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PART Kronans Droghandel Apotek AB 

Box 30094 
104 25 Stockholm 
  

 
 
 
 
SAKEN 
 
Uppföljning av förbud vid vite; fråga om avskrivning 
 
BESLUT 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avskriver ärendet från vidare 
handläggning. 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
TLV förbjöd den 5 juli 2010 Kronans Droghandel Retail AB (org. nr 556786-3492) – 
numera Kronans Droghandel Apotek AB (org. nr 556787-2048) – i det följande 
omnämnt som Kronans Droghandel, vid vite att vid försäljning av dels sådana 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och som inte avses i 7 b § lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen), dels sådana varor som 
avses i 18 § förmånslagen, registrera poäng för sina kunders räkning inom ramen för 
Coop Med Mera Premieprogram.  
 
Kronans Droghandel överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog 
överklagandet den 22 mars 2011. Kronans Droghandel överklagade 
förvaltningsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm avslog överklagandet den 
15 februari 2012. Kronans Droghandel överklagade kammarrättens dom. Högsta 
förvaltningsdomstolen beslutade den 12 september 2012 att inte bevilja 
prövningstillstånd. Kammarrättens dom vann då laga kraft. 
 
TLV har senare anmodat Kronans Droghandel visa att förbudet efterlevts. Kronans 
Droghandel har bland annat meddelat att Kronans Droghandel inte längre ger åter-
bäring, poäng eller premier för läkemedel eller andra varor som ingår i högkostnads-
skyddet, samt att Kronans Droghandel har sagt upp avtalet med Med Mera Bank 
beträffande premieprogrammet så att det upphör från och med den 1 juli 2014. 
 
SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Bland annat mot bakgrund av att Kronans Droghandel nu får anses ha efterkommit 
förbudet anser TLV att det inte längre finns skäl att ansöka om utdömande av vite. 
Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning. 
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Detta beslut har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Föredragande har varit 
juristen Marit Carlsson. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Leif 
Lundquist, avdelningschefen Inger Erlandsson  och utredaren Anna Montgomery 
deltagit. 
 
 
 
 
Sofia Wallström 

 
Marit Carlsson 


