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Ersättningsetablering – Anmälan om försäljning 
Anmälan att försälja verksamhet ska göras på bifogad blankett. Vid behov 
beskriv verksamheten i en bilaga och uppge alla omständigheter som kan 
vara av nytta för en presumtiv köpare.  

I korthet går ersättningsetablering till enligt följande: 

1. Anmälan om försäljning inkommer till Region Kalmar län.

2. Vid behov begärs komplettering

3. Annonsering sker cirka två veckor efter komplett inkommen anmälan.
Annonsen om ersättningsetablering ligger ute cirka åtta veckor via
regionens funktion för elektronisk annonsering.

4. Prövning av anbud tar cirka en till två veckor efter att
annonseringstiden gått ut.

5. Tilldelningsbeslut undertecknas av planeringsdirektören

6. Överlåtelseavtal ska tecknas mellan köpare och säljare. Kopia skickas
till Region Kalmar län.

7. Säljaren ska skriftligen säga upp sin rätt till ersättning enligt
LOL/LOF senast åtta veckor före avslutsdatum och skicka
uppsägningen till Regionstab, Samordning hälso- och sjukvård.
Slutdatum ska vara senast dagen innan det nya samverkansavtalet
träder i kraft.

8. När avtal är tecknat och säljaren sagt upp sin etablering tecknas
samverkansavtal mellan köpare och Region Kalmar län

9. Köparen skickar in startanmälan senast sex veckor före verksamheten
startar

10. När regionen fått startanmälan skickas information till köparen om
vad som krävs för att bedriva verksamhet och få ersättning.

11. Enligt offentlighetsprincipen är uppgifter om försäljning offentliga.
Detta innefattar exempelvis namn på köpare och säljare liksom
försäljningssumman.
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Den sammantagna processen från inkommen anmälan till verksamhetsstart 
för övertagande vårdgivare beräknas ta minst sex månader.  

Skicka in din anmälan till:   
Region Kalmar län 
Regionservice upphandling 
Regionjurist Torbjörn Karlsson 
Box 601 
391 26 Kalmar  

Mer information 
Har du frågor kontakta regionjurist Torbjörn Karlsson, tfn 0490-862 94, 
torbjorn.karlsson@regionkalmar.se  
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