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I ekonomin ger en handling, en vana, en institution, 

en lag, inte bara en effekt, utan en hel serie av 

effekter. Av dessa effekter är det bara den första som 

är omedelbar; den visar sig på samma gång som sin 

orsak, och man ser den. De andra följer först senare, 

och man ser dem inte. Man får vara glad om man 

förutser dem. 

Det finns egentligen bara en skillnad mellan en dålig 

och en bra ekonom: den dålige nöjer sig med den 

synliga effekten, medan den gode räknar med både 

den synliga effekten och de som måste förutses. 

Men den här skillnaden är enorm, för det är nästan 

alltid så att när den omedelbara konsekvensen är 

förmånlig, så är de senare konsekvenserna 

förödande, och vice versa. Därav följer att den 

dålige ekonomen strävar efter ett omedelbart gott 

som följs av ett större ont. Den gode ekonomen 

däremot strävar efter ett större gott på lång sikt, till 

priset av något litet ont idag. 

– Frédéric Bastiat  
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SAMMANFATTNING 

Kommuner ska inte med ojusta medel slå ut privata aktörer från marknaden till 

konsumenters förfång. Den 1 januari 2010 infördes regler om konkurrensbegränsande 

offentlig säljverksamhet (KOS) som ett verktyg för att lösa konflikter som uppstår när 

offentliga och privata aktörer möts på marknaden. Vid tiden för författandet av den här 

uppsatsen har KOS-reglerna varit i kraft i drygt fyra år. Användningen av reglerna har 

emellertid varit låg, och i dagsläget finns ännu bara en lagakraftvunnen dom. Samtidigt 

pekar resultatet av flera rapporter samt de stämningsansökningar som lämnats in 

angående konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet på att problemen med 

KOS kvarstår. I uppsatsen diskuterar jag varför och hur regelverket bör ändras för att 

reglerna ska få det genomslag de förväntades få vid införandet. Jag anlägger också ett 

näringsfrihetsperspektiv på regleringen av KOS. Näringsfriheten är helt central för att 

nå målet om effektiv konkurrens, men har hamnat i skymundan i diskussionen om KOS. 

Jag presenterar två lösningsförslag på problemen med KOS. För det första bör konflikt-

ytorna minskas genom att den kommunala kompetensen inskränks så att kommunala 

och privata aktörer mer sällan möts på samma marknader. Detta kan göras genom att ett 

lämplighetskriterium införs vid bedömningen av om kommunal kompetens föreligger. 

För det andra bör, om den kommunala kompetensen inte inskränks, i vart fall åtgärder 

göras för att skapa förutsättningar för ökad konkurrensneutralitet genom att tvinga 

kommunala aktörer att konkurrera på samma villkor som privata. Detta kan ske genom 

att ett krav på särredovisning av kommunal säljverksamhet införs i kombination med att 

subventioner till sådan säljverksamhet förbjuds. 

Definitionen av den kommunala kompetensen är föråldrad och bör uppdateras till att 

passa moderna förhållanden. Anledningarna är flera. För det första har rättigheter 

generellt sett fått större betydelse än tidigare, och näringsfriheten tar plats i såväl EU:s 

primärrätt som i svensk grundlag. För det andra talar den ekonomiska teorin bakom den 

europeiska konkurrensrätten, ordoliberalismen, för största möjliga ekonomiska frihet 

och emot alla former av statlig intervention. För det tredje har Sverige utvecklats mot att 

bli mer och mer av en marknadsstat, där en fri marknad anses leda till störst välstånd 

och näringsfriheten är helt central för att uppnå ett tillstånd av effektiv konkurrens och 

en fri marknad.  



5 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 

1. INLEDNING 7 

1.1. KONKURRENSBEGRÄNSANDE OFFENTLIG SÄLJVERKSAMHET – ETT PROBLEM? 7 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 9 

1.3. AVGRÄNSNINGAR 10 

1.4. METOD OCH MATERIAL 10 

1.5. DISPOSITION 11 

2. NÄRINGSFRIHETEN 12 

2.1. ALLMÄNT OM SKYDDET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER 12 

2.2. ÖVERSIKT ÖVER DET KONSTITUTIONELLA SKYDDET FÖR NÄRINGSFRIHETEN 12 

2.3. NÄRINGSFRIHETENS NÄRMARE INNEBÖRD 14 

2.4. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM NÄRINGSFRIHETEN 15 

3. KONKURRENSRÄTT OCH KOS 16 

3.1. ALLMÄNT OM KOS-REGLERNAS PLACERING 16 

3.2. KONKURRENSRÄTTENS SYFTEN OCH SKYDDSINTRESSEN 16 

3.3. BEGREPPEN KONKURRENSBEGRÄNSNING OCH EFFEKTIV KONKURRENS 16 

3.4. NÄRINGSFRIHETEN I DEN ORDOLIBERALA SKOLAN 18 

3.5. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM KLASSISK KONKURRENSRÄTT OCH KOS 19 

4. OSUND KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET 19 

4.1. GRUNDLÄGGANDE PROBLEM MED KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET 19 

4.1.1. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OFFENTLIG OCH PRIVAT SÄLJVERKSAMHET 19 

4.1.2. OLIKA DRIVKRAFTER BAKOM OFFENTLIG OCH PRIVAT SÄLJVERKSAMHET 20 

4.1.3. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM PROBLEMEN MED KOS 22 

4.2. ALLMÄNT OM KOS-REGLERNA 23 

4.3. REKVISITEN I KONKURRENSLAGEN 3:27 23 

4.3.1. ÖVERSIKT ÖVER REKVISITEN 23 



6 

 

4.3.2. OFFENTLIG AKTÖRS SÄLJVERKSAMHET 24 

4.3.3. KONKURRENSBEGRÄNSNING 25 

4.3.3.1. Allmänt om konkurrensbegränsningar 25 

4.3.3.2. Snedvridning 25 

4.3.3.3. Hämmande 26 

4.3.4. RÄTTFÄRDIGANDE AV KONKURRENSBEGRÄNSNINGAR 27 

4.3.4.1. Allmänt om rättfärdigande 27 

4.3.4.2. Kommunal kompetens 28 

4.3.4.3. KOS-reglernas inverkan på den kommunala kompetensen 30 

4.3.4.4. Särskilt om kommunal prissättning och självkostnadsprincipen 30 

4.4. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM PROBLEMEN OCH REGLERNA 31 

5. KKV:S PRAXIS 32 

5.1. ÖVERSIKT ÖVER KKV:S PRAXIS 32 

5.2. RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA-MITT, STOCKHOLMS TINGSRÄTT MÅL T 7924-11 32 

5.3. SKELLEFTEBUSS, STOCKHOLMS TINGSRÄTT MÅL T 8160-11 34 

5.4. MÄLARENERGI, KKV STÄMNINGSANSÖKAN DNR 438/2011 35 

5.5. STRÖMSTADS BADANSTALT, KKV STÄMNINGSANSÖKAN DNR 628/2012 37 

5.6. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM KKV:S PRAXIS 38 

6. KOS-REGELVERKET DE LEGE FERENDA 39 

6.1. INLEDANDE ANMÄRKNINGAR OM FÖRSLAGEN 39 

6.2. LÖSNINGSFÖRSLAG 1: BEGRÄNSA DEN KOMMUNALA KOMPETENSEN 40 

6.2.1. DEFINITIONEN AV DEN KOMMUNALA KOMPETENSEN ÄR FÖRÅLDRAD 40 

6.2.2. ANLEDNINGAR TILL ATT BEGRÄNSA DEN KOMMUNALA KOMPETENSEN 42 

6.2.3. INFÖR ETT LÄMPLIGHETSKRITERIUM FÖR KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET 42 

6.2.4. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM LÖSNINGSFÖRSLAG 1 43 

6.3. LÖSNINGSFÖRSLAG 2: ÖKA MÖJLIGHETERNA FÖR LIKA VILLKOR 43 

6.3.1. INLEDANDE KOMMENTARER ANGÅENDE SJÄLVKOSTNADSPRINCIPEN 43 

6.3.2. GENERELLT UNDANTAG FRÅN SJÄLVKOSTNADSPRINCIPEN 44 

6.3.3. KRAV PÅ SÄRREDOVISNING OCH FÖRBUD MOT SUBVENTIONER 45 

6.3.4. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM LÖSNINGSFÖRSLAG 2 47 

7. AVSLUTANDE KOMMENTARER 47 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 48 



7 

 

1. INLEDNING 

1.1. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet – ett problem? 

Skattepengar ska inte användas för att konkurrera ut entreprenörer och skada 

konkurrensen på marknaden till konsumenters förfång. Den 1 januari 2010 infördes, 

efter 15 år av diskussioner, nya regler i konkurrenslagen (2008:579) för att få bukt på 

osund konkurrens från kommuner och andra offentliga aktörer som inte har kunnat an-

gripas med de ”klassiska” förbudsreglerna.
1
 De nya reglerna om konkurrensbegränsande 

offentlig säljverksamhet (KOS)
 2

 kallas ibland ”konfliktlösningsreglerna” då de innebär 

en möjlighet att lösa konflikter på marknaden som uppstår när offentliga aktörer 

bedriver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer. KOS-reglerna är tänkta att 

väga och balansera konkurrensproblemen som uppstår vid sådan säljverksamhet mot 

möjligheten att ta hänsyn till andra allmänna intressen än konkurrensintresset.
3
 

Konkurrensverket (KKV) har dock under de snart fyra år
4
 som KOS-reglerna varit i 

kraft ansökt om stämning endast i sex fall, varav bara två lett till domar i Stockholms 

tingsrätt. Det är långt under de förväntningar som byggts upp inför bestämmelsernas 

införande.
5
 Den låga användningen av reglerna aktualiserar frågan om det idag ens finns 

något problem med konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 

Vid reglernas införande beskrev regeringen en problembild delvis baserad på rapporter 

från KKV, Svenskt Näringsliv och Företagarna.
6
 Många, bland annat KKV,

7
 var hopp-

fulla inför det verktyg som skapades för att stävja problemen med osund offentlig 

konkurrens. Såhär drygt fyra år senare är KKV relativt nöjt med lagändringens effekter 

med hänvisning till den självsanerande effekt regeln givit upphov till. KKV förklarar 

det faktum att det har dragit förhållandevis få fall till domstol med att offentliga aktörer 

har anpassat sig till de nya reglerna och på eget initiativ har upphört med konkurrens-

                                                 
1
 Prop. 2008/09:231, s. 30 och 33. Med de ”klassiska” förbudsreglerna menas förbuden mot konkurrens-

begränsande samarbete i konkurrenslagen 2:1 och förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 2:7. 

Offentlig säljverksamhet innebär ett ensidigt agerande, som inte kan definieras som ett konkurrens-

begränsande samarbete, och det är relativt sällan den offentliga verksamheten har en dominerande 

ställning på marknaden. 
2
 KOS-reglerna finns i konkurrenslagen 3:27-32. 

3
 Prop. 2008/09:231, s. 33. 

4
 1 januari 2010 till 20 december 2013, då denna uppsats färdigställdes. 

5
 Se prop. 2008/09:231, s. 28, där det framgår att remissinstanser såg den nya regeln som ett betydelsefullt 

verktyg.  
6
 Prop. 2008/09:231, s. 14. 

7
 Se KKV:s generaldirektör Dan Sjöbloms uttalanden:  

http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/Debattartikel_gotlandstidningar091229.pdf_2.pdf.  

http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/Debattartikel_gotlandstidningar091229.pdf_2.pdf
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begränsande verksamhet.
8
 Företagarna å andra sidan kom i juli 2013 med en rapport 

som visade att 18 procent av småföretagarna upplever att de utsätts för osund offentlig 

konkurrens. Det är lika stor andel som i Företagarnas rapport från år 2008.
9
 Den fort-

satta problematiken med KOS diskuterades också under ett seminarium anordnat av 

KKV i Almedalen i juli 2013 där flera paneldeltagare vittnade om fortsatta svårigheter 

för företagare.
10

 Det finns således skäl att anta att problemet fortfarande existerar, den 

självsanerande effekten till trots.  

Företagarnas rapporter är intressanta också på den grunden att de tar avstamp i den 

enskilda näringsidkarens situation. I den rättsliga bedömningen av KOS är annars 

konsumentintresset och samhällsintresset de centrala skyddsintressena.
11

 Näringsidkares 

intressen tas på sin höjd upp som stödintresse på vägen mot ett effektivt konsument-

skydd.
12

 Detta är märkligt med tanke på det skydd som näringsfriheten har i såväl 

svensk grundlag som i EU:s primärrätt och i Europakonventionen (EKMR).
13

 

När man pratar om att väga olika intressen mot varandra på det sätt som beskrivs ovan, 

strävar man egentligen efter en lösning som på sikt kommer att gynna samtliga 

intressen. All offentlig verksamhet syftar i grund och botten till att skapa ett så anstän-

digt samhälle som möjligt för dem som utgör samhället, nämligen individerna. För att 

konkretisera och göra denna filosofiska strävan praktiskt användbar delar man upp sam-

hället i olika skyddsintressen. Den kanske tydligaste skiljelinjen är den mellan det 

kollektiva och det individuella intresset.  

När man pratar om kollektiva intressen, sådana som gynnar oss alla, är det dock lätt att 

stirra sig blind på det man ser. En kollektiv åtgärd har nästintill alltid tydliga positiva 

                                                 
8
 Se KKV:s generaldirektör Dan Sjöbloms uttalanden:  

http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/artikel_Dan_S_offentlig_saljverksamhet_110822.pdf.  
9
 Företagarna, Rapport – Osund konkurrens, fortfarande ett problem för små företag, juli 2013. 

Rapporten finns att hämta på:  

http://www.foretagarna.se/PageFiles/13632/Rapport%20Osund%20konkurrens%20-

%20fortfarande%20ett%20problem%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20f%C3%B6retag%20-

%20pdf%203.pdf.  

Se även artikel från juli 2013:  

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.515765/osjysst-konkurrens-fortfarande-ett-problem. 
10

 Seminariet gick under namnet ”Det offentliga ska inte slå undan benen på privata företag” och finns 

att ta del av på: http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=9088.  
11

 Propositionen talar om konkurrensintresset och samhällsintresset och aldrig direkt om enskilda 

näringsidkares intresse. Se t.ex. prop. 2008/09:231, s. 37 ff. 
12

 Hedelin, s. 108, tolkar dock förarbetena som att de är utformade för att i praktiken tydliggöra det 

konkurrentskyddssyfte som ”uppenbarligen” ligger bakom regeln i KL 3:27. 
13

 Regeringsformen 2:17 st. 1 respektive Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

artikel 16 och Europakonventionen artikel 6.1. 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/artikel_Dan_S_offentlig_saljverksamhet_110822.pdf
http://www.foretagarna.se/PageFiles/13632/Rapport%20Osund%20konkurrens%20-%20fortfarande%20ett%20problem%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20f%C3%B6retag%20-%20pdf%203.pdf
http://www.foretagarna.se/PageFiles/13632/Rapport%20Osund%20konkurrens%20-%20fortfarande%20ett%20problem%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20f%C3%B6retag%20-%20pdf%203.pdf
http://www.foretagarna.se/PageFiles/13632/Rapport%20Osund%20konkurrens%20-%20fortfarande%20ett%20problem%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20f%C3%B6retag%20-%20pdf%203.pdf
http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.515765/osjysst-konkurrens-fortfarande-ett-problem
http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=9088
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effekter. En kommuns beslut att starta och driva ett gym i den lokala simhallen har 

många direkta och gynnsamma effekter för kommuninvånarna. Ett gym skapar arbets-

tillfällen, ett rikare fritidsliv och kanske möjligheten till en bättre hälsa. Men det är bara 

det man ser. 

Det man inte ser är att skattekassan har blivit mindre, att en privat näringsidkare har gått 

miste om en möjlighet att starta sitt eget gym och att alla på längre sikt kan komma att 

få det sämre. Som jag uppfattat KOS-reglerna handlar de på ett filosofiskt plan om att 

beakta det man inte ser. Reglerna tar sikte på att meddela förbud mot fortsatta 

beteenden som riskerar att skada konkurrensen på längre sikt.
14

 Ett tydligare 

hänsynstagande till näringsfriheten och näringsidkares individuella rättigheter kan enligt 

mig specificera det man inte ser, och bidra till en effektivare tillämpning av KOS-

reglerna. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen har i huvudsak två syften. Jag vill dels analysera hur regelverket kring KOS 

kan förändras för att KOS-reglerna ska få det genomslag som många hoppats på, dels 

anlägga ett näringsfrihetsperspektiv på problematiken med KOS. Uppsatsen syftar till 

att besvara följande frågor: 

1. Hur kan regelverket kring KOS förändras för att göra reglerna mer effektiva 

och ändamålsenliga?  

2. Vad kan ett näringsfrihetligt perspektiv tillföra debatten om KOS? 

Den andra frågan ska ses mot bakgrund av att debatten om KOS främst kretsar kring två 

intressen som lyfts upp som motstående i den rättsliga bedömningen av kommunal 

näringsverksamhet – konsumentintresset och samhällsintresset. KOS-reglerna är 

konfliktlösningsregler som syftar till att lösa konflikten mellan konkurrensrätten (som 

grundas på konsumentintresset) och kommunalrätten (som grundas på samhälls-

intresset).
15

 Den grundläggande rätten till att bedriva näring framförs dock sällan som 

ett intresse att beakta vid bedömningen av KOS. Jag vill därför undersöka vad ett 

näringsfrihetligt perspektiv skulle kunna tillföra bedömningen av KOS.  

                                                 
14

 Prop. 2008/09:231, s. 33. 
15

 Prop. 2008/09:231, s. 31. 
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1.3. Avgränsningar 

Uppsatsens titel ”Osund kommunal säljverksamhet och näringsfriheten” signalerar två 

avgränsningar. Bara säljverksamhet och inte annan typ av näringsverksamhet berörs, 

vilket innebär att upphandlingsfrågor och frågor om myndighetsutövning faller utanför 

syftet. Vidare ligger fokus på kommunal säljverksamhet. Av de offentligt ägda bolagen 

är de kommunala bolagen överlägset flest.
16

 Jag har därför anledning att anta att de 

flesta problemen finns där. 

Av utrymmesskäl gör jag ingen utredning av KOS-reglernas förhållande till EU-rätten, 

även om detta skulle kunna ha relevans i olika situationer. Det innebär bland annat att 

jag inte tar upp den intressanta frågan om förhållandet mellan det EU-rättsliga begreppet 

”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” (som återfinns i exempelvis fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 106.2 och utgör undantag från viss 

konkurrensrättslig reglering i fördragen) och undantaget för allmänna intressen i KOS-

reglerna.
17

 I den delen utgår jag således bara från nationell rätt.
18

  

1.4. Metod och material 

Min framställning syftar till att identifiera och avhjälpa de största problemen med KOS, 

samt att anlägga ett näringsfrihetsperspektiv på regleringen. Utgångspunkten för min 

metod är därför genomgående att reglerna bör få det genomslag som förväntades vid 

införandet. Metoden är alltså normativ. Jag har beaktat material publicerat fram till och 

med 13 december 2013. 

Förarbeten, praxis och doktrin ligger till grund för min tolkning av rättsläget. Det bör 

sägas att praxis angående KOS-reglerna är mycket skral. I skrivande stund finns inga 

prejudicerande domar och bara en lagakraftvunnen dom. Mina resonemang kring praxis 

får ses i ljuset av detta. Jag vill dock påpeka att det förflutit relativt lång tid sedan 

                                                 
16

 Antalet offentligt ägda företag uppgick år 2012 till 2373 stycken, varav 1733 var kommunägda. 

Statistik från Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-

ekonomi-/Finanser-for-den-kommunala-sektorn/Offentligt-agda-foretag/11921/11928/. 
17

 Regeringen har bedömt att det inte finns något gränsdragningsproblem mellan KOS-reglerna och FEUF 

artikel 106.2, se prop. 2008/09:231, s. 44. Se även Hedelin, s. 91 f., som menar att undantaget i artikel 

106 inte har någon betydelse för tillämpningen av den svenska konkurrenslagen. Motsatt ståndpunkt har 

dock framförts av Wehlander, s. 76, som menar att KOS-reglernas försvarbarhetsbedömning givit upphov 

till en dubbelreglering i vissa fall med hänsyn till artikel 106.2. 
18

 Det kan tilläggas att en offentlig utredning, Kommunallagsutredningen, fått i uppdrag att särskilt 

analysera hur den unionsrättsliga regleringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse förhåller sig till 

regleringen av kommunal verksamhet enligt Direktiv 2012:105 – En kommunallag för framtiden. 

Kommunallagsutredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 31 maj 2015. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-ekonomi-/Finanser-for-den-kommunala-sektorn/Offentligt-agda-foretag/11921/11928/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-ekonomi-/Finanser-for-den-kommunala-sektorn/Offentligt-agda-foretag/11921/11928/
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bestämmelsernas införande, så det torde inte vara ”för tidigt” för att dra några slutsatser 

om reglernas tillämpning. 

Särskilt använda källor är prop. 2008/09:231 – Konfliktlösning vid offentlig säljverk-

samhet på marknaden m.m., KKV:s stämningsansökningar och rapporter samt de domar 

som finns angående KOS-reglerna. Även Johan Hedelins bok Kommunal konkurrens-

rätt (2013) används särskilt. Hedelin var år 2008-2012 avdelningschef för KKV:s av-

delning 4 med ett särskilt ansvar för bland annat frågor om KOS.   

Till stöd för mina problemformuleringar använder jag artiklar och rapporter från 

betydelsefulla personer och organisationer så som KKV:s generaldirektör Dan Sjöblom 

och Företagarna. Jag använder också en rapport skriven av Lundbäck och Daunfeldt för 

forskningsinstitutet Ratio. Rapporten är finansierad av KKV. 

Såväl Företagarnas som Lundbäck och Daunfeldts rapporter bygger på studier av 

privata aktörers upplevelser på marknader där de själva konkurrerar med offentliga 

aktörer. De resultat som rapporterna visar är således subjektiva och kan inte tas som 

givna sanningar. Detta angreppsätt för att lära känna och studera en marknad är dock 

etablerat.
19

 Lundbäck och Daunfeldts rapport är särskilt ambitiös och försöker få fram 

ett statistiskt säkerställt resultat. I deras studie har de helt valt bort välfärdsmarknader 

och marknader där värdet av fri konkurrens är politiskt omstritt. 

Då konkurrensrätten har tydliga kopplingar till nationalekonomin har mina slutsatser 

och min argumentation influerats av såväl nationalekonomisk teori som marknads-

filosofi. När jag argumenterar för ett starkare genomslag för näringsfriheten använder 

jag mig av källor som svensk grundlag, EU:s primärkällor, EU-domstolens praxis, eko-

nomisk teori samt ekonomer som till exempel Frédéric Bastiat. 

1.5. Disposition 

Uppsatsen bygger på två tre delar: näringsfriheten, konkurrensrätten och kommunal-

rätten. Utgångspunkten är näringsfriheten. Efter att denna rättighet analyserats övergår 

jag till konkurrensrätten för att diskutera KOS-reglerna. Därefter kopplas reglerna 

samman med kommunalrätten. Efter detta följer en analys av praxis. Slutligen analyse-

ras ett antal lösningar på problemen med KOS. 

                                                 
19

 Se bl. a. Hedelin, s. 137 ff., som presenterar arbetet med marknadsanalyser på det här sättet.  
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2. NÄRINGSFRIHETEN 

2.1. Allmänt om skyddet för grundläggande rättigheter 

Skyddet för grundläggande rättigheter är dynamiskt och måste, för att kunna förstås och 

tillämpas, sättas in i den kontext i vilken det existerar. Särskilt tydligt blir detta vad 

gäller EKMR, och även EU:s rättighetsstadga, som ska tolkas i ljuset av motsvarande 

rättigheter i EKMR.
20

 Rättigheterna i EKMR definieras genom Europadomstolens 

praxis vilken är i ständig utveckling.
21

 

Skyddet för grundläggande rättigheter har ökat på senare tid. Ett konkret exempel (som 

dock inte har direkt materiell relevans för KOS-reglerna) är att rättigheterna i EKMR, 

som för bara tjugo år sedan sågs som ett instrument endast mellan stater, idag kan an-

vändas för att i nationell domstol gottgöra enskilda för kränkningar med ideellt skade-

stånd. Ideellt skadestånd kan numera utgå i svensk domstol för kränkningar av EKMR 

även utan särskilt stöd i svensk lag.
22

 Även skadestånd för kränkningar av EU- och 

EES-rätten kan utgå till enskilda utan stöd i svensk lag.
23

 Frågan om ideellt skadestånd 

ska kunna utgå utan särskilt lagstöd även för kränkningar av rättigheterna i regerings-

formen kommer att avgöras av Högsta domstolen under våren 2014.
24

  

Det sagda illustrerar den ”tysta rättighetsrevolution” som ägt rum i den konstitutionella 

juridiken under de senaste åren.
25

 Det visar på vilket genomslag och vilken dynamik 

som finns i rättighetsjuridiken. Detta blir relevant för reglerna om KOS även om KOS-

reglerna inte ger någon möjlighet till skadestånd för enskilda. Poängen jag vill framföra 

är att rättigheter har blivit mer och mer relevanta inom juridiken. Detta kan få betydelse 

för KOS-reglerna med tanke på den näringsfrihet som finns inbyggd i det konkurrens-

rättsliga systemet. 

2.2. Översikt över det konstitutionella skyddet för näringsfriheten 

Skyddet för näringsfriheten är av konstitutionell karaktär. RF 2:17 st. 1 stadgar följande: 

                                                 
20

 Rättighetsstadgan artikel 52.3. 
21

 Se exempelvis Danelius, s. 17. 
22

 Se till exempel. den banbrytande ”Lundgrendomen” NJA 2005 s. 462 och även NJA 2007 s. 584. 
23

 Se Francovich-doktrinen och NJA 2004 s. 662. 
24

 HD har meddelat prövningstillstånd i mål T 5516-12, Blake Pettersson mot staten, och huvud-

förhandling kommer att hållas under våren 2014.  
25

 Schultz, s. 57. 
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Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda ange-

lägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller 

företag. 

Huvudregeln i svensk rätt är således att all näringsverksamhet som inte är uttryckligen 

förbjuden är tillåten.
26

 Begränsningar av rätten att bedriva näring får inte ske för annat 

än angelägna allmänna intressen. I förarbetena finns ingen definition av vad som anses 

utgöra sådana intressen, utan en bedömning får göras från fall till fall i enlighet med vad 

som anses acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.
27

 Vidare får en begränsning aldrig 

göras i syfte att enbart ekonomiskt gynna vissa personer eller företag. Lagtexten ger här 

uttryck för en likabehandlingsprincip. Som exempel på när detta prövats kan nämnas det 

så kallade Barsebäcksmålet
28

 där Högsta förvaltningsdomstolen prövade om regerings-

beslutet att stänga Barsebäck I, som ägdes av det privatägda bolaget Sydkraft, särskilt 

gynnade det offentligägda konkurrentföretaget Vattenfall (vilket inte ansågs vara fallet).  

Näringsfriheten skyddas vidare av EU:s primärrätt. Rättighetsstadgan artikel 16 stadgar 

följande:
 29

 

Näringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis. 

Enligt Rättighetsstadgan artikel 52 får begränsningar av friheten göras med beaktande 

av proportionalitetsprincipen, om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av all-

mänt samhällsintresse. Redan innan stadgans tillkomst slog EU-domstolen fast att hela 

unionsrätten bygger på principen om näringsfrihet som en allmän rättsprincip.
30

 

Slutligen skyddas rätten att bedriva näring till viss del också av Europakonventionen då 

den utgör en civil rättighet enligt EKMR artikel 6.1.
31

 

                                                 
26

 Bernitz, s. 41. 
27

 Prop. 1993/94:117, s. 51. 
28

 RÅ 1999 ref. 76. 
29

 Observera att Rättighetsstadgan enligt artikel 51 är tillämplig endast när EU-rätt tillämpas. Även om 

detta inte är fallet vid tillämpning av KOS-reglerna har stadgan betydelse för min framställning eftersom 

den visar vilken ställning näringsfriheten har i ett europarättsligt perspektiv, vilket på olika sätt har 

betydelse för den svenska rätten. 
30

 Se exempelvis mål C-4/73 Nold, ECR [1974] 491 och mål C-200/96 Metronome Musik, REG 1998 s. I-

1953. Se även Lebeck, s. 186. Dessutom bör här nämnas etableringsfriheten, en av EU:s fyra grundpelare, 

som stadgas i FEUF artikel 49 och 54 samt den nära koppling som finns mellan näringsfriheten och 

äganderätten som uppmärksammats av EU-domstolen i t.ex. Nold-målet. 
31

 Europadomstolen har slagit fast att rätten att bedriva näring är en civil rättighet, se till exempel 

Europadomstolens dom av den 27 oktober 1987, Pudas mot Sverige, appl. no. 10426/83. Se även 

Danelius, s. 153 ff. 
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2.3. Näringsfrihetens närmare innebörd 

Som jag diskuterar mer ingående i avsnitt 4.1 har den ökade marknadsorienteringen 

inom den offentliga sektorn inneburit att gränsen mellan den offentliga och den privata 

sektorn blivit mindre markerad. Detta innebär att offentlig och privat verksamhet allt 

oftare konkurrerar på marknaden, vilket har lett till vissa konkurrenskonflikter.
32

 

Näringsfriheten får som framgått inte begränsas på vilka grunder som helst. Men vad är 

egentligen en begränsning av näringsfriheten? En tolkning är att bara rena förbud mot 

viss näringsverksamhet, i lag eller förordning, innebär en begränsning.
33

 Enligt min 

mening kan det dock enligt rådande marknadsförhållanden finnas anledning att ge 

termen ”begränsning” en något vidare innebörd.  

Ponera en situation där lagen tillåter ett visst offentligt företag att existera på en mark-

nad som traditionellt sett tillhör det privata näringslivet. På grund av sin ställning som 

offentlig aktör, och med ojusta medel, gör sedan det offentliga företaget det omöjligt för 

privata konkurrenter att existera på marknaden. Är då inte situationen närmast identisk 

med den där det finns ett i lag uppställt förbud för den privata konkurrenten att bedriva 

näringen i fråga? I båda fallen finns en lagregel som innebär att privata näringsidkare 

vägras tillträde till en marknad de som huvudregel har rätt till att verka på. Den offent-

liga aktörens agerande, som möjliggörs av lagstiftning, får i praktiken samma effekt för 

det privata näringslivet som ett förbud. 

Man kan hävda att frihet inte bara innebär frånvaro av tvång, utan även innebär en rätt 

att bli lämnad ifred. Näringsfriheten är kanske inte bara frånvaro av begränsningar, utan 

även frånvaro av offentlig intervention eller inblandning.
34

 Min poäng är att ”begräns-

ning” inte bara kan ta sig uttryck som ett förbud i lag, utan att även faktiska begräns-

ningar till följd av annan lagstiftning än direkt förbudslagstiftning kan omfattas av 

begreppet. 

Jag anser dock inte att all typ av offentlig intervention på marknaden är att betrakta som 

begränsningar av näringsfriheten. En fungerande marknadsekonomi förutsätter enligt 

min mening vissa aktiviteter från det offentligas sida.
35

 Det finns vissa tjänster, till 

exempel underhåll av vägar, som är önskvärda men inte kommer att erbjudas av det 

                                                 
32

 Prop. 2008/09:231, s. 12 f. 
33

 Denna tolkning ligger kanske närmast för handen vid läsning av prop. 1993/94:117, s. 51.  
34

 Smith, Om folkens välstånd och Mill, Om friheten. 
35

 Jämför Coase, s. 18. 
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privata näringslivet eftersom det är omöjligt eller svårt att ta betalt. Ett fritt system för-

utsätter alltså inte att all offentlig företagsverksamhet utestängs. Däremot finns det 

offentliga aktiviteter som är oförenliga med en fungerande marknad och därför måste 

uteslutas för att det fria systemet ska fungera.  Det bör därför finnas lagregler som gör 

det möjligt för oss att skilja mellan sådana åtgärder som är förenliga med ett fritt system 

och sådana som inte är det.
36

 Jag vill mena att KOS-reglerna är ett exempel på sådana 

lagregler. 

Näringsfriheten kan begränsas med hänsyn till angelägna allmänna intressen. När 

sådana begränsningar diskuteras, och de allmänna intressena är klara och synliga, måste 

man komma ihåg att tänka på det man inte ser och det privata näringsliv som man 

faktiskt begränsar bort. Skillnaden mellan en bra och en dålig ekonom är att den goda 

urskiljer det som inte syns vid första anblick, medan den dåliga bara ser det som syns 

genast.
37

 Detta talar för att näringsfriheten bör vara mer central i diskussionen om 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet än vad friheten är idag.  

2.4. Sammanfattande kommentarer om näringsfriheten 

Sammanfattningsvis talar det dynamiska skyddet för rättigheter samt det aktuella läget 

på marknaden för att näringsfriheten ska ha en central betydelse vid bedömning av 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. När en offentlig aktör omöjliggör 

marknadstillträde för, eller tränger ut, privata konkurrenter från marknaden kan detta 

innebära en indirekt begränsning av näringsfriheten, som måste rättfärdigas med ett an-

geläget allmänt intresse.  

Jag är inte den första att anlägga detta perspektiv på kommunal säljverksamhet. Som 

framgår nedan anses näringsfriheten vara en central del av konkurrensrättens mål, ett 

tillstånd av effektiv konkurrens på marknaden. I den fortsatta framställningen visar jag 

vilken plats näringsfriheten har i regleringen av KOS, och hur vissa konflikter och 

konkurrensbegränsande beteenden bättre kan synliggöras och åtgärdas med hjälp av ett 

näringsfrihetsperspektiv. 

                                                 
36

 Hayek, s. 214 ff. 
37

 Bastiat, s. 31. 
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3. KONKURRENSRÄTT OCH KOS 

3.1. Allmänt om KOS-reglernas placering 

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet blir tillämpliga när 

offentliga aktörer bedriver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Som tidi-

gare nämnts har det visat sig svårt att angripa problemen med KOS med hjälp av regler-

na om missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande avtal. Eftersom 

KOS-reglerna är placerade i konkurrenslagen finns anledning att sätta dem i sitt 

sammanhang, då bestämmelsernas syfte och begrepp är desamma i hela konkurrens-

lagen. Därefter redogörs för KOS-reglerna i detalj. 

3.2. Konkurrensrättens syften och skyddsintressen 

Konkurrenslagens generella syfte är att skydda samhällsekonomin och konsumenterna. 

Även konkurrerande företag skyddas genom att exempelvis ett företag som överträder 

konkurrensreglerna kan förpliktas att ersätta den skada som därigenom uppkommer.
38

 

Konsumentintresset är i fokus, men ibland tar sig alltså konkurrensrätten till uttryck som 

en konkurrentskyddslagstiftning.
39

 Konkurrensrätten syftar till att maximera konsumen-

ternas välfärd, inte till att maximera summan av konsumenters och producenters välfärd 

(så kallad social välfärd).
40

 Anledningen till att reglerna ibland tar sig till uttryck som 

konkurrentskydd är att ett sådant skydd verkar som ett indirekt konsumentskydd, då 

lagstiftaren utgår ifrån att ett tillstånd av effektiv konkurrens är till störst nytta för 

konsumenterna.
41

 

3.3. Begreppen konkurrensbegränsning och effektiv konkurrens 

Eftersom fördelarna med effektiv konkurrens inom näringslivet är väldokumenterade 

och i stort sett oomstridda avstår jag från att i detalj diskutera dessa fördelar.
42

 Istället 

riktas fokus mot vad effektiv konkurrens anses innebära.  

Konkurrenslagen bygger på den konkurrensrättsliga förbudsprincipen som innebär att 

vissa konkurrensbegränsningar i sig är skadliga och därför ska vara förbjudna.
43

 För att 

                                                 
38

 Prop. 2007/08:135, s. 67. 
39

 Bishop och Walker, s. 9. Se även Wetter m.fl., s. 10. 
40

 Bishop och Walker, s. 49. Jämför även Monti, s. 83. 
41

 Se Hedelin, s. 96 f., som stöder denna slutsats. 
42

 Till exempel sägs i regeringens proposition om konkurrenspolitik från år 2000 att någon ytterligare 

utredning om fördelarna med effektiv konkurrens inte är nödvändig. Prop. 1999/2000:140, s. 46. Se även 

Edwardsson, s. 15 f. 
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undvika sådana konkurrensbegränsningar syftar lagen i stort till att undanröja hinder för 

effektiv konkurrens vilket framgår av konkurrenslagen 1:1.
44

 Denna ändamålsparagraf 

specificerar dock inte vad som menas med effektiv konkurrens. Lydelsen är densamma 

som i 1993 års konkurrenslag och i förarbetena till den tidigare konkurrenslagen finns 

förslag till legaldefinition av effektiv konkurrens som kan tjäna som vägledning. 

I propositionen till 1993 års lag föreslogs följande legaldefinition till lagens 1:1: 

En effektiv konkurrens kan i princip anses råda på en marknad där antalet säljare inte är för be-

gränsat, de utbjudna produkterna inte är för differentierade, företagen inte handlar i samför-

stånd med varandra och inga väsentliga hinder finns för nyetablering av företag.
45

  

I en SOU till samma lag föreslogs följande legaldefinition: 

[…] en effektiv konkurrens som 

1. främjar en rationell produktion och en god resurshållning, 

2. bidrar till att öppna marknader samt främjar etablering av nya företag och utveckling av 

nya produkter,  

3. leder till lägre priser och avgifter, 

4. ger konsumenter och andra köpare valfrihet och möjligheter att påverka utbudet av varor, 

tjänster och andra nyttigheter.
46

 

Vägledning kan också hämtas ur propositionen till KOS-reglerna där följande definition 

av effektiv konkurrens ges: 

En effektiv konkurrens främjar en rationell produktion samt resursfördelning, bidrar till att 

öppna marknader och gynnar etablering av nya företag och utveckling av nya produkter. Den 

effektiva konkurrensen leder vidare till lägre priser och avgifter för konsumenter och andra 

köpare samt ger dessa ökad service och vidare valfrihet och möjligheter att påverka utbudet av 

varor, tjänster och andra nyttigheter. Skadas konkurrensen, drabbar detta medborgarna och 

konsumenterna ekonomiskt.
47

 

Kursiveringarna ovan är mina egna och det jag vill framföra är den centrala roll som 

näringsfriheten har i en väl fungerande marknadsekonomi.
48

 Etableringsfrihet och 

näringsfrihet är förutsättningar för en effektiv konkurrens. Konsumentnyttans koppling 

till näringsfriheten och konkurrentskyddet blir här tydlig. 

                                                                                                                                               
43

 Prop. 2007/08:135, s. 66. 
44

 Se även prop. 2008/09:231, s. 36, där kopplingen mellan definitionen av konkurrensbegränsning och 

målbilden effektiv konkurrens blir särskilt tydlig. 
45

 Prop. 1992/93:56, s. 66. 
46

 SOU 1991:59, volym 2, s. 44 ff. 
47

 Prop. 2008/09:231, s. 36. 
48

 Se även Hedelin, s. 96, som framhåller detta.  
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3.4. Näringsfriheten i den Ordoliberala skolan 

Ekonomisk teori har stor betydelse för konkurrensrätten.
49

 Konkurrensrättsliga studier 

visar att olika paradigmskiften i ekonomin påverkat konkurrensrätten i USA, även om 

det skett med viss tidsfördröjning eftersom juridiken är mer trögrörlig än ekonomin.
50

 

Generellt sett går att säga att den ekonomiska skola som har störst betydelse för den 

amerikanska konkurrensrättens nuvarande utformning är Chicagoskolan.
51

 En vanlig 

association till Chicagoskolan är synen ”marknaden löser problemet” och laissez-faire. 

Ekonomer av den skolan tenderar att vara utilitarister eftersom målet hela tiden är att 

uppnå största möjliga totala välfärd. Om exempelvis ett monopol visar sig vara mer 

effektivt än en konkurrensutsatt marknad kommer ekonomen att föredra monopolet.
52

 

EU:s konkurrensrätt skiljer sig däremot från den amerikanska då den inte är uppbyggd 

efter endast ett ekonomiskt mål. EU:s konkurrensrätt har till stor del influerats av en 

annan ekonomisk skola, nämligen den Ordoliberala skolan.
53

 Ordoliberalerna föredrog 

ekonomisk frihet framför effektivitet och EU:s vurm för andra mål än rent ekonomiska, 

såsom fri rörlighet och inre marknad, har reducerat den ”rena” ekonomins inflytande i 

konkurrensrätten.
54

 Pluralism på marknaden anses av ordoliberalerna vara ett mål i sig, 

och de är därför kategoriskt emot monopol.
55

 Individers ekonomiska frihet sågs som ett 

hinder för statlig intervention och ansågs trumfa samhälleliga och kollektiva intressen.
56

 

Det är tydligt att ordoliberalismen inte fått fullt ut genomslag i EU:s konkurrensrätt, 

som ju tillåter viss statlig intervention, men det hindrar inte att skolan ändå har haft stor 

betydelse för konkurrensrättens utveckling. Dagens EU-konkurrensrätt utgår från att en 

pluralistisk marknad (med många konkurrenter) per definition är en bättre marknad än 

en marknad med få konkurrenter. Pluralism favoriseras dock inte längre av EU bara för 

sin egen skull (som av den Ordoliberala skolan) utan för att det anses leda till störst 

konsumentnytta.
57

 Fortfarande prioriteras ekonomisk frihet framför effektivitet.
58

  

                                                 
49

 Se Monti, s. 54 och 87. 
50

 Monti, s. 73 ff. 
51

 Monti, s. 73 f. 
52

 Monti, s. 56. 
53

 Monti, s. 81, Edwardsson, s. 48 och Sauter, s. 46 ff.  
54

 Monti, 81. 
55

 Edwardsson, s. 55. 
56

 Sauter, s. 51 f. 
57

 Monti, s. 87. 
58

 Monti, s. 87. Se kommissionens beslut att förbjuda koncentrationen i ärende COMP/M.2220, General 

Electric/Honeywell. 
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Den ordoliberala skolan har påverkat EU:s konkurrensrätt, och därmed indirekt svensk 

konkurrensrätt. Jag menar att det är möjligt att använda ordoliberala argument i diskuss-

ionen om exempelvis KOS-lagstiftningen, även om man inte direkt kan använda ordo-

liberalismen som ett rättsligt argument för att avgöra ett konkurrensrättsligt 

tillämpningsproblem i ett konkret fall.
59

 Ordoliberala argument kan användas för att 

förstå syftena och logiken bakom EU- och därmed även svensk konkurrensrätt. Enligt 

min mening har ordoliberalismen betydelse för näringsfriheten eftersom skolan föredrar 

pluralism och individuell ekonomisk frihet på marknaden. Skolan tar avstånd från 

offentlig intervention och även viss effektivisering när sådan hotar individuell frihet.  

3.5. Sammanfattande kommentarer om klassisk konkurrensrätt och KOS 

KOS-reglerna har mycket gemensamt med de klassiska konkurrensreglerna. Syftet med 

KOS-reglerna är desamma som i övriga konkurrenslagen, att undanröja hinder för 

effektiv konkurrens, vilket innefattar ett inslag av näringsfrihet. En ekonomisk skola 

som påverkat den svenska konkurrensrätten är den ordoliberala skolan. Till skillnad från 

vissa andra ekonomiska skolor är den ordoliberala inte uppbyggd efter endast ett eko-

nomiskt mål, utan betonar individens ekonomiska frihets företräde framför offentlig 

intervention. Ordoliberala argument kan användas i debatten angående hur KOS ska 

regleras. 

Vid tolkning av KOS-reglernas rekvisit hämtas vägledning från motsvarande begrepp i 

den klassiska konkurrensrätten, vilket blir praktiskt synligt i nästa avsnitt.
60

 

4. OSUND KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET 

4.1. Grundläggande problem med kommunal säljverksamhet 

4.1.1. Olika förutsättningar för offentlig och privat säljverksamhet 

Offentliga aktörer kan inte gå i konkurs. Detta är grundproblemet med konkurrens från 

offentlig sektor och innebär att en offentlig säljverksamhet sker på helt andra villkor än 

en privat dito.
61

 Nedan följer en analys av detta konstaterande för att poängtera djupet i 

problematiken med offentlig säljverksamhet. 

                                                 
59

 Jämför Edwardsson, s. 62 f. 
60

 Hedelin, s. 98.  
61

 Prop. 2008/09:231, s. 35. 
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Det finns en skillnad i hur människor spenderar pengar beroende på om pengarna är 

deras egna eller någon annans. En privat entreprenörs existens är beroende av att de 

egna pengarna används på bästa möjliga sätt, varför entreprenören ständigt tvingas till 

att handla efter sin absolut bästa förmåga. Privata entreprenörer riskerar sin egen för-

mögenhet när de agerar på marknaden och entreprenörer som inte är konkurrenskraftiga 

slås ut. En offentlig aktör som finansieras med skattemedel kan däremot bedriva sin 

verksamhet utan risk för sin framtida existens. Bakom de offentliga besluten finns 

mänskliga beslutsfattare vars personliga ekonomi egentligen inte påverkas av om den 

offentliga säljverksamheten går bra eller dåligt. De offentliga tjänstemännen riskerar 

inte sina egna utan andras pengar när de agerar på marknaden.  

Det finns många duktiga entreprenörer runt om i Sveriges kommuner. Vad jag menar är 

att ingenting, inte ens de mest entreprenöriella av tjänstemän, kan ersätta den funda-

mentala drivkraften som skapas av personligt risktagande på marknaden. Det sagda 

innebär att det i praktiken är omöjligt för offentliga aktörer att vara lika effektiva som 

privata, eftersom de helt enkelt inte behöver vara det. 

4.1.2. Olika drivkrafter bakom offentlig och privat säljverksamhet 

Enligt den neoklassiska ekonomiska teorin om offentligt ägda bolag innebär skillnaden i 

grundförutsättningar mellan offentlig och privat säljverksamhet att det finns olika driv-

krafter bakom de olika aktörernas agerande. Ett privat företag strävar efter att maximera 

vinst medan ett offentligt företag strävar efter att maximera en kombination av vinst och 

omsättning. I de mest extrema fallen maximerar de offentligt ägda företagen endast om-

sättning, det vill säga expandering av verksamheten. Ett offentligägt företag kommer 

därför generellt sett att sätta lägre priser än privata konkurrenter, för att uppnå sitt mål 

om att befästa sin egen närvaro på marknaden.
62

 Den här hypotesen stöds av resultatet 

av Lundbäck och Daunfeldts forskning enligt vilken det står klart att offentliga aktörer 

tar ut lägre priser än privata konkurrenter.
63

 Även Företagarnas rapport tyder på att 

                                                 
62

 Se Lundbäck och Daunfeldt, s. 8 f., med hänvisning till Niskanen samt Sappington och Sidak som 

uppställt denna neoklassiska hypotes. Jämför dock SOU 1995:105, s. 255 f., enligt vilken privata företag 

vinstmaximerar, medan offentliga företag vanligen strävar efter att tillförsäkra kommunmedlemmarna en 

viss servicenivå till lägsta möjliga kostnad (satisfieringsmål). Jag motsätter mig inte uttalandet i SOU:n; 

det ger uttryck för hela idén med kommunal näringsverksamhet. Emellertid innebär inte ett initialt 

satisfieringsmål att expanderingsmål utesluts.  
63

 Lundbäck och Daunfeldt, s. 29 f. 
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offentliga aktörer inte tillämpar marknadsmässig prissättning, vilket enligt resultatet av 

studien anses vara det största konkurrensproblemet.
64

  

Även om Lundbäck och Daunfeldts statistik inte är signifikant menar jag att den hypo-

tes som ställts upp med stor sannolikhet är riktig. Utöver att den stöds av andra nämnda 

källor och rapporter anser jag att den ekonomiska teorin bakom hypotesen är logisk. Det 

kommunala regelverket innebär som huvudregel att offentliga aktörer inte ska göra 

någon vinst.
65

 Detta är en fundamental skillnad från privat verksamhet som kan förklara 

olikheten i beteende och prissättningsfilosofi mellan privata och offentliga aktörer. 

Vad gäller prissättningen pekar Lundbäck och Daunfeldts resultat på att avsaknaden av 

avkastningskrav är en trolig förklaring till varför kommunägda bolag tar ut lägre priser 

än privata. Den minst troliga förklaringen till prissättningen är enligt rapporten att de 

offentliga företagen är mer effektiva än de privata, vilket egentligen borde vara det som 

gör att lägre priser kan sättas. Den mest troliga förklaringen är att de kommunägda 

bolagen kan hålla lägre priser eftersom de subventioneras med skattemedel.
66

 Det kan 

nämnas att offentliga företag i allmänhet inte brukar vara mer effektiva än privata kon-

kurrenter.
67

 

Viktigt att påpeka är att den hypotes som uppställts innebär att offentliga aktörer alltså 

sätter längre priser än självkostnadspriset. Lundbäck och Daunfeldts forskning tyder på 

att det offentligas priser kan hållas låga just eftersom de subventioneras med skatte-

medel. Detta är enligt mig problematiskt, framförallt eftersom det hindrar förutsättning-

arna för en effektiv konkurrens. I Sverige har avregleringar av olika marknader och 

andra samhällsförändringar medfört att offentligägda företag agerar alltmer som privat-

ägda.
68

 Gränsen mellan offentligt och privat har blivit mer otydlig.
69

 När offentliga 

aktörer ser sig själva som en del av det privata näringslivet uppstår konsekvensen att det 

offentliga, genom den expansion som verksamheten syftar till att uppnå, tränger undan 

privata aktörer från marknaden. Detta går stick i stäv med konkurrensintresset, särskilt 

när detta sker på grund av att det offentligas underskott jämnas ut med skattepengar och 

                                                 
64

 Företagarna, s. 15 f. 
65

 Självkostnadsprincipen stadgas i kommunallagen 8:3c och innebär att kommuner och landsting inte får 

ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för det som de tillhandahåller. Principen 

diskuteras mer utförligt nedan. Viktigt är här bara att den innebär att grundfilosofin hos offentliga aktörer 

är att de inte ska göra någon vinst. 
66

 Lundbäck och Daunfeldt, s. 31 f. 
67

 Edwardsson, s. 236. 
68

 Se exempelvis Indén 2008, s. 24. 
69

 Prop. 2008/09:231, s. 12 f. Jämför även Frydlinger, s. 52 och Indén 2008, s. 23. 
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inte på grund av att det offentliga företaget är mer effektivt än det privata. Detta kan 

medföra stora samhällsekonomiska förluster. Initialt kanske subventionerna ser ut att 

gynna de lokala konsumenterna, men i själva verket kan de hinder som ställs upp för 

privata företag att bedriva näring skada konsumentintresset. Prispressen kan exempelvis 

leda till att privata aktörer måste prioritera bort satsningar på utvecklingen av produkter 

eller tjänster, vilket missgynnar konsumenterna.  

Värt att nämna är att Lundbäck och Daunfeldts statistik visar att privata aktörer inte 

upplever att det offentliga försöker expandera sin verksamhet.
70

 Jag menar dock att 

expandering blir en naturlig konsekvens av att offentliga företags priser är lägre än 

privata företags. Allt annat lika leder lägre priser till en större marknadsandel. Om priset 

är den enda skillnaden mellan en offentligproducerad och en privatproducerad produkt 

kommer en rationell konsument att köpa produkten med ett lägre pris. Om den offent-

liga aktören håller det lägre priset kommer fler och fler konsumenter att köpa produkten 

från den offentliga aktören istället för från den dyrare privata aktören. Det kommer på 

sikt att leda till att den offentliga aktörens omsättning och sedermera marknadsandel 

ökas. Med allt detta sagt menar jag att utgångspunkten är att offentlig säljverksamhet 

skadar konkurrensen på marknader som är konkurrensutsatta, eftersom det offentligas 

syften och filosofi med säljverksamheten leder till att effektiv konkurrens hämmas. 

4.1.3. Sammanfattande kommentarer om problemen med KOS 

Sammanfattningsvis pekar såväl Företagarnas som Lundbäck och Daunfeldts rapporter 

på att det privata näringslivet ser det offentligas prissättning som det överlägset största 

konkurrensproblemet. Även Hedelins erfarenheter från KKV talar för detta.
71

 Problemet 

anfördes också av regeringen år 2009 i propositionen till KOS-reglerna.
72

 Då såväl 

Företagarnas som Lundbäck och Daunfeldts rapporter publicerats år 2013 talar mycket 

för att problemen kvarstår.  

För att undersöka varför KOS-reglerna inte fått önskad effekt ges nu en översikt över 

reglerna följt av en genomgång av KKV:s praxis. Sedan övergår jag till att diskutera 

eventuella lösningar och nya perspektiv på regleringen.  

                                                 
70

 Lundbäck och Daunfeldt, s. 31.  
71

 Hedelin, s. 161. Jämför även Legnerfält och Andersson, s. 403 samt SOU 1995:105, s. 253 och Indén 

2008, s. 20. 
72

 Prop. 2008/09:231, s. 36.  
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4.2. Allmänt om KOS-reglerna 

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet finns i konkurrenslagen 

3:27-32 och innebär att KKV kan begära att ett förbud meddelas mot att stat, kommun 

eller landsting tillämpar vissa konkurrensskadliga förfaranden. Enligt reglerna kan 

också förbud meddelas mot att kommun eller landsting bedriver viss konkurrensskadlig 

verksamhet. Förbud kan dock bara meddelas om agerandet inte är försvarbart med hän-

syn till allmänna intressen. Om KKV inte väcker talan finns en subsidiär talerätt för 

företag som berörs av förfarandet eller verksamheten i fråga. I mål om KOS är 

Stockholms tingsrätt första instans, och Marknadsdomstolen är överklagandeinstans 

samt högsta instans. 

Särskilt viktig är konkurrenslagen 3:27 som lyder: 

Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 

kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta  

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på 

marknaden, eller 

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. 

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. 

En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som 

avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag. 

Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. 

4.3. Rekvisiten i konkurrenslagen 3:27 

4.3.1. Översikt över rekvisiten 

I regeln finns fem bedömningsgrunder som framgår av tabellen nedan.
73

 Närmast följer 

en genomgång av bedömningsgrunderna. 

  

                                                 
73

 Jag har utgått från KKV:s Lathund – stöd vid genomgång av offentliga säljverksamheter när jag 

utformat tabellen. På Lathundens sista sida finns en mindre omfattande version av samma tabell. 

Lathunden finns att hämta på:  

http://kkv.se/upload/Filer/Konkurrens/2010/Fr%C3%A5gelista_konkurrensbegransande_offentlig_saljver

ksamhet.pdf. 

http://kkv.se/upload/Filer/Konkurrens/2010/Fr%C3%A5gelista_konkurrensbegransande_offentlig_saljverksamhet.pdf
http://kkv.se/upload/Filer/Konkurrens/2010/Fr%C3%A5gelista_konkurrensbegransande_offentlig_saljverksamhet.pdf
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Översikt av förbud för offentlig aktör 

 

 

1. Offentlig aktör (eller en offentligt styrd juridisk person) 

 

 

2. Säljverksamhet  
 

 

3. Konkurrensbegränsning (faktisk eller potentiell) 

a. snedvridning (företagsekonomisk analys, replikerbarhetstest), eller 

b. hämmande (nationalekonomisk analys, konkurrenttest) 

 

 

4. Verksamheter (vad man gör) 

 

o Kommun 

o Landsting 

o Juridisk person som styrs av 

dessa 

 

Förfaranden (hur man gör) 

o Stat 

o Kommun 

o Landsting 

o Juridisk person som styrs av 

dessa 

 

 

5. Förbud kan ej meddelas om 

  

 

Förenligt med lag 

 

 

Försvarbart från allmän synpunkt 

4.3.2. Offentlig aktörs säljverksamhet 

Med offentlig aktör menas stat, kommun eller landsting samt en juridisk person som är 

styrd av någon av dessa. Rekvisiten för när en juridisk person är offentligt styrd finns i 

konkurrenslagen 3:28.  

Med säljverksamhet avses försäljning av varor, tjänster och andra nyttigheter som om-

fattas av konkurrenslagen 1:5. Även andra utbudsverksamheter som exempelvis uthyr-

ning omfattas. Anledningen till att det bara är säljverksamhet av ekonomisk eller 

kommersiell natur som omfattas av bestämmelsen är enligt regeringen att de 

konkurrensproblem som uppstått på marknaden har uppkommit vid just sådan säljverk-

samhet. Regeln omfattar alltså inte myndighetsutövning och inte heller inköpsverk-

samhet.
74

  

                                                 
74

 Det senare innebär i stort sett att KOS-reglerna inte överlappar lagen om offentlig upphandling. Värt att 

nämna är dock att KOS-reglerna har betydelse när offentliga aktörer lämnar anbud i upphandlingar, 
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4.3.3. Konkurrensbegränsning 

4.3.3.1. Allmänt om konkurrensbegränsningar 

Konkurrensbegränsningar som omfattas av KOS-reglerna är snedvridning av förutsätt-

ningarna för, samt hämmande av förekomsten eller utvecklingen av, effektiv 

konkurrens. De två rekvisiten är alternativa och tar sikte på såväl faktiska som potenti-

ella konkurrensbegränsningar. 

Det två rekvisiten diskuteras mer genomgående nedan. Gemensamt för de båda är att de 

tar sikte på beteendets effekter – skadar beteendet i det enskilda fallet drivkrafterna till 

konkurrens samt själva mekanismerna på marknadsplatsen? En bra kontrollfråga är om 

beteendet leder till att konkurrenstrycket på lång sikt kommer att öka eller minska; ett 

ökat konkurrenstryck talar för att drivkrafterna till konkurrens ökat, medan ett minskat 

konkurrenstryck tyder på att konkurrensen skadats.
75

 

4.3.3.2. Snedvridning 

I författningskommentaren tolkas snedvridningsrekvisitet på följande sätt: 

I första stycket 1 anges rekvisitet snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för 

en effektiv konkurrens på marknaden. Detta tar närmast sikte på situationen att det inte råder 

konkurrens på så lika villkor som möjligt. Det kan t.ex. vara så att den offentlige aktören be-

handlar andra företag olika utan saklig grund eller drar oberättigade fördelar av en myndighets-

roll vid sidan av säljverksamheten.
76

  

Snedvridningsrekvisitet tar sikte på den offentliga aktörens beteende – kan en privat 

aktör replikera detta beteende (det vill säga göra likadant)? Bedömningen blir närmast 

företagsekonomisk där en analys ska göras av de enskilda privata eller offentliga 

aktörernas konkurrensförutsättningar. För att se om konkurrensen sker på så lika villkor 

som möjligt kan sedan en jämförelse göras mellan den offentliga och den privata 

aktörens förutsättningar, det vill säga att en typ av ”replikerbarhetstest”
77

 utförs. Vid en 

snedvridningsanalys behöver inte effekterna på marknaden i stort utredas eller bevisas.
78

  

Exempel på snedvridningar kan vara förfaranden som innebär underprissättning, dis-

kriminering, vägran att ge tillträde till viss infrastruktur eller förfaranden som är selek-

                                                                                                                                               
eftersom det då är fråga om säljverksamhet, även om reglerna inte är tillämpliga på själva 

upphandlingsförfarandet som sådant. Prop. 2008/09:231, s. 34. 
75

 Prop. 2008/09:231, s. 37. 
76

 Prop. 2008/09:231, s. 57. 
77

 Min egen term. 
78

 Hedelin, s. 121 f. med hänvisning till prop. 1993/94:35, s. 59 f.  
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tiva. Det kan också vara när säljverksamheten sammanblandas med myndighetsutövning 

på ett sådant sätt att myndighetsrollen ger ökad kommersiell bärkraft åt den 

kommersiella verksamheten.
79

 

4.3.3.3. Hämmande 

I författningskommentaren tolkas hämmanderekvisitet på följande sätt: 

I första stycket 2 anges rekvisitet hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller ut-

vecklingen av en sådan konkurrens. Detta tar bl.a. sikte på de fallen att det privata alternativet 

faller bort eller att privata aktörer över huvud inte träder in på marknaden till följd av den 

offentlige aktörens förfarande. Det kan även vara så att de privata företagens tillväxt och ut-

veckling i övrigt hejdas eller på annat sätt hålls tillbaka. Ett exempel kan vara att privata 

företag på marknaden inte kan eller har svårt att arbeta inom ramen för vad som är ekonomiskt 

rimligt när den offentlige aktören sätter sina priser under självkostnadsnivå.
80

 

Hämmanderekvisitet tar sikte på resultatet av den offentliga aktörens närvaro på mark-

naden över huvud taget – innebär den offentliga aktörens närvaro att privata alternativ 

helt faller bort eller att privata aktörer överhuvudtaget inte träder in på marknaden? Det 

tar även sikte på när de privata företagens tillväxt och utveckling i övrigt hejdas eller på 

annat sätt hålls tillbaka.
81

 Bedömningen blir nationalekonomisk då hela den relevanta 

marknaden analyseras. 

Hämmandebegreppet är hämtat från reglerna om företagskoncentrationer, som använder 

sig av ett så kallat ”konkurrenttest” för att avgöra om det ifrågasatta agerandet innebär 

ett hämmande. Testet innebär att en sammanvägd bedömning ska göras av koncentrat-

ionens påverkan på konkurrensen på marknaden. Omständigheter av betydelse vid 

denna prövning är bland annat marknadens struktur, de berörda företagens marknads-

ställning och deras ekonomiska och finansiella styrka, förekomsten av faktisk eller 

potentiell konkurrens samt rättsliga och andra hinder för inträde på marknaden.
82

 

Hur gör man då en bedömning av om en offentlig aktörs agerande hämmar konkurren-

sen? I propositionen ges undanträngning som ett exempel på en effekt som är skadlig 

för konkurrensen; i vissa fall kan den offentliga aktörens blotta närvaro på marknaden 

leda till att privata aktörer trängs undan eller hindras från att expandera.
83

 För att avgöra 

om det föreligger ett sådant hämmande bör en analys först göras av den relevanta mark-

                                                 
79

 Prop. 2008/09:231, s. 36. Hedelin, s. 128 ff. 
80

 Prop. 2008/09:231, s. 57. 
81

 Prop. 2008/09:231, s. 57. 
82

 Prop. 2007/08:135, s. 188 f. 
83

 Prop. 2008/09:231, s. 36. 
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naden, marknadsstrukturen, marknadsandelarna och inträdeshindren. Därefter, med ut-

gångspunkt i dessa förutsättningar, kan en analys göras av undanträngningen.
84

 

Hedelin menar att det är svårt att göra en bedömning av undanträngningseffekter, 

eftersom det sällan går att bedöma hur marknaden skulle se ut i avsaknad av det ifråga-

satta offentliga beteendet.
85

 En kontrafaktisk analys låter sig egentligen bara göras om 

man kan identifiera likadana marknader på andra orter som man sedan kan jämföra 

med.
86

 Det är såklart svårt att se det man inte ser. Men det finns ändå sätt att jämföra 

och göra liknande analyser, vilket Hedelin också tar upp med stöd av KKV:s praxis.
87

 

Man kan understöda undanträngningen genom att: 

- visa att privata aktörer faktiskt hade kunnat utföra uppdraget i fråga 

(Mälarenergi), 

- visa vad de privata aktörerna anför om sitt handlingssätt i en hypotetisk 

situation (Skelleftebuss), 

- visa de privata aktörernas faktiska beteende i offentliga upphandlingar 

(Borås servicekontor). 

4.3.4. Rättfärdigande av konkurrensbegränsningar 

4.3.4.1. Allmänt om rättfärdigande 

KOS-reglerna gör det möjligt att meddela dels ett förfarandeförbud, dels ett 

verksamhetsförbud. Ett förfarandeförbud tar sikte på hur staten, en kommun eller ett 

landsting bedriver säljverksamheten. Om förfarandet är skadligt för konkurrensen kan 

ett sådant agerande förbjudas om det inte är försvarbart från allmän synpunkt. Ett 

verksamhetsförbud tar sikte på vad en kommun eller ett landsting bedriver för säljverk-

samhet. Om det är skadligt för konkurrensen att kommunen eller landstinget bedriver 

verksamheten över huvud taget kan en sådan verksamhet förbjudas om den inte är 

förenlig med lag. I vissa fall får alltså konkurrensbegränsande verksamheter eller förfa-

randen fortsätta av den anledningen att de uppvägs av omständigheter som medför att 

                                                 
84

 Hedelin, s. 148. 
85

 Hedelin, s. 147. 
86

 Hedelin, s. 150. 
87

 Denna praxis redogörs för nedan i avsnitt 5. Här väljer jag bara att nämna vissa exempel som jag senare 

återkopplar till. 
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beteendet kan anses försvarbart på grund av andra allmänna intressen än konkurrens-

intresset.
88

  

Vad gäller förfarandeförbudet görs en allmän försvarbarhetsbedömning. Hedelin ställer 

upp följande modell för prövningen: 

1. Strider det konkurrensbegränsande förfarandet mot lag eller annan författning? 

2. Är motivet för förfarandet godtagbart som sådant? 

3. Finns andra möjligheter att tillgodose det allmänna intresset?
89

 

Om förfarandet är direkt stridigt med lag är det principiellt sett inte försvarbart från all-

män synpunkt (1).
90

 Endast externa motiv godtas vid bedömningen, som till exempel 

det allmännas behov av att säljverksamheten bedrivs, till skillnad från aktörens interna 

motiv att till exempel behålla egen personal (2).
91

 Om det finns andra möjligheter att 

tillgodose det allmänna intresset kan det aktuella beteendet inte anses försvarbart från 

allmän synpunkt (3).
92

 I den sista punkten blir det således fråga om en typ av 

proportionalitetsbedömning, även om det inte benämns på det sättet i propositionen. 

Vad gäller verksamhetsförbudet görs en prövning om verksamheten är förenlig med lag. 

De lagar som här hänvisas till vad gäller verksamhetsförbud är de som ger uttryck för 

den kommunala kompetensen: framförallt kommunallagen (1991:900) men också lagen 

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt specialförfattningar om kommuners 

säljverksamhet.
93

  

4.3.4.2. Kommunal kompetens 

Den allmänna kompetensregeln finns i kommunallagen 2:1 och stadgar att kommuner 

får ägna sig åt angelägenheter av allmänt intresse om en koppling finns mellan kommu-

nens åtgärder och kommunens geografiska område eller kommunmedlemmarnas 

intressen (den så kallade lokaliseringsprincipen). Lokaliseringsprincipen uppställer inte 

någon geografisk gräns för kommuners engagemang utan det avgörande är istället om 

verksamheten är tillräckligt knuten till kommunmedlemmarnas intresse.
94

 Kompetensen 

i 2:1 kompletteras med 2:7 som stadgar den sedvanliga kommunala affärsverksamheten. 
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 Prop. 2008/09:231, s. 37. 
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 Hedelin, s. 190. Modellen är en omskrivning av prop. 2008/09:231, s. 37 f. 
90

 Prop. 2008/09:231, s. 58. 
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 Prop. 2008/09:231, s. 38. 
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 Prop. 2008/09:231, s. 38. 
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Enligt 2:7 får kommuner driva näringsverksamhet som går ut på att tillhandahålla all-

männyttiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna om det sker utan vinst-

syfte (förbudet mot spekulativ näringsverksamhet). Kravet på avsaknad av vinstsyfte är 

ett utslag av självkostnadsprincipen, stadgad i 8:3c, som innebär att kommuner som 

huvudregel inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för tjäns-

terna. För vissa kommunala säljverksamheter finns lagstadgade undantag från 

självkostnadsprincipen, som för exempelvis bostadsföretag och elproduktion.  

Den kommunala kompetensen har utvidgats genom praxis till att även gälla fall av så 

kallad anknytningskompetens och överskottskapacitet. Anknytningskompetensen 

definieras som verksamhet som har en sådan anknytning till en befintlig och erkänd 

kommunal verksamhet, att det skulle te sig opraktiskt eller verklighetsfrämmande att 

inte tillåta verksamheten.
95

 Utöver detta krävs för att det ska vara fråga om anknytnings-

kompetens att verksamheten är av begränsad omfattning och drivs utan vinstsyfte.
96

 

Undantaget för överskottskapacitet innebär att kommuner i vissa fall får sälja överskott 

från den egna verksamheten på marknaden. För att det ska vara fråga om överskotts-

kapacitet krävs att överskottskapaciteten är tillfällig, oavsiktlig och oförutsedd samt att 

försäljningen sker i syfte att undvika onödig kapitalförstöring i mycket begränsad om-

fattning under en övergångsperiod.
97

 Båda dessa utvidgningar av den kommunala 

kompetensen är således tämligen snäva. 

Något bör också sägas om den sedvanliga kommunala affärsverksamheten i kommunal-

lagen 2:7 i relation till vad som brukar kallas ”det egentliga näringslivet”, det vill säga 

den del av näringslivet som av tradition är förbehållen den enskilda företagsamheten.
98

 

Enligt förarbetena till kommunallagen är utgångspunkten att kommunerna endast i 

undantagsfall ska engagera sig på det egentliga näringslivets område.
99

 Således har 

kommunerna i princip inget tillträde till den del av näringslivet som benämns ”det 

egentliga näringslivet”.
100

 Det krävs tungt vägande skäl för att en kommunal verksamhet 
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på det egentliga näringslivets område ska anses vara kompetensenlig.
101

 Jag återkommer 

till detta i avsnitt 6.2. 

4.3.4.3. KOS-reglernas inverkan på den kommunala kompetensen 

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt förhållandevis många 

kommuner som var remissinstanser i lagstiftningsarbetet menade att KOS-reglerna 

innebar ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen.  Regeringen menade dock att den 

kommunala självstyrelsen och den kommunala kompetensen inte skulle påverkas av de 

nya bestämmelserna. Regeringen påpekade särskilt att självkostnadsprincipen fortfa-

rande ska gälla, att möjligheterna till överskottsförsäljning även i fortsättningen bara 

kan ske i undantagsfall samt att domstolarna enbart ska göra en prövning av kommunal-

lagens materiella kompetensregler. Det ska således aldrig bli fråga om att pröva 

lämpligheten i kommunala beslut.
102

  

Om man ser till de fall som KKV har valt att ingripa mot genom att ansöka om stäm-

ning anser jag att SKL:s och kommunernas rädsla har varit överdriven. Skälen bakom 

stämningsansökan i samtliga fall där KKV yrkat på verksamhetsförbud (Skelleftebuss, 

Mälarenergi, Borås servicekontor och Växjö kommun) är att kommunerna bedrivit 

verksamheten utan stöd i lag, det vill säga att kommunerna överträtt den kommunala 

kompetensen. Detta talar för att KOS-reglerna inte inskränkt den kommunala kompe-

tensen rent rättsligt. Å andra sidan innebär reglerna en faktisk möjlighet till att angripa 

situationer där kompetensen överskrids på ett mer effektivt sätt än innan KOS-reglernas 

införande.
103

 Det går dock inte att hävda att den kommunala kompetensen inskränkts 

bara för att det blivit lättare att kontrollera dess efterlevnad.  

4.3.4.4. Särskilt om kommunal prissättning och självkostnadsprincipen 

Som ovan nämnts kan en kommunal verksamhet inte förbjudas om den sker i enlighet 

med lag. Ponera en situation där en offentlig aktör säljer en tjänst som omfattas av den 

kommunala kompetensen, men till ett pris som i praktiken är lägre än självkostnads-

priset. Säljverksamheten kommer att ske i enlighet med lag eftersom priset inte över-

stiger självkostnadspriset, men verksamheten kan trots detta vara skadlig för 
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konkurrensen. Säljverksamheten skulle i sådana fall kunna angripas med ett förfarande-

förbud. KKV skulle kunna kräva att kommunen upphör med underprissättningen. Då 

ska istället en försvarbarhetsprövning göras av säljverksamheten. 

Kommuners prissättning kan alltså angripas med ett förfarandeförbud, men inte med ett 

verksamhetsförbud.
104

  

4.4. Sammanfattande kommentarer om problemen och reglerna 

Näringslivet upplever att det största problemet med offentlig säljverksamhet är att 

kommuner sätter lägre priser än privata konkurrenter, och finansierar sina underskott 

med skattefinansierade subventioner. Problemet uppmärksammades även av regeringen 

i förarbetena till KOS-reglerna. 

Enligt den neoklassiska ekonomiska teorin kan skillnaden i prissättningsfilosofi 

förklaras med att offentliga och privata aktörer har olika drivkrafter bakom sin säljverk-

samhet. Medan privata företag vinstmaximerar maximerar offentliga företag istället 

omsättning och således expansion, för att befästa sin egen närvaro på marknaden. Detta 

innebär problem när offentliga aktörer ser sig själva som en del av det privata närings-

livet, eftersom drivkraften till expansion leder till att det offentliga tränger ut det privata 

med hjälp av exempelvis skattefinansierade subventioner. Utöver att detta ger upphov 

till samhällsekonomiska förluster kan man ställa frågan om det inte också begränsar 

näringsfriheten. 

Om en kommunal säljverksamhet bedrivs inom ramen för den kommunala kompetensen 

kan det inte angripas med hjälp av ett verksamhetsförbud.
105

 En kompetensenlig 

verksamhet som drivs i enlighet med självkostnadsprincipen kan därför inte förbjudas. 

Prissättningen kan däremot angripas med ett förfarandeförbud om det går att visa att 

prissättningen potentiellt eller faktiskt, hämmar eller snedvrider konkurrensen. Frågan 

är om det med KOS-reglerna är praktiskt möjligt att bevisa detta och om KKV med 

dessa nya regler har getts en möjlighet att få bukt på det mest allvarliga problemet med 

KOS. 
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5. KKV:S PRAXIS 

5.1. Översikt över KKV:s praxis 

I tabellen nedan ges en översikt av de fall KKV har valt att driva i domstol. Närmast 

följer en genomgång av de fall som är relevanta för den fortsatta framställningen. Då 

fallen med Borås servicekontor
106

 och Växjö kommun
107

 inte är sådana fall uteblir en 

beskrivning av dessa. 

 

Fall och dag för 

stämningsansökan 

 

 

Yrkat förbud 

 

Dom 

Räddningstjänsten  

Dala Mitt  

2011-05-26 

 

Förfarandeförbud Ja. KKV har överklagat 

domen och målet prövas 

nu av Marknadsdomstolen. 

Skelleftebuss 

2011-05-31 

 

Verksamhetsförbud Ja 

Mälarenergi 

2011-06-22 

 

Verksamhetsförbud Avskrivet 

Borås servicekontor 

2012-01-23 

 

Verksamhetsförbud Nej 

Strömstads badanstalt 

2012-10-12 

 

Verksamhetsförbud Nej 

Växjö kommun 

2013-06-19 

 

Förfarandeförbud Nej 

5.2. Räddningstjänsten Dala-Mitt, Stockholms tingsrätt mål T 7924-11 

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skulle upphandla en tjänst 

ville det privata bolaget Niscayah hyra det kommunala brandövningsområdet Bysjön för 

att kunna delta i upphandlingen. Övningsområdet ägdes av Borlänge kommun men 

nyttjanderätten innehades av Räddningstjänsten Dala-Mitt, som vägrade att hyra ut om-
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 KKV stämningsansökan Borås servicekontor, dnr 45/2012. 
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 KKV stämningsansökan Växjö kommun, dnr 380/2013. 
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rådet till Niscayah. KKV yrkade i målet på ett förfarandeförbud där Räddningstjänsten 

Dala-Mitt skulle förbjudas att vägra konkurrenter tillträde till detta kommunala övnings-

område. Övningsområdet ansågs vara en sådan infrastruktur till vilken vägran att ge 

tillträde bör kunna anses snedvrida eller hämma konkurrensen.
108

 KKV menade att 

Räddningstjänstens vägran innebar inträdeshinder för konkurrenter som Niscayah. 

Enligt KKV innebar Räddningstjänstens agerande såväl en konkurrenssnedvridning som 

ett konkurrenshämmande. Tingsrätten höll dock inte med KKV om att en tillräcklig 

konkurrensbegränsning förelåg, vilket var anledningen till att domstolen inte biföll 

KKV:s yrkande om förfarandeförbud. Tingsrätten menade nämligen att förarbetena 

ställt upp vad jag tolkar vara en typ av märkbarhetskriterium för konkurrens-

begränsningen: 

Av central betydelse är även uttalandet i förarbetena att de konkurrenssnedvridande eller 

konkurrenshämmande effekterna bör vara av någon betydelse för att ett förbud ska kunna 

komma ifråga ([prop. 2008/09:231] s 37, s 57).
109

 

Domstolen når slutsatsen att KKV inte uppfyllt beviskravet att det föreligger 

konkurrensbegränsande effekter av någon betydelse. 

Jag ställer mig kritisk till denna tolkning av förarbetena, eftersom den begränsar KOS-

reglernas redan snäva tillämpningsområde. I lagtexten finns inget märkbarhetskrav. I 

propositionen anförs att något märkbarhetskrav inte bör ställas, eftersom man därige-

nom inte fullt ut kan ta i beaktande den grundläggande skillnaden mellan offentliga och 

privata aktörer.
110

 Tingsrätten har uppmärksammat detta uttalande, men verkar ändå 

anse att det finns ett krav på att konkurrensbegränsningen ska ta sig till uttryck på ett 

visst sätt – att effekten ska vara av någon betydelse. Vad som egentligen menas med 

detta rekvisit framgår inte tydligt av tingsrättens dom. Det innebär dock att KKV:s 

bevisbörda blivit större, och att KOS-reglernas genomslagskraft blivit än mer osäker. 

Domen har överklagats av KKV till Marknadsdomstolen vars dom väntas meddelas 

efter det att denna uppsats färdigställts. Min förhoppning är att Marknadsdomstolen ska 

bifalla KKV:s yrkanden av ovan nämnda skäl.  
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 KKV:s stämningsansökan, dnr 304/2010, s. 15, med hänvisning till prop. 2008/09:231, s. 57. 
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5.3. Skelleftebuss, Stockholms tingsrätt mål T 8160-11 

Bolaget Skelleftebuss AB ingick i en kommunägd koncern. Bussbolagets verksamhet 

hade tre verksamhetsgrenar: stadstrafik i Skellefteå tätort, linjetrafik utom tätorten och 

beställningstrafik. KKV yrkade i målet på ett verksamhetsförbud för den del av verk-

samheten som utgjorde beställningstrafik. Anledningen var att beställningstrafiken, som 

skedde på en konkurrensutsatt marknad, bedrevs utan stöd i lag och var konkurrens-

hämmande då den trängde undan och utestängde privata aktörer.  

Tingsrätten biföll KKV:s yrkanden. Beställningstrafiken hade skett i strid med lag då 

sådan verksamhet inte omfattades av den kommunala kompetensen. Angående före-

komsten av konkurrensbegränsning konstaterades till att börja med att Skelleftebuss 

marknadsandel uppgick till nästan 50 procent av den relevanta marknaden. Utöver detta 

ansåg domstolen att Skelleftebuss hade flera fördelar i sin egenskap av offentlig aktör. 

Skelleftebuss var som helhet förlustdrivet, men fick sina förluster täckta av kommunen 

genom koncernbidrag. Beställningstrafiken hängde samman med övrig verksamhet, 

bland annat genom att samma bussar och personal användes i såväl linje- som 

beställningstrafiken. Skelleftebuss hade därför som offentlig aktör kunnat bedriva sin 

verksamhet, som omfattar beställningstrafik till privata kunder, utan påtagliga risker för 

verksamhetens existens. Dessutom hade bolaget tillgång till förmånlig kreditgivning 

genom kommunens internbank.
111

 

För att bevisa undanträngningseffekterna jämfördes förhållandena mellan Skellefteå och 

Östersunds kommuner, där liknande marknadsvillkor gällde. I Östersund fanns, trots att 

invånarantalet var betydligt lägre, sex bussbolag som bedrev beställningstrafik med 

sammanlagt sexton bussar. I Skellefteå däremot fanns bara två bussbolag och åtta bussar 

på motsvarande marknad.
112

 

Sammantaget kom alltså tingsrätten fram till att verksamheten var i strid med lag och 

innebar ett konkurrenshämmande, varför verksamheten förbjöds. Även om målet alltså 

”gick vägen” för KKV illustrerar fallet vissa fortsatta problem med KOS, vilka jag vill 

rikta särskild uppmärksamhet mot. Dessa problem gäller för de delar av Skelleftebuss 

verksamhet som faktiskt omfattades av den kommunala kompetensen, det vill säga ut-

fördes i enlighet med lag och därför inte kunde angripas med ett verksamhetsförbud. 
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Som nämnts möjliggjordes Skelleftebuss verksamhet på grund av bidrag från 

kommunen. Utan koncernbidragen hade bolaget inte överlevt.
113

 Det förekommer ingen 

särredovisning för Skelleftebuss olika verksamhetsgrenar.
114

 Trots stora förluster 

lämnade bolaget anbud på (kompetensenlig) linjetrafik utanför kommunen, där det alltså 

hade förmånen att lämna låga anbud på linjetrafiken trots att verksamheten i stort gick 

med förlust.
115

 Bolaget vann flera av dessa upphandlingar, medan till exempel det 

privata bolaget Kålaboda Buss förlorade samtliga linjer där man tidigare varit verksam 

och fick avyttra fem av sina sex bussar.
116

 Jag menar att detta ger skäl till att anta att en 

konkurrensbegränsning föreligger även här, då det finns anledning att tro att skälet till 

att Skelleftebuss kunnat lämna lägre anbud än samtliga privata aktörer är just att 

kommunen täckte upp det offentliga bolagets förluster. Det är här sannolikt en fråga om 

prissättning under marknadspriset. Eftersom linjetrafiken är kompetensenlig skulle det 

här eventuellt kunna bli fråga om ett förfarandeförbud. Frånvaro av särredovisning gör 

dock att det blir svårt att bevisa att KOS-reglernas rekvisit är uppfyllda. Kanske var 

detta en anledning till att KKV valde att fokusera enbart på ett verksamhetsförbud för 

beställningstrafiken, och avstod från att även utreda linjetrafiken. Jag analyserar detta 

vidare i avsnitt 6.2. 

5.4. Mälarenergi, KKV stämningsansökan dnr 438/2011 

Ett företag ägt av Västerås kommun, Mälarenergi Stadsnät AB, sålde sina bredbands-

tjänster inte bara i Västerås utan även i grannkommunerna Eskilstuna och 

Hallstahammar. Mälarenergi hade tilldelats kontrakt enligt ett upphandlingsförfarande i 

Eskilstuna och i Hallstahammar kom kontraktet till utan upphandling. KKV yrkade på 

ett verksamhetsförbud för den del av verksamheten som bedrevs utanför Västerås 

kommun eftersom det ansåg att verksamheten var konkurrensbegränsande samt föll 

utanför den kommunala kompetensen, främst eftersom den stred mot lokaliserings-

principen. Målet avskrevs emellertid eftersom KKV återkallade sin talan. Anledningen 

var att den ifrågasatta verksamheten flyttats över till ett nytt bolag, som kommer att 

samägas av kommunerna Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar och även Arboga.
117

 På 
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så vis har kommunerna lyckats få verksamheten att omfattas av den kommunala 

kompetensen, vilket medför att den inte kan angripas med KOS-reglerna. 

Jag vill uppehålla mig något vid fallet eftersom det illustrerar en situation som inte kan 

angripas med ett verksamhetsförbud såsom KOS-regelverket ser ut idag. Den 

konkurrensbegränsning som KKV har beskrivit existerar i praktiken, men det finns inget 

att göra åt den eftersom verksamheten numera är kompetensenlig.  

Mälarenergis verksamhet ansågs vara såväl konkurrenshämmande som konkurrens-

snedvridande av KKV. Snedvridningen bestod dels av att Mälarenergi, som var förlust-

drivet, fick bidrag från andra företag i den kommunägda koncernen, dels av att 

Mälarenergi vunnit upphandlingar och även tilldelats kontrakt utan upphandling på 

grunder som inte var uteslutande kommersiella. Mälarenergi och vissa av grann-

kommunerna ägda företag hade nämligen ”gemensamma intressen”.
118

 Mälarenergi 

hade således kapacitet att lämna anbud i upphandlingar och att anta kontrakt utanför 

kommungränsen eftersom det hade gemensamma intressen med grannkommuners 

bolag, trots att verksamheten egentligen gick med förlust. 

Konkurrenshämningen å sin sida bestod av att det faktiskt fanns privata aktörer som 

ville och kunde utföra den verksamhet som Mälarenergi utförde. I den upphandling som 

genomfördes av Eskilstuna kommun lämnade tre privata företag anbud, och ett av dessa 

företag vann dessutom en upphandling mot Mälarenergi i grannkommunen Strängnäs.
119

 

I praktiken finns bara utrymme för en aktör åt gången att bedriva verksamheten i 

respektive kommun. I och med att Mälarenergi ”lade beslag” på de öppna nät som krävs 

för verksamhetens drift blev samma nät stängda för samtliga privata aktörer.  

Det jag vill rikta uppmärksamhet mot här är att dessa konkurrensbegränsande effekter 

fanns på en marknad som strängt taget hörde till det egentliga näringslivets område, ett 

område som kommuner endast i undantagsfall ska engagera sig på.
120

 Skälet till att 

Mälarenergi sökte sig utanför den egna hemkommunen fick enligt KKV antas vara en 

vilja att öka företagets konkurrenskraft.
121

 Mälarenergi hade också i sin årsredovisning 

för 2009 uttryckt en vilja att expandera verksamheten till Köping, Arboga, Kungsör och 
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Surahammar.
122

 Expansion till Arboga är redan igång i och med att Arboga kommun 

inträtt som ägare i det företag som Mälarenergi ombildats till. Jag vill här dra en 

parallell till den neoklassiska teorins hypotes om att offentliga företag maximerar om-

sättning. I det här konkreta fallet maximerar ett offentligt, förlustdrivet företag sin om-

sättning på bekostnad av skattebetalarna och det egentliga näringslivet genom att privata 

aktörer stängs ute. Men i och med regelverkets nuvarande utformning tvingades alltså 

KKV dra tillbaka sin stämningsansökan eftersom kommunerna, som jag ser det, genom 

en undanmanöver fick verksamheten att omfattas av den kommunala kompetensen.  Jag 

analyserar detta vidare i avsnitt 6.2. 

5.5. Strömstads Badanstalt, KKV stämningsansökan dnr 628/2012 

Badanstalten är ett av Strömstad kommun helägt aktiebolag. Byggnaden ägs av ett 

kommunalt fastighetsbolag och verksamheten omfattar simhalls-, gym- och spa-

verksamhet. KKV har yrkat på ett verksamhetsförbud för gym- och spaverksamheten. 

Till stöd för talan anger KKV i stämningsansökan att dessa verksamheter inte är 

kompetensenliga och att de verkar konkurrenssnedvridande och konkurrenshämmande 

på marknaden. Simhallsverksamhet har sedan länge ansetts vara kompetensenligt, men 

när de andra två verksamheterna bedöms var för sig blir det tydligt att dessa verksam-

heter inte kan betecknas som sedvanliga kommunala affärsverksamheter och att verk-

samheternas omsättningar är för stora för att det ska kunna vara fråga om anknytnings-

kompetens. På den relevanta marknaden finns två konkurrenter till Badanstalten vad 

gäller gymverksamheten, och en konkurrent för spaverksamheten.  

Angående konkurrenssnedvridningen fäster KKV störst vikt vid de omfattande 

kommunala stöd som Badanstalten mottagit. Dessa stöd består dels av förmånliga hyres-

villkor, dels av direkta driftsbidrag från kommunen. Den hyra som Badanstalten betalar 

motsvarar endast 60 procent av det kommunala fastighetsbolagets kostnader för bygg-

naden. Dessutom investerade fastighetsbolaget 2,4 miljoner kronor år 2001 för att upp-

föra spaanläggningen, en investering som inte betalas tillbaka. De rena driftsbidragen 

från kommunen uppgick till 14 miljoner kronor mellan åren 1997 och 2009.  

Ett problem jag kan se med målet är att det egentligen inte är helt klarlagt att, eller hur 

mycket av, de kommunala bidragen som verkligen har gått till de icke-kompetensenliga 
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verksamheterna. Bidrag till simhallsverksamheten går ju inte att erinra mot och eftersom 

Badanstalten inte särredovisar sina olika verksamheter är det svårt att veta vad skatte-

pengarna egentligen har gått till. KKV påpekar att det faktum att verksamheterna inte 

särredovisas innebär att det inte kan uteslutas att en stor del av det utbetalade stödet 

kommit gym- och spaverksamheten till godo.
123

 Badanstalten har dessutom anfört att 

även om de skulle införa särredovisning så finns det ingenting som talar mot att 

kommunen i alla fall skulle ge bidrag till gym- och spaverksamheterna.
124

 Det återstår 

att se hur domstolen kommer att bedöma den här bevisningen. Situationen är ytterligare 

ett exempel på problem som uppstår när särredovisning saknas. Det bör nämnas att 

KKV också presenterat bevisning för det alternativa rekvisitet konkurrenshämmande. 

5.6. Sammanfattande kommentarer om KKV:s praxis 

Sammanfattningsvis illustrerar KKV:s stämningsansökningar flera problem med KOS-

reglernas tillämpning. Marknadsdomstolens kommande dom i fallet med Räddnings-

tjänsten Dala-Mitt är viktig för samtliga av KKV drivna fall angående KOS, eftersom 

tolkningen av förarbetsuttalandet att konkurrensbegränsningen ska vara av någon 

betydelse påverkar KKV:s bevisbörda för samtliga KOS-fall. Förhoppningsvis 

begränsar och försvårar inte Marknadsdomstolen KOS-reglernas redan snäva 

tillämpning. Med detta sagt lämnar jag detta fall och fokuserar den fortsatta 

framställningen på stämningarna i Skelleftebuss, Badanstalten och Mälarenergi.  

I såväl Skelleftebuss som Badanstalten och Mälarenergi har kommunen genom bidrag 

täckt bolagens underskott. Detta har lett till betydande konkurrensfördelar för de 

kommunala bolagen vilket lett till konkurrensbegränsningar. Bolagen har kunnat 

konkurrera med lägre priser än befintliga privata konkurrenter på grund av den särskilda 

ställning de har haft som offentliga aktörer. Konkurrensbegränsningarna är dock enligt 

min mening onödigt svårutredda på grund av avsaknad av särredovisning. I fallen 

Skelleftebuss och Badanstalten förekom subventionering av kompetensenlig verk-

samhet, som på grund av avsaknad av särredovisning kan ha kommit den icke-

kompetensenliga verksamheten till del.  

I fallet med Badanstalten har bristen på särredovisning enligt min mening lett till att det 

har blivit svårare för KKV att bevisa att en konkurrenssnedvridning faktiskt föreligger, 
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eftersom räkenskaperna inte klart visar att de kommunala bidragen kommit den icke-

kompetensenliga verksamheten till del, även om det är troligt. Det återstår att se hur 

domstolen kommer att bedöma KKV:s bevisning.  

I fallet med Skelleftebuss kan bristen på särredovisning enligt mig vara en anledning till 

varför KKV inte valde att yrka även på ett förfarandeförbud för den underprissättning 

som bolaget ägnade sig åt. På grund av skattefinansierade bidrag från kommunen kunde 

Skelleftebuss lämna lägre anbud än samtliga privata aktörer i upphandlingar angående 

linjetrafiken, vilket exempelvis ledde till att bolag som Kålaboda buss fick avyttra fem 

av sina sex bussar. Precis som i fallet med Badanstalten innebär bristen på 

särredovisning att denna konkurrensbegränsning kan bli svår att bevisa. 

Slutligen illustrerar fallet med Mälarenergi hur en klart konkurrensbegränsande 

säljverksamhet, på en marknad som principiellt sätt bör lämnas till det egentliga 

näringslivet, inte kan angripas med ett verksamhetförbud och kanske inte heller med ett 

förfarandeförbud. Enligt min mening är fallet ett paradexempel på osund kommunal 

säljverksamhet. Mälarenergi tränger ut befintliga konkurrenter med hjälp av skattemedel 

för att befästa sin egen ställning på marknaden. I och med att verksamheten gjorts 

kompetensenlig kan den inte ifrågasättas med KOS-reglerna, men däremot kanske med 

den grundläggande rätten till näringsfrihet.  

6. KOS-REGELVERKET DE LEGE FERENDA 

6.1. Inledande anmärkningar om förslagen 

Det borde råda litet tvivel om att kommunala bolag verkligen påverkar konkurrensen. 

När kommunala bolag skadar konkurrensen handlar det dock oftast inte om brott mot 

den kommunala kompetensen som den definieras idag. 

Resultatet av flera studier visar på att KOS-regleringen ännu inte har förmått att nå sitt 

syfte om att stävja de problem för den effektiva konkurrensen som offentlig säljverk-

samhet innebär. Det vanligaste och största problemet – att kommunägda företag sätter 

omotiverat lägre priser än privata aktörer – finns fortfarande kvar. KKV har uppenbarli-

gen stött på svårigheter när det har försökt att angripa viss kommunal prissättning trots 

det nya verktyget i konkurrenslagen. Frågan är vad som kan göras åt saken. 
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Det finns generellt sett två metoder för att angripa osund kommunal säljverksamhet.
125

 

Den ena metoden är att minska potentiella konfliktytor genom att den kommunala 

kompetensen inskränks så att kommunala och privata aktörer mer sällan möts på samma 

marknader. Den andra metoden är att skapa förutsättningar för ökad konkurrens-

neutralitet genom att tvinga kommunala aktörer att konkurrera på likartade villkor som 

privata. Åtgärder för att angripa prissättningsproblemet faller under den andra kategorin 

av lösningar. Innan jag analyserar den typen av åtgärder redovisar jag min ståndpunkt 

vad gäller den första metoden. Min slutsats i den delen är att den kommunala kompeten-

sen bör inskränkas så att kommunal säljverksamhet inte är tillåten på marknader där 

sådan är konkurrensbegränsande.  

6.2. Lösningsförslag 1: Begränsa den kommunala kompetensen 

6.2.1. Definitionen av den kommunala kompetensen är föråldrad 

Det finns anledning att starkt ifrågasätta viss kommunal säljverksamhet. Regleringen i 

kommunallagen, bland annat förbudet mot spekulativ kommunal näringsverksamhet, 

lyckas inte fånga upp alla delar av problemet. Nuvarande ordning räcker inte för att lösa 

problemen med osund kommunal säljverksamhet.  

Indén uttryckte år 2008 att en förändring av den kommunala kompetensen är nödvändig 

för att få bukt på problemen med osund kommunal näringsverksamhet – annars riskerar 

ett konkurrensrättsligt förbud som tar sikte på de aktuella problemen att inte få genom-

slag.
126

 KOS-reglerna, med möjlighet att meddela konkurrensrättsliga förbud, infördes 

år 2010 utan att ändringar gjordes i den kommunala kompetensen. Jag menar att ut-

vecklingen sedan dess tyder på att Indéns analys var riktig. Mälarenergis verksamhet är 

förenlig med lag, men konkurrerar ändå ut privata konkurrenter på ett osunt sätt med 

hjälp av skattepengar. Skelleftebuss anbudsgivning på linjetrafiken är lagenlig, men har 

med hjälp av skattesubventioner lett till att konkurrenter stängs ute. Trots att den privata 

marknaden fungerar väljer kommuner att intervenera och skada konkurrensen. Detta är 

inte i linje med målet om effektiv konkurrens utan sker istället till förfång för 

konkurrenter och konsumenter. Dessa exempel på undanträngning åskådliggör det man 

inte ser. Baksidan av kommunal säljverksamhet blir tydlig. KOS-reglerna har inte fått 
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det genomslag som många hoppades på och anledningen är att definitionen av den 

kommunala kompetensen är föråldrad och oförändrad.  

Den kommunala kompetensen har givits en alltför generös tolkning.
127

 Utgångspunkten 

i kommunallagen är att kommuner inte ska påverka konkurrensen, varför huvudregeln 

är att kommunerna inte ska engagera sig i näringsverksamhet.
128

 Den kommunala 

kompetensen har emellertid utvecklats genom praxis efter konkreta överväganden i 

varje enskilt fall.
129

 Det har lett till att flertalet undantag har gjorts från ovan nämnda 

huvudregel, undantag som lever kvar än idag. Det är viktigt att komma ihåg att dessa 

undantag är tillkomna i en tid då konfliktytorna mellan offentlig och privat säljverk-

samhet var betydligt mindre än i dagens Sverige. Praxisen har inte hängt med i sam-

hällsutvecklingen.
130

 Gränserna mellan privat och offentligt på marknaden har suddats 

ut och de senaste 30 åren har Sverige som välfärdsstat utvecklats till att bli mer och mer 

av en ”marknadsstat”.
131

 

Kommunal näringsverksamhet får enligt kommunallagen 2:7 bedrivas om det finns ett 

allmänt kommunalt intresse. En fråga man kan ställa sig med tanke på dagens 

marknadsförhållanden är om man överhuvudtaget kan prata om att finns ett allmänt 

intresse för kommuner att engagera sig på marknader med redan fungerande 

konkurrens? Rimligtvis är ett kommunalt näringslivsengagemang bara i linje med det 

allmänna kommunala intresset när varor och tjänster inte kan tillhandahållas av andra 

aktörer på acceptabla villkor.
132

 

Definitionen av den kommunala kompetensen är föråldrad och upprätthålls på vissa 

områden på konsumenters och konkurrenters bekostnad. Förlusten av det man inte ser 

uppvägs inte av det man ser i vissa fall. Med tanke på de problem som fortfarande finns 

med KOS anser jag starka skäl talar för att begränsa förekomsten av kommunal sälj-

verksamhet då sådan strider mot sina egna samhällsintressen. 
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6.2.2. Anledningar till att begränsa den kommunala kompetensen 

Jag menar att tiden är mogen för att uppdatera den kommunala kompetensen till 

moderna förhållanden genom att den kommunala kompetensen begränsas i lag.
133

 

Anledningarna är flera. För det första har rättigheter generellt sett fått större betydelse 

än tidigare, och näringsfriheten tar plats i såväl EU:s primärrätt som i svensk grundlag. 

För det andra talar den ekonomiska teorin bakom den europeiska konkurrensrätten, 

ordoliberalismen, för största möjliga ekonomiska frihet och mot alla former av statlig 

intervention. För det tredje har Sverige utvecklats mot att bli mer och mer av en 

marknadsstat, där en fri marknad anses leda till störst välstånd och näringsfriheten är 

helt central för att uppnå ett tillstånd av effektiv konkurrens och en fri marknad. 

Sammanfattningsvis talar rättighetsperspektivet (för både konsumenter och 

konkurrenter), ekonomisk teori och samhällsutvecklingen för en begränsning av den 

kommunala kompetensen.  

6.2.3. Inför ett lämplighetskriterium för kommunal säljverksamhet 

Mitt förslag till begränsning av den kommunala kompetensen är att en typ av 

lämplighetskriterium införs för kommunal säljverksamhet. Är det, utifrån konkurrens-

hänsyn, lämpligt att kommunen engagerar sig i näringslivet i den aktuella situationen? 

Regleringen av kommunal kompetens i kommunallagen bör alltså enligt min mening 

ändras, så att en förutsättning för att kommunal kompetens ska anses föreligga är att 

konkurrensintresset beaktas och respekteras. Det skulle gynna såväl konkurrenter som 

konsumenter och skulle innebära ett tydligare hänsynstagande till den centrala roll 

näringsfriheten har för en fungerande marknad. En liknande reglering finns i Danmark, 

där man vid bedömningen av om kommunal kompetens för näringslivsengagemang 

föreligger måste ta hänsyn till effekterna på konkurrensen av näringslivsengagemanget i 

fråga.
134

 

Vidare innebär detta att det borde vara möjligt för domstolar att vid tillämpning av 

KOS-reglerna pröva lämpligheten av kommunal säljverksamhet, och inte bara de 

materiella kompetensreglerna som enligt den nuvarande ordningen. Med det menar jag 

att domstolen bör kunna förbjuda viss kommunal säljverksamhet för att den motverkar 
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sina egna syften och skadar konkurrensen till förfång för konsumenterna. Även lämplig-

heten utifrån konkurrenshänsyn av ett visst kommunalt marknadsengagemang bör 

kunna påverka bedömningen av om det kommunala engagemanget är lagligt.
135

  

6.2.4. Sammanfattande kommentarer om Lösningsförslag 1 

Den kommunala kompetensen angående kommunal säljverksamhet är föråldrad och bör 

med hänsyn till rådande förhållanden begränsas i lag. En förutsättning för kommunal 

kompetens på det egentliga näringslivets område bör vara att det med hänsyn till kon-

kurrensen måste vara lämpligt för kommunen att engagera sig i näringslivet i den 

aktuella situationen. Med tanke på de problem som uppstår vid blotta närvaron av 

offentliga aktörer på marknaden bör lämplighetsbedömningen allt som oftast landa i att 

kommunen inte bör engagera sig på den redan konkurrensutsatta marknaden. 

Jag övergår nu till att analysera mindre ingripande åtgärder i den kommunala kompeten-

sen. Frågan är hur det existerande regelverket kan modifieras för att prissättnings-

problematiken ska kunna angripas på ett mer effektivt sätt, genom att skapa 

förutsättningar för ökad konkurrensneutralitet. 

6.3. Lösningsförslag 2: Öka möjligheterna för lika villkor 

6.3.1. Inledande kommentarer angående självkostnadsprincipen 

Kommunala aktörers prissättning är svår att komma till rätta med på grund av 

självkostnadsprincipen.
136

 Att sätta priset lägre än självkostnaden är i sig inte ett ”brott” 

mot principen, men är i vart fall teoretiskt möjligt att angripa med ett förfarandeförbud 

enligt KOS-reglerna. Ett pris satt under självkostnadspriset är i praktiken ofta ett pris 

under marknadspriset, vilket kan snedvrida eller hämma konkurrensen. KKV har dock 

inte drivit något sådant fall ännu, vilket är märkligt då det pekats ut som det största 

problemet med offentlig närvaro på marknaden.
137

  Det är förmodligen en lättare uppgift 

att bevisa att en kommun sålt varor eller tjänster i strid mot lokaliseringsprincipen, än 

att bevisa att ett offentligt företag tillämpar en prissättning som skadar konkurrensen. 
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I det följande diskuterar jag två lösningar på problematiken; ett generellt undantag från 

självkostnadsprincipen för konkurrensutsatt verksamhet och ett krav på särredovisning 

samt ett förbud mot subventioner till konkurrensutsatt säljverksamhet. 

6.3.2. Generellt undantag från självkostnadsprincipen 

Självkostnadsprincipen kom till under en tid med stora offentliga monopol. Syftet med 

självkostnadsprincipen är främst att skydda konsumenterna mot monopolprissättning.
138

 

Redan vid principens kodifiering anfördes i propositionen att självkostnadsprincipen 

med hänsyn till sitt syfte egentligen inte behövdes på marknader där det fanns privata 

aktörer som konkurrerade med de offentliga, eftersom det där per definition inte finns 

någon risk för monopolprissättning. Regeringen avstod dock från att föreslå ett generellt 

undantag från självkostnadsprincipen för konkurrensutsatta verksamheter. Anledningen 

var att detta skulle ge ”felaktiga signaler” till kommuner och landsting. Självkostnads-

principen kan ses som en integrerad del av det principiella förbudet mot spekulativ 

verksamhet. Syftena bakom kommunal verksamhet ska inte vara spekulativa vinst-

syften, utan allmännyttiga syften.
139

 

Den här framställningen visar dock att det finns ett behov av att komma till rätta med de 

problem som självkostnadsprincipen ger upphov till på konkurrensutsatta marknader. Är 

rädslan för att ge ”felaktiga signaler” skäl nog för att motivera självkostnadsprincipens 

fortsatta tillämplighet? Enligt min mening kan rädslan vara överdriven. Ett undantag 

från självkostnadsprincipen skulle ju egentligen inte innebära att det skulle vara tillåtet 

för kommuner att syssla med verksamhet som inte tjänade allmännyttiga syften, även 

om det möjligen skulle vara frestande.  

Flera offentliga utredningar har föreslagit undantag från självkostnadsprincipen på 

grund av de ovan beskrivna konkurrensproblem som principen leder till.
140

 I den senaste 

utredningen som berör frågan har dock flera tunga näringslivsorganisationer som 

Svenskt Näringsliv och Företagarna varit mycket kritiska till ett sådant undantag.
141

 

Även KKV har uttalat sig negativt till ett eventuellt undantag.
142

 Det argument som 

anförs är att ett generellt undantag från självkostnadsprincipen för konkurrensutsatta 
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verksamheter skulle ge upphov till fler kommunala näringsverksamheter, vilket i själva 

verket skulle öka och inte minska konkurrensproblemen. 

Jag anser att argumentationen liknar den som anfördes vid självkostnadsprincipens 

kodifierande. Om kommuner tillåts bedriva verksamheter med vinstsyfte skulle detta 

onekligen kunna ge den ”felaktiga signalen” att kommunen får ägna sig åt spekulativ 

verksamhet, kanske utan koppling till allmännyttiga syften och med skattepengar i 

ryggen. Som jag beskrivit i avsnitt 4.1 föreligger fundamentala skillnader i konkurrens-

hänseende mellan privata och offentliga aktörer. Mer kommunal affärsverksamhet 

skulle riskera att tränga ut näringslivet. I ett större perspektiv kan det alltså vara mer 

skadligt att göra undantag från självkostnadsprincipen än att ha den kvar.  

Sammanfattningsvis anser jag att starka skäl talar emot ett generellt undantag från själv-

kostnadsprincipen för konkurrensutsatt verksamhet. Jag går därför vidare till att 

diskutera andra sätt att få bukt på KOS-problemen. 

6.3.3. Krav på särredovisning och förbud mot subventioner 

Som jag tidigare pekat på är det inte självkostnadsprincipen i sig som leder till de största 

konkurrensproblemen – det är den prissättning och de subventioner till underskottsverk-

samhet som möjliggörs genom den nuvarande regleringen som verkligen är skadliga för 

konkurrensen. Som framgått har inte detta kunnat angripas med KOS-reglerna. En 

möjlighet jag ser för framtiden är att öka KOS-reglernas genomslagskraft genom att 

ändra vissa förutsättningar för kommunal säljverksamhet i kommunallagen. 

Mitt förslag grundar sig dels på att införa en skyldighet att särredovisa kommunal sälj-

verksamhet, dels på att uttryckligen förbjuda subventionering av sådan säljverksamhet. 

Kommunallagen 2:7, som reglerar kommunal näringsverksamhet, skulle kunna få 

följande lydelse: 

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut 

på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen 

eller landstinget.  

Sådan verksamhet ska redovisas särskilt och skilt från annan verksamhet.
143
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I samband med detta skulle en ny paragraf kunna läggas till: 

Offentlig näringsverksamhet som bedrivs i konkurrens med annan offentlig eller privat 

näringsverksamhet får inte subventioneras med skattemedel på ett sätt som medför en från all-

män synpunkt otillbörlig konkurrenssnedvridning.
144

 

Dessa mina förslag är som framgår av hänvisningarna hämtade från olika offentliga 

utredningar om självkostnadsprincipen.
145

 Båda utredningarna föreslog generella undan-

tag från självkostnadsprincipen för konkurrensutsatta verksamheter men ingen av 

utredningarna ledde till lagstiftning. Även om ett sådant generellt undantag inte är 

önskvärt menar jag att delar av förslagen var bra.  

Kombinationen ovan skulle kunna innebära att KOS-reglerna blev mer effektiva. Med 

en sådan reglering i kommunallagen skulle KKV, med hjälp av KOS-reglerna, kunna få 

bukt på det största konkurrensproblemet med offentlig säljverksamhet – prissättningen. 

I och med att fall av konkurrenssnedvridande prissättning och subventionering lättare 

skulle kunna utredas, på grund av separat redovisning, och på grund av att subvention-

ering till offentlig säljverksamhet skulle vara i strid med lag, så blir KOS-reglerna mer 

användbara. Exempelvis skulle linjetrafiken i fallet med Skelleftebuss lättare ha kunnat 

utredas om det funnits ett lagstadgat krav på särredovisning och mot subventionering. 

Eftersom verksamheten var kompetensenlig kan den bara angripas med ett förfarande-

förbud. Vid försvarbarhetsbedömningen skulle det misstänkta förfarandet – att 

Skelleftebuss har kunnat lägga låga anbud på grund av bidrag från kommunen och 

därigenom hämmat konkurrensen – kunna analyseras och angripas på ett betydligt 

klarare sätt än idag. Detsamma gäller för Badanstalten. 

                                                                                                                                               
näringsverksamhet inom frivilliga icke lagreglerade områden på en marknad som är ägnad konkurrens 

ska, om inte särskilda skäl föreligger, bedriva denna på affärsmässig grund. Sådan verksamhet ska 

redovisas särskilt och skilt från annan verksamhet.” Jag har således bara plockat den sista meningen i 

Kommunala kompetensutredningens förslag. 
144

 Formuleringen av denna nya paragraf har jag hämtat från Underprissättningsutredningens förslag till 

ny lagstiftning i SOU 1995:105. Utredningen föreslog en ny lag vid namn lag om konkurrensneutralitet 

vid offentlig prissättning, inkluderande ett generellt undantag från självkostnadsprincipen för 

konkurrensutsatt verksamhet. Lagens 9 § föreslogs lyda som mitt ovan föreslagna, s. 15. Se även s. 261 

för resonemang kring införandet av ett krav på särredovisning. 
145

 Liknande förslag har också lämnats av den s.k. Avgiftsgruppen i Ds 1993:16, s. 64f. Avgiftsgruppen 

föreslog följande lydelse: Om näringsverksamheten bedrivs på en marknad med fungerande konkurrens 

skall den drivas på affärsmässiga grunder. Verksamheten skall redovisas särskilt och får inte 

understödjas med skattemedel på ett sådant sätt att den fria konkurrensen hämmas. 
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6.3.4. Sammanfattande kommentarer om Lösningsförslag 2 

Sammanfattningsvis bör inget generellt undantag från självkostnadsprincipen göras för 

redan konkurrensutsatta marknader. Däremot skulle KOS-reglerna bli mer användbara 

om ett krav på särredovisning för kommunal säljverksamhet infördes, i kombination 

med ett förbud mot subventionering av sådan säljverksamhet. 

7. AVSLUTANDE KOMMENTARER  

Skattepengar ska inte användas för att konkurrera ut entreprenörer och skada 

konkurrensen på marknaden till konsumenters förfång. Trots införandet av KOS-

reglerna är detta fortfarande tillåtet enligt dagens reglering. Kommunal säljverksamhet, 

som har helt andra drivkrafter än privat dito, tränger ut och hindrar etableringen av 

privata konkurrenter på marknader som bör lämnas till det egentliga näringslivet. Detta 

kan ses som ett ingrepp i näringsfriheten, men är framförallt på det hela taget i strid mot 

intresset av ett anständigare samhälle för alla individer. I situationer där det man inte ser 

blir så påtagligt och praktiskt taget synligt finns det skäl att sätta än tydligare ramar runt 

den kommunala affärsverksamheten. I vissa fall, på fungerande marknader som tillhör 

det egentliga näringslivet, bör man överväga att begränsa den kommunala kompetensen. 

Om konkurrensproblemen inte löses genom att begränsa den kommunala kompetensen 

och minska konfliktytorna, är det i vart fall angeläget att öka förutsättningarna för 

konkurrensneutralitet genom att förändra vissa delar av regelverket kring KOS. Det 

största problemet med konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet – osund 

kommunal prissättning med hjälp av skattesubventioner – existerar fortfarande. En 

möjlighet är att ställa upp ett krav på särredovisning och ett förbud mot subventionering 

av kommunal säljverksamhet. Det skulle då bli lättare att avgöra när en snedvridning 

eller ett hämmande faktiskt föreligger samt när den kommunala kompetensen överträtts.  

Det hela skulle innebära att KOS-reglerna blir effektivare i att lösa konflikterna på 

marknaden.  
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Offentligt tryck  

Prop. 1990/91:117  om en ny kommunallag. 

Prop. 1992/93:56  Ny konkurrenslagstiftning. 

Prop. 1993/94:35  Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig 

upphandling. 

Prop. 1993/94:188  Lokal demokrati. 

Prop. 1999/2000:140  Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald. 

Prop. 2007/08:135  Ny konkurrenslag m.m. 

Prop. 2008/09:231  Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden  

m.m. 

SOU 1971:84 Kommunal kompetens. 

SOU 1991:59  Konkurrens för ökad välfärd. 

SOU 1995:105  Konkurrens i balans: åtgärder för ökad konkurrens-

neutralitet vid offentlig prissättning m.m. 

SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. 

SOU 2007:72  Kommunal kompetens i utveckling. 

SOU 2011:69  Olagligt statsstöd. 

Ds 1993:16  Avgifter inom kommunal verksamhet – en modifierad 

självkostnadsprincip. 

Direktiv 2012:105  En kommunallag för framtiden 

 

Konkurrensverket 

Stämningsansökan Räddningstjänsten Dala-Mitt, dnr 304/2010. 

Stämningsansökan Skelleftebuss, dnr 438/2011. 

Stämningsansökan Mälarenergi, dnr 438/2011. 

Stämningsansökan Borås servicekontor, dnr 45/2012. 

Stämningsansökan Strömstads Badanstalt, dnr 628/2012. 

Stämningsansökan Växjö kommun, dnr 380/2013. 

Yttrande 2013-11-05 i mål nr T 9290-11, KKV ./. Mälarenergi Stadsnät AB, vid 

Stockholms tingsrätt. 

Uttalande från KKV:s generaldirektör Dan Sjöblom 
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http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-

artiklar/Debattartikel_gotlandstidningar091229.pdf_2.pdf (hämtat 2013-11-30). 

Uttalande från KKV:s generaldirektör Dan Sjöblom 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-

artiklar/artikel_Dan_S_offentlig_saljverksamhet_110822.pdf (hämtat 2013-11-30). 

Seminarium KKV, Det offentliga ska inte slå undan benen på privata företag, 

http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=9088 (hämtat 2013-11-30). 

Lathund: Vilka konkurrensbegränsande offentliga säljverksamheter eller förfaranden 

kan förbjudas? 

http://kkv.se/upload/Filer/Konkurrens/2010/Fr%C3%A5gelista_konkurrensbegrans

ande_offentlig_saljverksamhet.pdf (hämtat 2013-11-30). 

 

Europeiska kommissionen 

Kommissionens beslut i ärende COMP/M.2220, General Electric/Honeywell. 

 

Rättspraxis 

Europadomstolen 

Europadomstolens dom av den 27 oktober 1987, Pudas mot Sverige, appl. no. 10426/83. 

EU-domstolen 

Mål C-4/73 Nold, ECR [1974] 491.  

Mål C-200/96 Metronome Musik, REG 1998 s. I-1953. 

Svenska domstolar 

NJA 2004 s. 662. 

NJA 2005 s. 462.  

NJA 2007 s. 584. 

Högsta domstolen mål T 5516-12, Blake Pettersson ./. staten, meddelat 

prövningstillstånd.  

Stockholms tingsrätt dom i mål T 8160-11, Konkurrensverket ./. Skelleftebuss. 

Stockholms tingsrätt dom i mål T 7924-11, Konkurrensverket ./. Räddningstjänsten 

Dala-Mitt. 

RÅ 1992 ref. 61. 

RÅ 1993 ref. 12. 

RÅ 1999 ref. 76. 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/Debattartikel_gotlandstidningar091229.pdf_2.pd
http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/Debattartikel_gotlandstidningar091229.pdf_2.pd
http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/artikel_Dan_S_offentlig_saljverksamhet_110822.pdf
http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/artikel_Dan_S_offentlig_saljverksamhet_110822.pdf
http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=9088
http://kkv.se/upload/Filer/Konkurrens/2010/Fr%C3%A5gelista_konkurrensbegransande_offentlig_saljverksamhet.pdf
http://kkv.se/upload/Filer/Konkurrens/2010/Fr%C3%A5gelista_konkurrensbegransande_offentlig_saljverksamhet.pdf
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