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Betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – 

stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 

(SOU 2021:71) 

 

Förvaltningsrätten lämnar följande synpunkter.  

 

Enligt den föreslagna bestämmelsen i 4 kap. 5 § ska tillsynsmyndigheten kunna 

upphäva kommuners och regioners beslut om de inte har beaktat ett eller flera 

riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet i tillräcklig utsträckning. I avsnitt 

10.5.3 ges en översikt över områden som regioner och kommuner kan behöva 

beakta. De bedömningar som kan komma att göras av om tillsynsmyndigheten 

haft rätt att upphäva en kommuns eller regions beslut kan i många fall påverka 

politiskt fattade beslut. Förvaltningsrätten anser därför att det vore lämpligare 

att sådana beslut överklagas till regeringen. Om det slutligen blir på det viset 

som föreslås av utredningen anser förvaltningsrätten att förvaltningsdomstolar-

na i och för sig har kompetens att hantera sådana överklaganden. Möjligen bör i 

detta sammanhang ytterligare övervägas betydelsen av att partsställningen i 

dessa nya mål kommer att vara kommun eller region mot staten (genom en 

myndighet) att jämföra med att det i de mål som av utredningen nämns som 

exempel i regel är en enskild som överklagar ett beslut med en myndighet eller 

kommun som motpart.  

Dessutom kan antas att målen bör hanteras skyndsamt, och vilka implikationer 

detta kan få bör beaktas i det fortsatta arbetet med förslaget. 

Det framgår inte i betänkandet att de allmänna förvaltningsdomstolarna 

kommer att tilldelas resurser för att hantera de mål som ska överklagas till 

förvaltningsdomstolarna, eller att någon konsekvensanalys är gjord med 

avseende på domstolarna. Om beslut enligt 4 kap. 5 § ska överklagas till en 

allmän förvaltningsdomstol kan antas att det inte blir en omfattande mål-

tillströmning rent antalsmässigt, däremot kan målen bli omfattande och ta 

mycket tid och resurser i anspråk. De allmänna förvaltningsdomstolarna 

behöver därför tilldelas nödvändiga resurser för att målen ska kunna avgöras 

med kvalitet och effektivitet. 
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Oavsett vilken myndighet som utses till tillsynsmyndighet är det viktigt att den 

myndigheten tillförs erforderlig kompetens och resurser för uppdraget, beaktat 

kompetens att föra process i domstol. 

I övrigt har förvaltningsrätten inte några invändningar mot bedömningarna 

eller förslagen i betänkandet. 

____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Cecilia Mauritzon efter 

föredragning av föredragande juristen Christina Karlström.  

 

 

Cecilia Mauritzon 

 

           Christina Karlström  


