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Angående regeringens beslut om 

vårdmomskompensationen 

Av regeringens beslut om vårdmomskompensationen framgår att regionerna ska 

rekvirera medel i syfte att omförhandla ingångna avtal med de privata vårdgivare som 

utför hälso- och sjukvård under hälso- och sjukvårdslagen och vars verksamheter 

påverkats negativt av vårdmomsens konsekvenser. Regeringens beslut innehåller inte 

några närmare riktlinjer för hur hanteringen av vårdmomsen ska ske eller vilka avtal 

som ska omförhandlas.  

Fysioterapeuterna är av uppfattningen att alla privata utförare i hälso- och sjukvården 

som har avtal med regioner och vars verksamheter fördyrats med anledning av 

vårdmomsen bör omfattas av regeringens beslut och ha rätt att ta del av statsbidraget. 

Detta inkluderar således inte enbart utförare vars avtal faller in under lagen (2008:962) 

om valfrihetssystem, LOV, utan även dem som verkar inom ramen för lagen 

(1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, och, i förekommande fall, utförare vars 

avtal baseras på lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.  

När vårdgivare som verkar inom ramen för LOF ingick så kallade samverkansavtal med 

regioner var situationen en annan vad gäller Skatteverkets syn på vårdmoms. 

Vårdmomsproblematiken har således medfört kraftigt ökade kostnader som ligger 

utanför dessa vårdgivares kontroll. Det finns nu en påtaglig risk att många av dessa 

utförare går i konkurs om de inte tilläts ta del av momskompensationen. Detta vore inte 

enbart förödande för berörda bolag och de individer som driver dem, utan även för 

vårdkontinuiteten och tillgången till vård och, i förlängningen, utgöra en påtaglig 

kostnad för samhället.  

Samtidigt har Fysioterapeuterna fått indikationer på att privata utförare verksamma 

inom ramen för LOF på vissa håll i landet redan fått besked om att de inte kommer att 

omfattas av rätten till momskompensation då deras avtal, enligt regionen, inte går att 

omförhandla. 
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Fysioterapeuterna hoppas att regeringen kan komplettera beslutet om 

vårdmomskompensationen med ett förtydligande kring vilka utförare som har rätt 

att få sina avtal omförhandlade och att regeringen är av uppfattningen att även 

utförare verksamma inom ramen för LOF kan omfattas av statsbidraget. 

Fysioterapeuterna hoppas även att regeringen kan uppdra åt SKR att ta fram tydliga 

och transparenta riktlinjer för hur momskompensationen ska fördelas. 

 

      Med vänlig hälsning 

 

   
Stefan Jutterdal 

Förbundsordförande  
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