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Fråga om snedvridning av konkurrensen genom införande av villkor i strid mot gällande 
bestämmelser för ackreditering av vårdgivare i valfrihetssystem (likabehandlingsprincipen 
och proportionalitetsprincipen). 
 
Landstinget Region Skåne har i samband med inrättandet av valfrihetssystem för den 
landstingskommunala primärvården fastställt ackrediteringsvillkor som innebär krav på bl.a. 
kollektivavtal. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden inom landstinget  Region Skåne beslutade vid sammanträde den 
26 januari 2009 (HSN § 3/09) att bl.a. inrätta ett valfrihetssystem för primärvården samt att 
fastställa förutsättningar för ackreditering av vårdgivare inom detta system, rubricerade 
”Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2009”. 
Vid sammanträde den 5 februari 2009 (RS § 19/09) beslutade regionstyrelsen, som är landstingets 
styrelse, att komplettera de tidigare fastställda förutsättningarna för ackreditering av vårdgivare 
med krav på kollektivavtal. Av regionstyrelsens beslut framgår bl.a. följande:  
 

”Regionstyrelsen uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att komplettera erforderliga underlag med följande: 
”Ackrediterad vårdenhet har skyldighet att teckna kollektivavtal med berörda personalorganisationer”. 

 
Ackrediteringsförutsättningarna har därefter kompletterats i enlighet med regionstyrelsens beslut 
samt tillförts landstingets allmänna villkor för ackreditering av vårdcentraler. Av landstingets 
förfrågningsunderlag, rubricerat ”Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i 
Hälsoval Skåne gällande år 2009, reviderad 2009-03-08” framgår numera bl.a. följande: 
 

”8.24 KOLLEKTIVAVTAL  
Vårdgivaren har en skyldighet att för anställda vid vårdenheten teckna kollektivavtal med berörda 
personalorganisationer”. 

 
De ändrade villkoren finns sedan den 8 mars 2008 publicerade på den nationella webbplatsen för 
valfrihetssystem, www.valfrihetswebben.se.1
 
Gällande rätt
Förutsättningarna för inrättande av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården regleras sedan den 
1 januari 2009 genom lagen (2008:962) om valfrihetssystem - LOV. Lagen bygger på att kontrakt i 
ett valfrihetssystem innefattar en tilldelning av s.k. tjänstekoncession.2  
 Med valfrihetssystem avses enligt 1 kap. 1 och 2 §§ LOV ett system för utförandet av vård- eller 
socialtjänster3 där den enskilde har rätt att välja bland sådana leverantörer som det vårdansvariga 
                                                 
1 Se landstingets i annons på den nationella webbplatsen, www.valfrihetswebben.se/annons.aspx? lan=3&annons=23, vilken i sitt nuvarande 

utförande publicerades per den 18 mars 2009 (dnr 0900226), jämte den i annonsen förekommande länken till landstingets förfrågningsunderlag: 
www.skane.se/templates/Page.aspx?id=24135.  

2 Se prop. 2008/09:29 s. 52 samt 55-57, innefattande regeringens bedömning att kontrakt inom ett valfrihetssystem utgör tjänstekoncessioner. En 
tjänstekoncession är ett offentligt kontrakt. Skillnaden mellan tjänstekoncessions- och upphandlingskontrakt är att ersättningen i ett 
koncessionskontrakt helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten. Den del av ersättningen som består i en rätt att utnyttja tjänsten 
kommersiellt ska vara så omfattande att den ekonomiska risken övergår till leverantören/koncessionshavaren (se EG-domstolens dom av den 13 
oktober 2005 i mål C-458/03, Parking Brixen, REG 2005, s. I-5397, p. 40 och samt domstolens dom av den 18 juli 2007 i mål C-382/05, 
kommissionen mot Italien, REG 2007, s. I-0000, pp. 34–37). Tilldelning av tjänstekoncessionskontrakt regleras inte i upphandlingsdirektiven på 
annat sätt än att de grundläggande principerna om bl.a. likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet (transparens) gäller i förhållande till 
leverantörer och förfarandet. Principernas tillämpning på upphandlande myndigheters och enheters tilldelning av tjänstekoncessionskontrakt 
framgår också av EG-domstolens domar, se bl.a. EG-domstolens dom av den 26 april 1994 i mål C-272/91, Lottomatica, REG 1994, s. I-1409, av 
den 7 december 2000 i mål C-324/98, Telaustria et Telefonadress, REG 2000 s. I–10745, av den 21 juli 2005 i mål C�231/03, Coname, 
REG 2005, s. I�7287 samt av den 6 april 2006 i mål C-410/04, ANAV, REG 2006, s. I�3303, jämte ovan angivna domar i målen C-458/03, 
Parking Brixen och C-382/05, kommissionen mot Italien). 

3 Valfrihetssystem kan enligt 2 § LOV inrättas avseende tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som är upptagna som B-tjänster i kategori 25 i 
bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bestämmelserna i lagen om valfrihetssystem gäller dock inte tjänster som omfattas av 
CPV-kod 85311300-5 (barn- och ungdomsomsorg) enligt Europaparlamentets och rådets förordning EEG nr 2195/2002 av den 5 november 2002 
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landstinget eller kommunen har godkänt och tecknat kontrakt med. Landstingskommunala och 
kommunala myndigheter jämte övriga organ som omfattas av möjlighet att inrätta valfrihetssystem 
enligt LOV utgör med lagens terminologi s.k. upphandlande myndigheter.4 För närvarande är det 
frivilligt för landsting och kommuner att inrätta valfrihetssystem men förfarandet kommer från och 
med den 1 januari 2010 att vara obligatoriskt inom den landstingskommunala primärvården.5
 En upphandlande myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska 
annonsera detta på den nationella webbplatsen www.valfrihetswebben.se. 
 Enligt 5 kap. 1 § LOV ska varje fysisk eller juridisk person som var för sig eller tillsammans med 
andra vill delta i ett valfrihetssystem ha rätt att ansöka om ackreditering i systemet. Privata företag 
såväl som ideella organisationer kan ansöka om att bli ackrediterade. En förutsättning för 
ackreditering är dock att leverantören uppfyller för systemet uppställda villkor. Tillämpande 
kommuner och landsting ges nämligen möjlighet att reglera förutsättningarna för deltagande i 
valfrihetssystem genom att uppställa fasta krav för ackreditering. Dessa krav kan enligt 4 kap. 2 § 
LOV bestå av särskilda kontraktsvillkor, i form av sociala, miljömässiga och andra villkor för hur 
tjänsterna ska fullgöras. Förekommande krav och villkor måste framgå av annonsen eller av 
förfrågningsunderlaget för det aktuella valfrihetssystemet samt löpande hållas tillgängligt på den 
nationella webbplatsen. Av underlaget ska framgå även grunderna för den ekonomiska ersättning 
som ska utgå till ackrediterade leverantörer, vilken ska vara lika för alla (4 kap. 1 § LOV). 
 Lagen om valfrihetssystem bygger således på att det inte råder någon priskonkurrens mellan 
leverantörerna. Enskilda vårdtagare ges i stället möjlighet att välja den vårdgivare som enligt deras 
uppfattning tillhandahåller den bästa kvaliteten. Envar som har ansökt om att delta som vårdgivare i 
ett valfrihetssystem och som uppfyller för systemet fastställda krav har därför rätt att bli 
ackrediterade för deltagande i systemet. Enligt 9 kap. 1 § LOV ansvarar de upphandlande 
myndigheterna för att tillräcklig information lämnas till de enskilda brukarna/patienterna till stöd 
för deras val mellan ackrediterade vårdgivare. Informationen ska lämnas på ett likvärdigt sätt.  
 Lagen om valfrihetssystem är underordnad EG-fördragets grundläggande bestämmelser om 
etableringsfrihet och fri rörlighet, vilka kommer till uttryck i artiklarna 43 och 49 EG, liksom 
gemenskapsrättsliga principer om bland annat likabehandling och icke-diskriminering, samt 
proportionalitet. Principen om likabehandling och icke-diskriminering innebär att alla leverantörer 
ska ges så lika förutsättningar som det är möjligt för att delta i förfarandet. Även om den 
upphandlande myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får den exempelvis inte vid 
utformandet av förfrågningsunderlaget införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan 
tillgodose. Proportionalitetsprincipen innebär vidare att den upphandlande myndigheten inte får 
ställa större krav på leverantörerna än som behövs och framstår som ändamålsenligt för det aktuella 
förfarandet. Kraven ska således ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som 
ska täckas. 
 I fråga om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling har EU-kommissionen tolkat kraven 
på likabehandling och icke-diskriminering, samt proportionalitet på följande sätt: 
 

”Om ett företag, som har sitt säte i en annan medlemsstat och inte undertecknat det nationella kollektivavtal som 
gäller för den berörda sektorn i den upphandlande myndighetens land, av dessa skäl utesluts från att delta i en 
offentlig upphandling, skulle detta alltså inte bara strida mot upphandlingsdirektiven utan också kunna vara ett brott 
mot friheten att tillhandahålla tjänster, och i förekommande fall även mot etableringsfriheten”.6

                                                                                                                                                                  
om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling. 

4   Med upphandlande myndighet avses enligt 2 kap. 7 § LOV kommunala myndigheter, innefattande beslutande församlingar jämte 
sammanslutningar av en eller flera kommunala myndigheter eller beslutande församlingar. Vidare omfattar begreppet upphandlande myndighet 
enligt 2 kap. 5 och 7 § LOV även kommunala bolag och stiftelser jämte sammanslutningar av sådana organ. Systematiken i LOV överensstämmer 
på det aktuella området med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, med den skillnaden att LOV inte gäller för statliga myndigheter eller 
andra statliga organ. 

5 Se 5 § lagen (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
6 Se Tolkningsmeddelande av den 15 oktober 2001 från kommissionen om gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och 

om möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling (KOM 2001 566 slutlig). 
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Av en senare meddelad dom från EG-domstolen, i målet C-346/06, Rüffert,7 framgår att bestäm-
melsen om etableringsfrihet i artikel 49 EG utgör hinder för att en myndighet i en medlemsstat 
vidtar en åtgärd av lagstiftningskaraktär enligt vilken en upphandlande myndighet endast får anta 
anbud från företag som i sina anbud skriftligen åtar sig att för utförandet av tjänsterna i fråga betala 
sina arbetstagare minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som är tillämpligt på den ort där 
tjänsterna tillhandahålls. 
 För svenskt vidkommande har i nationell domstolspraxis villkor om kollektivavtal i samband med 
offentlig upphandling inte ansetts förenliga med de grundläggande kraven på likabehandling och 
proportionalitet. Dylika villkor, eller kommunala reglementen med instruktion om att i sina 
upphandlingar införa sådana villkor, har regelmässigt undanröjts av domstolarna.8  
 De grundläggande principer som ska iakttas vid offentlig upphandling gäller även i fråga om 
tilldelning av tjänstekoncessioner. 9 Av förarbetena till lagen om valfrihetssystem framgår att krav 
eller villkor om kollektivavtal inte får komma ifråga vid inrättande av valfrihetssystem enligt LOV. 
Regeringen anför i prop. 2008/09:29 bl.a. följande: 
 

”Vissa remissinstanser har tagit upp frågan om möjligheten att ställa krav på att leverantören ska teckna 
kollektivavtal. Av EG-domstolens dom C-346/06 Ruffert (från den 3 april 2008) framgår att rådets direktiv 96/71 
om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållandet 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 fastställts i det kollektivavtal på den ort där 
tjänsterna tillhandahålls. Regeringens bedömning är, mot bakgrund av bl.a. denna dom, att det inte föreligger 
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 överens-
stämmelse med EG-rätten, bland annat de grundläggande principerna, och att den upphandlande myndigheten följer 
upp och kontrollerar att kraven efterlevs.”10  

 
I samband med riksdagsbehandlingen förekom motioner med krav på att villkor om kollektivavtal 
ska tillåtas vid inrättandet av valfrihetssystem.11 Samtliga dessa avslogs med hänsyn till 
propositionens skrivningar och de åberopade gemenskapsrättsliga principerna. 
 

”I propositionen redogörs för att de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna om likabehandling, icke-
diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska gälla i ett valfrihetssystem. Mot bakgrund av 
detta anser utskottet att det inte är lämpligt att införa regler om etableringen av företag inom ett valfrihetssystem. Utskottet 
anser att förslagen i tillräcklig utsträckning reglerar frågor om krav på utförare.”12
 

Krav på kollektivavtal, eller att sökande leverantörer för att bli ackrediterade måste teckna sådana 
avtal, strider således mot grundläggande gemenskapsrätt och får enligt lagförarbetena inte komma 
ifråga i samband med upprättande av valfrihetssystem enligt LOV. Den upphandlande myndigheten 
kan däremot välja ut enskilda krav eller kriterier från ett befintligt kollektivavtal och uppställa dessa 
som villkor för ackreditering. Den upphandlande myndigheten måste i sådant fall visa att de valda 

 
7 Se EG-domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Ruffert, REG 2008 s. I-0000. 
8 Se Kammarrätten i Stockholm, dom av den 28 mars 1995 i mål nr 1713-1995, vars avgörande föregicks av en utredning av Konkurrens-

kommissionen (KKO 95-013). Se även Länsrätten i Hallands län, dom av den 16 januari 2006 i mål 2434-05, Länsrätten i Kronobergs län, dom av 
den 31 oktober 2006 i mål 1350-06 samt Länsrätten i Norrbottens län, dom av den 23 maj 2006 i mål 1022-06. 

9 Se EG-domstolens dom av den 13 oktober 2005 i mål C-458/03, Parking Brixen, REG 2005, s. I-5397, p. 46, där domstolen avseende 
tjänstekoncessionen att driva en parkeringsplats konstaterade att trots att ”avtal om koncession avseende allmännyttiga tjänster på 
gemenskapsrättens nuvarande stadium inte omfattas av tillämpningsområdet för [offentlig upphandling], är de upphandlande myndigheter som 
ingår sådana avtal ändå skyldiga att beakta fördragets grundläggande regler i allmänhet och principen om förbud mot diskriminering på grund av 
nationalitet i synnerhet” (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 7 december 2000 i mål C-324/98, Telaustria och Telefonadress, 
REG 2000, s. I-10745, punkt 60, och av den 21 juli 2005 i mål C-231/03, Coname, REG 2005, s. I-0000, punkt 16). 

10 Se prop. 2008/09:29 s. 77-78. 
11 Se bl.a. motionerna 2008/09:So5 samt 2008/09:So6, vilka båda avslogs av riksdagen. 
12 Se Finansutskottets yttrande, 2008/09:FiU3y, bet. 2008/09:SoU5, s. 40.  
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kriterierna är förenliga med gemenskapsrätten och exempelvis inte saknar relevans för den aktuella 
vårdens utförande (proportionalitetsprincipen). Myndigheten måste vidare kunna kontrollera och 
följa upp att kraven faktiskt åtföljs.13

 
Yttrande
Landstinget Region Skåne har beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria med en preliminär 
bedömning som upprättats i ärendet, utan att inom anvisad tid inkomma med något svar. 
 
Bedömning 
Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall 
där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att blanda 
samman myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen. 
 Av utredningen framgår att landstinget Region Skåne har uppställt krav på att vårdgivare, för att 
bli ackrediterade inom ramarna för ett av landstinget upprättat valfrihetssystem för primärvården, 
måste bl.a. teckna kollektivavtal med berörda personalorganisationer. 
 Det aktuella kravet riskerar bl.a. att få till konsekvens att utländska vårdgivare utesluts från att 
etablera sig och att delta i landstingets valfrihetssystem. Även svenska företag som av någon 
anledning inte har eller vill ha kollektivavtal i sin organisation riskerar att diskrimineras. Kravet 
strider därmed mot de grundläggande gemenskapsrättsliga principer om likabehandling och icke 
diskriminering samt proportionalitet som ytterst följer av EG-fördragets bestämmelser i artiklarna 
43 och 49 EG om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster. 
 I propositionen till LOV anges särskilt att krav på kollektivavtal inte kan komma i fråga vid 
inrättande av valfrihetssystem. När liknande krav har ställs upp i samband med offentlig 
upphandling av tjänster brukar dessa vidare regelmässigt underkännas av domstolarna. 
 Vad landstinget Region Skåne har föreskrivit om krav på kollektivavtal som villkor för att bli 
ackrediterad i pågående valfrihetssystem för primärvården i regionen, ”Hälsoval Skåne”, strider 
således mot grundläggande gemenskapsrätt vilken ska beaktas vid tolkningen av LOV. Förfarandet 
är även ägnat att snedvrida konkurrensen på marknaden för vård- och omsorgstjänster samt medför 
risk för att Sverige kan komma att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen. 
 
 

                                                 
13 Se EG-domstolens dom av den 4 december 2003 i mål C-448/01, EVN och Wienstrom, REG 2003, s. I�14527. 


