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Remissvar Utkast till ställningstaganden angående 
uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt och 
social omsorg, mervärdesskatt  
Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata vård- och 
omsorgsgivare, vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på Skatteverkets utkast 
till rättsliga ställningstaganden. Vi utvecklar nedan vår bedömning och syn på utkasten. 

Sammanfattning 
Vårdföretagarna anser att Skatteverket gör en alltför vid tolkning av Högsta 
förvaltningsdomstolens (HFD) dom. Det är Vårdföretagarnas uppfattning att HFDs dom 
och tolkningen av densamma, bör begränsas till den situation som faktiskt prövades, dvs 
den då rena bemanningsföretag hyr ut resurser till vårdföretag m fl. Andra företag som 
erbjuder kompetens inom vårdområdet bedriver vårdverksamhet och tillhandahåller 
hälso- och sjukvårdstjänster undantagna från skatteplikt. Skatteverkets definition av 
begreppet vårdgivare är främmande för branschen och den betydelse verket avser ge 
begreppet riskerar att allvarligt påverka de vårdkedjor som branschen utvecklat för att 
tillgodose samhällets vårdbehov.   
 
Moms, inte bara på inhyrd sjukvårdspersonal, utan också på tjänster från 
specialistkonsulter och underleverantörslösningar i vård och omsorg skulle få stor 
negativ effekt, inte bara för berörda vård- och omsorgsföretag, utan patienter och 
brukare. Skatteverkets rättsliga tolkning kommer att leda till minskat utbud av vård- och 
omsorgstjänster med längre köer, patientsäkerhetsrisker och sämre förutsättningar att 
klara vårdens kompetensförsörjning som följd. Vi ser mycket stor risk att verksamheter 
kommer att bli tvungna att lägga ner, vilket försätter inte bara vård- och 
omsorgsföretag, utan också kommuner och landsting i en svår situation.   
 
Skatteverkets rättsliga tolkning snedvrider konkurrensen mellan privata och offentliga 
vård- och omsorgsgivare inom ramen för den offentligt finansierade vården och 
omsorgen. Vårdföretagarna förordar att Skatteverket inhämtar en konsekvensanalys 
från Konkurrensverket innan verket tar slutliga ställning.    

Vi ger en rad konkreta exempel, där vi önskar Skatteverkets syn på om det, enligt 
verkets tolkning, ska läggas moms på tjänsten eller inte. Skatteverkets nya tolkning av 
momslagstiftningen gör det nödvändigt med en lång omställningsperiod för att försöka 
hantera de stora konsekvenserna i vården och omsorgen. En omställningstid om minst 
tolv månader är nödvändig för att försöka begränsa skadorna och riskerna för patienter 
och brukare. 
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Då yttrandet är långt har vi gjort en enkel innehållsförteckning för att underlätta 
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1. Inledning 
Skatteverket synes inte ta hänsyn till faktiska förhållanden inom främst den omfattande 
sektorn med offentligt finansierad vård som tillhandahålls av kontrakterade privata 
utförare, vilka konkurrerar med offentliga vårdgivare som får momskompensation.  

Denna utgångspunkt kan få allvarliga och långtgående konsekvenser för vårdföretagen, 
men även för sjukvårdshuvudmännen och inte minst för patienterna.  

Ett av de grundläggande problemen med Skatteverkets resonemang är att verket 
baserar sitt ställningstagande på missvisande bedömningar av centrala begrepp i 
frågeställningen. Framförallt gäller det Skatteverkets definition av begreppet vårdgivare 
där verket fäster avgörande vikt vid om säljaren har en direkt patientrelation. En sådan 
distinktion saknas i medicinrättslig lagstiftning och är därför främmande för 
vårdbranschen. Definitionen rimmar dessutom särskilt illa med hur vårdbranschen 
fungerar i praktiken då det inte är ovanligt att flera aktörer, vilka enligt medicinrättslig 
lagstiftning utgör vårdgivare, tillsammans löser den enskilda patientens vårdbehov via 
en struktur med underleverantörer. 

I den privat drivna vården och omsorgen finns idag en mängd olika lösningar där större 
och mindre aktörer samverkar och nyttjar konsulttjänster för att fullgöra vård- och 
omsorgsåtaganden gentemot kommuner och landsting som huvudmän. Det gör 
verksamheten resurseffektiv och är ofta en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 
erbjuda sjukvård.  
 
Skatteverkets utkast till ställningstagande, vars syfte var att närmare tolka Högsta 
förvaltningsdomstolens dom om uthyrning av vårdpersonal från bemanningsföretag, 
träffar även fullgörandet av vårdtjänstleveranser som enligt alla rimliga avtalsrättsliga 
bedömningar måste anses utgöra en nödvändig del av den faktiska patientbehandling 
och vårdleverans som den huvudansvarige leverantören och vårdgivaren utför gentemot 
patienten på landsting och kommuners uppdrag. Momspåslag på dessa tjänster, utan 
kompensation från beställaren, skulle göra att dessa tjänster inte längre skulle vara 
ekonomiskt bärkraftiga. Följden kommer att bli ett kraftigt reducerat vårdutbud. 
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2 Skatteverkets rättsliga bedömning 
 
2.1 Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt 
 
Inledning 

Oaktat att Skatteverket inte har efterfrågat kommentarer på den rättsliga bedömning 
som redogörs för i utkastet till ställningstagandet önskar Vårdföretagarna påtala 
följande.  

Vårdföretagarna anser att Skatteverket gör en alltför vid tolkning av HFDs dom. Det är 
Vårdföretagarnas uppfattning att HFDs dom och tolkningen av densamma, bör 
begränsas till den situation som faktiskt prövades, dvs den då rena bemanningsföretag 
hyr ut resurser till vårdföretag m.fl.. Andra företag som erbjuder kompetens inom 
vårdområdet bedriver vårdverksamhet och tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster 
undantagna från skatteplikt. Det kan även noteras att andra EU-länder, exempelvis 
Danmark och Finland, valt att tolka gällande rätt på sätt att tillhandahållande av resurser 
inom vårdsektorn, i enlighet med undantagets ändamål och syfte, som huvudregel är 
undantagen från skatteplikt.  

I korthet är det Vårdföretagarnas uppfattning att gällande rättsläge bör ta utgångspunkt 
i följande principer och tolkningar.  

Undantagets syfte 

Enligt EU-domstolen ska undantag från skatteplikt tolkas restriktivt eftersom dessa 
innebär avsteg från den allmänna principen att moms ska betalas för varje leverans av 
varor och tjänster. Tolkningen måste dock vara förenlig med undantagens ändamål och 
principen om skatteneutralitet. En restriktiv tolkning av de begrepp som används för att 
definiera undantagen i artikel 132 får inte ske på bekostnad av att undantagen förlorar 
sin effekt.  

C-434/05, Horizon College, p. 16. 

”De uttryck som används för att beskriva nämnda undantag skall tolkas restriktivt, eftersom de 
innebär avsteg från den allmänna principen enligt vilken mervärdesskatt skall betalas för varje 
tjänst som en skattskyldig person tillhandahåller mot vederlag. [ ] Tolkningen av dessa uttryck 
måste dock vara förenlig med ändamålen med nämnda undantag och med principen om 
skatteneutralitet, vilken utgör en del av det gemensamma systemet för mervärdesskatt. [ ] 
Således innebär denna regel om restriktiv tolkning inte att de ord som används för att definiera 
undantagen i nämnda artikel 13 skall tolkas på ett sådant sätt att undantagen förlorar sin effekt.” 

Undantaget från skatteplikt avseende sjukvård syftar till att garantera att momsen inte 
hindrar samhällets tillgång till sjukvård.  

C-76/99, Kommissionen mot Frankrike, p. 23. 

”Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 23 i sitt förslag till avgörande är det emellertid inte 
nödvändigt att tolka detta begrepp särskilt restriktivt, eftersom undantaget för verksamheter 
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som är besläktade med sjukhusvård och sjukvård är avsett att garantera att tillgången till 
sjukvård och sjukhusvård inte hindras av den ökade kostnad för denna vård som skulle uppstå om 
själva vården, eller därmed närbesläktade verksamheter, vore mervärdesskattepliktig.” 

Den svenska lagstiftaren har å sin sida i förarbetsuttalanden klargjort att avsikten är att 
samtliga led i vårdkedjan ska undantas från skatteplikt. 

Prop. 1993/94:99, s. 151 

”Jämfört med ML bör dock undantaget för vård och omsorg i NML formuleras så att det är 
tillämpligt oberoende av i vilket led eller av vem tjänsten faktiskt tillhandahålls så länge som 
tjänsten avser sådana åtgärder som är angivna i 4-7 §§. Det förhållandet att tjänsten faktiskt 
utförs av någon annan än den i vars regi vården ges skall således inte innebära att tjänsten blir 
skattepliktig.” 

Sammanfattningsvis är det tydligt att syftet med undantaget från skatteplikt inom 
vårdsektorn är att säkerställa tillgången av sjukvård genom att begränsa samhällets 
vårdkostnader. Detta ska visserligen nås samtidigt som undantaget tolkas restriktivt 
men, tolkningen får inte ske i strid mot undantagets syfte. Begrepp får därmed inte 
definieras så att undantaget förlorar sin effekt.  

Skatteverkets tolkning innebär (i) att begrepp definieras så att undantaget förlorar i 
effekt, (ii) att undantaget tolkas så restriktivt att det strider mot sitt syfte, (iii) att 
kompetensförsörjningen inom vården riskerar att allvarligt påverkas, samt (iv) att 
branschaktörernas och därmed samhällets vårdkostnader kommer att öka avsevärt.  

Skatteverkets tolkning kan därför inte accepteras.     

Direktivet 

Ifråga om sjukvård stadgar direktivet följande undantag: 

Art 132.1.b Sjukhusvård och sjukvård samt transaktioner nära knutna till dessa, som utförs av 
offentligrättsliga organ eller under jämförbara sociala betingelser av sjukhus, 
centrum för medicinsk behandling eller diagnos och andra i vederbörlig ordning 
erkända inrättningar av liknande art. 

 

Art 132.1.c Sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare 
såsom dessa definieras av medlemsstaten i fråga. 

Undantaget från skatteplikt för sjukvård 

Enligt art. 132.1.b undantas sjukvård som utförs av bl.a. i vederbörlig ordning erkända 
inrättningar av liknande art. Enligt art. 132.1.c undantas sjukvårdstjänster som ges av 
”medicinska eller paramedicinska yrkesutövare såsom dessa definieras av 
medlemsstaten i fråga”. Sverige har som medlemsland således rätt att definiera vilka 
yrkesgrupper som ska omfattas av undantaget (se bl.a. C-174/11, p. 26).  
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Skatteverket konstaterar i sitt utkast till ställningstagande att ”vårdgivare” som 
tillhandahåller vårdtjänster omfattas av undantaget. Med vårdgivare avses enligt 
Skatteverket endast den som i egen verksamhet tillhandahåller sjukvård direkt till 
patient. Skatteverket skapar här en egen definition av begreppet vårdgivare som saknar 
regulatoriskt stöd.  

Begreppet vårdgivare är ett medicinrättsligt begrepp som följer den organisatoriska 
strukturen. Om hälso- och sjukvård bedrivs i aktiebolagsform är det aktiebolaget som 
formellt är vårdgivare, inte eventuell legitimerad personal. I 2 kap. 3 § Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, stadgas följande. 

”Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person 
eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.” 

Med vårdgivare avses således den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. 
Begreppet hälso- och sjukvårdsverksamhet definieras i 2 kap. 1 § HSL: 

”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” 

Mervärdesskattelagens definition av sjukvård lyder (se 3 kap. 5 § ML): 

”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador 
[…]” 

Det konstateras att definitionerna är i stort sett identiska. Mot den bakgrunden vore det 
högst rimligt att begreppet vårdgivare, i momssammanhang, ges motsvarande definition 
som i den medicinrättsliga lagstiftningen.  

De som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, exempelvis bolag med egenanställd 
sjukvårdspersonal inklusive så kallade läkarbolag, har till skillnad från 
bemanningsföretag en skyldighet att följa såväl HSL som Patientsäkerhetslagen 
(2010:659), PSL.  

I 3 kap. PSL regleras vårdgivarens skyldigheter att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Vidare regleras allmänna skyldigheter för hälso- och 
sjukvårdspersonal i 6 kap. PSL. Enligt 7 kap. PSL utövar inspektionen för vård- och 
omsorg (IVO) tillsyn över hälso- och sjukvården och av 2 kap. 1 § PSL framgår den 
anmälningsplikt som gäller vårdgivare:  

”Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs 
tillsyn enligt denna lag ska anmäla detta till inspektionen senast en månad innan verksamheten 
påbörjas.” 

IVO:s tillsyn ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter 
enligt 3 kap. i PSL (se 7 kap. 3 § PSL). 

Av såväl HSL som PSL framgår således att med vårdgivare avses den som bedriver hälso- 
och sjukvård. Vårdgivare ansvarar för patientsäkerhet och är skyldiga att anmäla sin 
verksamhet hos IVO som utövar tillsyn. Samtliga bolag med egenanställd 
sjukvårdspersonal, inkluderat så kallade läkarbolag, är till skillnad från 
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bemanningsföretag vårdgivare och omfattas av HSL och PSL och står därmed under IVOs 
tillsyn. Inte i någon del uppställs krav på direktrelation med patienten.  

Vårdföretagarna har inhämtat ett utlåtande i frågan från institutet för medicinsk rätt 
(IMR), se bilaga 3. Av utlåtandet framgår att Skatteverkets definition av begreppet 
vårdgivare saknar stöd i medicinrättslig doktrin. Vårdföretagarna önskar här återigen 
påpeka att medlemsstaterna har viss frihet att definiera vilka subjekt som ska omfattas 
av undantaget och att undantaget inte får tolkas så restriktivt att det förlorar sitt syfte.  

I syfte att belysa hur kompetensförsörjningen hanteras i sjukvården följer nedan några 
praktiska exempel.  

Exempel 1 Barn- och Ungdoms Medicin, BUM 

Huvudleverantör med upphandlat vårdavtal avseende bl. a. barn- och ungdomsmedicin inom 
region X omfattande cirka 2 800 – 3 000 patientbesök per år. På grund av behovet att tillgodose 
resurser till samtliga delar av barn- och ungdomsmedicin har underleverantörsavtal tecknats med 
ett annat bolag som i egenskap av underleverantör inom ramen för landstingets upphandlade 
beställning tillhandahåller den specialiserade vårdtjänsten medicinsk rådgivning, diagnostik, 
behandling, förebyggande, och rehabiliterande åtgärder, som inte kräver sjukhusens medicinska 
och tekniska resurser, annan särskild kompetens eller som täcks av annan huvudmans ansvar, 
avseende specialiserad barn- och ungdomsmedicin, som ett led i undersökning och behandling av 
region X patienter och därmed som ett led i produktionen av de olika vårdtjänsterna gentemot 
patienterna och region X. 

Exempel 2 Ryggkirurgi med inkluderande anestesistjänst, bedömning och röntgen 

Huvudleverantör med vårdval Ryggkirurgi avseende ryggkirurgi inom landsting X omfattande 
cirka 1000 operationer/5000 besök per år. P.g.a. behovet av anestesiläkartjänster, radiologi samt 
bedömning har underleverantörsavtal tecknats med ett bolag som i egenskap av underleverantör 
inom ramen för landstingets upphandlade beställning tillhandahåller den specialiserade 
vårdtjänsten anestesitjänst, radiologi och bedömning, som ett led i undersökning och behandling 
av sjukvårdshuvudmannens patienter och därmed som ett led i produktionen av de olika 
vårdtjänsterna gentemot patienterna och beställaren.  

Som framgår är flera vårdgivare involverade i vårdkedjan men endast en 
(huvudleverantör) äger den ultimata patientrelationen som Skatteverket utgår från vid 
sin tolkning. Samtliga aktörer tillhandahåller oaktat detta hälso- och sjukvårdstjänster. 
Vårdbranschen har genom alla tider betraktat begreppet vårdgivare utifrån den 
organisatoriska enhet som utför hälso- och sjukvården utan fokus på vem som de facto 
har den ultimata avtalsrelationen med patienten. 

Utifrån ett momsperspektiv har lagstiftaren klargjort avsikten att alla led i 
sjukvårdskedjan ska omfattas av undantaget från skatteplikt. En sådan reglering är också 
i linje med direktivets ändamål och syfte att garantera att tillgången till sjukvård och 
sjukhusvård inte hindras av den ökade kostnad som skulle uppstå om själva vården, eller 
därmed närbesläktade verksamheter, vore momspliktig. Mot den bakgrunden har 
Vårdföretagarna mycket svårt att förstå Skatteverkets definition av vårdgivare som dels 
strider mot lagstiftarens syfte, dels inte följer medicinrättslig lagstiftning. Skatteverkets 
tolkning är med andra ord alltför vid och saknar lagstöd. 
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Praxis från EU-domstolen 

Skatteverket hänvisar till praxis från EU-domstolen. Nedan följer några korta 
kommentarer i anledning av Skatteverkets tolkningar. 

C-434/05, Horizon College  
Enligt EU-domstolen kvalificerar uthyrning av lärare inte i sig som undantagen utbildning 
enligt art. 132.1.i. Däremot kan uthyrning av personal enligt EU-domstolen vara nära 
knuten till köparens undantagna utbildningsverksamhet och på den grunden vara 
undantagen. Domstolen konstaterar att det är upp till den nationella domstolen att 
avgöra om verksamheten strider mot konkurrensrekvisitet i art. 134. 

Den situation som EU-domstolen prövade är i stort sett identisk med en 
bemanningssituation i och med att läraren i det aktuella fallet helt inordnades i 
beställarens organisation vilken ansvarade för lärarens försäkring och instruerade 
läraren vilka arbetsuppgifter som skulle utföras m.m.. På samma sätt fungerar 
vårdbranschens bemanningsföretagslösningar. Det är dock en väsentlig skillnad mellan 
bemanningsföretag och de som enligt medicinrättslig lagstiftning utgör vårdgivare och 
tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa har enligt HSL och PSL ansvar för 
patientsäkerhet, är skyldiga att anmäla sin verksamhet hos IVO som utövar tillsyn samt 
tecknar egna ansvarsförsäkringar för sin verksamhet.  

EU-domstolens dom bör mot den bakgrunden inte påverka bedömningen av om de 
bolag som, i medicinrättsligt avseende, utgör vårdgivare ska anses tillhandahålla från 
skatteplikt undantagna hälso- och sjukvårdstjänster.     

C-594/13, ”go fair” 
EU-domstolen konstaterar att legitimerad personal som är anställda i ett 
bemanningsföretag inte utgör en beskattningsbar person och därför inte kan betraktas 
som ett ”organ” av social karaktär. Vidare konstaterar domstolen att ett 
bemanningsföretag kan utgöra ett organ i den mening som avses i art. 132.1.g men då 
uthyrning av personal, enligt EU-domstolen, inte kan klassificeras som verksamhet av 
social karaktär omfattas bemanningsföretagens verksamhet inte av undantaget från 
skatteplikt.  

Lokutionen ”organ av social karaktär” i art. 132.1. g ska jämföras med formuleringen i 
art. 132.1.b där det talas om ”andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av 
liknande art” respektive art. 132.1.c som talar om ”medicinska och paramedicinska 
yrkesutövare såsom dessa definieras av medlemsstaten i fråga”. 

Det faktum att bemanningsföretags verksamhet ska ses som uthyrning av personal och 
därför inte kvalificerar som organ av social karaktär utesluter inte på någon grund att 
bolag, som enligt nationell medicinrättslig lagstiftning utgör vårdgivare och 
tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster, kvalificerar som medicinska och 
paramedicinska yrkesutövare eller erkända inrättningar av liknande art. Tvärtom är det 
högst logiskt att de bolag som enligt branschkutym, och i enlighet med lagstiftarens 
syfte, tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster omfattas av undantaget från 
skatteplikt.   
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Transaktioner ”nära knutna” till sjukhusvård och sjukvård 
Innan vi kommenterar rekvisitet ”nära knutna” ska det påtalas att de som i 
medicinrättsligt hänseende utgör vårdgivare tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster. 
Dessa aktörer tillhandahåller således tjänster som omfattas av kärnan i de undantag från 
skatteplikt som reglerar sjukvårdsområdet. Det saknas därför anledning att analysera 
huruvida deras verksamhet kan anses ”nära knuten” till sjukhusvård och sjukvård. För 
det fall Skatteverket vidhåller sin inställning i den delen önskar Vårdföretagarna lämna 
följande kommentarer ifråga om rekvisitet ”nära knutna”.  

Vid prövningen av om transaktioner ska anses nära knutna till sjukhusvård och sjukvård 
konstaterar Skatteverket att tre rekvisit ska vara uppfyllda. Det första rekvisitet är 
subjektsorienterat med fokus på begreppet vårdgivare. I den delen hänvisas till vad som 
anförts ovan. Skatteverket har dock utan hänvisning till stöd i lag eller praxis lagt till ett 
krav på att aktören till 75 procent måste agera i egenskap av vårdgivare (enligt 
Skatteverkets definition av detsamma). Vårdföretagarna förstår att Skatteverkets avsikt 
är att avgränsa tillämpningsområdet så att inte läkarbolag m.fl. på konstlat sätt påbörjar 
en marginell egen verksamhet med direkt patientrelation för att kvalificera sig för 
undantaget. Som utgångspunkt visar detta dock hur orimlig Skatteverkets definition av 
begreppet vårdgivare är. 

Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv kan liknande rekvisit starkt ifrågasättas då ett 
bolags verksamhet kan se olika ut från år till år och det inte är praktiskt hanterbart att 
varje år bedöma om verksamheten omfattas av skatteplikt eller inte. Vidare kan det 
ifrågasättas varför ett bolag som två dagar i veckan bedriver egen klinisk verksamhet och 
tre dagar i veckan erbjuder sina tjänster till ett privatägt sjukhus ska debitera moms, 
medan det omvända gäller om den kliniska verksamheten var öppen fyra dagar i veckan. 
Samma avvägning ger dessutom att ju större aktörerna är desto mer omfattande 
verksamhet som enligt Skatteverket uppfattning inte görs i egenskap av vårdgivare 
tillåts, så länge den inte utgör mer än 25 procent av aktörens totala verksamhet. Vidare 
är det högst oklart vilka parametrar Skatteverket önskar tillämpa för att konstatera om 
en enskild aktör når upp i minimikravet på 75 procent. Ska utgångspunkten vara nedlagd 
tid, omsättningsbelopp eller annan grund?  

Som nämnts visar ovan tydligt på orimligheten i att bolag med samma verksamhet, men 
beroende av hur stor del av dess hälso- och sjukvårdstjänster som utförs i egen klinisk 
verksamhet respektive inom ramen för ett underleverantörsavtal, ska behandlas olika i 
momshänseende.  

Om Skatteverket vidhåller sin uppfattning bör detta krav formuleras som ett mycket lågt 
ställt krav så att i stort sett samtliga vårdgivare omfattas. I annat fall riskerar 
Skatteverkets tolkning leda till kraftiga konkurrenssnedvridningar i branschen.  

Konkurrensrekvisitet 
 
För erkända organ uppställs krav på att det grundläggande syftet inte är att vinna 
ytterligare intäkter åt organet genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med 
kommersiella företag som måste betala moms. Det ska för tydlighetens skull påtalas att 
detta rekvisit inte träffar sådan verksamhet som är undantagen enligt art. 132.1.c.  
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Vårdföretagarna vill här återigen erinra om EU-domstolens konstaterande att 
undantagen inte får tolkas på sätt att det förlorar sin effekt. Då i stort sett alla 
affärsmässiga relationer där tjänster utförs mot ersättning kan ses i syfte att 
tillhandahållaren ska vinna ytterligare intäkter är det Vårdföretagarnas uppfattning att 
bestämmelsen tar sikte på själva konkurrensfrågan, dvs att vissa aktörer inte får agera 
på samma marknad på andra villkor än de som måste betala moms. Frågan om vad som 
ska anses som konkurrens enligt art. 134.b har inte kommenterats så utförligt i praxis. 
Nedan följer några korta kommentarer kring praxis som i någon del kommenterar ett 
konkurrensrekvisit.  

C-8/01, Taksatorringen   
Enligt EU-domstolen får undantag inte tolkas så strikt att det i praktiken nästan aldrig 
blir tillämpligt. För att undantag inte ska kunna tillämpas p.g.a. konkurrensskäl krävs en 
verklig, och inte hypotetisk, risk för att undantaget i sig, för närvarande eller i framtiden 
kan vålla konkurrenssnedvridning. Domstolen konstaterar att det är undantaget från 
momsplikt i sig som inte får vålla konkurrenssnedvridning. Om det vid en prövning kan 
fastslås att köparna skulle förvärva tjänsterna från samma aktör, även om de hade 
belagts med moms, så utförs transaktionerna inte i konkurrens med andra. 
Mervärdesbeskattningen styr då inte vilken leverantör som anlitas och skatten 
snedvrider därmed inte konkurrensen.  

HFD 2014 ref. 20   
HFD menar att en viss schablonisering vid prövning av konkurrensrekvisitet är förenligt 
med direktivet och sakligt motiverat. Om det är klarlagt att ett undantag från skatteplikt 
för en viss tjänst inte innebär en verklig risk för konkurrenssnedvridning, för närvarande 
eller i framtiden, bör skattefrihet vara möjlig även om tjänsten kan tillhandahållas av en 
leverantör utanför gruppen. 

SRN, 10 april 2015   
Skatterättsnämnden bedömer risken för konkurrenssnedvridning utifrån tjänstens 
karaktär. De aktuella funktionerna var nära knutna till omsorgsverksamheten, tjänsterna 
krävde ingående kännedom om gruppmedlemmarnas specifika verksamhet och 
tjänsterna tillhandahölls inte normalt på privata marknaden. Av den anledningen 
utgjorde konkurrensrekvisitet inte ett hinder för att tillämpa undantaget.  

Om Skatteverket anser att bemanningsföretag inte omfattas av undantaget från 
skatteplikt ska det noteras att bemanningsföretag, som tillhandahåller 
personaluthyrning, huvudsakligen fyller en annan funktion i vårdkedjan än vårdgivare. 
Medan bemanningsbranschen möter vårdgivares tillfälliga resursbehov där resursen, 
snarare än ett specifikt kompetenspaket, efterfrågas, verkar de som i medicinrättsligt 
hänseende är vårdgivare på en marknad där alltsomoftast specifik kompetens 
efterfrågas. I SNI-kodshänseende har också bemanningsföretag SNI-kod 78 medan de 
som i medicinrättsligt avseende är vårdgivare verkar under SNI-kod 86.    
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2.2 Social omsorg, mervärdesskatt  
 
Inledning 

HFDs dom avsåg ett bemanningsföretags tjänster på sjukvårdsområdet. Vårdföretagarna 
har svårt att se på vilken grund domen ska påverka tolkningen av undantaget från 
skatteplikt avseende social omsorg, särskilt i en situation där Skatteverket sedan tidigare 
har konstaterat att bemanningstjänster endast i undantagsfall omfattas av undantaget.  

Det är Vårdföretagarnas uppfattning att utkastet till ställningstagande i många delar inte 
är tillräckligt tydligt. Den rättsosäkerhet som redan idag råder på omsorgsområdet kan 
som utgångspunkt inte accepteras och Vårdföretagarna befarar att ett ställningstagande 
i linje med det utkast som nu presenterats kommer att medföra ytterligare osäkerhet. 
Vårdföretagarnas medlemmar vill redovisa rätt skatt men det förutsätter att 
Skatteverket ger branschen tillräckligt tydliga riktlinjer.   

Utöver vad som i relevanta delar redan har nämnts avseende undantaget från 
skatteplikt för sjukvård önskar Vårdföretagarna lämna följande kommentarer 
beträffande social omsorg.   

Undantagets syfte 

Vårdföretagarna hänvisar till vad som anförts avseende undantagens syfte under 
avsnittet om sjukvård. Det bör dock än en gång betonas att undantagen inte får tolkas så 
restriktivt att de förlorar sin effekt (jmf C-434/05, Horizon College, p. 16). Vidare erinras 
om att den svenska lagstiftaren i förarbetsuttalanden klargjort att avsikten är att 
samtliga led i vård- och omsorgskedjan ska undantas från skatteplikt. 

Direktivet 

Ifråga om social omsorg stadgar direktivet följande undantag: 

Art 132.1.g Tillhandahållande av tjänster och leveranser av varor med nära anknytning till hjälparbete eller 
socialt trygghetsarbete, däribland sådana som görs av ålderdomshem, av offentligrättsliga organ 
eller av andra organ som av medlemsstaten i fråga är erkända som organ av social karaktär.  

 
Art 132.1.h Tillhandahållande av tjänster och leveranser av varor med nära anknytning till skydd av barn och 

ungdomar vilka görs av offentligrättsliga organ eller andra organ som av medlemsstaten i fråga är 
erkända som organ av social karaktär. 

 

Undantaget från skatteplikt för social omsorg 
 
Enligt utkastets inledande ord medför det nya ställningstagandet ett ändrat 
tillämpningsområde framförallt vad gäller tillhandahållanden av tjänster med nära 
anknytning till social omsorg. Det indikerar att Skatteverket inte avser att ändra 
tillämpningsområdet för själva kärnan i undantaget social omsorg. Samtidigt uppställs 
samma krav på att subjektet ska vara ett offentligrättsligt organ eller en erkänd aktör av 
social karaktär för att kunna tillhandahålla tjänster avseende social omsorg som för 
tjänster med nära anknytning till social omsorg. Om Skatteverket menar att begreppet 
erkänd aktör av social karaktär, vid prövningen av om ett tillhandahållande har nära 
anknytning till social omsorg, ska ges en annan innebörd jämfört med tidigare (se mer 
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nedan), vore det önskvärt om Skatteverket kunde tydliggöra sin syn i förhållande till 
undantaget för social omsorg. Ett förslag är att Skatteverket klargör att den praxis som 
redogörs för i avsnitt 3.4 i utkastet till nytt ställningstagande alltjämt gäller och att HFDs 
dom inte medför någon ändring ifråga om vad som utgör kärnan i undantaget för social 
omsorg.  

Enligt EU-domstolen, se bl a C-141/00, Kugler, har varje medlemsstat utrymme för en 
skönsmässig bedömning av vilka subjekt som ska kvalificera som organ av social 
karaktär. Vid bedömningen ska hänsyn tas till (i) om det finns någon tillämplig 
skatterättslig, förvaltningsrättslig eller socialförsäkringsrättslig reglering, (ii) om 
verksamheten är av allmännyttig karaktär, (iii) om andra subjekt som bedriver likadan 
verksamhet redan har fått ett liknande erkännande och (iv) om kostnaderna för 
verksamheten till stor del bärs av det allmänna. Sverige har som medlemsland således 
möjlighet att självt, utifrån givna ramar, bestämma vilka subjekt som ska kvalificera som 
erkända organ av social karaktär. 

Enligt Skatteverket ska bedömningen huruvida någon är en erkänd aktör av social 
karaktär utgå från följande: 

- Hänsyn ska tas till om det finns en offentligrättslig anknytning och om kostnaderna för 
verksamheten till stor del finansieras av det allmänna.  

- Bedömningsgrunderna kännetecknas av att det allmänna har ett ansvar för tjänsten 
och att det finns ett stort inslag av insyn och kontroll från det allmänna. En erkänd 
aktör kan vara ett företag eller en organisation som bedriver verksamhet av social 
karaktär. 

- För att en säljare ska anses vara en aktör av social karaktär krävs att säljaren har ett 
socialt ändamål i verksamheten. Ett socialt ändamål föreligger om säljaren 
tillhandahåller omsorgstjänster i sin verksamhet.    
 

Utifrån ovanstående formuleringar är det tydligt att samtliga företag som tillhandahåller 
omsorgstjänster, såväl direkt till omsorgstagaren som till annan aktör som bedriver 
social omsorg, utgör en erkänd aktör på området och därmed omfattas av undantaget 
från skatteplikt.  

Nedan följer några praktiska exempel i syfte att belysa hur kompetensförsörjningen 
hanteras inom omsorgsområdet.  

Exempel 1     Nödvändiga sjukvårdstjänster inom bl a äldreomsorg 
Inom omsorgsområdet, bl a äldreomsorgen, krävs stöd av bland annat fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter. Varje enskild omsorgsenhet (exv. äldreboende) har emellertid inte möjlighet att 
på heltid ha anställd personal som stödjer och behandlar omsorgstagarna med fysioterapi och 
arbetsterapi. Av den anledningen köper såväl privata som kommunala äldreboenden in tjänster som 
tillhandahålls av bolag med legitimerade sjukgymnaster och legitimerade arbetsterapeuter som 
anställda. 

 
Exempel 2      Nattillsyn och åtgärder vid larm i hemtjänsten 

Ett hemtjänstföretag ska enligt uppdraget ansvara för hemtjänst och utryckning/åtgärd av 
trygghetslarm dygnet runt. Den största delen av hemtjänsten hos den äldre utförs i regel under 
dagtid, långt ifrån alla äldre har behov av nattlig tillsyn. Trygghetslarm används av de äldre vid 
behov. Hemtjänstföretaget anlitar ett annat hemtjänstföretag som specialiserat sig på nattillsyn för 
insatser hos brukarna nattetid och utryckning/ åtgärd av trygghetslarm.  

Som framgår är det inte ovanligt att flera sjukvårds- respektive omsorgsgivare är 
involverade i omsorgskedjan. Enligt Vårdföretagarna är samtliga aktörer som 
tillhandahåller tjänster avseende social omsorg, oavsett var i omsorgskedjan man 
befinner sig, en erkänd aktör av social karaktär. Det följer av att dessa aktörer 
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otvivelaktigt tillhandahåller omsorgstjänster och det saknas praxis på området som 
kräver en ”direktrelation” med omsorgstagaren (jmf Skatteverkets uppfattning på 
sjukvårdsområdet). Omsorgsbranschen har därför genom alla tider betraktat nämnda 
subjekt som en del av omsorgskedjan som, förutsatt att de relevanta tjänsterna utgör 
social omsorg, alla omfattas av undantaget från skatteplikt. Om Skatteverket har för 
avsikt att genom det nya ställningstagandet ändra sin syn på vem som anses vara en del 
av omsorgskedjan, förutsätter Vårdföretagarna att Skatteverket tydliggör det i sitt 
ställningstagande. 

Enligt ovan är ett kriterium att stora delar av tjänsten ska finansieras av det allmänna. 
Skatteverket konstaterar i ett exempel i sitt utkast att ersättningen för tjänsten inte 
behöver betalas ut direkt från det allmänna till säljaren, utan att det är tillräckligt att 
ersättningen indirekt kommer från det allmänna. Det vore dock önskvärt om 
Skatteverket än tydligare kunde klargöra detta så att branschen förstår att 
underleverantörsled som erhåller ersättning från andra omsorgsgivare, vars 
omsorgsverksamhet i sin tur finansieras av det allmänna, uppfyller detta kriterium.    

Skatteverket klargör att bemanningsföretag inte utgör erkända organ men avsaknaden 
av tydliga riktlinjer kring gränsen mellan bemanningsföretag och andra företag som är 
en del av omsorgskedjan och som tillhandahåller social omsorg, medför en otydlighet 
och betydande rättsosäkerhet för branschens aktörer. I vilka situationer utgör de avtal 
som innebär att en resurs ställs till beställarens förfogande, att inställa sig i beställarens 
lokaler för att utifrån vidare instruktioner utföra specifika arbetsuppgifter, som avtal om 
bemanningstjänster? Vårdföretagarna föreslår att utkastet till ställningstagande 
utvecklas i den här delen i syfte att undvika gränsdragningsproblem.   

Praxis från EU-domstolen 

Skatteverket hänvisar till praxis från EU-domstolen. Nedan följer några korta 
kommentarer i anledning av Skatteverkets tolkningar. 

C-594/13, ”go fair” 

EU-domstolen konstaterar att legitimerad personal som är anställda i ett 
bemanningsföretag inte utgör en beskattningsbar person och därför inte kan betraktas 
som ett ”organ” av social karaktär. Vidare konstaterar domstolen att ett 
bemanningsföretag kan utgöra ett organ i den mening som avses i art. 132.1.g men då 
uthyrning av personal, enligt EU-domstolen, inte kan klassificeras som verksamhet av 
social karaktär omfattas bemanningsföretagens verksamhet inte av undantaget från 
skatteplikt.  

Det faktum att bemanningsföretags verksamhet ska ses som uthyrning av personal och 
därför inte kvalificerar som organ av social karaktär utesluter inte på någon grund att 
bolag, som själva tillhandahåller olika omsorgstjänster, låt vara till andra subjekt som 
bedriver social omsorg men som är direkt beroende av de upphandlade 
omsorgstjänsterna, omfattas av undantaget från skatteplikt avseende social omsorg. Det 
är som nämnts logiskt att de bolag som enligt branschkutym, och i enlighet med 
lagstiftarens syfte, tillhandahåller omsorgstjänster omfattas av undantaget från 
skatteplikt. Oklarheten ligger dock i vad som ska klassificeras som bemanningsföretag.   
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Transaktioner ”nära knutna” till social omsorg 

Med transaktioner nära knutna till social omsorg avses tjänster som inte i sig omfattas 
av kärnan i undantaget men som med avseende på dess nära anknytning till sådana 
omsorgstjänster också kan undantas från skatteplikt. Även i detta avseende uppställs ett 
krav på att tillhandahållaren ska vara ett erkänt organ av social karaktär varför 
hänvisning sker till vad som nämnts ovan. 

Vårdföretagarna saknar konkreta exempel på vilka tjänster som enligt Skatteverket 
kvalificerar som ”nära knutna till omsorgstjänster”. Det vore önskvärt om Skatteverket 
kunde komplettera ställningstagandet med några praktiska exempel. 

Ifråga om rekvisitet ”nära anknuten till” använder Skatteverket ett konkret exempel 
avseende en socialsekreterare som, genom sitt företag, får i uppdrag av en kommun att 
utföra ”socialt utredningsarbete motsvarande en socialsekreterare”. Enligt Skatteverkets 
ställningstagande från 2013 är socialsekreteraren en erkänd aktör eftersom det finns en 
offentligrättslig anknytning och kostnaderna för tjänsten betalas av det allmänna. 
Tjänsten är specifik och nödvändig för att kommunen ska kunna tillhandahålla sin 
omsorg och tjänsten är inte så generell att den i normalfallet konkurrerar med andra. 
Enligt utkastet till nytt ställningstagande anser Skatteverket numera att 
socialsekreteraren inte är en erkänd aktör av social karaktär. Verket lämnar dock ingen 
förklaring till det ändrade synsättet. Inte heller framgår det på vilka grunder 
Skatteverket når fram till sin slutsats.  

Det faktum att Skatteverket ändrat sin bedömning utan motivering skapar en stor 
osäkerhet kring hur kriterierna ska tolkas, vilket i sin tur leder till stor osäkerhet när 
branschen ska bedöma vilka situationer som kvalificerar för undantaget från skatteplikt. 
Vårdföretagarna föreslår att Skatteverket förtydligar sin ståndpunkt och tydligt anger 
hur bedömningen av vem som är en erkänd aktör av social karaktär ska ske.  

Konkurrensrekvisitet 

För erkända organ av social karaktär som tillhandahåller tjänster med nära anknytning 
till social omsorg uppställs också ett krav på att det grundläggande syftet inte är att 
vinna ytterligare intäkter åt organet genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens 
med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. I denna del hänvisas till 
lämnade kommentarer under avsnittet om sjukvård.  
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3 Påverkan på den privat drivna vården och omsorgen 
 
3.1 Vilka tjänster berörs? 
 
Inhyrning av legitimerad sjukvårdspersonal via bemanningsföretag  
Då Högsta förvaltningsdomstolens dom slår fast att uthyrning av sjukvårdspersonal inte 
är en sjukvårdstjänst som är undantagen från momsplikt är det Vårdföretagarnas 
bedömning att det kommer att utgöra ett ekonomiskt skattedrivet hinder i de tjänster 
som bemanningsföretagens kan erbjuda privata vård- och omsorgsgivare framöver.  

Detta kommer att medföra att vård- och omsorgsföretagen måste överväga att lösa 
eventuella resursbehov genom i första hand anställningar i de fall det är möjligt. Detta 
såvida det förändrade läget inte medför en kraftig prispress på inhyrningskostnaderna 
som i realiteten kompenserar för momspålägget. Det bedömer vi inte som troligt. 

Bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare och annan legitimerad 
sjukvårdspersonal påverkar inte bara landstingen, utan också privata vård- och 
omsorgsgivare. Många av våra medlemsföretag verkar på orter där det råder stor 
kompetensbrist och därmed är mycket svårt att rekrytera läkare, sjuksköterskor och 
annan sjukvårdpersonal för anställning. I dessa lägen kan inhyrning vara en förutsättning 
för att kunna bedriva sjukvårdsverksamhet överhuvudtaget.  
 
I en undersökning bland Vårdföretagarnas medlemsföretag uppger 28 procent av de 
företag som köper tjänster från bemanningsföretag att det är en grundförutsättning för 
att klara bemanningen. 42 procent anger att det är en förutsättning för att få viss 
kompetens som behövs i verksamheten. 44 procent köper sådana tjänster som tillfälliga 
lösningar för att hantera temporära toppar.1 
 
På frågan om företaget skulle kunna tillsvidareanställa legitimerad vårdpersonal istället 
för att på så sätt undvika momskostnader svarar mindre än 10 procent att de bedömer 
att det är görligt. Företagen gör bedömningen att det kommer att vara svårt att 
attrahera kvalificerad vårdpersonal i motsvarande mån för anställning. Många bedömer 
vidare att de inte har tillräckligt behov för att kunna erbjuda hel- eller deltidsanställning 
och att det därför behövs flexibla bemanningslösningar i verksamheten. Moms på 
bemanningstjänster kommer medföra avsevärda fördyringar som kan vara särskilt svåra 
att bära i verksamheter där marginalen redan idag är låg. 

Specialistkonsulter 
I våra medlemsföretags verksamheter medför Skatteverkets inställning avseende 
specialistkonsulter och underleverantörer konsekvenser som får mycket stor betydelse 
för vårdföretagen då det gäller påverkan och ekonomiska konsekvenser.  

Inom i stort sett hela vårdsektorn anlitas specialistkonsulter kortare tid på heltid, eller 
varaktigt på låg deltid, genom konsultavtal eller avtal om vissa vårdtjänster. Många av 
de privata vårdgivarna är beroende av dessa tjänster för sin försörjning av specialister. 

                                                       
1 Webbenkät genomförd i maj/juni 2018 där 130 medlemsföretag i Vårdföretagarna har svarat. 
72 procent av företagen är verksamma inom hälso- och sjukvården.   
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Det rör sig om sådana specialister som av verksamhetsskäl inte kan anlitas och 
sysselsättas på heltid, eller sådana specialistkategorier där fast anställning inom en enda 
verksamhet av andra skäl inte utgör ett alternativ. Exempel är vissa specialistläkare och 
specialisttandläkare.  

Lösningen att anlita specialistkonsult är också vanligt inom specialiteter eller geografiska 
områden där det är brist på specialistläkare. Tillgång till dessa tjänster är av yttersta vikt 
för patienter och vårdgivare. Det är många gånger en förutsättning för att kunna driva 
verksamheten. 
 
Utifrån vår bedömning av Skatteverkets ställningstagande riskerar nu merparten av 
dessa avtal att påföras moms. Detta eftersom de avtalade tjänsterna, enligt 
Skatteverkets tolkning av förutsättningarna för momsundantag, inte kan utgöra 
vårdtjänster då patienterna regelmässigt tas emot i köparens verksamhet och köparen 
är ansvarig vårdgivare samt det mer sällan kan bli fråga om remittering mellan 
fristående vårdgivare inom ramen för ett uppdragsförhållande.  

Med Skatteverkets inställning kan de tillhandahållna konsulttjänsterna inte heller 
betraktas som vårdnära tjänster (”nära knutna”), oaktat att konsulten bedriver egen 
separat vårdgivar-/mottagningsverksamhet, eftersom konsulten ofta har flera olika 
uppdrag och uppdragsgivare och därför sällan kan bedriva egen klinisk verksamhet till en 
andel av minst 75 procent. Med Skatteverkets bedömning kommer dessa 
specialistkonsulter, som inte i klinisk mening eller ur ett verksamhetsperspektiv kan 
sägas vara i bemanningsbranschen, ändå drabbas av moms med anledning av 
Skatteverkets vida tolkning av begreppet bemanning. 

Det viktiga medel för effektivisering och optimering av tillhandahållen 
specialistkompetens som specialistkonsultuppdragen utgör genom samtidiga 
konsultuppdrag för flera olika mindre vårdverksamheter, kommer därför att väsentligt 
fördyras. Detta medför i förlängningen att privata utförare med offentlig finansiering 
(såväl inom tandvården som hälso- och sjukvården) tvingas anpassa sin verksamhet och 
sina priser samt ytterst överge vissa specialistområden och patientgrupper av såväl 
verksamhets- och konkurrensskäl som av finansiella skäl.  

Underleverantörer 
På motsvarande sätt som avseende specialistkonsulter anlitar regelmässigt såväl mindre 
som även relativt stora vårdverksamheter externa underleverantörer för fullgörande av 
vissa delar av offentligt upphandlade kontrakt avseende vård i vårdföretagets lokaler.  

Detta förekommer inom i stort sett alla vårdområden, men som exempel kan bland 
annat nämnas ortopedi och annan specialiserad kirurgi. I vissa fall kan det handla om 
avtal med andra vårdföretag om tillhandahållande av hel funktion, t ex anestesi eller 
”uthyrning” av operations- och vårdplatser. 

Nyttjande av underleverantörstjänster är vanligt också i den sociala omsorgen. Det 
handlar t ex om avtal om fysioterapi för de boende på ett särskilt boende för äldre, ett 
avtal om nattpatrull med sjuksköterskor eller att ett HVB för barn och unga anlitar 
extern psykolog eller psykoterapeut i verksamheten. De flesta mindre vård- och 
omsorgsgivare har inte behov nog av dessa kompetenser för att kunna anställa på heltid 
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eller kunna erbjuda någon rimlig deltid. Att istället köpa dessa tjänster av en 
underleverantör, som ofta har avtal med flera aktörer, är ett sätt att nyttja 
kompetensen effektivt.   

Med ett normalt avtals- och skatterättsligt synsätt hade det bedömts vara tillräckligt att 
dessa underleverantörer ansetts ansvariga gentemot vårdföretaget för leverans av sina 
respektive specialiserade vårdtjänster. I synnerhet om transparens råder mellan den 
upphandlade vårdtjänsten och den eller de nödvändiga delar av vårdtjänsten som 
tillhandahålls av underleverantören.  

Problem uppstår emellertid genom Skatteverkets helt egna definition av 
momsundantagna vårdtjänster respektive vårdnära (”nära knutna”) tjänster.  

I det aktuella fallet kan det, som Vårdföretagarna tolkar Skatteverkets utkast, inte röra 
sig om en vårdtjänst, enligt Skatteverkets definition, eftersom underleverantören inte 
behandlar patienterna som självständig vårdgivare på remiss, utan som en 
underleverantör till vårdföretaget i dennes mottagningsverksamhet. Detta kommer 
alltid, enligt den normala vårdgivardefinitionen, att innebära att vårdföretaget är att 
anse som ansvarig vårdgivare i förhållande till patienten.  

Underleverantörens avtalade tjänsteleverans och fullgörande av delar av exempelvis ett 
upphandlat vårdavtal kommer sannolikt inte heller att kunna bedömas som en vårdnära 
tjänst, eftersom underleverantörerna normalt inte organiserar sin verksamhet i egna 
fristående vårdenheter och sjukhus etc. med övervägande del (>75%) egen 
patientverksamhet, såsom situationen beskrivs i Skatteverkets tillrättalagda 
sjukhusexempel. 

Det bör dock tilläggas att sådana eventuella helt fristående leverantörer, som i eget 
namn behandlar patienter efter remiss, rimligen bör sorteras under undantaget från 
momsplikt.  

I vår medlemsundersökning anger nästan hälften av företagen att specialistkonsulter 
och underleverantörer i form av läkarbolag eller motsvarande är en grundförutsättning 
för att driva verksamheten. 54 procent anger att det är en förutsättning för att få viss 
kompetens som behövs i verksamheten. 20 procent av företagen anlitar läkarbolag (eller 
motsvarande) som tillfälliga lösningar.2 
 

3.2 Konsekvenser i vården och omsorgen 
 
Stora ekonomiska konsekvenser i vård- och omsorgsföretagen 
Skatteverkets utkast till ställningstagande skulle få mycket stora konsekvenser för vård- 
och omsorgsföretagens möjligheter att leva upp till ingångna avtal med landsting och 
kommuner. Som ovan beskrivits använder privata vård- och omsorgsgivare inte bara 
bemanningslösningar, utan specialistkonsulter och underleverantörer i sina vård- och 
omsorgsuppdrag och kan därigenom hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar. På så 

                                                       
2 ibid 
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sätt används kompetensen och kapaciteten i vården och omsorgen så effektivt som 
möjligt.  
 
De praktiska konsekvenserna av Skatteverkets rättsliga ställningstagande blir enligt vår 
bedömning att samtliga lösningar - inte enbart de som utgör bemanning utan istället 
syftar till att enskilda specialister respektive leverantörer av olika typer av vårdtjänster 
ska kunna samverka som underleverantörer vid exempelvis fullgörande av offentliga 
vårdavtal och vårdval etc. - inte längre kommer att vara ekonomiskt bärkraftiga. 

Detta eftersom dessa specialister och underleverantörer, enligt Skatteverkets 
bedömning, inte kan inkluderas i kontrakterade vårdgivares vårdverksamhet och där 
fullgöra vissa specialistfunktioner utan att drabbas av en klar konkurrensnackdel i 
förhållande till vad som skulle gällt dels en offentlig leverantör, dels en större 
verksamhet med ekonomiska förutsättningar att ha samtliga erforderliga specialister 
anställda på heltid.  

I praktiken kommer detta därför, förutom de företagsekonomiska konsekvenserna, att 
påverka mindre verksamheters möjlighet att bjuda på offentliga kontrakt med 
utslagning och ett reducerat vårdutbud som följd. 

Den uppenbara ekonomiska effekten är, allt annat lika, ökade kostnader i 
verksamheterna, motsvarande momsskattesatsen, eftersom vårdföretagen saknar den 
avdragsrätt för moms som normalt föreligger i motsvarande situation i andra branscher. 
Kostnadsökningen kan inte heller omedelbart kompenseras med intäktsökningar. Vård- 
och omsorgsföretagen saknar generellt möjlighet att höja sin ersättning gentemot 
landsting och kommuner.  

Många av Vårdföretagarnas medlemsföretag är små. De har mindre ekonomisk buffert 
och mindre möjlighet att snabbt ställa om sin verksamhet. I vår medlemsundersökning 
säger 45 procent av företagen att införande av moms på tjänster från 
bemanningsföretag och läkarbolag (eller motsvarande) får stor eller mycket stor 
påverkan på verksamhetens ekonomiska resultat. 28 procent av företagen bedömer att 
de direkt skulle gå med underskott.3 Vi ser en stor fara för att en del av våra 
medlemsföretag får svårt att klara sin verksamhet framöver, vilket skulle drabba 
patienter på många mindre orter runt om i landet. 

På medellång och lång sikt kommer sannolikt den ekonomiska effekten att plana ut 
genom nya upphandlingar med ökade offentliga vårdkostnader, samtidigt som istället 
utbudet av vård i många fall kommer att minska med längre vårdköer som följd. 

  

                                                       
3 ibid 
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Stora konsekvenser för patienter och brukare 
 
Skatteverkets rättsliga bedömning försätter vård- och omsorgsföretagen i ett svårt 
ekonomiskt läge. Fler än tre av fyra av medlemsföretag i vår undersökning bedömer att 
de kommer att behöva göra verksamhetsförändringar som innebär mindre kapacitet att 
ta emot patienter. Detta leder till sämre tillgänglighet i sjukvården och längre köer.4 

Vi känner särskilt stor oro för effekterna utanför storstäderna. I vissa län är 
kompetensbristen i sjukvården särskilt stor. Det finns exempel på landsting där 40 
procent av allmänläkarna på vårdcentralerna saknas. Trots det har många mindre 
privata vårdföretag verksamma där varit framgångsrika i att kunna attrahera och behålla 
vårdpersonal i sina verksamheter. En del i strategin handlar om att erbjuda läkare och 
även vissa andra yrkesgrupper, enligt vedertagna regler, att verka i egna företag. Det har 
visat sig vara en nödvändig lösning för att rekrytera och behålla läkare och vissa andra 
yrkesgrupper i regionen. Skatteverkets ställningstagande kommer därmed allvarligt 
försämra möjligheterna att försörja stora delar av Sverige med fasta läkare. 
 
Flera mindre sjukhus på mindre orter i landet drivs av vårdföretag på upphandlade avtal 
med landsting och regioner. De kan upprätthålla en hög kompetens i verksamheten med 
hjälp av att en inte obetydlig del av läkarna jobbar som specialistkonsulter, eller via 
bemanning. Det är lösningar som innebär att samma läkare kommer tillbaka över tid, 
vilket innebär att kontinuiteten bibehålls. Det kan också handla om att specialfunktioner 
vid sjukhuset som beredskap för anestesijour (läkare och sköterskor) upprätthålls via 
bemanningslinjer. Medlemsföretag larmar om att de över tid inte kommer att kunna 
fortsätta driften av sjukhuset om Skatteverkets rättsliga ställningstagande blir verklighet. 

Flera av våra stora medlemsföretag gör bedömningen att Skatteverkets rättsliga 
ställningstagande gör att de kommer att tvingas avsluta flera vårdavtal och vårdval i 
landet så snart som möjligt. Vi får signaler från flera vårdgivare, större och mindre, om 
att det inte kommer att bli möjligt att driva vårdcentraler vidare. Med nya momsregler 
förändras förutsättningarna väsentligt, varför det är rimligt att se över de villkor och 
avtal under vilka vårdföretagen idag levererar sina tjänster gentemot sina kunder vilket i 
huvudsak är kommuner och landsting. Det är inte uteslutet att sådana avtal kan och 
behöver sägas upp och nya upphandlingar till troligtvis högre priser behöver 
genomföras.  

Som nämnts ovan är de flesta privata vårdgivare små och har liten ekonomisk buffert 
och mindre möjlighet att snabbt ställa om sin verksamhet. Vi ser en stor fara för att en 
del av våra medlemsföretag får svårt att klara sin verksamhet framöver, vilket skulle 
drabba patienter på många mindre orter runt om i landet. Det kan komma att innebära 
att privata alternativ i sjukvården slås ut och valfriheten för patienterna minskar. 

Konkret handlar det om att många patienter inte kommer att få den vård de har tillgång 
till idag. Landstingen kommer att få ta över uppdragen. Det är dock osannolikt att de kan 
bedriva verksamheterna då många av de anställda nyckelpersonerna kommer att söka 
sig till andra geografiska områden och absolut inte per automatik går över till 

                                                       
4 ibid 
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landstingsregi. Därmed riskerar ställningstagandet att slå direkt mot vårdens 
kompetensförsörjning. 

Det rättsliga ställningstagandet får konsekvenser för mängder av privat drivna 
verksamheter i sjukvården och omsorgen. I bilaga 1 har vi sammanställt några konkreta 
typexempel från medlemsföretag i hälso- och sjukvården, för att spegla bredden av 
verksamheter som kommer att drabbas.   
 
Allvarlig konkurrenssnedvridning 
Privata vård- och omsorgsgivare verkar sida vid sida med och konkurrerar med offentliga 
vårdgivare som får momskompensation från staten och därmed inte påverkas så hårt av 
ändrade momsregler. Skatteverkets rättsliga tolkning kommer, som utkastet är 
utformat, att allvarligt snedvrida konkurrensen mellan privata och offentliga vård- och 
omsorgsgivare inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen.  
 
Vårdföretagarna förordar att Skatteverket inhämtar en konsekvensanalys från 
Konkurrensverket innan verket tar slutliga ställning.    
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4 Praktiska exempel – föreligger momsplikt? 
Vårdföretagarna har tagit fram ett antal verkliga exempel från våra medlemsföretags 
verksamheter där det finns behov av att klarlägga om momsplikt föreligger eller inte 
enligt Skatteverkets bedömning.  

Exempel Sjukvård 

1. Exempel specialistkonsult 
Vårdgivare A har ett upphandlat kontrakt med landstinget om psykiatrisk 
specialistvård. På grund av behovet av specialistläkare i psykiatri med särskild 
specialistkompetens inom psykoser har konsultavtal tecknats med 
specialistläkare B, som har egen firma, och som i egenskap av konsult 
undersöker och behandlar vårdgivare A:s psykospatienter. Undersökning och 
behandling sker inom ramen för vårdgivare A:s verksamhet eftersom remittering 
och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjligt inom 
ramen för upphandlade kontrakt. 
 

2. Exempel underleverantörsavtal 
Vårdgivare A har ett vårdvalsavtal med landstinget inom vårdval ryggkirurgi. På 
grund av behovet av anestesiläkartjänster, radiologi och bedömning har ett 
underleverantörsavtal tecknats med företag B som tillhandahåller den 
specialiserade vårdtjänsten anestesti, radiologi och bedömning, som ett led i 
undersökning och behandling av patienterna och därmed som ett led i 
produktionen av de olika vårdtjänsterna gentemot patient och landstinget som 
beställare. Undersökning sker inom ramen för vårdgivare A:s verksamhet 
eftersom remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt 
inte är möjligt inom ramen för upphandlade kontrakt. 
 

3. Exempel tillhandahållande av hel funktion 
Vårdgivare A bedriver verksamhet på sin klinik inom flera olika specialiteter 
däribland flera kirurgiska specialiteter. A har inga egna operationssalar och 
önskar utföra sina operationer hos vårdgivare B som har ledig kapacitet i sin 
operationsavdelning. Både A och B har i sina egna grunduppdrag långt mer än 
75% av sin volym och endast en liten del av volymen behöver vårdgivare A hjälp 
med att utföra i vårdgivare Bs operationslokaler inkluderande personal mm. 
Både A och B är registrerade och agerar som vårdgivare enligt 
Skattemyndighetens definition i utkastet till beslut. Ingen annan klinik eller 
bemanningsfirma kan erbjuda hjälp med hel operationsavdelning inkl personal, 
dvs ingen konkurrenssituation finns.  
 

4. Exempel tillhandahållande av hel funktion 
En vårdgivare A, registrerad som vårdgivare hos IVO, bedriver utöver en 
öppenvårdsverksamhet samtidigt en separat operationsavdelning (inom samma 
juridiska person) som i sin helhet tillhandahålls till andra vårdgivare mot 
ersättning. Tjänsten omfattar narkosläkare, operationssjuksköterskor, 
undersköterskor, maskiner, inventarier, instrument, förbrukningsartiklar, 
postoperativ övervakning samt fullständig ledningsorganisation, rutiner, 
kvalitetssystem etc. Lokalen i sig är inte momspliktig. Vårdgivare B som utnyttjar 
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operationsavdelningen hyr densamma genom avtal där vårdgivaren B:s läkare 
opererar sina patienter. Vårdgivare A som tillhandahåller tjänsten är att 
betraktas som vårdgivare som utför en sjukvårdstjänst då den absoluta 
merparten av processen runt operationen utförs av den tillhandahållande 
vårdgivarens personal och ledningssystem samt står under IVO:s tillsyn. 
 

5. Exempel vårdavdelnng 
Vårdgivare A har vårdavtal med landstinget om vissa operationer och 
efterföljande vård och rehabilitering. Vårdgivare A initierar inläggning på en 
vårdavdelning för s.k. sluten vård hos vårdgivare B, dvs där patienterna skrivs in 
för vård och rehabilitering efter en operativ insats. Vårdgivare B fakturerar 
vårdgivare A för patientens vård och behandling på vårdavdelningen. Vården 
sköts av vårdgivare B:s personal enligt vårdgivare B:s rutiner. Vårdgivare B 
ordinerar därefter självständigt läkemedel och annan behandling och fattar 
beslut om utskrivning. Vårdgivare B som tillhandahåller slutenvårdstjänsten är 
att betraktas som vårdgivare som utför en sjukvårdstjänst då den absoluta 
merparten av processen runt vården och rehabiliteringen utförs av den 
tillhandahållande vårdgivarens personal och ledningssystem samt står under 
IVO:s tillsyn. 
 

6. Exempel taxeläkare som arbetar under annan vårdgivares tak 
Vårdgivare A som har en etableringsrätt enligt Lagen om läkarvårdsersättning 
(LOL) och har ett direkt avtal själv med landstinget och jobbar på det mer än 
75% (i många fall 100%) men som jobbar under vårdgivare Bs ”tak” och 
använder Bs personal, lokal mm. Idag betalar landstinget ut ersättningen till 
vårdgivare B som fördelar intäkten mellan vårdgivare A och B t.ex 60%/40%.  
 

7. Exempel vårdgivare som via enmansbolag arbetar för annan vårdgivare 
Vårdgivare A, som arbetar genom sitt eget enmansbolag och till merparten av 
sin tid hos andra aktörer och som är registrerad som vårdgivare i IVO:s 
vårdgivarregister med egen Lex Maria ansvarig och är sin egen verksamhetschef, 
arbetar också för Vårdgivare B som har vårdavtal med landstinget.  
 

8. Exempel läkarbolag på ett område där det råder läkarbrist 
Ett läkarbolag som är en registrerad vårdgivare hos IVO förser en vårdcentral 
eller klinik med specialistkompetens inom ett vårdval eller vårdavtal som inte ett 
bemanningsbolag kan tillhandahålla p g a att man inte har tillräckligt med 
resurser för begärd tid inom aktuellt geografiskt område. För uppdraget har inte 
gjorts någon offertförfrågan eftersom det inte finns någon konkurrent. Det är 
oftast köparen som kan avgöra om det finns konkurrens eller ej. Säljaren har 
inte den informationen. Ett underleverantörs eller samarbetsavtal skrivs mellan 
vårdinrättning och läkarbolaget där läkarbolaget levererar vård på 
vårdinrättnings avtal. Läkaren som driver eget bolag har egen mottagning mer 
än 75 procent.  
 

9. Exempel läkarinsatser i särskilt boende för äldre 
En vårdgivare har ett avtal med ett landsting om att regelbundet tillhandahålla 
läkare på äldreboenden. För detta anlitar vårdgivaren ett antal läkarbolag som 
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är registrerade hos IVO som vårdgivare. Läkarbolaget ger vården direkt till de 
äldre på äldreboendet, oftast i deras rum. Varje läkare arbetar självständigt. För 
att få bästa läkarkompetens till de äldre och flexibilitet i läkarscheman är ett 
samarbetsavtal direkt med ett läkarbolag klart bästa alternativet för patient, 
landsting och vårdgivare. Att använda ett bemanningsbolag minskar 
flexibiliteten och de äldre får sämre tillgänglighet. Därför är bemanningsbolag 
inget alternativ och servicen kan inte upphandlas.  
 
För läkarinsatser i den verksamhet som i dagligt tal kallas SÄBO är samarbete 
med läkarbolagen det allra bästa alternativet. Lösningen är attraktiv för 
läkarbolagen eftersom den är flexibel. Ett teoretiskt alternativ är att anställa 
läkarna per timme, vilket i praktiken i många fall inte är möjligt av flera skäl. Ett 
skäl är att det är svårt att kombinera flera deltidsanställningar, ett annat att 
uppdraget blir mindre attraktivt för läkarna som vårdgivaren får svårt att 
kompensera för utan kraftigt ökade kostnader. Konsekvens: sämre och dyrare 
vård till de äldre. 
 

10. Exempel akut- och jourläkarbilar 
En vårdgivare har ett avtal med ett landsting om att bedriva akut- och 
jourläkarbilar. För bemanning av dessa anlitar vårdgivaren ett antal läkarbolag 
som är registrerade hos IVO som vårdgivare. Vården ges i hemmen hos 
framförallt äldre som inte kan åka till en akutmottagning eller vårdcentral. 
Behovet av dessa mobila lösningar ökar och är viktig för de äldre. Lösningen 
med läkarbolag är, liksom exempel 9, flexibel för alla parter. 
 

11. Exempel Samverkan mellan vårdgivare för att lösa vårduppdraget 
Inom vårdvalet i primärvård köper en vårdgivare A psykiatrisk 
specialistkompetens från en annan vårdgivare B. Vårdgivaren B bedriver dels sin 
verksamhet på egen klinik inom ett vårdavtal psykiatri med landstinget och dels 
samarbetet med Vårdgivare A. Vårdgivare B konsulterar Vårdgivare A:s 
vårdvalspatienter på både sin egen klinik och på Vårdgivare A:s vårdcentral. 
Detta samarbetsavtal är enda möjligheten för Vårdgivare A att ge sina 
vårdvalspatienter vård för psykisk ohälsa. Vanligt exempel inom primärvård. Det 
kan gälla olika specialiteter, samt rehab/fysioterapi. 
 

Exempel Social omsorg 

12. Exempel terapeut med flera uppdragsgivare 
Företag eller enskild firma, en person eller ett antal kollegor, som t.ex. verkar 
som psykolog, terapeut eller handledare och delar sin tid på ett antal 
uppdragsgivare som kan vara både kommunens socialtjänst, boenden som drivs 
av kommunen eller hos privata aktörer. Tjänsten som tillhandahålls är av social 
karaktär och är absolut nödvändig för att kunna utföra den sociala 
omsorgstjänsten.  
 

13. Exempel terapeut med flera uppdragsgivare 
Ett omsorgsföretag har avtal med en rad kommuner om social omsorg på HVB-
hem för unga. Verksamheten drivs utifrån socialtjänstlagen i enlighet med 
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beprövade metoder. I avtalen med kommunerna fastställs krav på att 
behandling ska tillhandahållas bland annat i form av terapeut med särskild 
inriktning för just den problematik som de unga som är placerade där har. 
Terapeuten kommer för behandlingstillfällen i genomsnitt en timme per vecka 
och ungdom. Övrig tid ägnar sig terapeuten antingen åt sin egen privata 
mottagning alternativt tillhandahåller terapi på annat HVB-hem. Aktören 
bedriver en verksamhet som är att betrakta som av social karaktär. 
 

14. Exempel extern metodhandledare 
En privat aktör har avtal med en rad kommuner om tillhandahållande av social 
omsorg på HVB-hem för unga eller vuxna med en inriktning mot en specifik 
målgrupp (tex missbruksproblematik). Verksamheten drivs utifrån 
socialtjänstlagen, och för att tillgodose behoven och uppnå goda 
behandlingsresultat hos den specifika målgruppen används metoder som är 
evidensbaserade och manualbaserade. För att implementera och vidmakthålla 
specifika metoder använder man sig av en extern metodhandledare som 
utbildar och därefter kontinuerligt handleder personal i användandet av 
metoden. Implementering kan ske under ett års tid varefter handledning sker 
kontinuerligt tillsammans med personalgruppen vid ett tillfälle varannan vecka. 
Övrig tid ägnar sig metodhandledaren åt motsvarande uppdrag i andra HVB-
verksamheter. Aktören bedriven en verksamhet som är att betrakta som av 
social karaktär. 
 

15. Exempel personal utför tjänster hos brukare anlitade av annat dotterbolag i 
samma koncern 
Hemtjänstpersonal anställda i dotterbolag A inom en koncern utför arbete för 
en brukare som dotterbolag B inom samma koncern har uppdrag att ge 
omvårdnad.  
 

16. Exempel underleverantör hemtjänst natt och åtgärder vid trygghetslarm 
Ett företag A bedriver hemtjänst inom ramen för ett LOV-system i en kommun. 
Enligt förfrågningsunderlaget ska företaget ansvara för hemtjänst och 
utryckning/åtgärd av trygghetslarm dygnet runt. Den största delen av 
hemtjänsten hos den äldre utförs i regel under dagtid, långt ifrån alla äldre har 
behov av nattlig tillsyn. Trygghetslarm används av de äldre vid behov. Det gör 
sammantaget att företag A anlitar ett annat företag B för insatser nattetid och 
utryckning/ åtgärd av trygghetslarm. Företag B har också avtal med kommunen 
enligt LOV.  Företag B blir då ”stora” på hemtjänst nattetid samt larm och kan 
driva den verksamheten effektivt.  
 

17. Exempel på vårdtjänster mot skolverksamhet och omsorgsverksamhet 
Företag A med anställda sjuksköterskor och läkare som vårdgivare ansvarar för 
all hälso-och sjukvård inom elevhälsan på uppdrag av en skol. Företaget har 
egen organisatorisk struktur och är ej inordnad i köparens organisation, har eget 
kvalitetsledningssystem, egen patientskadeförsäkring och styr verksamheten via 
egna processer. På samma sätt kan företaget sälja vårdtjänster till omsorgsbolag 
B:s LSS-gruppbostäder, där kommunen ställer krav på att omsorgsbolaget också 
ska ansvara för hälso- och sjukvården. Företagets legitimerade sjuksköterskor 
tar vidare ansvar för hälso- och sjukvården under stor del av dygnet och 
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kontinuerligt på kvällar och helger på omsorgsföretag C:s äldreboenden. 
Tjänsten är en integrerad del av vården och omsorgen av brukaren. Tjänsten är 
vidare nödvändig för att omsorgsföretaget ska kunna tillhandahålla den hälso- 
och sjukvård som kommunen ställer krav på. Företag A är i båda dessa fall 
vårdgivare gentemot patienten. 
 

18. Exempel bostad med särskild service enligt LSS och SoL 
För att kunna fullgöra uppdrag om bostad med särskild service, enligt LSS och 
SoL, ställs ofta kravet i kommunernas upphandlingar att leverantörens ska 
erbjuda och svara för en god hälso- och sjukvård upp till och med 
sjuksköterskenivå. För detta krävs en insats som svarar mot ett par timmar per 
månad upp till daglig bemanning. I fallet när det krävs en mindre insats hyrs ofta 
sjuksköterska (eller arbetsterapeut och fysioterapeut) in per timme från denna 
personalgrupp från företag säljer sina tjänster till flera leverantörer. 
 

19. Exempel dubbelbemanning för personer med personlig assistans 
Personer med beviljad assistansersättning kan vid vissa tillfällen behöva två 
personer för att ombesörja en insats, så kallad dubbelbemanning. I många fall 
löses behovet av dubbelbemanning genom avtal med hemtjänstföretag vars 
personal hjälper till vid dessa tillfällen.   
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5 Behov av omställningsperiod 
Nedanstående faktorer bedömer vi är särskilt viktiga att beakta i fråga om behovet av 
omställningstid. Som utgångspunkt måste det betonas att vårdbranschens 
affärsmodeller över tid har utvecklats i samspel med gällande momslagstiftning och 
Skatteverkets tolkning av densamma, och att det nya synsätt som Skatteverket 
företräder allvarligt kommer att påverka aktörernas förutsättningar att bedriva en 
effektiv och lönsam affärsverksamhet. Det faktum att Skatteverkets hittillsvarande 
synsätt har beaktats och delvis styrt, eller åtminstone tillåtit, olika affärsmodeller och 
kedjor av vårdstrukturer m.m. måste beaktas när frågan om omställningstid övervägs. 

5.1 Ingångna avtal med kommuner och landsting 
 
Någon uppsägningsmöjlighet direkt hänförlig till ökade kostnader avseende moms finns 
normalt inte i vård- och omsorgsföretagens avtal med landsting och kommuner. 
Detsamma gäller avsaknad av avtalsenlig möjlighet att väsentligen minska omfattningen 
av sådana pågående uppdrag.  

Om företagen skulle överväga att försöka komma ur avtal i förtid riskerar de därför att 
enkom behöva förlita sig på allmänna avtalsrättsliga principer. Detta skulle leda till 
segslitna och kostsamma domstolstvister med landsting och kommuner, vilket 
naturligtvis i längden inte gagnar vare sig den relativt stora andelen privata utförare i 
offentliga kontrakt, de offentliga huvudmännen eller patienterna och brukarna.  
 
Ett antal upphandlade avtal har dock momskompensation antagna i budpriset. En 
ändring av moms på bemanning är väsentlig och en omförhandling av avtal måste ske 
med regioner och landsting. Denna process görs vanligtvis under hösten året före ett 
verksamhetsår. Nya priser kan då inte träda i kraft förrän 1 januari 2020 och detta måste 
även övergångstiden ta hänsyn till.  
 
Även i de fall upphandlade avtal innehåller bestämmelser om rätt till omförhandling på 
grund av ändrade förutsättningar och liknande faktorer är det – vid en snabb bedömning 
– mycket osäkert om vård- och omsorgsföretagen alls kan räkna med att kunna höja 
priset på sina tjänster med anledning av påförd moms i ett tidigare led i vårdkedjan. Det 
sannolika är tvärtom att avtalen av flera skäl inte ger stöd för detta. 

 
5.2 Omställning i företagens verksamheter 
 
Vårdföretagarna har även frågat medlemsföretagen om deras bedömning avseende 
omställningstid, i betydelsen hur lång tid som behövs för att hantera konsekvenserna av 
Skatteverkets ställningstagande.   

Bedömningen är mycket svår att göra och vi redovisar därför endast grova 
uppskattningar. En så lång övergångstid tid som möjligt är absolut nödvändig för att 
pålagan inte generellt ska leda till en okontrollerad utslagning och ytterligare försämra 
konkurrenssituationen gentemot landstingens och kommunernas egna enheter.   
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Sammanställningen i bilagan visar att många verksamheter, i de fall de alls bedömt att 
det är möjligt att anställa tillräckligt stort antal personer med rätt kvalifikationer etc., 
uppskattar omställningstiden till minst tolv månader.  

Många vårdföretag bedömer att det kommer att vara mycket svårt, eller helt enkelt inte 
görligt, att ersätta köpta tjänster med egen personal under återstående avtalstid -   
omställningstiden blir då lika med den tid som återstår av det upphandlade avtalet.  
 
Våra medlemsföretag i sjukvården har många upphandlade vårdavtal där de är bundna 
upp till fem år från idag, där verksamheten bedrivs till stor del av konsulter eller 
bemanningsföretag. Verksamheter inom vårdval kan sägas upp med sex månaders varsel 
eller mer. Men den faktiska tid det tar innan en verksamhet inom vårdval kan läggas ner 
kan vara upp till två år.  I äldreomsorgen finns avtal om särskilt boende för äldre som 
omfattar tio år eller mer. När det gäller HVB har kommunerna i ett stort antal fall 
ramavtal med de privata utförarna, vilket i princip omöjliggör omförhandling av 
avtalsvillkoren under avtalstiden. Dessa avtalstider kan variera men är i många fall minst 
två år. 

Vidare måste beaktas att medlemsföretaget vid anbudstillfället har beräknat sina anbud 
baserat på då gällande förutsättningar och de nya momsreglerna ändrar väsentligt 
förutsättningarna. Det komplicerar omställningsprocessen.  Om vårdföretag kommer att 
kunna lämna konkurrenskraftigt anbud i en ny upphandling är inte möjligt att bedöma i 
dagsläget.   

5.3 Extremt svårt att rekrytera 
 
Vi bedömer det som extremt svårt att försöka ersätta dagens konsult- och 
underentreprenörslösningar med anställning. Som angavs ovan är det färre än 
tio procent av våra medlemsföretag som bedömer det som en möjlig väg. Dels 
för att de inte har behov av tjänsten motsvarande en hel- eller vettig 
deltidsanställning, dels för att rekryteringsläget i sjukvården och omsorgen är 
svårt när det gäller många legitimerade yrkesgrupper, i synnerhet läkare och 
sjuksköterskor där det råder stor brist.  
 
Problemen att rekrytera personal på många orter i landet, men i synnerhet i 
glesbygd, är en faktor som försvårar omställning. Medlemsföretag på vissa orter 
vittnar om att de under många år försökt att anställa läkare till sina 
verksamheter på dessa orter, men utan resultat. Ett stort antal av våra 
medlemsföretag verksamma i glesbygd känner oro för att behöva lägga ner sin 
verksamhet om tjänsterna momsbeläggs. I detta avseende kan Skatteverkets 
ställningstagande alltså komma att äventyra tillgången till sjukvård för delar av 
befolkningen.  
 
Som vi har beskrivit i yttrandet finns en rad situationer där vårdgivare endast 
behöver tillgång till viss helt nödvändig specialistkompetens ett mindre antal 
timmar eller dagar i månaden. För den som är verksam som konsult, via eget 
företag, hos olika uppdragsgivare är det ur t ex pensionshänseende avsevärt 
bättre än att vara anställd av flera arbetsgivare. För dessa konsulter är 
anställning inget alternativ. Momspåslag skulle fördyra konsultlösningar för 
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privata vård- och omsorgsgivare och göra dem ekonomiskt omöjliga, om vård- 
och omsorgsgivarna inte får full momskompensation. Därmed riskerar vi en 
situation där vård- och omsorgsföretag plötsligt står utan den kompetens de 
behöver för att kunna utföra sina uppdrag.  
 
5.4 Arbetsrättsliga villkor 
 
När medlemsföretag på grund av momspåslag blir tvungna att göra 
verksamhetsinskränkningar eller helt lägga ner verksamhet så påverkar det all 
personal i verksamheten. Företagen är bundna av Vårdföretagarnas 
kollektivavtal, som ger personalen ett tydligt arbetsrättsligt skydd vid 
verksamhetsförändringar. Utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv måste en 
arbetsgivare räkna med att en sådan process tar omkring 12 månader.  
 
Se bilaga 2 för mer underlag om den arbetsrättsliga processen vid 
verksamhetsinskränkningar.  
 
5.5 Långa hyresavtal 
 
Medlemsföretag som skulle bli tvungna att lägga ner verksamhet på grund av 
nya momsregler har ingångna fleråriga hyresavtal att beakta. Att bryta dessa kan 
bli mycket kostsamt. 

5.6 Omställning för landsting och kommuner 
 
Utifall att vård- och omsorgsföretag blir tvungna att lägga ner verksamhet behöver 
landsting och kommuner i regel lång omställningstid för att hitta nya lokaler och 
personal till ny verksamhet som de ska ta över. Den tiden är sannolikt 1-2 år utifrån till 
exempel fall i Region Skåne där Regionen tagit tillbaka hjärtsjukvård och ortopedi i 
regionregi. Patienter har lidit stor skada i omställningperioden när ingen vårdgivare har 
funnits. 
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6. Avslutande kommentarer 
 
Lagstiftaren har sedan tidigare uttryckt en tydlig avsikt att samtliga vårdled ska undantas 
från skatteplikt i syfte att vården inte ska drabbas av onödiga momskostnader. 
Skatteverkets rättsliga tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom är mycket 
extensiv och kommer att få enorma konsekvenser i den svenska sjukvården och 
omsorgen. Vårdföretagarna uppmanar därför Skatteverket att omvärdera sin rättsliga 
tolkning av domen.  
 
Moms, inte bara på inhyrd sjukvårdspersonal, utan också på tjänster från 
specialistkonsulter och underleverantörslösningar i vård och omsorg kommer få stor 
negativ effekt, inte bara på vård- och omsorgsföretag utan för de patienter och brukare 
som är i behov av den vård och omsorg som de idag erbjuder.  

Detta kommer att leda till ett minskat utbud av vård- och omsorgstjänster med längre 
köer som följd, sämre förutsättningar för kompetensförsörjning av läkare, sjuksköterskor 
och många andra, för vården och omsorgen helt nödvändiga, yrken där det redan idag 
råder stor brist. Vi ser mycket stor risk att verksamheter kommer att behöva lägga ner, 
vilket försätter inte bara vård- och omsorgsföretag utan också kommuner och landsting i 
en svår situation.  

Effekterna berör sjukvårds- och omsorgssektorerna över hela Sverige, såväl offentlig- 
som privatdriven vård, stad som landsbygd, samt patienter och brukare i alla åldrar och 
behovskategorier, från förlossningsvården till geriatriska kliniker; från tandvård till 
hjärtoperationer, från HVB-hem för ungdomar till särskilda boenden för äldre.  

Vår bedömning är att effekterna av detta kommer att kräva omfattande insatser av alla 
aktörer i vård- och omsorgskedjan och att arbetet initialt i stor utsträckning kommer att 
behöva avse skadebegränsning och riskminimering för patienter och brukare.  

 
Med vänlig hälsning 

Inga-Kari Fryklund 
Förbundsdirektör  
Vårdföretagarna 

 
Karin Liljeblad 
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna 
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Bilaga 1: Sammanställning av exempel på 
vårdtjänster som kommer att beröras  
(ej uttömmande) 
 
Barn- och Ungdoms Medicin, BUM 
Huvudleverantör med upphandlat vårdavtal avseende bl. a. barn- och ungdomsmedicin 
inom region X omfattande cirka 2 800 – 3 000 patientbesök per år. På grund av behovet 
att tillgodose resurser till samtliga delar av barn- och ungdomsmedicin har 
underleverantörsavtal tecknats med ett annat bolag som i egenskap av underleverantör 
inom ramen för landstingets upphandlade beställning tillhandahåller den specialiserade 
vårdtjänsten medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling, förebyggande, och 
rehabiliterande åtgärder, som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser, 
annan särskild kompetens eller som täcks av annan huvudmans ansvar, avseende 
specialiserad barn- och ungdomsmedicin, som ett led i undersökning och behandling av 
region X patienter och därmed som ett led i produktionen av de olika vårdtjänsterna 
gentemot patienterna och region X. Undersökningarna sker inom ramen för 
huvudleverantörens verksamhet eftersom remittering och vård/behandling med eget 
vårdgivaransvar generellt inte är möjligt inom ramen för upphandlade kontrakt.  
 
Underleverantörsavtalet löper t.o.m. 2019-04-30 varvid det automatiskt upphör. Här 
finns även möjlighet att löpande säga upp avtalet, med sex månaders uppsägningstid, om 
det föreligger synnerliga skäl. 
 
Behov av omställningstid i detta specifika fall är följaktligen minst sex månader. 
 

Psykiatrisk specialistvård 

Huvudleverantör med upphandlat kontrakt avseende psykiatrisk specialistvård inom 
landsting X omfattande cirka 235 000 patientbesök per år.  

P.g.a. behovet av specialistläkare i psykiatri (med särskild specialistkompetens inom t.ex. 
psykos, unga vuxna, kris/trauma) har konsult-/underleverantörsavtal tecknats med 
specialistläkare i psykiatri som i egenskap av konsult inom ramen för landstingets 
upphandlade beställning tillhandahåller undersökning och behandling av 
landstingets/sjukvårdshuvudmannens patienter och därmed som ett led i produktionen 
av de olika vårdtjänsterna gentemot patienterna och landstinget/beställaren. 
Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens verksamhet eftersom 
remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjligt 
inom ramen för upphandlade kontrakt.  

Avtalet med beställaren innehåller ingen bestämmelse som ger oss rätt att ensidigt säga 
upp avtalet i förtid m.h.t. ökade kostnader eller liknande. 

Vi bedömer med en grov uppskattning att omställningstiden är 6 - 9 månader, då vi 
tidigast kommer att ha ersatt köpta tjänster med anställd personal (om det 
överhuvudtaget är möjligt). 
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Primärvård 
Huvudleverantör med vårdval avseende primärvård inom region X omfattande cirka 6000 
listade patienter. P.g.a. behovet av specialist i allmänmedicin har konsultavtal tecknats 
med bemanningsföretag som i egenskap av underleverantör inom ramen för landstingets 
upphandlade beställning tillhandahåller den specialiserade vårdtjänsten allmänmedicin, 
som ett led i undersökning och behandling av region X patienter och därmed som ett led 
i produktionen av de olika vårdtjänsterna gentemot patienterna och region X. 
Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens verksamhet eftersom 
remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjligt inom 
ramen för upphandlade kontrakt.  
Vårdvalet går att säga upp om förutsättningarna för avtalet väsentligen ändras exempelvis 
genom myndighetsbeslut som parterna ej kunnat råda över eller förutse vid kontraktets 
ingående. Vid uppsägning i detta fall gäller en uppsägningstid om 6 månader, annars är 
kontraktiden bunden t.o.m. 2020-04-30. 
Omställningstid minst 1 år, påverkas av begränsade rekryteringsmöjligheter i glesbygd. 
 

Ryggkirurgi med inkluderande anestesistjänst, bedömning och röntgen 
Huvudleverantör med vårdval Ryggkirurgi avseende ryggkirurgi inom landsting X 
omfattande cirka 1000 operationer/5000 besök per år. P.g.a. behovet av 
anestesiläkartjänster, radiologi samt bedömning har underleverantörsavtal tecknats med 
ett bolag som i egenskap av underleverantör inom ramen för landstingets upphandlade 
beställning tillhandahåller den specialiserade vårdtjänsten anestesitjänst, radiologi och 
bedömning, som ett led i undersökning och behandling av sjukvårdshuvudmannens 
patienter och därmed som ett led i produktionen av de olika vårdtjänsterna gentemot 
patienterna och beställaren. Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens 
verksamhet eftersom remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar 
generellt inte är möjligt inom ramen för upphandlade kontrakt.  
Utan särskild orsak kan vi säga upp vårdvalet på 6 månader. 
9 månades omställningstid. 
 

Medicinsk radiologi (läkare) 

Huvudleverantör med upphandlat avtal avseende medicinsk radiologi inom landsting, 
vårdval och privata aktörer omfattande cirka 306 280 undersökningar per år. P.g.a. 
behovet av radiologer har underleverantörsavtal tecknats med 
radiologkonsulter/företag som i egenskap av underleverantör inom ramen för 
landstingets upphandlade beställning tillhandahåller den specialiserade vårdtjänsten 
inom medicinsk radiologi, som ett led i undersökning och behandling av 
landstingets/sjukvårdshuvudmannens patienter och därmed som ett led i produktionen 
av de olika vårdtjänsterna gentemot patienterna och landstinget/beställaren. 
Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens verksamhet eftersom 
remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjligt 
inom ramen för upphandlade kontrakt. 
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Avtalet med sjukvårdshuvudmannen innehåller ingen bestämmelse som ger oss rätt att 
ensidigt säga upp avtalet i förtid m.h.t. ökade kostnader eller liknande. 

Vi bedömer med en grov uppskattning att omställningstiden uppgår till sex månader, då 
vi tidigast kommer att ha ersatt köpta tjänster med anställd personal vilket är återstående 
tid av avtalstiden med huvudmannen.  

 

 
Medicinsk radiologi (sjuksköterskor) 

Huvudleverantör med upphandlat avtal upphandlat avtal avseende medicinsk radiologi 
inom landsting, vårdval och privata aktörer omfattande cirka 306 280 antal 
undersökningar per år. P.g.a. behovet av röntgensjuksköterskor har ramavtal tecknats 
med bemanningsföretag som i egenskap av underleverantör inom ramen för landstingets 
upphandlade beställning tillhandahåller den specialiserade vårdtjänsten inom medicinsk 
radiologi, som ett led i undersökning och behandling av 
landstingets/sjukvårdshuvudmannens patienter och därmed som ett led i produktionen 
av de olika vårdtjänsterna gentemot patienterna och landstinget/beställaren. 
Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens verksamhet eftersom 
remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjligt inom 
ramen för upphandlade kontrakt.  

Avtalet med sjukvårdshuvudmannen innehåller ingen bestämmelse som ger oss rätt att 
ensidigt säga upp avtalet i förtid m.h.t. ökade kostnader eller liknande. 

Vi bedömer med en grov uppskattning att omställningstiden uppgår till sex månader, då 
vi tidigast kommer att ha ersatt köpta tjänster med anställd personal/vilket är återstående 
tid av avtalstiden med huvudmannen.  

 

Specialistmottagning tandvård 
Specialistmottagning inom tandvård vars verksamhet fullt ut avser remissbehandling 
inom bland annat käkkirurgi, protetik och paradontologi. Verksamheten omfattar 
åtskilliga tusen remisser per år (cirka 4 000). Majoriteten av remisserna kommer från 
privata allmäntandvårdmottagningar. P g a det begränsade antalet tillgängliga 
specialister i Sverige, behovet av särskilt kompetenta utförare med stor erfarenhet för 
mottagningens verksamhet och den relativt osäkra och svårbedömda mängden ärenden 
per år har verksamheten tecknat ett antal konsult/underleverantörsavtal med 
tandvårdsspecialister som tillhandahåller den specialiserade vårdtjänsten som ett led i 
produktionen gentemot patienterna. Omställningstiden för mottagningen verksamhet 
uppgår sannolikt till minst 18 månader. Det är dock högst osäkert om tillräckligt antal 
specialister kommer att vara möjligt att anlita i annan form än nuvarande. Det 
begränsade antal tandläkare som finns att tillgå inom svensk specialisttandvård 
begränsar starkt möjligheterna att ordna tillgång till kompetent personal för att 
säkerställa patientbehandlingar. 
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Mottagning akuttandvård 
Tandvårdsmottagning som endast tar emot akutpatienter. Antalet patienter överstiger 
10 000 per år och mottagningen har mycket hög tillgänglighet. I syfte att säkerställa 
vårdutbudet under nyssnämnda omständigheter har verksamheten tecknat ett antal 
konsult/underleverantörsavtal med tandvårdsspecialister som ett led i produktionen 
gentemot patienterna. Verksamhetens natur är sådan att det inte är möjligt att 
bemanna verksamheten på annat sätt – erforderligt antal tandläkare som enbart önskar 
bedriva akuttandvård finns inte att tillgå för fast anställning. Verksamheten har därför 
mycket lång omställningstid, i den mån den alls skulle vara möjlig att bedriva i 
nuvarande omfattning utan tillgång till tandläkare som anlitas genom konsultavtal.   
 

Förlossningsvård 
Huvudleverantör med vårdval avseende mödrahälsovård, barnhälsovård och 
förlossningsvård. Vid mottagningen utförs årligen tusentals förlossningar, 
preventivmedelsbesök och barnmorskebesök och ett stort antal barn är årligen inskrivna 
på BVC (4 000 förlossningar, 7 600 preventivmedelsbesök, 3 000 besök hos barnmorska 
och 2 000 inskrivna barn på BVC). Med hänsyn till verksamhetens stora omfattning, höga 
tillgänglighet och höga specialiseringsgrad med bland annat omfattande jourverksamhet 
har mottagningen ingått ett antal konsultavtal med specialister inom obstetrik. Även 
vissa mer sedvanliga undersökningar sker av barnläkare. Konsultläkare används också 
för bemanning vid sjukfrånvaro och vid semestrar. Verksamhetens natur är sådan att det 
inte är möjligt att bemanna verksamheten på annat sätt – specialistläkare inom dessa 
kategorier går inte att få tillgång till genom fast anställning på de villkor som krävs och ej 
heller övriga resursförstärkningar (p g a oregelbundna arbetstider, hög grad av 
jourtjänstgöring m m). Det är därför högst osäkert om verksamheten till fullo går att 
ställa om i så motto att utomstående läkare och annan personal inte anlitas i nuvarande 
form.  
 

Ortopedisk Kirurgi 

Huvudleverantör med upphandlat vårdval för ortopedi med tilläggsuppdrag fotkirurgi och 
vårdval handkirurgi inom landsting X omfattande cirka 1500 operationer och 12 000 
patientbesök per år. Två skäl finns till den nuvarande fördelningen av inköpta tjänster i 
förhållande till anställda. Dels ett historiskt skäl där verksamheten byggdes upp med 
ortopedkonsulter, dels att verksamhetens behov kräver en stor flexibilitet hos de 
anställda vilket gör att det varit svårt att konkurrera med landstinget som arbetsgivare vid 
fast anställning, utan konsulter har många gånger varit den enda möjligheten att lösa 
verksamhetens behov. Med anledning av dessa skäl har underleverantörsavtal tecknats 
med ortopedspecialister och handkirurger som i egenskap av underleverantörer inom 
ramen för landstingets upphandlade beställning tillhandhåller vårdtjänster för ortopedisk 
öppenvårdsverksamhet. Vårdtjänsten innehåller mottagning och dagkirurgi som ett led i 
undersökning och behandling av patienter, och utgör därmed ett led i produktion av vård 
för patienter i landsting X.  
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Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens verksamhet eftersom 
remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjlig inom 
ramen för upphandlade kontrakt. 

Avtalet med sjukvårdshuvudmannen innehåller ingen bestämmelse som ger oss rätt att 
ensidigt säga upp avtalet i förtid med hänsyn taget till ökade kostnader eller liknande. 

 

Rekonstruktiv plastikkirurgi 

Huvudleverantör med landsting X avseende plastikkirurgi omfattande cirka 800 besök 
och 2000 operationer år. P.g.a. behovet av plastikkirurgisk läkarkompetens har 
underleverantörsavtal tecknats med ett annat bolag som i egenskap av underleverantör 
inom ramen för landstingets upphandlade beställning tillhandahåller den specialiserade 
vårdtjänsten plastikkirurgi, som ett led i undersökning och behandling av 
landstingets/sjukvårdshuvudmannens patienter och därmed som ett led i produktionen 
av de olika vårdtjänsterna gentemot patienterna och landstinget/beställaren. 
Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens verksamhet eftersom 
remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjligt 
inom ramen för upphandlade kontrakt.  

Vårdavtal som sträcker sig t.o.m. januari 2020, inga möjligheter till uppsägning finns. 
Landstinget kan förlänga avtalet 1 år i taget 2 ggr, som längst t.o.m. 2022. 

 

Öron Näsa Hals  

ÖNH är en liten aktör på marknaden och har en egen operationsavdelning med 3 
operationssalar som vi har grundbemanning för. Vid sjukdom och vid ökat remissinflöde 
ökar behovet av ÖNH-läkare och anestesipersonal. Därför har 
samarbetsavtal/underleverantörsavtal tecknats med anestesisjuksköterskor, 
anestesiläkare och ÖNH-läkare som kan täcka när behovet av dessa kompetenser inte 
räcker till med vår egen bemanning. 

Cirka 15 000 patienter och 1 600 operationer. 

 

Kardiologi och klinisk fysiologi 
Huvudleverantör med upphandlat vårdavtal i kardiologi och vårdavtal inom vårdval i 
klinisk fysiologi med tiotusentals årliga patientbesök (omkring 35 000 per år). På grund 
av bland annat verksamhetens höga servicenivå finns behov av flexibilitet vid varierande 
antal patientbesök och varierande sjukdomsbild varför ett antal underleverantörsavtal 
har tecknats med läkare som inom ramen för landstingets upphandlade beställning 
tillhandahåller den specialiserade vårdtjänsten kardiologi och klinisk fysiologi som ett led 
i undersökning och behandling av landstingets/sjukvårdshuvudmannens patienter och 
därmed som ett led i produktionen av de olika vårdtjänsterna gentemot patienterna och 
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landstinget/beställaren. 
 
Undersökningarna sker inom ramen för huvudleverantörens verksamhet eftersom 
remittering och vård/behandling med eget vårdgivaransvar generellt inte är möjligt 
inom ramen för upphandlade kontrakt.  
 
Avtalet med sjukvårdshuvudmannen innehåller ingen bestämmelse som ger oss rätt att 
ensidigt säga upp avtalet i förtid m h t ökade kostnader eller liknande. Avtalet som 
sådant gäller ytterligare cirka tre år.  
 
Bristen på tillgång till läkare inom både kardiologi och klinisk fysiologi kommer sannolikt 
att öka med denna nya tillämpning av momsreglerna. Med bibehållen läkarbemanning 
kommer omställningstiden att uppgå till minst tolv månader.  
 

Tandvård  
Tandvårdsmottagningar som anlitar tandläkare som konsulter/underleverantörer 
(sammanlagt cirka 120 avtal). Verksamheterna har tecknat avtalen med hänvisning till 
behovet av kompletterat vårdutbud genom olika specialiteter (oral kirurg, endodonti, 
ortodonti m m), behov av kapacitetsförstärkning (allmäntandläkare) och behov av 
tillfälliga resursförstärkningar (ersättare vid sjukdom m m), allt som ett led i 
produktionen av de olika vårdtjänsterna gentemot patienterna. Viss inhyrning av 
tandsköterskor sker även från bemanningsföretag. Allmän rätt att säga upp avtalen m h 
t till ökade kostnader saknas. Det är inte möjligt att lämna en generell bedömning av 
omställningstid.  
 
 
Geriatrik, basalhemsjukvård, palliativ vård m.fl. 

Verksamhet inom närsjukvård, äldresjukvård, rehabilitering och avancerad sjukvård i 
hemmet med kombination av specialiserade slutenvårdsenheter och stor 
öppenvårdsverksamhet med upphandlade avtal. Verksamheten har inhyrd personal 
genom bemanningsföretag i olika omfattning. Inom vårdområdet råder hård 
priskonkurrens. Rörelsemarginalerna är låga. Utrymmet för kostnadsökningar är små. 
När bemanningsföretagens uthyrning av vårdpersonal kommer att omfattas av 
momsplikt kommer det medföra en kraftigt negativ påverkan på antalet geriatriska 
slutenvårdsplatser inom landstinget, där redan idag ett stort antal vårdplatser är 
stängda på grund av personalbrist. I sin tur kommer detta att ha en negativ påverkan av 
flödet på regionens akutsjukhus. Avtalen med sjukvårdshuvudmannen innehåller ingen 
bestämmelse som ger oss rätt att ensidigt säga upp avtalet i förtid med hänsyn taget till 
ökade kostnader eller liknande. 
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Bilaga 2: Omställningstid vid driftsinskränkning 
Denna promemoria syftar till att ge en indikation för hur tidsaspekten kan se ut 
vid en driftsinskränkning. Det är många olika faktorer som påverkar processens 
tidsplan. Observera att tidsåtgången som anges nedan inte är definitiv. 

Några faktorer som kan påverka tidsplanen 

• Företagets storlek 
• Antal anställda som berörs 
• Total nedläggning av ett företag eller om det är delar av företaget som ska läggas 

ner 
• Antal fackliga motparter 
• Uppsägningstider (individuella eller kollektivavtalade) 

 

Interna förberedelser 

Inför en driftsinskränkning är det viktigt att vara väl förberedd för att processen 
ska gå så smidigt som möjligt. Det ska bland annat upprättas följande: 

• Organisationsplan 
• Turordningslistor 
• Omplaceringsutredning 
• Riskbedömning av arbetsmiljön 

En omplaceringsutredning kan ta lång tid i ett företag med många driftsenheter. 
Många företag har en decentraliserad organisation vilket innebar att en 
omplaceringsutredning kan ta längre tid än för ett litet företag med endast en 
driftsenhet. Finns vakanta tjänster och medarbetare har tillräckliga 
kvalifikationer ska medarbetaren erhålla ett omplaceringserbjudande. I samband 
med detta erhåller medarbetaren skälig betänketid innan ett svar ska lämnas. En 
vecka kan anses som skäligt samtidigt som en del arbetsgivare ger betydligt 
längre tid till exempel beroende på om tjänsten ligger på annan ort. När det 
gäller den riskbedömning av arbetsmiljön som ska göras kan den bli omfattande i 
situationer när många medarbetare berörs av en neddragning men själva inte 
blir uppsagda. Riskbedömningen ska göras i samverkan med 
skyddsombudet/arbetsmiljöombudet vilket kan komma att förlänga processen 
då det inte är reglerat hur lång tid det får ta. Den tidsmässiga aspekten påverkas 
av att erbjudande om omplacering inte kan göras innan MBL-förhandlingen är 
avslutad. Antalet vakanser påverkas av vilka medarbetare som avböjer erbjuden 
omplacering. Tiden för fastställande av slutgiltiga omplacering till en enskild 
vakant tjänst beror således hur många som kommer att erbjudas tjänsten på 
grund av att av driftsinskränkningen berörd personal tackar nej. 

Tidsåtgång: Ca en till tre månader. 

  



  37 
  
  
  

 
 

Information och MBL-förhandling 

Inför att en verksamhet ska läggas ner eller minskas ska arbetsgivaren kalla till 
lokal förhandling enligt 11 § MBL. Det är vanligt att de fackliga organisationerna 
kräver att förhandlingen föregås av information enligt 19 § MBL. Det finns 
visserligen inte något stöd för det men det är likväl vanligt att arbetsgivarna 
hanterar frågan på det viset för att inte störa relationerna. Inom bransch Vård 
och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet finns fem kollektivavtal 
(Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbunden och 
Kommunal). Förhandling ska påbörjas inom tre veckor om man inte kommer 
överens om annat. Av erfarenhet kan det sägas att det vanligtvis tar ca två till tre 
veckor att få till en tid för förhandling med tanke på att arbetsgivaren ska hitta 
en tid som fungerar för fem fackförbund. När förhandlingen väl är igång krävs 
oftast en ajournering för att fackförbunden ska få möjlighet att prata med sina 
medlemmar. Innan fackförbunden pratar med sina medlemmar brukar 
arbetsgivaren informera sina medarbetare om den planerade 
driftsinskränkningen. Denna ajournering kan pågå ca en till två veckor beroende 
på omfattningen av driftsinskränkningen. Som ovan nämnts ska också frågan om 
omplacering hanteras. Det kan ofta ske under den lokala förhandlingen men 
påverkar tidsaspekten. Under den lokala förhandlingen kan fackförbund i vissa 
fall begära arbetstagarkonsult, se nedan. Efter ajournering återupptas 
förhandlingen. Beroende på omfattningen av driftsinskränkningen kan antalet 
förhandlingsdagar variera. Efter att den lokala förhandlingen avslutas har 
fackförbunden sju dagar på sig att begära central förhandling om de inte är eniga 
med föreslagen driftsinskränkning.  

Om fackförbunden begär central förhandling har arbetsgivaren en skyldighet att 
avvakta beslut och verkställande av uppsägningar. Central förhandling kan i 
normala fall sättas ut inom två veckor. Efter genomförd central förhandling kan 
arbetsgivaren verkställa beslut.  

Tidsåtgång: Varierar kraftigt beroende på olika faktorer. Minst en månad men 
kan ta upp emot två till tre månader (vid särskilda skäl även längre).  

Arbetstagarkonsult 

Enligt utvecklingsavtalet har de fackliga organisationerna i företag med mer än 
50 anställda rätt att anlita en arbetstagarkonsult på arbetsgivarens bekostnad vid 
förändringar som har väsentlig betydelse för företagets ekonomi och för de 
anställdas sysselsättning. En arbetstagarkonsult är ett stöd för de lokala fackliga 
organisationerna när de har behov av en företags- eller organisationsanalys.  
Begäran om arbetstagarkonsult ska ske vid den lokala förhandlingen. Om de 
lokala parterna är överens kan arbetstagarkonsult också anlitas i företag med 
mellan 25 och 50 anställda. Uppsägningarna kan inte verkställas innan 
arbetstagarkonsulten slutfört sitt uppdrag. 
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Tidsåtgång: Beroende på hur komplex analysen kan tänkas bli kan tiden variera 
kraftigt. I de flesta fall bör det ta ca två veckor till en månad.  

Varsel till arbetsförmedlingen 

Om uppsägningen på grund av arbetsbrist omfattar fem eller fler anställda i länet 
är arbetsgivaren enligt främjandelagen skyldig att varsla Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen tillämpar varselskyldigheten länsvis. Skyldighet att varsla 
gäller också om det sammanlagda antalet uppsägningar under en period av 90 
dagar beräknas uppgå till minst 20. 

Varseltiden innebär att medarbetaren med kortast anställningstid inte får sluta 
sin anställning innan varseltiden löpt ut. Varseltiden löper parallellt med 
uppsägningstiden.  

Varseltid: 

• Två månader om det berör upp till 25 medarbetare 
• Fyra månader om det berör 26-100 medarbetare 
• Sex månader om det berör fler än 100 medarbetare 

Varsel kan lämnas samtidigt som företaget begär förhandling. Men i och med att 
driftsinskränkningen blir offentlig i samband med att varsel lämnas in till 
Arbetsförmedlingen, väntar en del företag med att varsla till dess att 
förhandlingen är avslutad vilket gör att varseltiden börjar löpa senare och 
processen förlängs ytterligare. Det kan i många fall vara känsligt att offentliggöra 
en driftsinskränkning av olika skäl. 

Tidsåtgång: Minst två till sex månader men kan förskjutas ytterligare enligt ovan. 

Turordningsförfarande 

Om det inte finns vakanta tjänster att erbjuda eller om dessa avböjs ska en 
turordning fastställas. En stor del av de MBL-förhandlingar som nämnts upptas 
av diskussioner turordning, kvalifikationer för fortsatt arbete samt möjligheten 
att träffa en överenskommelse om turordning. En överenskommelse om 
turordning som träffas för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att bibehålla för 
verksamheten mest lämpliga personal är beklagligtvis oftast förenad tidsutdräkt 
och kostnader för arbetsgivaren. Uppsägningarna ska ske i enlighet med den 
avtalsturlista parterna var överens om i förhandlingen. Om parterna ej enats om 
någon avtalsturlista ska uppsägningarna ske enligt lagens regler om ”sist in – 
först ut”. Det innebär att en anställd med längre anställningstid ges företräde till 
fortsatt anställning framför en anställd med kortare anställningstid. Detta under 
förutsättning att den anställde med längre anställning har tillräckliga 
kvalifikationer för aktuell befattning. Det innebär att medarbetare med längre 
uppsägningstid ska erbjudas de tjänster som innehas av medarbetare med 
kortare anställningstid. De som erbjuds de nya tjänsterna har rätt till skälig 
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betänketid, ca en vecka. Är det många medarbetare som får 
omplaceringserbjudanden så kan samtal och betänketid ta längre tid. Av skäl 
som nämnts under omplacering ovan kan det ta tid att slutligt fastställa vem som 
kommer att få vilket jobb. 

Tidsåtgång: Ca en vecka till en månad. 

Verkställa uppsägningar 

Efter genomförd och avslutad förhandling överlämnas de skriftliga 
uppsägningsbeskeden till berörda medarbetare. Tidsåtgången varierar beroende 
på hur många som berörs. Ytterligare tidsutdräkt föreligger då det inte är möjligt 
att överlämna beskedet personligen. Enligt LAS ska i sådant fall 
uppsägningsbeskedet skickas med rekommenderat brev och anses mottagen 10 
dagar efter att brevet lämnas in hos postombud. Det innebär att 
uppsägningstiden börjar löpa 10 dagar senare. För medarbetare som är på 
föräldraledighet eller semester, anses uppsägning skett tidigast dagen efter det 
att föräldraledigheten/semestern upphörde. 

Tidsåtgång: Ca en vecka till en månad. Vid föräldraledighet och semester 
betydligt längre tid.  

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden regleras i kollektivavtalen och många gånger förlängs de i 
enskilda anställningsavtal.  

Uppsägningstid enligt kollektivavtal 

Anställningstid Uppsägningstid 

Mindre än 1 år 1 månad 
1-6 år 3 månader 
6-8 år 4 månader 
8-10 år 5 månader 
Mer än 10 år 6 månader 

När en medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist har uppnått 55 års 
ålder och har 10 års anställningstid förlängs uppsägningstiden med ytterligare 6 
månader till 12 månader.  
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Uppsägningstid enligt enskilda anställningsavtal 

Det är vanligt förekommande att medarbetare och arbetsgivare kommer överens 
om en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. För chefer är det vanligt 
förekommande med sex månaders uppsägningstid.  

Koncernförhållande 

Arbetstagare som utan uppehåll bytt anställning genom att övergå från en 
arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig den 
sammanlagda anställningstiden om det vid tidpunkten för övergången handlar 
om bolag i samma koncern. Då det inom vårdsektorn är vanligt att medarbetare 
byter anställning inom koncernen får medarbetarna per automatik ofta en lång 
anställningstid. 

Övergång av verksamhet 

Detsamma som vid koncernförhållande gäller beträffande 
anställningstid/uppsägningstid vid övergång av verksamhet. Då vårdföretag ofta 
är föremål för övergång av verksamhet får medarbetarna per automatik ofta en 
lång anställningstid och därmed långa uppsägningstider.  

Tidsåtgång: En månad till ett år.  

Erfarenheter av tidigare driftsinskränkningar 

Vårdföretagarna biträder många av sina medlemmar vid driftinskränkningar, 
både genom rådgivning och direkt medverkan. Erfarenheten visar att en mindre 
driftsinskränkning som rör ett fåtal medarbetare kan vara genomförd så att 
omplacering, MBL-förhandling med mera kan vara avslutad inom loppet av en 
månad. Varefter uppsägning kan verkställas och uppsägningstid börjar löpa. Vid 
mer omfattande driftsinskränkningar däremot är det inte ovanligt att 
hanteringen före uppsägning kan verkställas kan ta så lång tid som sex månader.  

 

/Linn Bentley, Förhandlingschef Vårdföretagarna  2018-09-14 
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Utlåtande ang. tolkningen av vårdgivarbegreppet i Skatteverkets utkast till ställningstagande  

Begreppet ”vårdgivare” är centralt inom den medicinska rätten, och utgör den ansvarsnivå där 

merparten av det medicinrättsliga ansvaret finns förankrat. Trots dess centrala ställning är det dock 

förknippat med oklarheter och än så länge obesvarade frågor. Regelverket anger genomgående att 

med vårdgivare avses en juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. Vilken bakomliggande 

civilrättslig eller förvaltningsrättslig förpliktelse som ligger till grund för att vården kommit till stånd 

(eller huruvida någon sådan förpliktelse överhuvudtaget existerar) har alltså ingen betydelse för 

placeringen av vårdgivaransvaret. Vårdgivaransvar uppkommer när hälso- och sjukvård bedrivs, 

oavsett bakgrunden till vården. 

I dagsläget finns ingen närmare definition av när en juridisk person anses ”bedriva” hälso- och 

sjukvård, vilket sannolikt är en konsekvens av att de centrala delarna av den medicinska rätten härrör 

från en tid då mångfalden bland privata hälso- och sjukvårdsutövare var mycket begränsad jämfört 

med moderna förhållanden. Bestämmelserna utgår därför ifrån att en och samma part ansvarar för 

hela patientens vårdprocess, och talar genomgående om ”vårdgivaren” i singularis. Det finns därför 

ingen redan existerande modell för klargörandet av vårdgivaransvar då flera parter agerar i nära 

samverkan.  

Mot denna bakgrund är det olyckligt att förslaget till ställningstagande genomgående använder 

formuleringen ”vårdgivare gentemot patienten” som beteckning för den part som anses ha 

vårdgivaransvaret. Noterbart är till en början att den svenska medicinska rätten är utformad som 

skyldighetslagstiftning, inte rättighetslagstiftning. De många förpliktelser som vårdgivaren har ska 

visserligen fullgöras gentemot patienter, men gäller ytterst gentemot staten (representerad av IVO), 

inte patienterna. Förståelse för denna grundläggande förutsättning är helt fundamental för att nå en 

begreppsbildning som harmonierar med den medicinrättsliga miljön. Vårdgivaransvaret kan alltså, 

oavsett de oklarheter som konstaterats ovan, inte i något avseende beskrivas som ett ansvar 

”gentemot patienten”.  

Den tolkningsmodell som beskrivs i utkastet verkar utgå från två antaganden: (1) att vårdgivaransvar 

uppkommer om, och endast om, en enskild aktivt väljer att bli patient hos vårdgivaren (se 

formuleringen ”direkt till patienten”, utkastet s. 5) och (2) den part som enligt (1) är vårdgivare bär 

vårdgivaransvaret även för delar av patientens vård som bedrivs av andra parter enligt civilrättsligt 

avtal med vårdgivaren. Denna kontraktuella definition av vårdgivarbegreppet riskerar därför att 

skapa ett intryck av att vårdgivaransvaret för en och samma faktiska vårdsituation kan fördelas 

godtyckligt mellan parterna med användning av civilrättsliga avtal, ett perspektiv som är främmande 

för den medicinrättsliga doktrinen.       

Det avgörande för den föreslagna definitionen synes alltså vara att en vårdgivare har någon typ av 

direkt förhållande med patienten. Som beskrivits i första stycket ovan är detta inte korrekt, då 
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vårdgivare är den juridiska person som utför vårdåtgärder beträffande patienten, oavsett skälet 

därför.  

Utkastet innehåller dock även skrivningar som ger intryck av en mer pragmatisk vårdgivardefinition, 

då det nämner att en ”vårdgivare gentemot patienten” ”ansvarar för arbetsledning, bestämmer 

arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna” och har en ”egen organisatorisk struktur” (s. 5). 

Denna ansats till definition är mer i linje med medicinrättslig praxis och praktiskt medicinskt arbete. 

Det måste dock, mot bakgrund av vad som sagts ovan, påpekas att mängden och variationen hos de 

juridiska krav som ställs på hälso- och sjukvården i så hög grad är beroende av de enskilda 

vårdgivarnas förutsättningar, att den generella utformningen av dessa formuleringar skulle göra dem 

mycket svåra att tillämpa i praktiken.  

Sammanfattningsvis saknar den av Skatteverket föreslagna vårdgivardefinitionen stöd i den 

medicinska rätten. Ett ställningstagande i linje med förslaget kan därför förväntas leda till förvirring, 

tillämpningsproblem och rättsosäkerhet hos verksamheter som köper eller säljer medicinska tjänster.  
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