska inom ramen för uppdraget följa införandet av vårdvalssystem i 

landstinget och bl.a. följa förutsättningarna för en mångfald av utförare inom hälso- och 

sjukvård och främjande av en kvalitetskonkurrens mellan dessa. Uppdraget bör även 

uppmärksamma hur information ges till brukare och patienter om vilka valmöjligheter som 

finns och hur vårdgivarna får marknadsföra sina verksamheter.
87

 

 

6 Rättspraxis 
Vid offentlig upphandling är direktiv 2004/18/EG endast i begränsad omfattning tillämplig på 

B-tjänster, vilket inbegriper hälsovård och socialtjänster. Även om en B-tjänst i allmänhet inte 

har ett gränsöverskridande intresse kan en upphandling av en sådan tjänst ändå anses ha ett 

sådant intresse. Av den anledningen omfattas all tilldelning av offentliga kontrakt, oberoende 

av vilken tjänst det är fråga om, av de grundläggande EU-rättsliga reglerna, särskilt 

principerna om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.
88

  

     EU-domstolen har utvecklat ett antal grundläggande principer för tilldelning av kontrakt 

som är direkt grundade på EG-fördragets bestämmelser och principer.
89

 De grundläggande 

principer som EU-domstolen ofta åberopar i upphandlingsmål är krav på icke-diskriminering, 

likabehandling, transparens och öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.
90

 

 

6.1 EU-domstolen   

EU-domstolen har utvecklat ett antal grundläggande principer för tilldelning av kontrakt som 

är direkt grundade på EG-fördragets bestämmelser och principer. 

 

 Mål C-346/06 Rüffert 

Av mål C-346/06 Rüffert framgår att rådets direktiv 96/71 om utstationering av arbetstagare i 

samband med tillhandhållandet av tjänster, utgör hinder för att en myndighet vidtar en åtgärd 

av lagstiftningskaraktär enligt vilken en upphandlande myndighet vid offentlig upphandling 

av bygg- och anläggningsarbeten endast får anta anbud från företag som i sina anbud 

skriftligen åtar sig att för utförandet av tjänsten i fråga betala sin arbetstagare minst den lön 

som fastställs i det kollektivavtal på den ort där tjänsterna tillhandhålls. Det föreligger mot 

bakgrund av denna dom inga möjligheter att ställa krav på att leverantören ska teckna 

kollektivavtal i ett valfrihetssystem. Däremot kan vissa i kollektivavtalet förekommande krav 

ställas på leverantören. Detta förutsätter dock att kraven står i överensstämmelse med EU-
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rätten och att den upphandlande myndigheten följer upp och kontrollerar att kraven 

efterlevs.
91

  

 

 Mål C-410/04 ANAV 

I mål C-410/04 ANAV framställer den nationella domstolen sin fråga för att få klarhet i 

huruvida EU-rätten, särskilt bestämmelserna om insyn och fri konkurrens i artiklarna 43 EG, 

49 EG och 86 EG, utgör hinder för en nationell lagstiftning såsom den som är i fråga i målet 

vid den nationella domstolen, genom att det i denna inte uppställs någon gräns för 

myndighetens frihet att välja mellan de olika formerna för tilldelning av kontrakt avseende 

offentliga nyttigheter, och särskilt mellan tilldelning genom förfarande för offentlig 

anbudsinfordran och direkt tilldelning till bolag som ägs helt av denna myndighet. Den ställda 

frågan besvaras i punkt 33: Artiklarna 43 EG, 49 EG och 86 EG, liksom principerna om 

likabehandling, om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet och om insyn, inte 

utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det är tillåtet för en myndighet att direkt 

tilldela ett kontrakt avseende offentliga nyttigheter till ett bolag som ägs helt av denna 

myndighet, under förutsättning att myndigheten utövar en kontroll över detta bolag som 

motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning och under förutsättning att bolaget 

bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som innehar andelar 

i det.
92

  

 

 Mål C-231/03 Coname 

I mål C-231/03 Coname punkterna 16-19 säger domstolen att koncessioner som inte omfattas 

av direktivet för offentlig upphandling ska prövas mot bakgrund av de grundläggande 

friheterna. Om koncessionen är av intresse för företag i en annan medlemsstat innebär 

avsaknad av insyn en särbehandling och ett uteslutande som utgör en indirekt diskriminering 

som är förbjuden enligt artiklarna 43 EG och 49 EG om det inte föreligger sakliga skäl för en 

sådan diskriminering. I punkten 20 fastslås att det är de enskilda upphandlande enheternas 

ansvar att avgöra om en planerad upphandling skulle kunna var av intresse för ekonomiska 

aktörer i andra medlemsstater. Enligt vad kommissionen anser måste ett sådant beslut grundas 

på en bedömning av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet som till exempel 

föremålet för kontraktet, dess uppskattade värde, särskilda förhållanden inom den berörda 

sektorn; marknadens storlek och struktur, handelspraxis etc. och den geografiska 

lokaliseringen för utförandet. Om den upphandlande enhetens slutsats är att kontraktet i fråga 

är av betydelse för den inre marknaden ska den tilldela det i enlighet med de grundläggande 

principer som kan härledas från EU-rätten. När kommissionen får kännedom om att de 

grundläggande principerna för tilldelning av offentliga kontrakt som inte omfattas av 

direktiven om offentlig upphandling kan ha åsidosatts. I dessa fall kommer kommissionen att 

bedöma vilken betydelse kontraktet i fråga har för den inre marknaden med hänsyn till de 

särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.
93

 Vidare i punkt 21 prövar domstolen om 

kommunens tilldelning av koncessionen till leverantören uppfyller de krav på insyn som, utan 

att de nödvändigtvis innebär en skyldighet att göra en anbudsinfordran, bland annat möjliggör 

för ett företag i en annan medlemsstat än i Republiken Italien att få tillgång till de uppgifter 

som krävs med avseende på nämnda koncession innan tilldelning sker, för att ge detta företag 

möjlighet, om det så önskar, att tillkännage sitt intresse av att tilldelas koncessionen.
94
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 Mål C-264/03 Kommissionen mot Frankrike 

I mål C-264/03 Kommissionen mot Frankrike enligt punkt 32 i fråga om överträdelse av 

artikel 49 EG, kan fördragets bestämmelser om fri rörlighet tillämpas på offentliga 

upphandlingar som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 92/50. Även om vissa 

kontrakt inte omfattas av tillämpningsområdet för gemenskapsdirektiven på området för 

offentlig upphandling är de upphandlande myndigheter ändå skyldiga att beakta fördragets 

grundläggande regler och i synnerhet principen om förbud mot diskriminering på grund av 

nationalitet. Domstolen utvecklar i punkt 33 resonemanget om fall när det gäller offentliga 

tjänsteavtal vars värde understiger tröskelvärdena i direktiv 92/50
95

. Den omständigheten att 

EU-lagstiftaren har ansett att de speciella och noggrant reglerade förfaranden som föreskrivs i 

dessa direktiv inte är lämpade för offentliga upphandlingar av mindre värde innebär i sig inte 

att dessa upphandlingar faller utanför EU-rättens tillämpningsområde. På samma sätt omfattas 

avtal som ligger utanför tillämpningsområdet för direktiv 92/50, såsom koncessionsavtal, av 

fördragets allmänna bestämmelser.
96

  

      

 Mål C-507/03 Europeiska kommissionen mot Irland 

I mål C-507/03 Europeiska kommissionen mot Irland prövar domstolen frågan om ett aktuellt 

kontrakt var av ett bestämt intresse för ett företag i en annan medlemsstat än den där den 

upphandlande myndigheten finns, och att detta företag, då det inte har haft tillgång till 

adekvata upplysningar före tilldelningen av kontraktet därför inte har kunnat anmäla intresse 

för detsamma. I målet har kommissionen emellertid inte försett domstolen med adekvata 

uppgifter. Det är inte tillräckligt för kommissionen att enbart ange att den mottagit ett 

klagomål avseende det aktuella kontraktet för att visa att kontraktet är av gränsöverskridande 

karaktär och följaktligen konstatera att fördragsbrott föreligger. Domstolen fastslår därför att 

Irland inte har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 43 EG och 49 EG samt 

enligt allmänna EU-rättsliga principer i samband med ett kontrakt avseende tjänster bestående 

i utbetalning av sociala förmåner, genom att utan föregående annonsering överlåta åt den 

irländska posten An Post att tillhandahålla sådana tjänster.
97

 

 

 Mål C-458/03 Parking Brixen 

Punkt 49 i Parking Brixen innebär för principerna om likabehandling och icke-diskriminering 

att det finns en skyldighet till öppenhet som medför att varje potentiell anbudsgivare ska 

garanteras en grad av offentlighet som är tillräcklig för att marknaden ska kunna öppnas för 

konkurrens. Vidare fastställer domstolen att principerna om likabehandling och icke-

diskriminering på grund av nationalitet betyder bland annat en skyldighet att lämna insyn, så 

att den koncessionsgivande myndigheten kan försäkra sig om att principen iakttas. Denna 

skyldighet att lämna insyn som vilar på nämnda myndighet syftar till att garantera varje 

potentiell anbudsgivare att koncessionen kringgärdas av sådan offentlighet att 

tjänstekoncessionen är öppen för konkurrens och att det går att kontrollera om 

upphandlingsförfarandena är opartiska. Sammanfattningsvis syftar EU-domstolens rättspraxis 

till att garantera varje potentiell anbudsgivare att upphandlingen kringgärdas av sådan 

offentlighet att tjänstemarknaden är öppen för konkurrens och att det går att kontrollera om 

upphandlingsförfarandena är opartiska.
98
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 Mål C-59/00 Bent Mousten Vestergaard 

De grundläggande principerna är även tillämpliga på tilldelning av koncessioner för tjänster 

och kontrakt under tröskelvärdena. Ett exempel från punkt 20 i Bent Mousten Vestegaard där 

domstolen fastslår att även om vissa avtal inte omfattas av tillämpningsområdet för EU-

direktiven på området för offentlig upphandling är de upphandlande myndigheter som ingår 

sådana avtal ändå skyldiga att beakta fördragets grundläggande regler.
99

 EU-domstolen har 

uttryckligen fastslagit när det gäller aspekter som inte behandlas i direktiven att på området 

för offentlig upphandling är de upphandlande myndigheterna som ingår sådana avtal ändå 

skyldiga att beakta fördragets grundläggande regler.
100

 

 

 Mål C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores   

I Unión de Pequeños Agricultores punkt 39 fastslår domstolen att enskilda ska ha tillgång till 

ett verksamt rättsligt skydd för sina rättigheter enligt EU-rätten. Denna rättighet ingår bland 

EU:s allmänna rättsprinciper, som har sitt ursprung i medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner och som har stadfästs i artiklarna 6 och 13 i Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. 

 

 Mål C-324/98 Telaustria   

Principerna om likabehandling och icke-diskriminering på grund av nationalitet förutsätter en 

skyldighet till öppenhet som enligt EU-domstolens rättspraxis punkt 62 i Telaustria stadgar 

att den skyldighet att lämna insyn som tillkommer varje upphandlande myndighet, syftar till 

att garantera varje potentiell anbudsgivare att upphandlingen kringgärdas av sådan 

offentlighet att tjänstemarknaden är öppen för konkurrens och att det går att kontrollera om 

upphandlingsförfarandena är opartiska. Kravet på öppenhet betyder att ett företag som är 

beläget i en annan medlemsstat skall ha tillgång till relevanta uppgifter om upphandlingen 

innan kontraktet har tilldelats, så att detta företag, om det så önskar, har möjlighet att uttrycka 

sitt intresse för att få kontraktet.
101

 

 

 Mål C-272/91 Lottomatica 

I mål C-272/91 Lottomatica som i mål C-410/04 ANAV och i här förut nämnda mål från EU-

domstolen ska de upphandlande myndigheterna behandla leverantörerna på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt och förfara på ett öppet sätt i enlighet med artikel 12 i EG-

fördraget.
102
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6.2 Svensk rätt  

Länsrätten i Skåne län har för första gången prövat ett förfrågningsunderlag enligt LOV. 

Överprövningen gällde frågan om kravet på vårdgivare att teckna kollektivavtal för de 

anställda. Förutom frågan om kollektivavtal aktualiserades frågan om vårdgivaren som inte 

ansökt om att få delta i valfrihetssystemet, hade talerätt i målet.
103

   

 

    Club Vitalab AB (Vitalab) och Region Skåne 

Parter i målet är Club Vitalab AB (Vitalab) och Region Skåne. Region Skåne publicerade den 

18 mars 2009 förfrågningsunderlag Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 

Vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2009. Vitalab ansöker om överprövning och yrkar att 

villkoren för deltagande i Hälsoval Skåne ska göras om på så sätt att kravet ska utgå att 

ackrediterade vårdgivare har skyldighet att för anställda vid vårdenheten teckna kollektivavtal 

med berörda personalorganisationer. Region Skåne motsätter sig bifall till ansökan och yrkar i 

första hand att ansökan avvisas och andra hand att ansökan lämnas utan bifall.
104

       

     Enligt 10 kapitlet 1 § första stycket LOV får en leverantör som gör gällande att en 

upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse i lagen, ansöka om rättelse hos allmän 

förvaltningsdomstol. Enligt andra stycket samma lagrum är det endast en sökande som inte 

godkänts som får ansöka om rättelse av den upphandlande myndighetens beslut om 

godkännande enligt 8 kapitlet 1 § LOV.
105

 Enligt Länsrättens bedömning bygger rättsreglerna 

i LOV på att en leverantör när som helst kan ansöka om att få delta i ett befintligt 

valfrihetssystem. Alla leverantörer som söker och som uppfyller de i förfrågningsunderlaget 

ställda kraven ska få delta. Får en sökande avslag på sin ansökan är det ointressant om den 

upphandlande myndigheten godkänner och tecknar avtal med andra leverantörer. Det är den 

enskilde sökandens möjligheter att vara med i valfrihetssystemet som prövas, dvs. om 

sökanden uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. I 10 kapitlet 1 § andra stycket 

LOV används också ordet sökande för att peka ut vem som är taleberättigad beträffande ett 

beslut att inte godkänna deltagande.  

     Det finns situationer då en leverantör, som inte har ansökt om att få delta i ett 

valfrihetssystem, kan ha anledning att ansöka om överprövning. Länsrätten anser att det redan 

av ordalydelsen av 10 kapitlet 1 § första stycket LOV – där ordet leverantör används i stället 

för sökande som benämning på den som är taleberättigad – tydligt framgår att en sådan 

leverantör faktiskt har den möjligheten. Denna tolkning stöds också av ett lika tydligt 

förarbetsuttalande om att en leverantör som gör bedömningen att ett krav som den 

upphandlande myndigheten ställt står i strid mot reglerna i lagen, kan begära rättelse hos 

allmän förvaltningsdomstol oavsett om leverantören är sökande eller inte.
106

 De situationer då 

det kan bli aktuellt med en prövning på begäran av en leverantör, sökande eller inte – 

exemplifieras i förarbetena med att ett eller fler krav i ett förfrågningsunderlag inte uppfyller 

grundläggande principer om likabehandling, proportionalitet eller icke-diskriminering.
107

 Mot 

denna bakgrund finner länsrätten att Vitalab i egenskap av leverantör har talerätt och att deras 

ansökan om överprövning ska prövas.
108

 

     Av 1 kapitlet 2 § LOV framgår att den upphandlande myndigheten ska behandla 

leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten 
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ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den 

tillämpar valfrihetssystem.
109

 Länsrätten konstaterar att i förfrågningsunderlaget under 

huvudrubriken Allmänna villkor och som har följande lydelse Vårdgivaren har en skyldighet 

att för anställda vid vårdenheten teckna kollektivavtal med berörda personalorganisationer. 

Punkten kan enligt sin ordalydelse inte gärna uppfattas på annat sätt än att den syftar till något 

som den sökande måste uppfylla för att få delta i valfrihetssystemet. Detta sammantaget med 

det faktum att punkten återfinns under huvudrubriken Allmänna villkor talar för att punkten 

måste tolkas som ett krav för deltagande och inte som allmän information. Länsrätten finner at 

det av Region Skåne ställda kravet står i strid med bestämmelserna om likvärdig behandling 

och icke-diskriminering i 1 kapitlet 2 § LOV.
110

    

     Av 10 kapitlet 2 § LOV framgår att om den upphandlande myndigheten brutit mot någon 

bestämmelse i lagen och detta medfört att en leverantör lidit eller kan komma att lida skada, 

ska rätten besluta om att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse.
111

 Länsrätten 

bedömer här att av 10 kapitlet 1 § första stycket och 2 § LOV följer att en leverantör som lidit 

eller kan komma att lida skada kan ansöka om rättelse hos en allmän förvaltningsdomstol. Det 

ställs inget krav i LOV på att en leverantör även måste vara sökande för att kunna anses lida 

skada. Länsrätten konstaterar att Region Skåne i förfrågningsunderlaget ställt ett krav som 

strider mot bestämmelserna i 1 kapitlet 2 § LOV. För Vitalab måste detta krav framstå som ett 

hinder som omöjliggör eller i vart fall försvårar för bolaget att med framgång ansöka om 

deltagande i valfrihetssystemet Hälsoval Skåne. Länsrätten finner därför att Vitalab har lidit 

skada i lagens mening. Rättelse ska göras i förfrågningsunderlaget så att det inte 

innehållsmässigt återspeglar ett otillåtet krav.
112

 

 

7 Analys  
I detta avsnitt besvaras de frågeställningar som uppsatsen undersöker. Under rubrikerna 7.1 – 

7.1.2.3 avhandlas frågan om vilka juridiska ramar och förutsättningar de lagar erbjuder som 

ger valfrihet för patienter och vårdtagare. Under rubrikerna 7.2 – 7.2.1 avhandlas frågan om 

hur de rättsliga förutsättningarna regleras för de nya aktörer som tillkommer genom LOV. 

Slutligen under rubriken 7.3 undersöks de rättsliga verktygen för att styra/ påverka en 

marknad i en av lagstiftaren önskad riktning.   

   

7.1 Juridiska ramar och förutsättningar  

Den svenska lagstiftningen om upphandling av vård- och omsorgstjänster bygger på EU-

direktiv 2004/18/EU om offentlig upphandling. Detta direktiv ligger till grund för LOU som 

trädde i kraft första januari 2008 och LOV som gäller från första januari 2009. I det 

obligatoriska vårdvalet inom primärvården som genomförs första januari 2010 är det 

tvingande för landstingen att tillämpa LOV i vårdvalssystemen.  

     LOV är ny och oprövad det är därför viktigt att undersöka om reglerna i denna lag 

tillsammans med LOU och EU-rätten har kapacitet till att skapa de marknader inom vård och 

social service som är en förutsättning för fritt val av tjänsteleverantör.  
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7.1.1 Från EU-rätten  

Regelverket om offentlig upphandling i svensk rätt är uppbyggt med utgångspunkt i EG-

fördraget som sedan första december 2009 benämns EUF-fördraget. I fördraget finns inte 

några bestämmelser som direkt hänvisar till offentlig upphandling. Men bestämmelserna i 

fördraget om icke-diskriminering i artikel 12 (EUF-fördraget artikel 18), om förbudet mot 

kvantitativa restriktioner i artiklarna 28 (EUF-fördraget artikel 34), och 29, om etableringsrätt 

i artikel 43 (EUF-fördraget artikel 49) och om fri rörlighet av tjänster i artikel 49 ligger till 

grund för EU-direktiven om offentlig upphandling.  

     Direktiv 2004/18/EG är i endast begränsad omfattning tillämplig på B-tjänster som 

hälsovård och socialtjänster eftersom de i allmänhet inte anses ha gränsöverskridande intresse. 

Ett sådant intresse kan ändå finnas och därför omfattas all tilldelning av offentliga kontrakt av 

de grundläggande EU-rättsliga principerna särskilt reglerna om etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster. 

     De principer som EU-domstolen åberopar i upphandlingsmål är krav på  

icke-diskriminering och likabehandling på grund av nationalitet, vilket förutsätter en 

skyldighet till öppenhet som enligt EU-domstolens praxis i målen C-324/98 Telaustria, C-

458/03 Parking Brixen, C-272/91 Lottomatica och  C-410/04 Anav. Exempel på principerna 

transparens och öppenhet finns i mål C-231/03 Coname där EU-domstolen prövar om en 

kommuns tilldelning av koncessioner till en leverantör uppfyller de krav på insyn som 

möjliggör för en leverantör i en annan medlemsstat att få tillgång till de uppgifter som krävs 

för att tillkännage sitt intresse för att bli tilldelad koncessionen. Principerna öppenhet och 

proportionalitet ligger till grund för EU-domstolens resonemang i mål C-507/03 Europeiska 

kommissionen mot Irland, där domstolen prövar om ett aktuellt kontrakt var av ett bestämt 

intresse för ett företag från en annan medlemsstat och om detta företag haft tillgång till 

adekvata upplysningar före tilldelningen av kontraktet. I detta mål fastslår domstolen att 

Irland inte har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 43 EG och 49 EG samt 

enligt allmänna EU-rättsliga principer i samband med ett kontrakt avseende tjänster bestående 

i utbetalning av sociala förmåner, genom att utan föregående annonsering överlåta åt den 

irländska posten An Post att tillhandahålla sådana tjänster.  

     Till sist principen om ömsesidigt erkännande som innebär att intyg och certifikat som har 

utfärdats av medlemsstat behörig myndighet ska anses som gällande också i andra 

medlemsstater.  

     När det gäller de aspekter som inte behandlas i direktiven har EU-domstolen i mål C-59/00 

Bent Mousten Vestergaard uttryckligen fastslagit att de upphandlande myndigheterna som 

ingår sådana avtal ändå är skyldiga att beakta fördragets grundläggande regler. Även 

offentliga tjänsteavtal vars värde understiger tröskelvärdena i direktiv92/50 som i mål C-

264/03 Kommissionen mot Frankrike där offentliga upphandlingar av mindre värde i sig inte 

innebär att dessa upphandlingar faller utanför EU-rättens tillämpningsområde. I mål C-50/00 

Unión de Pequeños Agricultores fastslår EU-domstolen att enskilda ska ha tillgång till ett 

verksamt rättsligt skydd för sina rättigheter enligt EU-rätten och att denna rättighet ingår 

bland EU:s allmänna rättsprinciper. 

 

7.1.2 I svensk rätt 

Konkurrensutsättning av vård och social service regleras i svensk rätt genom LOU och LOV. 

Huvudmän för vård och social service är kommuner och landsting. Flera lagar reglerar 

kommunernas och landstingens åtaganden i stöd, vård- och omsorgsinsatser till medborgarna.  

     Den grundläggande möjligheten för kommuner att tillhandahålla tjänster anges i KL. 

Enligt den allmänna kompetensregeln i 2 kapitlet 1 § KL får kommuner och landsting ta hand 

om sådana angelägenheter som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller 
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deras medlemmar. KL:s allmänna kompetens ger inte befogenhet för kommuner att ge stöd åt 

enskilda i form av generell social service eller individuellt behovsprövad social service. För 

att sådana tjänster ska kunna utföras av kommuner krävs speciallagstiftning. Sådan finns i 

SoL och genom Servicelagen. 

     HSL reglerar landstingens verksamheter inom hälso- och sjukvård. Enligt 3 § HSL ska 

landstingen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt alla dem som är bosatta i landstinget. 

Hälso- och sjukvården behöver inte utföras i offentlig regi. Landstinget får sluta avtal med 

privata vårdgivare om utförande av den vård som landstinget ansvarar för. Enligt 5 § HSL ska 

landstinget organisera den öppna primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan 

välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till att välja en fast läkarkontakt.  

     Landstingen kan teckna samverkansavtal med sjukgymnaster. I dessa fall har det uppstått 

problem med att bedöma om det föreligger en upphandlingssituation. Enligt regeringsrätten i 

RÅ 2006 ref. 26 föreligger det inte en upphandlingssituation när LOS tillämpas. Ett 

samverkansavtal enligt 5 § LOS innebär att sjukgymnasten får rätt till offentlig finansiering av 

sin verksamhet enligt grunder och villkor i LOS och i FOS.   

     Från första januari 2010 är det obligatoriskt för landsting att införa vårdvalssystem inom 

primärvården och tvingande att tillämpa lagen om valfrihetssystem (2008:962). Landstinget 

har här ett uppföljningsansvar enligt KL för egen utförd hälso- och sjukvård samt för den vård 

som utförs på uppdrag av landstinget. 

 

7.1.2.1 Upphandling enligt LOU   

I svensk lagstiftning genomförs upphandlingsdirektivet 2004/18/EG i lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling och i 15 kapitlet regleras upphandlingar av B-tjänster däribland hälso- 

och sjukvård och socialtjänster. En offentlig upphandling enligt 15 kapitlet ska göras genom 

ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Om kontraktets värde är lågt eller om det finns 

synnerliga skäl får direktupphandling användas. Direktupphandling bör kunna användas vid 

hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- 

och omsorgstagare i annat fall skulle kunna störas och vården därmed försämras. 

Direktupphandling bör även användas i fall där patientens fria val av vårdgivare omöjliggör 

upphandling enligt reglerna för förenklad upphandling eller urvalsupphandling. 

     Vid ett förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära in anbud via 

annons som möjliggör effektiv konkurrens. När urvalsförfarande tillämpas får den 

upphandlande myndigheten i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda 

in till att lämna anbud. Antalet leverantörer måste dock vara tillräckligt stort för att effektiv 

konkurrens ska uppnås. 

     Ramavtal kan tillämpas vid upphandling under tröskelvärdena och för B-tjänster genom 

hänvisning till 5 kapitlet LOU. En förutsättning är att ramavtalet upphandlas enligt 

bestämmelserna i 15 kapitlet LOU.   

 

7.1.2.2 Upphandling enligt LOV 

LOV bygger på principen att den upphandlande myndigheten som huvudman för 

verksamheten har ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls brukaren eller invånaren i enlighet 

med gällande lagstiftning. Den upphandlande myndigheten tecknar ett offentligt kontrakt med 

ett antal leverantörer. Kontraktet innehåller ekonomiska villkor och avser tillhandahållande av 

en tjänst. Den enskilde brukaren eller invånaren bestämmer därefter vilken av dessa 

leverantörer som ska tillhandhålla tjänsten 

     Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem. Ett frittvalsystem bygger på att 

kommunen bjuder in externa leverantörer att konkurrera på lika villkor som 
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egenregiverksamheten. Om en kommun beslutar att konkurrensutsätta egenregiverksamheten 

kan den antingen välja att tillämpa LOU eller LOV. Vilken lag som tillämpas beror på 

målsättningen med verksamheten. Oberoende av vilken av lagarna som tillämpas är det i båda 

fallen frågan om en driftentreprenad.  

     En driftentreprenad föreligger när en kommun anlitar en extern leverantör som på grund av 

ett skriftligt avtal åtar sig att för kommunens räkning, utföra en eller flera tjänster i en 

sammanhållen verksamhet. Kommunen är i dessa fall fortsatt huvudman och bestämmer 

verksamhetens mål, omfattning och kvalitet samt ansvarar även för uppföljning och 

utvärdering. 

     En form av konkurrensprövning är auktorisation, där den enskilde medborgaren/brukaren 

ska ges möjlighet att välja leverantör av individuella välfärdstjänster. Vid auktorisation ska de 

privata leverantörerna uppfylla ett antal krav som kommunen ställer som 

auktorisationskriterier i avtal eller i förfrågningsunderlag. För att uppnå konkurrens på 

likvärdiga villkor mellan privata och kommunala alternativen är det viktigt att systemet är 

transparent och konkurrensneutralt. 

     Den upphandlande myndigheten får anses ha tillämpat LOV när fullmäktige beslutat att 

införa ett valfrihetssystem och annonserat valfrihetssystemet på den nationella webbplatsen.  

      

7.1.2.3 Tjänstekoncessioner 

Med tjänstekoncession avses ett kontrakt enligt vilket ett företag åtar sig att ansvara för en 

verksamhet och där ersättning för detta utgår i form av rätten att ta betalt av allmänheten för 

att utnyttja tjänsterna som produceras i denna verksamhet eller en sådan rätt i kombination 

med betalningar från den upphandlande enheten.  

     En tjänstekoncession kan förekomma även när betalning inte kommer direkt från tredje 

man. Enligt kommissionen är förutsättningen här att leverantören bär den ekonomiska risken. 

Övergången av den ekonomiska risken från det offentliga till den privata leverantören utgör i 

själva verket den avgörande skillnaden mellan koncession och ett offentligt 

upphandlingskontrakt. Upphandlingar där den upphandlande myndigheten ger entreprenören 

garantier om full kostnadstäckning anses därför inte utgöra tilldelning av koncession.   

     Inom ramen för ett valfrihetssystem står utföraren av tjänster den ekonomiska risken. 

Tjänsteleverantörens inkomster är beroende av antalet vårdtagare eller patienter. Följaktligen 

vilar normala affärsmässiga risker på uppdragstagaren. En leverantör med ett kontrakt inom 

ett valfrihetssystem står därför normalt motsvarande risker som de flesta näringsidkare. 

Samtidigt som den huvudsakliga ersättningen för utförda prestationer kommer från den 

upphandlande myndigheten. 

     De samverkansavtal som landstingen tecknar med läkare och sjukgymnaster är enligt EU-

kommissionen faktiska avtal med ekonomiska villkor. Eftersom avtalen i vissa fall kan 

innehålla en ekonomisk risk om tillströmningen av patienter slår fel, anses därför att 

samverkansavtalen under sådana omständigheter kan betraktas som tjänstekoncessioner. 

     I de nya upphandlingsdirektiven undantas uttryckligen tjänstekoncessioner från 

tillämpning av direktiven. Men kommissionen anser att det system som följer av fördragets 

bestämmelser kan innefatta vissa skyldigheter för den upphandlande myndigheten.  

     Myndigheten ska i dessa fall fastställa bestämmelser för val av privat partner, offentliggöra 

koncessionen och reglerna för urval, upprätthålla konkurrens mellan potentiella motparter, 

iaktta principen om likabehandling samt genomföra upphandlingen på grundval av objektiva 

icke-diskriminerande kriterier.  

     Kriterier som också finns med i det icke-upphandlade auktorisationsförfarande där LOV 

tillämpas i ett valfrihetssystem. De privata utförarna ska vid auktorisationsförfarandet 
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uppfylla ett antal krav som kommunen ställer i auktorisationskriterier, i avtal eller i 

förfrågningsunderlag. 

  

7.2 Förutsättningar för de nya aktörerna genom LOV   

En marknad skapas genom de aktiviteter som aktörerna bidrar med, främst de två centrala 

aktörsrollerna köpare och säljare. På en traditionell marknad är köpare och konsument av en 

tjänst en och samma person. När det gäller skattefinansierade välfärdstjänster finns en tredje 

aktör i huvudmannen för vården eller den sociala servicen.  

     Fler aktörsroller finns i organisationer och myndigheter som gemensamt med 

huvudaktörerna medverkar i olika aktiviteter för att forma en fungerande marknad inom vård 

och social service.  

     LOV bygger på principen att den upphandlande myndigheten som huvudman för 

verksamheten har ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls brukaren eller invånaren i enlighet 

med gällande lagstiftning. Den upphandlande myndigheten tecknar ett offentligt kontrakt med 

ett antal leverantörer. Kontraktet innehåller ekonomiska villkor som avser tillhandahållande 

av en tjänst. Den enskilde brukaren eller invånaren bestämmer därefter vilken av dessa 

leverantörer som ska tillhandhålla tjänsten.    

     LOV ska tillämpas både i vården och i den sociala servicen. Inom primärvården där 

landstinget är huvudman är det från första januari 2010 obligatoriskt att införa vårdvalssystem 

och tvingande att tillämpa LOV. Det är däremot frivilligt för kommuner att införa 

valfrihetssystem. Om kommuner beslutar att konkurrensutsätta egenregiverksamheten kan de 

antingen tillämpa LOU eller LOV. Vilken lag som tillämpas beror på målsättningen med 

verksamhet som den upphandlande myndigheten har. 

     Med LOV genomförs ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som 

ska utföra tjänsten. I dessa fall ska den upphandlande myndigheten ansvara för att godkänna 

de tjänsteleverantörer som sedan får möjlighet till att på samma villkor konkurrera med den 

kommunala egenregiverksamheten.  

     Auktorisation är den form av konkurrensprövning där den enskilde medborgaren ges 

möjlighet att välja leverantör av individuella välfärdstjänster. De privata utförarna ska 

uppfylla ett antal krav som kommunen ställer i auktorisationskriterier, i avtal eller i 

förfrågningsunderlag.        

      

7.2.1 Prövning av förfrågningsunderlag 

I EU-domstolens mål C-346/06 Rüffert har möjligheten för en myndighet prövats att i ett 

förfrågningsunderlag ställa krav på att leverantören ska teckna kollektivavtal. Av detta mål 

framgår att rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster, utgör ett hinder för att en myndighet vidtar en åtgärd av 

lagstiftningskaraktär.  

     En upphandlande myndighet får ställa särskilda krav på hur ett kontrakt ska fullgöras 

under förutsättning att de är förenliga med EU-rätten samt att de anges i meddelandet om 

upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får omfatta sociala hänsyn och 

miljöhänsyn. I bestämmelsen om särskilda kontraktsvillkor i LOU gäller villkor för hur 

kontraktsuppdraget ska utföras. Villkoren utgör en förpliktelse som den som tilldelats 

kontraktet måste acceptera. Sociala mål kan främjas genom att den upphandlande 

myndigheten ställer upp kontraktsvillkor som omfattar sociala hänsyn. 

     Ett enda förfrågningsunderlag enligt LOV har hitintills prövats i mål nr. 5538-09 Club 

Vitalab AB och Region Skåne. Överprövningen gällde frågan om kravet på vårdgivare att 
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teckna kollektivavtal för de anställda och frågan om vårdgivaren som inte ansökt om att få 

delta i valfrihetssystemet, hade talerätt i målet.  

     Enligt 10 kapitlet 1 § första stycket LOV får en leverantör som gör gällande att en 

upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse i lagen, ansöka om rättelse hos allmän 

förvaltningsdomstol. Enligt länsrättens bedömning bygger rättsreglerna i LOV på att en 

leverantör när som helst kan ansöka om att få delta i ett befintligt valfrihetssystem. I dessa fall 

prövas om sökanden uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för att vara med i 

valfrihetssystemet.  

     De situationer när det kan bli aktuellt med en prövning på begäran av en leverantör är när 

ett eller flera krav i förfrågningsunderlaget inte uppfyller grundläggande principer om 

likabehandling, proportionalitet eller icke-diskriminering. Som det framgår av 1 kapitlet 2 § 

LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet, 

ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. 

     Region Skåne som upphandlande myndigheten ställer i förfrågningsunderlaget krav på att 

vårdgivaren har en skyldighet att teckna kollektivavtal med berörda personalorganisationer. 

Dessa krav måste enligt länsrätten stå i strid med bestämmelserna om likvärdig behandling 

och icke-diskriminering i 1 kapitlet 2 § LOV.  

     Länsrätten anser i detta fall att kraven på vårdgivaren framstår som ett hinder som 

omöjliggör eller försvårar för vårdgivaren att med framgång ansöka om deltagande i 

valfrihetssystemet. Vårdgivaren har därigenom lidit skada och kan ansöka om rättelse enligt 

10 kapitlet 1 § första stycket och 2 § LOV. Rättelse ska därför göras i förfrågningsunderlaget 

så att det inte innehåller ett otillåtet krav.          

                           

7.3 De rättsliga verktygen för att påverka/styra marknaden  

En marknad kan påverkas eller styras i en av lagstiftaren önskad riktning genom en 

uppsättning mekanismer eller rättsliga verktyg.  

     Verktygen finns med i aktörernas aktiviteter och initieras av de teoretiska idéer som 

påverkar aktörernas tankevärld. Hos aktörerna skapas därmed en förståelse för den situation 

de står inför och påverkar deras handlande som därigenom leder till att en marknad 

organiseras.  

     På en traditionell marknad för varor och tjänster är information till konsumenter något som 

tillhandahålls genom marknaden inom ramen för befintlig marknadsförings- och 

konsumentlagstiftning. Vård och social service är däremot i lag reglerade offentliga 

åtaganden. Huvudmannen har här ansvaret för att de stöd-, vård- och omsorgsinsatser som 

tillhandahålls av externa utförare uppfyller de villkor som finns i lagstiftningen. En 

förutsättning för att ett valfrihetssystem ska få positiva effekter på kvalitet, brukarinflytande 

och kostnadseffektivitet är att brukaren ges möjlighet att göra rationella val utifrån egna 

behov och preferenser. Detta kräver tillgänglig och jämförbar information om valalternativen. 

     Den upphandlande myndigheten har ett informationsansvar. Enligt 9 kapitlet 1 § LOV ska 

den upphandlande myndigheten lämna information till enskilda om samtliga leverantörer som 

myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska vara 

saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. I 9 kapitlet 2 § LOV föreskrivs ett 

ickevalsalternativ för den enskilde som inte väljer leverantör i dessa fall ska den 

upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ. 

     Kunskap om primärvårdens utveckling och de tjänster som erbjuds är viktig när det gäller 

medborgarnas möjligheter att ställa krav på primärvården. En tydlig information om 

primärvårdens vägval är samtidigt viktig för de vårdgivare som ska verka inom ett 

valfrihetssystem i primärvården.  
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     Lagar, regler och normer tillåter eller begränsar genom att de teoretiska idéer som initierar 

och styr aktörernas aktiviteter kan kopplas till mer eller mindre tydliga och kännbara 

sanktioner.  

     Enskilda personer har enligt EU-domstolens rättspraxis som i mål C-50/00 Unión de 

Pequeños Agricultores punkt 39 rätt till ett effektivt rättsligt skydd av de rättigheter de har 

enligt EU-rättens rättsordning. Rätten till detta skydd är en av de grundläggande rättsprinciper 

som följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.  

      Kommissionen har angett att kravet på ett effektivt rättsligt skydd är uppfyllt när 

åtminstone de beslut som är negativa för en person som är eller har varit intresserad av att 

tilldelas ett kontrakt kan bli föremål för prövning av om den upphandlande myndigheten brutit 

mot de grundläggande normer som följer av den primära EU-rätten. 

     Det finns inte några relevanta EU-rättsliga bestämmelser därför är det medlemsstaternas 

uppgift att tillhandahålla nödvändiga regler och förfaranden för att garantera ett effektivt 

rättsligt skydd.    

     I svensk rätt har länsrätten i Club Vitalab AB (Vitalab) och Region Skåne prövat ett 

förfrågningsunderlag enligt LOV. Överprövningen gällde frågan om kravet på vårdgivare att 

teckna kollektivavtal samt frågan om talerätt i mål där vårdgivaren i egenskap av leverantör 

inte ansökt om att få delta i valfrihetssystemet. Länsrätten fann att kravet på kollektivavtal för 

att få delta i ett valfrihetssystem står i strid med bestämmelserna om likvärdig behandling och 

icke-diskriminering i 1 kapitlet 2 § LOV. Länsrätten fann vidare att det enligt 10 kapitlet 1 § 

första stycket och 2 § LOV följer att en leverantör som lidit eller kan komma att lida skada 

kan ansöka om rättelse hos en allmän domstol. Leverantören ansågs i detta mål ha lidit skada i 

lagens mening. Rättelse skulle därför göras i förfrågningsunderlaget så att innehållet inte 

återspeglar ett otillåtet krav.      

     Vad gäller överprövning och skadestånd gäller samma bestämmelser 16 kapitlet LOU, vid 

upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster som vid övrig upphandling 

I 16 kapitlet LOU finns rättsmedel som kan leda till att en upphandling måste göras om eller 

rättas till samt bestämmelser som kan ge en felaktigt behandlad leverantör rätt till 

skadeståndsersättning. 

     Uppföljning av lagar, regler och normer sker genom tillsynsmyndigheten 

Konkurrensverket och omfattar all upphandling som faller under LOU och LOV. Det är 

tillsyndmyndighetens uppgift att observera regelöverträdelser som är av större betydelse eller 

av principiellt intresse, redovisa om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en 

effektiv modell för valfrihetssystem och hur det i så fall tar sig uttryck samt följa och redovisa 

den rättsliga utvecklingen inom området.  

     Den statliga tillsynens främsta uppgift är att se till att de lagar och föreskrifter som 

riksdagen och regeringen beslutar också efterlevs. Konkurrensverket ska inom ramen för 

uppdraget följa införandet av vårdvalssystem i landstinget och bl.a. följa förutsättningarna för 

en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och främjande av en kvalitetskonkurrens 

mellan dessa. Uppdraget bör även uppmärksamma hur information ges till brukare och 

patienter om vilka valmöjligheter som finns och hur vårdgivarna får marknadsföra sina 

verksamheter.  

     Den statliga tillsynen ska säkerställa att lagar och föreskrifter följs så att intentionen med 

att öka valfriheten för medborgarna kan uppnås genom konkurrensutsättningen av vård och 

social service. Ett förverkligande av den politiska intentionen innebär en materialisering av de 

teoretiska idéerna som därmed ges en fastare form.  
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8 Sammanfattning 
Den marknad för vård och social service som uppsatsen undersöker karaktäriseras av att de 

tjänster som produceras är skattefinansierade och att ansvaret gentemot patienten eller 

vårdtagaren ligger på huvudmannen som är kommun eller landsting. Flera lagar reglerar 

kommunernas och landstingens åtaganden vad gäller vård och social service till medborgarna. 

EU-rätten och praxis från EU-domstolen i frågor om offentlig upphandling utgör grunden för 

den svenska lagstiftningen om offentlig upphandling av vård och social service som 

genomförs i LOU och LOV. 

     Regelverket om offentlig upphandling i svensk rätt är uppbyggt med utgångspunkt i EG-

fördraget som sedan första december 2009 benämns EUF-fördraget. Bestämmelserna i 

fördraget om icke-diskriminering i artikel 12 (EUF-fördraget artikel 18), om förbudet mot 

kvantitativa restriktioner i artiklarna 28 (EUF-fördraget artikel 34), och 29, om etableringsrätt 

i artikel 43 (EUF-fördraget artikel 49) och om fri rörlighet av tjänster i artikel 49 ligger till 

grund för EU-direktiven om offentlig upphandling.      

     Med tjänstekoncession avses ett kontrakt enligt vilket ett företag åtar sig att ansvara för en 

verksamhet och där ersättning för detta utgår i form av rätten att ta betalt av allmänheten för 

att utnyttja tjänsterna som produceras i denna verksamhet eller en sådan rätt i kombination 

med betalningar från den upphandlande enheten.       

     Övergången av den ekonomiska risken från det offentliga till den privata leverantören 

utgör den avgörande skillnaden mellan koncession och ett offentligt upphandlingskontrakt.      

     Inom ramen för ett valfrihetssystem står utföraren av tjänster den ekonomiska risken. 

Tjänsteleverantörens inkomster är beroende av antalet vårdtagare eller patienter. En leverantör 

med ett kontrakt inom ett valfrihetssystem står därför normalt för motsvarande risker som de 

flesta näringsidkare, samtidigt som den huvudsakliga ersättningen för utförda prestationer 

kommer från den upphandlande myndigheten.      

     Med LOV genomförs ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som 

ska utföra tjänsten. I dessa fall ska den upphandlande myndigheten ansvara för att godkänna 

de tjänsteleverantörer som sedan får möjlighet till att på samma villkor konkurrera med den 

kommunala egenregiverksamheten.  

     Auktorisation är den form av konkurrensprövning där den enskilde medborgaren ges 

möjlighet att välja leverantör av individuella välfärdstjänster. De privata utförarna ska 

uppfylla ett antal krav som kommunen ställer i auktorisationskriterier, i avtal eller i 

förfrågningsunderlag. Kraven måste dock uppfylla grundläggande principer om 

likabehandling, proportionalitet eller icke-diskriminering. Den upphandlande myndigheten 

ska iaktta principerna om öppenhet och ömsesidigt erkännande när den tillämpar 

valfrihetssystem.      

     På en traditionell marknad för varor och tjänster är information till konsumenter något som 

tillhandahålls genom marknaden inom ramen för befintlig marknadsförings- och 

konsumentlagstiftning. Vård och social service är däremot i lag reglerade offentliga 

åtaganden. Huvudmannen har här ansvaret för att de stöd-, vård- och omsorgsinsatser som 

tillhandahålls av externa utförare uppfyller de villkor som finns i lagstiftningen. Uppföljning 

av lagar, regler och normer sker genom tillsynsmyndigheten Konkurrensverket. Den statliga 

tillsynens främsta uppgift är att se till att de lagar och föreskrifter som riksdagen och 

regeringen beslutar också efterlevs. 
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