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Förkortningar 

ABL Aktiebolagslag (2005:551) 

BefL Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

Bet Utskottsbetänkande 

BL Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

ElL Ellag (1997:857) 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

HD Högsta domstolen 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

KL Kommunallag (1991:900) 

KU Konstitutionsutskottet 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

OFUKI Utredningen om offentliga företag – upphandling, kontroll, insyn 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

Prop Proposition 

RF Regeringsform (1974:152) 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SCB Statistiska centralbyrån 

SOU Statens offentliga utredningar 

VD Verkställande direktör  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommuner väljer i varierande, men stundtals tämligen stor, grad att lägga över 

delar av sin verksamhet i kommunala bolag.1 Det finns många skäl till att göra 

detta, varav de vanligaste kan vara att aktiebolagsformen tillhandahåller en mer 

ändamålsenlig ordning för styrning av verksamheten eller att verksamheten när 

den bedrivs i bolagsform omfattas av ekonomiskt mer fördelaktiga regler.2 Med 

bolagisering följer dock en mängd juridiska frågeställningar. En central sådan är 

frågan om verksamhetens förenlighet med de kommunala kompetensreglerna.3 

Detta är givetvis en viktig fråga i alla kommunala sammanhang, men just drift av 

verksamhet i bolagsform ger upphov till särskilt intressanta frågeställningar med 

koppling till kompetensreglerna.  

Grunden till de problem som uppstår i kompetenshänseende i dessa fall är för-

hållandet att de kommunalrättsligt reglerade kompetensreglerna inte är direkt 

tillämpliga på aktiebolag, trots att de ägs av kommuner och driver kommunal 

verksamhet.4 Istället krävs att det för varje enskilt bolag vidtas åtgärder i syfte att 

binda bolaget till kompetensreglerna.5 Hur detta ska ske har dock varit ett oreg-

lerat område, vilket har medfört att de åtgärder som vidtagits i många fall har 

varit bristfälligt utförda och stundtals närmast verkningslösa.6 Dessutom är den 

möjlighet till laglighetsprövning som 10 kap KL erbjuder inte heller tillämplig på 

kommunala bolag och de beslut som fattas där, eftersom sådana beslut inte om-

fattas av uppräkningen av överklagbara beslut i 10 kap 2 § KL. 

De regler om kommunala bolag som finns i kommunallagen ändrades delvis 

den 1 januari 2013, när 3 kap 17 § KL justerades just i syfte att säkerställa de 

                                                
1 År 2012 fanns drygt 1700 kommunägda företag i Sverige, varav 93 % var aktiebolag, se SCB, 
Offentligt ägda företag 2012, s 6 f. Flest företag ägde Stockholms stad (79 st) medan fem 
kommuner inte ägde något företag alls, a a s 17–22. 
2 Lindquist, s 147. 
3 Angående termerna kompetens och befogenhet, se nedan 1.6. 
4 SOU 2011:43 s 223 f och 525 f. 
5 A bet s 525 f. 
6 Se avsnitten 4.2.1 och 5.2.3. 
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kommunala bolagens efterlevnad av de kommunalrättsliga befogenhetsreglerna 

genom att det ställs krav på att vissa uppgifter förs in i bolagens bolags-

ordningar.7 Vidare utökades vid samma tillfälle 6 kap KL med två paragrafer, 

som syftar till att förstärka kommunstyrelsens ansvar för att kommunallagens 

krav är uppfyllda avseende dessa bolag och att verksamheten i dem också bedrivs 

i enlighet med dessa krav.8 

Det är dock alltjämt så att beslut fattade i kommunala bolag inte omfattas av 

möjligheten till laglighetsprövning enligt 10 kap KL, vilket gör att det rättsmedel 

som normalt sett kan nyttjas för att hindra kommuner från att handla utanför 

kompetensen inte är tillgängligt om kommunala bolag fattar befogenhetsöver-

skridande beslut.9 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget gällande kompetensefterlevnad i 

kommunala aktiebolag efter de ovan nämnda ändringarna i kommunallagen, samt 

att i samband med detta bedöma ändamålsenligheten i dessa ändringar. De tre 

problem som jag utgår från är bolagens bristande bundenhet till kompetens-

reglerna, de bristande ändamålsangivelser som görs vid överlämning av verksam-

het till bolag samt bristen på möjlighet att överklaga beslut som fattats i bolag 

genom laglighetsprövning. 

De frågor som inledningsvis behöver besvaras i syfte att skapa en grund för 

resterande del av uppsatsen är dels hur kompetensreglerna ser ut och dels vilka 

förutsättningar som gäller för överlämnande av kommunal verksamhet till bolag, 

samt hur vilka egenskaper dessa bolag har. Utifrån svaren på dessa frågor kan 

man sedan beskriva de olika problemen vilket i sin tur gör det möjligt att ta 

ställning till frågan om hur rättsläget numera ser ut på respektive problemområde 

och därigenom besvara frågan om ändringarna har fått önskad effekt.  

                                                
7 Prop 2011/12:106 s 80 ff. 
8 A prop s 86 ff. 
9 Se avsnitten 2.4 och 5.2.4. 
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1.3 Avgränsningar 

Kommunalrätten är ett område som kan verka smalt, men som inbegriper en 

mängd olika intressanta frågor med en stor spännvidd. Kompetensreglerna, som 

den här uppsatsen till stor del behandlar, är ett mångfacetterat område med en 

mängd delområden. Jag har dock inte för avsikt att uttömmande ta upp och 

diskutera samtliga kompetensregler som kan tänkas bli aktuella i bolags-

sammanhang, då detta inte i första hand är en uppsats om kompetensreglernas 

innebörd och gränser. Istället kommer jag vid behov ta upp olika kompetens-

regler och beskriva dessa i syfte att exemplifiera olika typer av regler och 

problemområden av relevans för uppsatsens syfte. 

Uppsatsen handlar vidare främst om helägda kommunala bolag, då det är de 

nyligen ändrade reglerna för dessa som jag ska utvärdera. För delägda kom-

munala bolag gäller i många fall andra förutsättningar, vilket gör att de problem 

som jag kommer att beskriva inte aktualiseras på samma sätt. Framförallt består 

dessa skillnader i att 3 kap 18 KL, som reglerar sådan bolagsdrift, uttryckligen 

reglerar att delägda bolag endast behöver bindas av kommunala principer och 

vara föremål för kommunalt inflytande ”i en omfattning som är rimlig med 

hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i 

övrigt.” 

1.4 Metod och material 

Vid författandet av denna uppsats har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod 

där de traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har 

använts för att utreda innebörden av gällande rätt. En inte obetydlig del av upp-

satsen är ägnad åt att beskriva och analysera ett antal lagändringar. I denna del 

har förarbeten nyttjats i stor utsträckning, av två skäl. Dels är dessa ändringar så 

pass nya att varken praxis eller doktrin i någon större mån har hunnit växa fram 

på området, dels har en avsikt med analysen varit att utvärdera dessa ändringars 
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ändamålsenlighet och jag har därför velat undersöka vilka ändamål lagstiftaren 

har haft som skäl för att genomföra dessa. 

En rättskälla som förekommer i mycket begränsad omfattning i denna uppsats 

är praxis. Utöver det faktum att de utvärderade lagändringarna är nya och inte 

hunnit behandlas i praxis ännu finns ytterligare två huvudsakliga anledningar till 

detta. Vad gäller de bolagsrättsliga delarna är skälet helt enkelt att frågeställ-

ningar inom detta rättsområde sällan blir föremål för domstolsprövning. Den 

kommunala kompetensen är däremot ett område som under lång tid utvecklats 

främst genom HFD-praxis, varför viss sådan förekommer i uppsatsen. Då min 

avsikt i första hand dock inte har varit att i detalj beskriva innebörden av olika 

kompetensregler har jag till stor del istället förlitat mig på doktrinens systemati-

sering av dessa regler för att beskriva hur detta regelkomplex ser ut. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis redogör jag för det kommunala befogenhetsbegreppet och 

laglighetsprövningsinstitutet samt för kommunallagens reglering av bolags-

verksamhet. Dessa delar utgör tillsammans den grundläggande reglering som jag 

sedan utgår från i senare kapitel. 

Efter denna inledande del övergår jag till att tematiskt behandla de tre problem 

som jag nämnde ovan i avsnitt 1.2. De behandlas i var sitt kapitel, där jag för 

varje problem inleder med en beskrivning av problemet, vilket sedan följs av 

redogörelser för de ändringar som har varit av betydelse för de olika frågorna och 

en analys av det nya rättsläget till följd av ändringen. 

Slutligen sammanfattar jag mina observationer och slutsatser i ett avslutande 

kapitel, där jag även reflekterar över om någon ytterligare lagändring skulle 

kunna behövas för att åtgärda de aktuella problemen. 



 11 

1.6 Terminologi 

I denna uppsats möts terminologi från två olika rättsområden, vilket givetvis kan 

skapa missförstånd, då begrepp stundtals förekommer med olika innebörd i olika 

rättsområden. Min ambition är att genom vissa klargöranden i detta avsnitt och 

förtydliganden när så krävs förebygga sådana missförstånd. 

Begreppen kompetens och befogenhet är centrala i denna uppsats. Jag använd-

er dessa synonymt.10 Även kommunalrättslig princip förekommer och har då 

samma innebörd. I de fall där jag med befogenhet och kompetens istället syftar 

till deras aktiebolagsrättsliga mening tydliggör jag detta i fotnot. 

Även begreppen bolag och aktiebolag används synonymt. I de fall där andra 

typer av bolag avses framgår det av texten genom att den specifika bolagstypens 

namn används. 

Kommunallagen reglerar vidare både såväl kommuner som landsting (1 kap 

1 § andra stycket KL). De allra flesta reglerna i lagen gäller lika för dessa. Av 

relevans för denna uppsats är särskilt att så är fallet när det gäller reglerna i 3 och 

6 kap KL om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar för kom-

munala aktiebolag samt de regler i 10 kap KL om laglighetsprövning som också 

aktualiseras i uppsatsen. Av denna anledning använder jag enbart begreppet 

kommun, även om samma regler gäller även för landsting. 

  

                                                
10 Se angående dessa begrepp Lindquist, s 18 f. 
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3 De kommunala befogenhetsreglerna 

2.1 Inledning 

Då uppsatsen behandlar frågan om hur kommunala aktiebolag ska kunna bindas 

av de kommunala kompetensreglerna är det nödvändigt att beskriva dessa regler. 

Jag kommer därför i detta kapitel att presentera detta regelverk och dess betyd-

else inom kommunalrätten i stort. Däremot har jag inte för avsikt att ge någon 

uttömmande redogörelse för denna tämligen omfattande flora av regler som 

sammantaget utgör ramen inom vilken kommunerna har att röra sig. Istället 

kommer jag att kortfattat beskriva hur reglerna är utformade och hur de genom 

möjligheten till laglighetsprövning får genomslag i den kommunala verksamhet-

en när denna bedrivs i den klassiska förvaltningsformen, vilket är av betydelse 

för förståelsen av de kompetensrelaterade problem som denna uppsats behandlar. 

2.2 Grunden för befogenhetsregleringen 

Av 14 kap 2 § RF framgår att kommunerna ska sköta lokala och regionala 

angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund, 

vilket regleras närmare i lag. Det framgår också att kommunerna därutöver ska 

sköta de övriga angelägenheter som bestäms i lag, vilket även förtydligas i 8 kap 

2 § första stycket 3 RF, där det bland annat framgår att kommunernas befogen-

heter och åligganden ska regleras i lagform. Den närmare innebörden av dessa 

formuleringar framgår delvis av de lagar som det refereras till i paragraferna men 

också av den praxis som växt fram på det kommunalrättsliga området.11  

                                                
11 Bohlin, s 87 f. 
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2.3 Utformning och systematik 

2.3.1 Två sorters kompetens 

Redan av den ovan nämnda 14 kap 2 § RF framgår att det finns två huvudsakliga 

kompetensslag som kommunerna har att förhålla sig till. De första och andra 

meningarna i paragrafen syftar på den allmänna sektorn, vars grundläggande 

lagreglering finns i 2 kap KL.12 Denna sektor kännetecknas av en stor frihet för 

kommunerna att inom vissa ramar själva välja vad man ska ägna sig åt och hur 

detta ska genomföras.13 Den tredje meningen syftar istället på den speciella sek-

torn, som trots namnet utgör den budgetmässigt större delen av den kommunala 

verksamheten.14 Denna sektor utgörs till stor del av de uppgifter som staten 

genom lag har ålagt kommunerna att ansvara för men även av de valfria verk-

samheter som kommunerna enligt särskilda regleringar har möjlighet att ägna sig 

åt.15 

2.3.2 Den allmänna sektorn 

Den reglering som utgör ramarna för den allmänna sektorn finns som nämnts 

ovan i 2 kap KL, som i sin tur till största delen utgör en kodifiering av de 

principer som utbildats genom HFD:s tolkningar av äldre, tämligen ospecifik lag-

stiftning.16 Den grundläggande principen bland dessa är allmänintresset, som 

framgår av 2 kap 1 § KL. Utöver denna utgångspunkt finns dels principer som i 

närmare mån definierar ramarna för kommunens verksamhet (exempelvis lokal-

iseringsprincipen och förbudet mot stöd till enskilda personer och företag), dels 

                                                
12 Bull & Sterzel, s 321 f. Denna kallas även den ”fria” sektorn, eller den ”allmänna kompetens-
en”, jfr Bull & Sterzel, a s, samt Lindquist, s 11. 
13 Lindquist, s 11.  
14 A a s 12. 
15 Bohlin, s 88. Denna kallas även den ”speciella kompetensen” eller den ”specialreglerade 
sektorn”, jfr Lindquist, s 11. 
16 Bohlin, s 87. 
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principer som reglerar hur kommunerna ska agera inom dessa ramar (exempelvis 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen).17 

Även verksamhet som egentligen ligger utanför ramarna kan under vissa 

förutsättningar vara tillåtna, trots brist på uttrycklig reglering som tillåter verk-

samheten. Den ena formen för detta är anknytningskompetens, där verksamheten 

har ett nära samband (anknytning) med en verksamhet som i sin tur faller inom 

den allmänna sektorns ramar.18 Den andra formen är överskottskompetensen, som 

tillåter kommuner att avyttra tillfällig överskottskapacitet (i verksamhet som i sig 

är kompetensenlig) på den allmänna marknaden, trots att detta annars skulle vara 

kompetensvidrigt.19 

2.3.3 Den speciella sektorn 

Även i denna sektor gäller som utgångspunkt de principer som utgör den 

allmänna sektorns reglering. Dessa modifieras dock genom särskilda regler för 

olika typer av fall eller områden. Dessa särskilda regler består av två huvud-

sakliga grupper. Den mest framträdande av dessa grupper är den stora mängd av 

uppgifter som delegeras till kommunerna genom lagstiftning på olika sakområ-

den (ex socialtjänsten, skolan samt plan- och byggområdet).20 Dessa uppgifter är 

till stor del obligatoriska för kommunerna att ägna sig åt och kombineras ofta 

med någon form av statligt inflytande genom tillsynsmyndigheters verksamhet.21 

Den andra delen av den speciella sektorn utgörs av de fall där kommunerna 

genom särskilda regler getts befogenhet att ägna sig åt vissa typer av verksamhet, 

trots att dessa faller utanför de kompetensramar som jag hittills redogjort för. 

Dessa specialregler finns numera framförallt i den så kallade befogenhetslagen22, 

som samlar en mängd olika sådana regler. Dessa har tillkommit löpande genom 

åren och syftat till att korrigera fall där de generella befogenhetsgränserna upp-
                                                
17 Bohlin, s 92. 
18 Lundin, s 282 ff. 
19 A a s 286 ff. 
20 Lindquist, s 37. 
21 Bohlin, s 159 & 162 ff. 
22 Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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levts snäva på ett sätt som inte ansetts vara ändamålsenligt.23 Bland reglerna i 

befogenhetslagen finns därför så vitt skilda saker som bidrag till högskoleverk-

samhet (2 kap 2 § BefL) och tillhandahållande av servicetjänster till äldre (2 kap 

7 § BefL).  

2.4 Laglighetsprövning 

Inom den kommunala sektorn finns en särskild ordning för rättslig prövning av 

beslut, den så kallade laglighetsprövningen, som regleras i 10 kap KL. Denna 

utgör en möjlighet för kommunmedlemmar att väcka talan i förvaltningsdomstol 

om kommunala besluts laglighet. Klagorätten är inte villkorad av att beslutet har 

gått den klagande emot, vilket annars enligt 22 § FL är huvudregeln vid över-

klagande av myndighetsbeslut.24 

De beslut som kan bli föremål för laglighetsprövning är de flesta som tagits av 

en beslutande församling eller på delegation av en sådan, vilket framgår av 

10 kap 2 § KL. En förutsättning är dock att det inte finns en annan ordning 

föreskriven för överklagande av den aktuella beslutstypen. Detta regleras i 

10 kap 3 § KL, och innebär i praktiken att beslut med grund i KL vanligtvis kan 

angripas genom laglighetsprövning, medan beslut enligt olika specialförfattning-

ar istället oftast överklagas enligt respektive författnings ordning och 22 § FL.25  

10 kap 8 § KL reglerar uttömmande både grunderna för prövningen och rätts-

följden. Den (enda) rättsföljd som kan följa av en laglighetsprövning är att 

beslutet upphävs, eftersom domstolen enligt paragrafens tredje stycke är förhind-

rad att sätta något annat beslut i det upphävda beslutets ställe. Detta syftar till att 

tydliggöra institutets karaktär av legalitetsprövning snarare än prövning av 

lämpligheten i beslutet rent materiellt.26  

                                                
23 Dahlman m fl, s 154. 
24 Strömberg & Lundell, s 181 f. 
25 Lindquist, s 48. Detta är dock en förenkling som inte alltid gäller, se exempelvis 13 kap PBL, 
där det vad gäller kommunala beslut anges i 1 § att vissa beslut överklagas genom laglighets-
prövning enligt 10 kap KL, i 2 § att vissa beslut inte får överklagas över huvud taget, samt i 3 § 
att övriga beslut överklagas till länsstyrelsen. 
26 Prop 1990/91:117 s 225. 
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De grunder som kan föranleda upphävande är fyra till antalet, varav en är av 

särskilt intresse för denna uppsats, nämligen 10 kap 8 § första stycket 2 KL. En-

ligt denna punkt kan ett beslut upphävas om ”beslutet hänför sig till något som 

inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget”. Detta innebär att en 

kommunmedlem kan få till stånd ett upphävande av ett kommunalt beslut som 

annars skulle innebära att kommunen överträder kompetensreglerna.27 På grund 

av detta menar jag att laglighetsprövningsinstitutet utgör ett slags hinder för 

kompetensöverskridande beslut, eftersom det finns ett överordnat kontrollorgan 

som har makt att upphäva sådana beslut. Detta medför att kommunens bundenhet 

till kompetensreglerna i större mån blir reell, snarare än teoretisk. 

Kompetensvidriga beslut kan dock mycket väl vinna laga kraft. En av anled-

ningarna till detta är att laglighetsprövningsinstitutet bland annat förutsätter att 

talan väcks av en enskild kommunmedlem efter att det aktuella beslutet fattats. 

Exempelvis kan ett beslut fattas av en enig beslutande församling där ingen 

företrädare för en politisk minoritet har intresse av att utnyttja sin möjlighet att i 

egenskap av kommunmedlem begära laglighetsprövning för att få beslutet prövat 

i domstol. Om beslutet inte heller uppmärksammas inom den tre veckor långa 

klagotiden av någon kommunmedlem med intresse och kännedom om den 

möjlighet som 10 kap KL erbjuder, kommer det att vinna laga kraft, trots att det 

är kompetensvidrigt. Detta till trots innebär institutet de facto en möjlighet för 

kommunmedlemmar att få till stånd en rättslig prövning av beslut som i vissa fall 

berör många medlemmar och är av stor ekonomisk betydelse. 

 

  

                                                
27 Prop 1990/91:117 s 136. 



 17 

3 Drift av kommunal verksamhet i aktiebolagsform  

3.1 Inledning 

En anledning till att drift av kommunal verksamhet i aktiebolagsform ger upphov 

till olika rättsliga frågeställningar är att området utgör en kontaktyta mellan två 

olika rättsområden med väldigt olika utgångspunkter. På den ena sidan står 

kommunalrätten med sin förvaltningsrättsliga grund, där värden som likabehand-

ling, demokrati och legalitet är centrala.28 Den möter här aktiebolagsrätten, som 

istället har sin grund i företagsekonomiska behov som exempelvis attraherande 

av kapital och balansering av olika intressenters inflytande.29 

Syftet med detta kapitel är att närmare beskriva det kommunala aktiebolagets 

natur som en bakgrund till kommande kapitel om olika kompetensrelaterade 

problem i samband med kommunal bolagsdrift. Därför redogör jag i detta kapitel 

dels för de grundläggande reglerna om kommunernas möjligheter att bedriva 

verksamhet i andra former än den klassiska förvaltningsformen och dels för hur 

dessa regler tillsammans med befogenhetsreglerna och tillämplig aktiebolagsrätt 

reglerar det kommunala aktiebolaget. 

3.2 Förutsättningarna för drift av kommunal verksamhet i bolagsform 

Den grundläggande regeln om kommunernas rätt att överlämna uppgifter till 

andra rättssubjekt än de egna kommunala organen finns i 3 kap 16 § första och 

andra styckena KL: 

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 

kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till 

ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse 

eller en enskild individ.  

                                                
28 Bohlin & Warnling-Nerep, s 14 ff. 
29 Eklund & Stattin, s 28. 
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Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock enligt 

12 kap. 4 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för det i lag.  

Det uttryck som valts för att beskriva de uppgifter som får överlämnas är alltså 

”vården av en kommunal angelägenhet”. Hela formuleringen i sig är förvisso 

aningen gammalmodig, men valet av begreppet kommunal angelägenhet tyder på 

att man från lagstiftarhåll inte haft för avsikt att tillåta en större bredd på den 

alternativt drivna verksamheten än vad som ryms inom ramen för den kom-

munala kompetensen. Detta framhålls också i förarbeten till lagen.30 

Vidare framgår att ett sådant överlämnande kräver ett beslut av kommunens 

högsta styrande organ, det vill säga fullmäktige. Detta harmoniserar med de 

regler som gäller för fastställandet av kommunens organisation i övrigt, där full-

mäktige enligt 3 kap 3–4 §§ KL har till uppgift att besluta om vilka nämnder som 

ska finnas och vad dessa ska ha för uppgifter. 

Fullmäktiges rätt att överlämna uppgifter till privata rättssubjekt är dock inte 

utan begränsning. Av lagtexten framgår att det utöver rekvisitet om ”kommunal 

angelägenhet” finns två begränsningar, varav den första är att sådana uppgifter 

som enligt någon form av föreskrift ska skötas på ett visst sätt inte får över-

lämnas (i strid med den föreskriften, får det förstås)31. Den andra begränsningen 

är att uppgifter som innefattar myndighetsutövning bara kan överlämnas om det 

finns stöd för detta i lag, vilket egentligen bara är en påminnelse om regerings-

formens regel med samma innebörd i 12 kap 4 § andra stycket RF. 

3.3 Kommunfullmäktiges skyldigheter vid överlämning till helägt bolag 

3.3.1 Allmänt om kommunfullmäktiges skyldigheter enligt 3 kap 17 § KL 

Även om 3 kap 16 § KL öppnar för att överlämna kommunala uppgifter till en 

mängd olika typer av rättssubjekt är det kommunalt helägda aktiebolag som är 
                                                
30 Prop 1990/91:117 s 50 f, bet 1990/91:KU38 s 44. 
31 Rent teoretiskt skulle det kunna finnas uppgifter som enligt särskild lag får överlämnas till en 
eller flera specificerade typer av privata rättssubjekt. Dessa skulle då enligt 3 kap 16 § KL inte 
få överlämnas till en annan typ av privat rättssubjekt. 
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den klart dominerande formen.32 3 kap 17 § KL ställer upp särskilda regler för 

överlämning till helägda aktiebolag och stiftelser där kommunen är ensam stifta-

re, medan 3 kap 18 § KL tillämpas när det är fråga om bolag33, föreningar eller 

stiftelser i samverkan med andra aktörer. 

Av 3 kap 17 § KL framgår att fullmäktige i fallet med de helägda bolagen har 

vissa skyldigheter, varav de som är av relevans för denna uppsats finns i första 

stycket:34 

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kom-

munal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller in-

direkt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige 

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,  

3. utse samtliga styrelseledamöter, och 

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 

Jag återkommer till den första punkten nedan i avsnitt 3.3.2. Andra punkten är ny 

sedan den 1 januari 2013, och behandlas i avsnitt 4.3. Av de sista två punkterna 

framgår att fullmäktige ansvarar för att utöva (ett betydande) inflytande över sina 

kommunala aktiebolag, både genom val av styrelseledamöter och genom att för-

behålla sig rätten att ta ställning innan vissa typer av beslut fattas i bolaget. 

Sammantaget utgör reglerna i 3 kap 17 § KL ett tydligt uttryck för att makten i 

bolaget utgår från fullmäktige. Detta överensstämmer med vad som gäller för de 

kommunala nämnderna där ledamöterna enligt 6 kap 9 § KL väljs av fullmäktige 

som enligt 3 kap 4 § KL även bestämmer om nämndernas verksamhetsområden. 

Vidare kan fullmäktige enligt 3 kap 13 § KL delegera vilka uppgifter som 

                                                
32 Se avsnitt 3.5. 
33 Med ”bolag” av ses här alla former av bolag. 
34 I resterande stycken (2–4) finns regler om lekmannarevisorer och tillämpligheten av 
paragrafen på stiftelser. 
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nämnderna ska besluta om utöver vad som framgår av särskilda lagar eller 

författningar.  

Mot bakgrund av det inflytande som ges fullmäktige gällande de kommunala 

bolagen och de likheter som finns med regleringen av nämnderna menar jag att 

kommunallagen, och då särskilt 3 kap 17 §, utgör ett klart ställningstagande från 

lagstiftarens sida om att valet av aktiebolag som driftsform ska vara just ett val 

av driftsform och inte en distansering från den kommunala sfären i övrigt. Denna 

inställning kommer också till utryck i lagens förarbeten.35 

3.3.2 Särskilt om kravet på fastställande av kommunalt ändamål 

Utöver den allmänna förutsättningen att den uppgift som fullmäktige överlämnar 

ska vara en kommunal angelägenhet krävs enligt 3 kap 17 § första stycket 1 KL 

också att det ska finnas ett fastställt kommunalt ändamål med verksamheten. 

Innebörden av begreppet ändamål definieras inte i förarbetena till första punkten, 

som tillkom i samband med införandet av 1991 års kommunallag.36 Det har dock 

ansetts att begreppet avser syftet med verksamheten.37 Vidare bör det påpekas att 

detta kommunala begrepp inte ska förväxlas med det bolagsrättsliga begreppet 

föremålet för bolagets verksamhet (3 kap 1 § första stycket 3 ABL), som hänför 

sig till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.38 I propositionen uttrycktes att 

ett fastställande av det kommunala ändamålet behövs eftersom ”[d]et kommunal-

rättsliga anspråket på ändamålsbestämning sträcker sig längre än det rent bolags-

rättsliga”.39  

                                                
35 Prop 1990/91:117 s 50 f. 
36 A prop s 53 f och 162. 
37 Dalman m fl, s 232. 
38 Nerep & Samuelsson, s 184 f. 
39 A prop s 53 f. 
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3.4 Styrning och gränser för aktiebolags verksamhet enligt ABL 

3.4.1 Styrning av aktiebolag – bolagsorganens roller 

Systematiskt sett tillhör aktiebolaget associationerna, vilka bland annat känne-

tecknas av att de utgör sammanslutningar av fysiska eller juridiska personer.40 

Just aktiebolaget skiljer sig dock från de andra associationsformerna genom att 

ett sådant enligt 2 kap 1 § ABL kan stiftas och innehas av en person (till skillnad 

från exempelvis handelsbolag, som kräver minst två bolagsmän, se 1 kap 1 § 

BL).41 Denna person kan enligt 2 kap 1 § ABL vara såväl fysisk som juridisk.  

Den eller de personer som enligt ovan alltså utgör associationen är också 

utgångspunkten för makten i ett bolag. I aktiebolag sker detta genom innehav av 

aktier.42 Utövandet av det inflytandet över bolaget sker genom de så kallade 

bolagsorganen, som utgörs av stämman, styrelsen, VD och revisorerna.43 I det 

följande kommer jag att fokusera på de tre första, då det är dessa organ som 

utövar styrningen i bolaget. 

Det primära bolagsorgan där aktieägare deltar för att utöva sitt inflytande är 

stämman, vilket framgår av 7 kap 1 § ABL. Denna anses också vara bolagets 

högsta organ och är hierarkiskt överordnad de andra organen.44 Bolagsstämman 

har ett antal olika uppgifter och befogenheter, men den som är av störst intresse 

för denna uppsats är den exklusiva rätt att ändra bolagsordningen som stadgas i 

3 kap 4 § ABL. Anledningen till detta är att det är bolagsordningen som (tillsam-

mans med tillämpliga rättsliga regler i form av ABL och andra författningar) 

binder de övriga bolagsorganen i deras handlande.45 

Till skillnad från den huvudsakligen beslutande roll som stämman anses spela 

har styrelsen istället en verkställande roll.46 Detsamma gäller VD, som enligt 

                                                
40 Johansson, s 31. 
41 Se angående detta även Johansson, s 32, med där gjorda hänvisningar. 
42 Bergström & Samuelsson, s 49. 
43 Begreppet bolagsorgan förekommer i ABL endast i 8 kap 42 § och grundas då på EU-rättslig 
terminologi. Det används dock generellt för att beskriva olika särskilt reglerade enheter i aktie-
bolag. Se angående detta Stattin II, s 80 (särskilt not 127). 
44 Prop 1975:103 s 234. 
45 Eklund & Stattin, s 110 f. 
46 Johansson, s 116 f. 
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8 kap 27 § ABL kan utses av styrelsen om denna så önskar.47 Denna verkställ-

ande roll innebär dock mycket mer än att ansvara för rena verkställighetsåtgärder 

kopplade till stämmans beslut. Styrelsen har en mängd självständiga uppgifter – 

och därtill hörande befogenheter – att förhålla sig till.  

De mest grundläggande skyldigheterna som styrelsen har att fullgöra framgår 

av 8 kap 4 § ABL. Den första skyldighet som regleras i denna paragraf är att 

styrelsen ska ansvara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter (första stycket). Vidare ska styrelsen fortlöpande bedöma bolag-

ets ekonomiska situation och även se till att organisationen är utformad så att 

kontroll av bolagets ekonomiska förehavanden kan ske på ett betryggande sätt 

(andra och tredje styckena). Slutligen ska styrelsen även kontrollera eventuell 

delegation av styrelseuppgifter till enskilda ledamöter eller utomstående parter 

(fjärde stycket). 

Medan andra till fjärde styckena i denna paragraf främst reglerar skyldigheter 

att upprätthålla olika former av kontroll och uppföljning av verksamheten i 

bolaget har första stycket istället formen av en grundläggande uppdragsbeskriv-

ning som ger styrelsen ansvaret för att bolaget drivs och förvaltas. För det fall 

styrelsen väljer att utse en VD har dock denne enligt 8 kap 29 § första stycket 

ABL till uppgift att sköta den löpande förvaltningen av bolaget, inom de ramar 

som styrelsen enligt 8 kap 7 § ABL i sådana fall är skyldig att upprätta. Båda 

dessa organ har enligt 8 kap 35–36 §§ ABL rätt att företräda bolaget och teckna 

dess firma. Tillsammans brukar dessa två organ benämnas bolagsledningen, 

vilket även jag kommer att göra fortsättningsvis. 

3.4.2 Gränserna för bolagsorgans handlande 

De befogenheter som enligt det föregående tillkommer olika bolagsorgan är dock 

inte utan begränsningar. Jag nämnde ovan att bolagsordningen tillsammans med 

                                                
47 Jag utgår här från privata aktiebolag, som är den vanligaste aktiebolagsformen bland kommu-
nala aktiebolag. Där är VD inte obligatorisk, till skillnad från i publika aktiebolag, där styrelsen 
enligt 8 kap 50 § ABL är skyldig att se till att en VD finns. Se även prop 1997/98:99 s 220. 
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rättslig reglering i olika former (ABL och andra tillämpliga regler) binder de 

övriga bolagsorganen. Av störst relevans för denna uppsats är förhållandet att 

bolagsledningen är förhindrade att vidta åtgärder som står i strid med det verk-

samhetsföremål och syfte som stämman valt att uttrycka genom bolagsord-

ningen.48 Eventuella överträdelser av bolagsordningens föreskrifter får dock 

ingen betydelse för bundenheten mot tredje man, enligt regeln om befogenhets-

överskridanden49 i 8 kap 42 § andra stycket andra meningen ABL. Det kan 

däremot bli aktuellt med skadeståndsskyldighet för en eller flera styrelse-

ledamöter eller VD enligt reglerna i 29 kap 1 § första stycket ABL. 

Utöver den begränsning som bolagsordningen utgör för övriga bolagsorgans 

handlande finns dessutom ett antal regler i ABL som bolagsorganen har att 

förhålla sig till vid driften av bolaget. Många av dessa syftar till att skydda någon 

viss sorts intressent, så som borgenärer eller minoritetsaktieägare.50 Till exempel 

finns det i 7 kap 47 § ABL en regel som skyddar en aktieägarminoritet från att 

majoriteten på bolagsstämman fattar beslut som ger otillbörliga fördelar till 

någon enskild aktieägare eller utomstående till nackdel för bolaget eller andra 

aktieägare. De flesta av dessa regler är dock av begränsad betydelse i helägda 

kommunala aktiebolag, då reglerna snarare bygger på situationer där det finns 

flera aktieägare.51 

Utöver de uttryckligt lagreglerade gränserna för bolagsledningens agerande 

anses det därtill råda en lojalitetsplikt, med innebörden att ledningen är skyldig 

att handla med bolagets bästa för ögonen. Av denna plikt följer också en skyldig-

het för bolagets företrädare att inte agera på ett sätt som skadar bolaget.52  

                                                
48 Prop 1975:103 s 382. 
49 För tydlighetens skull bör det påpekas att härmed avses aktiebolagsrättsliga befogenhetsöver-
skridanden, inte kommunalrättsliga. 
50 Johansson, s 145 f. 
51 Jfr Stattin I, s 106 ff. 
52 Bergström & Samuelsson, s 113 f. 
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3.5 Karakteristik för det kommunala aktiebolaget 

I Sverige finns det enligt den senaste statistiken från SCB cirka 1 600 kom-

munägda aktiebolag, varav majoriteten är helägda. Därtill kommer ett hundratal 

landstingsägda bolag. Dessa är verksamma inom ett flertal olika branscher och 

varierar oerhört mycket i storlek. Bland dessa branscher är företagstjänster och 

fastighetsverksamhet samt energi och vatten de som omsätter mest pengar och 

står för majoriteten av alla anställda.53 

 Då kommunala bolag handhar kommunala angelägenheter som stundtals 

utgör en betydande del av kommunens ekonomi anses de också typiskt sett ut-

göra en del av den kommunala organisationen.54 Ansvaret för denna åvilar full-

mäktige, både ekonomiskt och politiskt.55 Ett uttryck för detta är att det mer eller 

mindre frekvent förekommer olika kommunaldemokratiska inslag i bolagens 

styrning, såväl genom bolagsordningen som i form av ägardirektiv.56  

Bolagen är alltså i betydande mån föremål för inflytande från de kommunala 

organen, främst i form av fullmäktige och kommunstyrelsen. Detta till trots är de 

alltjämt aktiebolag som i grund och botten regleras enligt ABL. Det är också den 

organisationsform med tillhörande styrmodell som ABL erbjuder som är en av 

anledningarna till att kommuner väljer att använda sig av just bolagsformen.57 

Till skillnad från privatägda aktiebolag är dock kommunägda sådana föremål 

för ytterligare reglering utöver den som i övrigt gäller enligt ABL, även om detta 

bara förekommer i begränsad omfattning.58 Ett exempel på detta, utöver kom-

munallagens mer indirekta regler, är 2 kap 3 § OSL som fastslår offentlighets-

principens tillämplighet i bolag där kommuner har ett rättsligt bestämmande 

inflytande.  

Av 3 kap 3 § ABL framgår att syftet med ett aktiebolags verksamhet är att 

skapa vinst till aktieägarna, om inte något annat syfte anges i bolagsordningen. 

                                                
53 SCB, Offentligt ägda företag 2012, s 6 ff samt 17 ff. 
54 Meyer m fl, s 21. 
55 Prop 1990/91:117 s 123. 
56 Stattin III, s 320 f. 
57 Stattin I, s 22 f. 
58 Lindquist, s 152. 
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En kommun kan däremot som regel inte bedriva verksamhet med ett sådant syfte, 

vilket framgår av 2 kap 7 § KL.59 Då kommunallagens kompetensregler inte är 

direkt tillämpliga på bolag bör det därför framgå av det ändamål som fullmäktige 

har till uppgift att fastställa i samband med att man beslutar om att lämna över 

driften av viss verksamhet till ett bolag att bolaget inte har som syfte att gå med 

vinst.60 Det vinstsyfte som i dessa sammanhang byts ut till ett annat ändamål är 

dock intimt sammankopplat med aktiebolaget som associationsform och ses av 

vissa som en ”konstitutiv egenskap”, utan vilken ett bolag snarast är att betrakta 

som en annan typ av association.61 Detta gör att kommunala aktiebolag tydligt 

skiljer sig från övriga svenska aktiebolag. 

  

                                                
59 Vissa undantag finns från denna regel, exempelvis för kommunala elbolag som enligt 7 kap 
2 § ElL ska drivas på ”affärsmässig” grund. Se vidare angående detta begrepp bland annat 
prop 1996/97:136 s 168, Lindquist, s 106 f, Langlet & Öberg, s 329 ff samt avsnitt 5.2.2. 
60 SOU 2011:43 s 525 f. 
61 Nerep & Samuelsson, s 204 f. 
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4 Bristande bundenhet 

4.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar problemet att de kommunala kompetensreglerna, som 

annars sätter ramarna för den kommunala verksamheten, inte är direkt tillämpliga 

på kommunal verksamhet när den bedrivs i bolagsform.  

Inledningsvis beskriver jag bakgrunden till att denna fråga utreddes inom 

ramen för OFUKI-utredningen62, och särskilt om vikten av att kommunala bolag 

binds till principen om förbud mot spekulativa företag. Därefter undersöker jag 

hur rättsläget avseende detta ser ut sedan den 1 januari 2013, och diskuterar 

vilken betydelse de lagändringar som då trädde i kraft har fått. 

4.2 Problembeskrivning 

4.2.1 Kompetensreglernas bristande tillämplighet på bolag 

Frågan om kommunala bolags bundenhet till de kommunalrättsliga principerna 

var en central fråga i NJA 2008 s 120, där fråga bland annat var om själv-

kostnadsprincipen (8 kap 3 c § KL) var direkt tillämplig på ett kommunalt hamn-

bolag. HD konstaterade där att principen inte är direkt tillämplig på kommunal 

verksamhet som överlämnats till privaträttsliga subjekt och att kommunen aktivt 

måste vidta åtgärder för att principen ska bli bindande för subjektet ifråga. 

Denna dom var en av orsakerna till den så kallade OFUKI-utredningen, som 

bland annat utredde frågan om de kommunala aktiebolagens bundenhet till de 

kommunala kompetensreglerna. De förslag som utredningen lämnade låg sedan 

till grund för de lagändringar som behandlas i denna uppsats. Utredningen kon-

staterade för sin del att kommunallagen över huvud taget inte är tillämplig på 

                                                
62 OFUKI stod för Utredningen om offentliga företag – upphandling, kontroll, insyn. Dess 
huvudsakliga fokus var att utreda de offentligägda bolagens förhållande till lagen om offentlig 
upphandling med anledning av vissa avgöranden på upphandlingsområdet från EU-domstolen 
och HFD. Utredningen slutförde sitt uppdrag i april 2011 genom överlämnandet av betänkandet 
SOU 2011:43. Se även dir 2009:81 s 2 ff. 
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privaträttsliga juridiska personer, utan att det krävs särskilda åtgärder för att göra 

kommunalrättsliga regler bindande för exempelvis kommunala bolag.63 

4.2.2 Bundenhet genom angivande i bolagsordning 

Jag har ovan i avsnittet 3.4.2 redogjort för hur olika bolagsorgans handlande 

begränsas av olika regler och då framför allt av bolagsordningen. Det förekom-

mer också enligt OFUKI-utredningen sedan tidigare att kommuner använder sig 

av just bolagsordningen för att binda kommunala bolag till olika kommunal-

rättsliga principer i utövandet av verksamheten.64 Detta har dock inte varit obli-

gatoriskt för kommunerna att göra enligt de regler som gällde innan 2013 års 

lagändringar (se avsnitt 3.3). 

I utredningens betänkande konstateras det vidare, utifrån en mindre genom-

gång av bolagsordningar i kommunala aktiebolag, att både avsaknad av ända-

målsbestämmelse och bristande uttryck för kommunalrättsliga principer före-

kommer tämligen frekvent i kommunala aktiebolag.65 Utredningen påpekar dock 

att ordningen att särskilda åtgärder måste vidtas för att bundenhet till de kom-

munal kompetensreglerna ska uppnås medför att sådana åtgärder riskerar att inte 

bli genomförda, vilket innebär att det finns problem med hur dessa regler faktiskt 

ges reell betydelse i de kommunala bolagens verksamhet.66 

Det bör dock sägas, vilket utredningen också nämner, att de kommunala kom-

petensreglerna kan göras tillämpliga i kommunal bolagsverksamhet på andra sätt 

än genom bolagsordningarna, exempelvis genom ägardirektiv eller andra former 

av anvisningar.67 Dock har det, på samma sätt som det tidigare inte enligt 3 kap 

KL har krävts att någon föreskrift om tillämpligheten av dessa regler förs in i 

bolagsordningen, inte heller krävts att detta gjorts på något annat sätt.  

                                                
63 SOU 2011:43 s 525 f. 
64 A bet s 538 f. 
65 A bet s 538 f. 
66 A bet s 541. 
67 A bet s 539. 
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4.2.3 Särskilt om angivande av ett annat ändamål än vinst 

Ovan i avsnittet 3.5 har jag redogjort för hur den kommunalrättsliga principen 

om förbud mot spekulativa företag medför att bolagsordningen i kommunala 

bolag bör förses med ett undantag från det annars presumerade vinstsyftet. Aktie-

bolagsformen är dock, som framgår av samma avsnitt, konstruerad i syfte just att 

skapa vinst åt ett bolags aktieägare och endast det förhållandet att ett enskilt 

bolag enligt dess bolagsordning inte har till syfte att generera vinst medför inte 

nödvändigtvis att denna egenskap hos bolagsformen upphör att existera.68 

Det kan alltså konstateras att det ligger i bolagsformens natur att sträva mot 

vinst, och att detta syfte är så centralt för aktiebolagsformen att det i praktiken är 

svårt att helt avvika från.69 Samtidigt är detta ett syfte som enligt 2 kap 7 § KL 

(med vissa undantag) inte är tillåtet i kommunal verksamhet. Mot bakgrund av 

detta menar jag att det finns ett behov av regler som på ett effektivt sätt säker-

ställer att denna kommunalrättsliga princip får reellt genomslag även i kommunal 

verksamhet som drivs i bolagsform.  

4.3 Rättsläget gällande bundenhet efter den 1 januari 2013  

4.3.1 Angivande av ändamål och befogenheter i bolagsordningen 

Fram till den 31 december 2012 bestod 3 kap 17 § första stycket KL endast av tre 

punkter; dels den första punkten om fastställande av kommunalt ändamål, dels de 

två punkterna om styrelseval och fullmäktiges ställningstagande till vissa 

beslut.70 Den 1 januari 2013 gjordes dock ett tillägg, då den nuvarande andra 

punkten infördes i stycket. Till skillnad från den första punkten – som enbart 

ålägger fullmäktige att fastställa ett kommunalt ändamål – innebär den nya 

punkten också en skyldighet för fullmäktige att se till att ändamålet och de kom-

munala befogenheter som är tillämpliga förs in i bolagsordningen. 

                                                
68 Se utöver 4.3 och där gjorda hänvisningar även Bergström & Samuelsson, s 51 f. 
69 A a s 52. 
70 Dessa två punkter benämndes då 2–3, och utgör numera punkterna 3–4. 
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I sina skäl för tillägget konstaterade såväl OFUKI-utredningen som regeringen 

att den tidigare ordningen där det inte uppställdes något krav på att bolags-

ordningarna skulle innehålla de för verksamheten tillämpliga kommunala befo-

genheterna utgjorde en brist. Detsamma konstaterades gällande att det inte heller 

uttryckligen krävdes att bolagsordningen skulle innehålla det av fullmäktige fast-

ställda ändamålet.71 Ändringen syftade alltså uttryckligen till att åtgärda prob-

lemet med att de kommunala bolagen inte binds av kompetensreglerna. 

4.3.2 Särskilt om angivande av kommunalt ändamål 

Sedan tidigare finns det en regel i 3 kap 17 § första stycket första punkten KL om 

att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet i samband med över-

lämning av verksamhet till bolag.72 Mot bakgrund av detta menar jag att tillägget 

i 3 kap 17 § första stycket KL främst utgör en komplettering av mindre slag, i 

vart fall vad gäller den del av ändringen som avser kravet på angivande av kom-

munalt ändamål i bolagsordningen.  

Som jag nämnde ovan i avsnitt 4.2.2 har angivande av det fastställda kom-

munala ändamålet i bolagsordningen i praktiken förekommit även innan den 

aktuella lagändringen gjorde det obligatoriskt.73 Redan vid kommunallagens till-

komst nämndes detta som ett lämpligt förfarandesätt.74 Skillnaden mellan den 

tidigare ordningen och den nya är att det numera är en skyldighet för kommun-

fullmäktige att föra in det fastställda ändamålet i bolagsordning. Tidigare var 

detta endast ett tillvägagångssätt som kommunfullmäktige hade möjlighet att 

nyttja sig av. 

                                                
71 SOU 2011:43 s 43 f och 547, prop 2011/12:106 s 83. 
72 Jag redogör för denna regel i avsnitt 2.3.2. 
73 A bet s 538. 
74 A prop s 162. 
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4.3.3 Särskilt om angivande av tillämpliga kommunala befogenheter 

Utöver kommunalt ändamål ska det nu enligt den nya regeln i 3 kap 17 § första 

stycket 2 KL även anges i bolagsordningen vilka kommunala befogenheter som 

utgör ramen för verksamheten. Detta upprepar och förtydligar den hållning som 

det ges uttryck för i 3 kap 16 § första stycket KL, nämligen att kommunerna inte 

ska kunna använda bolagsdrift som en metod för att komma runt de ramar som 

kompetensreglerna ställer upp.75 

Det nya här är att dessa ramar nu också ska komma till uttryck i bolags-

ordningen, vilket innebär att ramarna blir bolagsrättsligt bindande för bolags-

organen i deras förvaltning och drift av bolagen. Detta medför att de förvisso 

privaträttsligt organiserade kommunala aktiebolagen ges en tydligare kommunal-

rättslig karaktär.  

Regeringen påpekar vidare i propositionen att kravet på angivande av de 

tillämpliga kommunala befogenheterna snarast är att betrakta som ett förtyd-

ligande av kravet på ändamålsangivande och att de tillämpliga befogenheterna 

normalt ska framgå av ändamålet.76 Det framgår också av propositionen att 

kravet på angivandet kan, beroende på verksamhetens art, variera mellan en 

generell hänvisning till de kommunalrättsliga principerna och ”en viss preci-

sering av betydelsen av de kommunalrättsliga principerna för den aktuella verk-

samheten”.77 Kravet på angivande av de tillämpliga befogenheterna är alltså 

främst ägnat att i någon mån förtydliga och precisera ändamålet, vilket jag åter-

kommer till i kapitel 5.  

4.3.4 Slutsatser 

Då det alltså numera är obligatoriskt för kommunfullmäktige att tillse att det i 

bolagsordningen anges ett kommunalt ändamål och tillämpliga kommunala 

befogenheter kommer kommunala bolag att genom sina bolagsordningar vara 

                                                
75 Se avsnitt 2.2 och där gjorda hänvisningar.  
76 Prop 2011/12:106 s 83 f. 
77 A prop s 84. 
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formellt bundna av dessa kommunala regler. Mot bakgrund av vad jag skrivit 

ovan i avsnitt 3.4.2 om bolagsordningens betydelse för bolagsorganens hand-

lande utgör denna förändring en klar förbättring när det gäller frågan om de 

kommunala bolagens bundenhet till kompetensreglerna, eftersom det i och med 

angivandena i bolagsordningen uppstår en bolagsrättslig bundenhet till reglerna. 

Med detta menar jag att reglerna då finns i det dokument som enskilda aktiebolag 

regleras av enligt ABL. 

Denna bundenhet förutsätter dock att skyldigheten enligt 3 kap 17 § första 

stycket 2 KL fullgörs av kommunfullmäktige, eftersom bolaget inte kommer att 

bindas bolagsrättsligt av ändamålet och kompetensreglerna om driften av en 

verksamhet överlämnas till ett aktiebolag utan att ett angivande enligt denna 

skyldighet görs. Ett sådant beslut om överlämnande kan förvisso överklagas 

enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap KL, men som jag har beskrivit 

ovan i avsnitt 2.4 utgör inte detta institut en felfri garanti för att felaktiga beslut 

hindras. På samma sätt innebär inte heller det nya kravet på angivande av 

ändamål och tillämpliga befogenheter i bolagsordningen att de kommunala aktie-

bolagen fullt ut kommer att bli bundna av de kommunalrättsliga principerna, 

även om de i vart fall kommer att bindas i större utsträckning än tidigare. 
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5 Bristande krav på precisering av ändamål 

5.1 Inledning 

I detta kapitel fokuserar jag på det problem som består i att de kommunala 

ändamål som kommunfullmäktige fastställer och som nu också ska föras in i 

bolagsordningen i kommunala bolag inte är formulerade så att de uppfyller de 

krav som ställs. 

Inledningsvis beskriver jag hur detta problem ser ut, samt varför det är av vikt 

att ändamålet är tillräckligt preciserat. Detta illustreras med två olika exempel. 

Därefter undersöker jag hur kraven på dessa formuleringar har ändrats sedan den 

1 januari 2013 och vilken betydelse de olika lagändringarna får i detta avseende. 

5.2 Problembeskrivning 

5.2.1 Allmänt om vikten av preciserat ändamål 

Av 3 kap 16 § KL framgår det med all tydlighet att fullmäktige inte får ge bolag i 

uppgift att bedriva verksamhet som inte ligger inom ramen för den kommunala 

kompetensen. Ett sådant beslut av fullmäktige kan överklagas enligt reglerna om 

laglighetsprövning i 10 kap KL och kan då komma att upphävas av domstol.78 

Den närmare innebörden av detta kan illustreras av RÅ 1984 2:25, som rörde 

överlämnande av ansvar för näringslivsfrämjande åtgärder från en kommun till 

ett kommunalt bolag. Kommunfullmäktiges beslut upphävdes och av domskälen 

framgår att även om ett överlämnande avser verksamhet som i sig är kompetens-

enlig kan det likväl vara otillåtet om den uppgift som avses inte är tillräckligt 

preciserad.79 Rätten ansåg att risken för kompetensöverskridande inom ramen för 

själva driften av verksamheten i dessa fall är påtaglig, eftersom det faller inom 

                                                
78 Bohlin, s 67. 
79 Detta rättsfall är sedan tiden före den nuvarande regleringen om bestämning av kommunalt 
ändamål infördes i kommunallagen, men är likväl av intresse för frågan, då den praxis som 
tidigare hade utvecklats på området till stor del låg till grund för utformningen av de aktuella 
reglerna i kommunallagen, se Lindquist, s 154 f. 
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bolagsorganens ansvarsområde att precisera uppgiftens närmare innebörd och se 

till att denna håller sig inom kompetensramarna.  

I domskälen, där rätten konstaterar att de kompetensfrågor som kan upp-

komma kan antas bli svårbedömbara och att det är bolaget som i första hand har 

att ta ställning till dessa frågor, menar jag att det går att skönja en viss skepsis 

mot bolagsorganens förmåga att hålla sig inom kompetensramarna. Detta konsta-

terande leder nämligen rätten till slutsatsen att det aktuella ändamålet är för opre-

ciserat för att det ska kunna ligga till grund för ett överlämnande av verksamhet. 

HFD ger därigenom uttryck för att denna typ av beslut gällande de kommunala 

kompetensreglerna inte kan anförtros till bolagsorganen hos kommunala aktie-

bolag.80 

5.2.2 Tillämpningen av lokaliseringsprincipen 

Behovet av ett preciserat ändamål med den verksamhet som ska överlämnas 

framgår också av de bedömningar som aktualiseras vid tillämpningen av lokal-

iseringsprincipen. Denna princip fastslås i 2 kap 1 § KL, där det framgår att 

kommuner ska ägna sig åt angelägenheter med anknytning antingen till kommun-

ens område eller dess medlemmar.81 Det är dock inte nödvändigt att verksam-

heten ifråga bedrivs inom kommunens geografiska territorium, utan det som 

krävs är att det intresse som ska tillgodoses har anknytning till kommunen.82 

Tolkningen av gränserna för detta rekvisit har varit föremål för domstols-

prövning ett flertal gånger, där det bland annat klarlagts att en kommun kan 

engagera sig i verksamhet som bedrivs utanför kommunens geografiska område. 

Förutsättningen för detta är att det finns ett behov av verksamheten och att denna 

är till nytta för den egna kommunens invånare.83 Bedömningen av anknytnings-

                                                
80 Se gällande precisering av ändamål även Lindquist, s 154 f, samt Dalman m fl, s 232 ff. 
81 Vissa undantag från denna princip förekommer, exempelvis för kommunala elbolag enligt 
7 kap 1 § ElL. Se vidare angående detta Lindquist, s 89 f. 
82 Bohlin, s 93. 
83 A a s 94. Se exempelvis RÅ 1970 C 400, där en kommun ansågs kunna bidra ekonomiskt till 
byggandet en flygplats i grannkommunen då den tillhörde flygplatsens naturliga upptagnings-
område och det flygfält som redan fanns i kommunen inte var avsett för reguljär trafik. 



 34 

frågan blir dock ofta föremål för en proportionalitetsbedömning, där det kommu-

nala engagemangets tillåtlighet blir beroende av hur stort intresse kommunmed-

lemmarna har av den aktuella verksamheten.84 Detta medför att en ändamåls-

formulering av typen ”bolaget ska bedriva X-verksamhet inom Y kommun” i 

många fall inte räcker för att säkerställa att verksamheten är förenlig med lokali-

seringsprincipen, eftersom formuleringen inte beaktar proportionaliteten. 

5.2.3 Ändamålsangivelse i syfte att bryta presumtionen om vinstsyfte 

Det kanske tydligaste exemplet på svårigheterna med att ange ändamål som 

tillfredsställer det avsedda syftet med sådana är de ändamålsformuleringar som 

syftar till att hantera förhållandet mellan det kommunalrättsliga förbudet mot 

spekulativa företag och den aktiebolagsrättsliga presumtionen om vinstsyfte. I 

dessa formuleringar har det ibland angetts ett ändamål som snarare haft karak-

tären av ett verksamhetsföremål än ett ändamål som inte är att skapa vinst.85 Just 

vad gäller kravet (se avsnitt 3.5 och 4.2.3) på att ange ett ändamål som bryter 

denna presumtion är det mot bakgrund av detta exempel särskilt viktigt att det 

ändamål som framgår av bolagsordningen är formulerat på ett sätt som tydligt 

klargör att bolaget inte ska ha som syfte att generera vinst.  

5.2.4 Sammanfattning av problemet med bristande ändamålsprecisering 

Om de olika typer av ändamålspreciserande beslut som beskrivits ovan fattas av 

ett bolag kan de enligt 10 kap 2 § KL inte angripas genom laglighetsprövning, till 

skillnad från om de hade fattats av kommunfullmäktige. Mot bakgrund av lag-

lighetsprövningens betydelse för att upprätthålla bundenheten till kompetens-

reglerna hos kommunerna är det givetvis önskvärt att så många kompetens-

                                                
84 Lindquist, s 88. Frågan illustreras av RÅ 2006 ref 81, där den verksamhet som kommunen 
skulle bidra till i sig inte ansågs kompetensvidrig. Verksamheten ansågs dock vara till kom-
munens nytta i allt för låg grad för att det skulle vara proportionerligt med det stöd som var 
aktuellt. 
85 SOU 2011:43 s 538. 



 35 

relaterade beslut som möjligt omfattas av möjligheten till laglighetsprövning.86 

För att undvika situationer där frågor om kompetensenlighet avgörs i ett 

beslutsorgan där det saknas möjlighet till överprövning av beslutet i domstol är 

det därför viktigt att det ändamål som fastställs av fullmäktige är tillräckligt 

preciserat för att det ska uppfylla det krav i detta hänseende som framgår av i 

praxis.  

5.3 Rättsläget gällande precisering av ändamål efter den 1 januari 2013  

5.3.1 Krav sedan tidigare 

Sedan tidigare följer av praxis att ändamålet ska vara så pass preciserat i 

fullmäktiges beslut att behovet av ändamålsprecisering i samband med bolagets 

utövande av verksamheten minimeras, i syfte att undvika kompetensöverskrid-

ande beslut i bolaget.87 I specialmotiveringen till 3 kap 16 § KL uttrycks det 

vidare att de formuleringar av svepande typ som ofta förekommer i privatägda 

bolags verksamhetsföremål inte kan godtas. Det ställs tvärtom höga krav på 

preciseringen av ändamålsbeskrivningen, även om den dock kan göras på olika 

sätt.88 

Dessa är givetvis fortfarande relevanta riktlinjer, även om de mot bakgrund av 

de iakttagelser som OFUKI-utredningen gjort inom ramen för sin undersökning 

inte har varit tillräckliga för att uppnå ett tillfredsställande resultat, då det enligt 

utredningen i många fall förekommer brister i preciseringen av ändamålen.89 

                                                
86 Angående laglighetsprövningens betydelse, se avsnitt 2.4. 
87 Se avsnitt 5.2.1–2 och där gjorda hänvisningar.  
88 Prop 1990/91:117 s 162. 
89 SOU 2011:43 s 538 f. Det bör nämnas att OFUKI-utredningens undersökning endast avser 
ändamål som tagits in i bolagsordningar. Möjligen skulle det kunna vara ännu sämre ställt med 
ändamålsformuleringarna i de bolag där dessa inte angivits i bolagsordningen.  
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5.3.2 Befogenheter som förtydligande av ändamålet 

Det nu införda kravet på angivande av kommunalt ändamål i bolagsordningen är 

i likhet med den sedan tidigare gällande regeln om fastställande av samma ända-

mål inte formulerat på ett sådant sätt att det direkt av lagens ordalydelse går att 

utläsa vad som ska framgå av ändamålet. Inte heller ställs det i den nya regeln 

något uttalat krav på preciseringen av ändamålet ifråga.  

Regeringen anförde dock i sin motivering till den nya regeln att de krav som 

ställs på ändamålsformuleringarna och angivandena av tillämpliga befogenheter 

måste kunna ställas olika från fall till fall. Exempelvis menade regeringen att 

dessa krav i många fall kan tillgodoses endast genom formuleringen av verksam-

hetsföremål och syfte, medan det i andra fall krävs betydligt mer för att kravet 

ska anses uppfyllt.90 Vidare menade regeringen att det nya kravet på att kommun-

fullmäktige ska ange de tillämpliga kommunala befogenheterna i bolagsordning-

en är ägnat att förtydliga och precisera det kommunala ändamålet.91  

De angivna befogenheterna och ändamålet ska alltså bedömas i ett samman-

hang, vilket åtminstone innebär att ändamålet kommer att vara mer preciserat i 

fall där de tillämpliga befogenheterna angetts utförligt. Mot bakgrund av det 

ovan nämnda uttalandet där det ges uttryck för att kravet på angivandet av 

befogenheter i många fall inte ställs så högt är det dock tveksamt i hur stor 

utsträckning som denna precisering kommer att bli verklighet. 

5.3.3 Kommunstyrelsens ansvar för verkställighet 

I den nya paragrafen 6 kap 1 b § KL åläggs kommunstyrelsen en skyldighet att 

”vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som [ställs på 

kommunfullmäktige vid överlämnande] är uppfyllda”. Denna regel är inte avsedd 

att innebära någon större förändring i sak, utan syftar snarare till att tydliggöra 

och formalisera de regler och den praxis som redan existerar på området.92  

                                                
90 Prop 2011/12:106 s 84. 
91 Se avsnitt 4.2.2. 
92 A prop s 89. 



 37 

Regeringen har inom ramen för detta i viss mån förtydligat kommunstyrelsens 

ansvar genom sina uttalanden i propositionen. Bland annat framgår det att det är 

kommunstyrelsen som ska ansvara för att de ändamåls- och kompetensangivelser 

som kommunfullmäktige gör enligt 3 kap 17–18 §§ KL är förenliga med 

varandra och gällande rätt i övrigt, bland annat genom att vid behov lämna 

förslag om lämpliga åtgärder till kommunfullmäktige.93 Det framgår dock inte 

närmare vilka krav som bör ställas på ändamålsformuleringen, det vill säga när 

kommunstyrelsen måste lämna förslag på åtgärder i detta avseende till full-

mäktige. Propositionen upprepar angående detta uttalanden från den nuvarande 

kommunallagens tillkomst, då det uttrycktes att ändamålsbestämningen ska vara 

”kommunalrättsligt godtagbar”.94 

5.4 Slutsatser 

De förändringar som i skett gällande kraven på precisering av det kommunala 

ändamålet är i praktiken små. Dels kommer angivandet av tillämpliga befogen-

heter, när detta sker i någorlunda utförlig form, att i någon mån bidra till att 

förtydliga det fastställda ändamålet. Dels ges kommunstyrelsen i uppgift att 

lämna förslag på åtgärder till kommunfullmäktige i syfte att säkerställa att ända-

målsangivelser i kommunala bolag är godtagbara.  

Ingen av dessa förändringar utgör någon tydlig precisering av vilka krav som 

ställs på ändamålet, vilket innebär att det krävs en fortsatt utveckling av detta 

genom domstolspraxis.  

  

                                                
93 Prop 2011/12:106 s 89. 
94 A prop s 89, prop 1990/91:117 s 53 f. 
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6 Bristande överklagandemöjligheter 

6.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att diskutera och utreda problemet med att de beslut 

som fattas i kommunala bolag inte omfattas av möjligheten till laglighets-

prövning, utifrån två separata perspektiv. Inledningsvis tar jag upp frågan om en 

utvidgning av laglighetsprövningsinstitutet till att även omfatta kommunala bolag 

och de beslut som fattas där, vilket OFUKI-utredningen diskuterade men inte 

föreslog. Därefter redogör jag för den nya paragrafen 6 kap 1 a § KL och dess 

betydelse för möjligheten att angripa kommunala beslut relaterade till kom-

munala bolag. 

I detta sammanhang ska det också påpekas att laglighetsprövningsinstitutet 

återigen är föremål för utredning, inom ramen för Utredningen om en kommunal-

lag för framtiden.95 Denna utredning ska vara färdig den 31 mars 2015.96 

6.2 Gränserna för laglighetsprövningsinstitutets tillämplighet  

Som jag har berört ovan i avsnitt 5.2.4x.x är den möjlighet till laglighetsprövning 

som regleras i 10 kap KL inte tillämplig på beslut som fattats i kommunala aktie-

bolag, på samma sätt som de kommunala kompetensreglerna inte är direkt 

tillämpliga i dessa bolags verksamhet. Detta innebär att beslut som ett kom-

munalt bolag fattar inte kan angripas i domstol, trots att det hänför sig till en 

kommunal verksamhet. 

OFUKI-utredningen behandlade frågan om möjlighet till rättslig prövning av 

kompetensöverskridanden i de kommunala bolagen i sitt betänkande. Det konsta-

teras där att det principiellt sett inte är av mindre intresse att kunna angripa beslut 

som fattats i kommunala bolag jämfört med beslut som fattats av kommunala 

organ. Mot bakgrund av detta menade utredningen att det finns anledning att 

                                                
95 Dir 2012:105 s 13–17. 
96 A dir s 2. 
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överväga ett utvidgande av laglighetsprövningsinstitutet till att även omfatta 

beslut som fattats i kommunala bolag.97 

Utredningen konstaterade sedan, med hänvisning till upprepade uttalanden 

från KU, att det finns ett antal associationsrättsliga regler som står till buds för att 

kontrollera de beslut som fattas av olika bolagsorgan.98 KU har för sin del 

tidigare motiverat samma slutsats med att ordningen där ägaren (kommunen) 

genom bolagsstämman kan tillse att bolagens agerande håller sig inom ramarna 

”i de allra flesta fall fungerar på ett tillfredsställande sätt.”99 Såväl KU som utred-

ningen anser att ett utvidgat laglighetsprövningsinstitut är svårt att förena med 

dessa regler och att det riskerar att leda till åsidosättande av ABL:s regelverk.100 

Mot bakgrund av detta förhållande kom utredningen till slutsatsen att inte 

föreslå någon sådan förändring av möjligheten till laglighetsprövning.101 Inte 

heller regeringen föreslog detta och någon ändring har därför inte gjorts i dessa 

regler. Detta innebär att de beslut som fattas inom kommunala bolag precis som 

tidigare inte kan angripas genom laglighetsprövning.  

Det som varken KU eller OFUKI-utredningen tar upp är att en viktig skillnad 

mellan å ena sidan de associationsrättsliga kontroll- och styrmedlen och å andra 

sidan laglighetsprövningen är den personkrets som kan använda sig av dem. 

Enligt 10 kap 1 § KL kan varje kommunmedlem begära laglighetsprövning av de 

beslut som kan överklagas enligt denna ordning. När det gäller de associations-

rättsliga motsvarigheterna är dessa begränsade till de intressenter som ABL utgår 

från. Exempelvis kan talan mot stämmobeslut som står i strid med (bland annat) 

bolagsordningen föras i allmän domstol enligt 7 kap 50 § ABL, dock endast av 

aktieägare, styrelsen, styrelseledamot eller VD. Om det istället är styrelsen som 

på något sätt handlar i strid med ägarens vilja kan styrelsen enligt 8 kap 14 § 

första stycket ABL avsättas av det organ som valt styrelsen, vilket i ett kommu-

nalt bolag är kommunfullmäktige (3 kap 17 § första stycket 3 KL). 

                                                
97 SOU 2011:43 s 543 f. 
98 A bet s 557 f. 
99 Bet 2002/03:KU21 s 13. 
100 SOU 2011:43 s 557 f, bet 2002/03:KU21 s 12 f. 
101 SOU 2011:43 s 558. 
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Den argumentation som leder fram till slutsatsen att nuvarande ordning är 

fullgod utgår alltså från kommunfullmäktiges intresse av att kunna utöva kontroll 

över kommunens verksamhet, oavsett om den bedrivs i förvaltningsform eller i 

aktiebolag. Argumentationen bortser på samma gång från kommunmedlemmars 

intresse av att kunna få till stånd en domstolsprövning av kommunala beslut. Mot 

bakgrund av den uttalade inställningen att kommuner inte ska kunna utnyttja 

bolagsformen för att kunna bedriva kompetensvidrig verksamhet framstår detta 

som märkligt.102 Detta då laglighetsprövningsinstitutet är det verktyg som kan 

användas mot just kommunen i detta hänseende.  

6.3 Årliga överklagbara beslut av kommunstyrelsen 

Paragrafen 6 kap 1 a § KL, som är ny sedan den 1 januari 2013, har följande 

lydelse: 

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 

18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 

har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Denna regel innebär en utvidgning av den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen 

sedan tidigare redan hade över kommunala bolag enligt 6 kap 1 § andra stycket 

KL. Det bakomliggande intresset som tillägget syftar till att tillgodose är full-

mäktiges (och allmänhetens) rätt att inte bara veta att en tillsyn över bolagen ut-

förs av kommunstyrelsen, utan också få ta del av tillsynsarbetets resultat.103 

Utöver att det ges en möjlighet att faktiskt ta del av uppsikten innebär regeln 

dessutom en skyldighet för kommunstyrelsen att fatta ett beslut, vilket då kan bli 

föremål för laglighetsprövning.104 

                                                
102 Se avsnitt 3.2 och där gjorda hänvisningar.  
103 Prop 2011/12:106 s 88. 
104 A prop s 88. 
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Ovan i avsnittet 2.4 har jag redogjort för den betydande roll som laglighets-

prövningsinstitutet spelar för upprätthållandet av kommunernas efterlevnad av 

kompetensreglerna. Mot bakgrund av detta samt det faktum att beslut som fattats 

i kommunala bolag inte kan överklagas genom laglighetsprövning, är det givetvis 

av godo att detta institut nu i någon mån går att tillämpa på frågor rörande de 

kommunala bolagens kompetensefterlevnad. 

Det bör dock framhållas att den praktiska betydelsen av denna möjlighet att 

överklaga riskerar att bli liten. Anledningen till detta är att laglighetsprövningen i 

dessa fall endast blir indirekt i förhållande till eventuella befogenhets- eller 

ändamålsöverskridande beslut i bolaget, eftersom det är kommunstyrelsens ställ-

ningstagande till dessa som prövas, inte besluten i sig. Därtill kommer förhållan-

det att den enda rättsföljd som enligt 10 kap 8 § KL kan följa av en laglighets-

prövning är att ett beslut upphävs, vilket i detta fall innebär att kommunstyrelsen 

kan tvingas fatta ett nytt beslut för att uppfylla sin skyldighet enligt 6 kap 1 a § 

KL. Domstolen kan däremot inte formulera något beslut istället för det upp-

hävda. 

Sammantaget innebär kravet på formellt ställningstagande i sig inte att möjlig-

heterna för att faktiskt komma till rätta med kompetensproblematik i kommunala 

bolag ökat i någon större mån. Däremot innebär kravet att beslut faktiskt kommer 

att fattas i frågan, vilket innebär att resultatet av uppsikten blir tillgänglig för 

kommunfullmäktige och allmänheten. Detta var också ett av motiven bakom 

införandet av paragrafen.105  

  

                                                
105 Prop 2011/12:106 s 88. 
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7 Slutsatser och diskussion 

7.1 Sammanfattande slutsatser 

De slutsatser som jag dragit ovan kan sammanfattas som att 2013 års ändringar i 

kommunallagen i vart fall inte var för sig innebär några påtagliga skillnader 

jämfört med tidigare ordning vad gäller de kommunala aktiebolagens förhållande 

till de kommunala kompetensreglerna. Snarare utgör de i första hand förtydligan-

den av tidigare regler och kodifieringar av förfaranden som i varierande mån 

redan praktiserades. 

Vad gäller kravet på angivandet av kommunalt ändamål och tillämpliga 

kommunala befogenheter medför det att sådana angivanden kommer att bli 

obligatoriska, vilket är av godo. Jag menar dock att det finns två problem med 

dessa angivanden, varar det första är att de riskerar att inte bli gjorda, låt vara att 

den risken möjligen inte är alltför stor. 

Det andra problemet med dessa angivanden baserar sig på problemet med 

bristande krav på preciseringen av det kommunala ändamål som ska fastställas i 

samband med överlämning av verksamhet till bolag. På samma sätt som det 

tidigare varit oklart hur pass preciserat detta ändamål ska vara är det nu otydligt 

hur det angivande som kommunfullmäktige har ålagts ansvaret för ska se ut. I 

viss mån har det gjorts propositionsuttalanden som berör ämnet, men som jag har 

visat är det alltjämt oklart vilka krav som ställs från lagstiftarhåll, vilket innebär 

att nivån fortsatt kommer att bestämmas av praxis. Detta är i sig förvisso inte 

särskilt märkligt i kompetenssammanhang, där stora delar av gällande rätt har 

vuxit fram just i praxis. 

Slutligen, vad gäller laglighetsprövningsinstitutet, kan det sägas att OFUKI-

utredningens argumentation för att inte föreslå en utvidgning lämnar en del 

övrigt att önska ur kommunmedlemsperspektiv, även om den kanske inte är 

särskilt förvånande med tanke på den inställning som KU konsekvent gett uttryck 

för i denna fråga. Däremot är det positivt att kommunstyrelsen nu åläggs att 

årligen ta ställning till bolagens kompetensefterlevnad och därigenom generera 
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överklagbara beslut som dessutom gör att frågan förs fram på den kommunala 

dagordningen i större grad än tidigare. 

7.2 Avslutande reflektioner 

Jag har ovan konstaterat att dessa ändringar sedda var för sig sannolikt inte 

kommer innebära några större skillnader. Det man dock också kan konstatera är 

att det i och med dessa lagändringar trots allt har vidtagits vissa åtgärder som 

syftar till att komma tillrätta med kompetensproblematiken i kommunala bolag. 

Sammantaget ger detta ändå intrycket av att kommunallagen numera på ett 

tydligare sätt ger uttryck för inställningen att kommuner inte ska kunna nyttja 

aktiebolag för att komma runt kompetensregler, vilket givetvis inte ska under-

skattas (även om det kanske inte heller bör tillmätas allt för stor betydelse). 

Avslutningsvis kommer det att bli intressant att se om den nu pågående 

utredningen kommer att föreslå några förändringar av laglighetsprövningsinsti-

tutet i det avseende som diskuterats i denna uppsats. Det hade varit önskvärt med 

ett verktyg som på ett användbart sätt går att nyttja för att angripa beslut som 

åsidosätter grundläggande principer. Å andra sidan innebär en sådan utvidgning 

också att den balans mellan olika intressen som råder i ett aktiebolag rubbas, 

vilket är en viktig faktor att beakta. På sikt kanske man bör överväga att införa en 

särskild form av aktiebolag för kommunalt bruk, där ytterligare en intressent ges 

utrymme, nämligen kommunmedlemmen.  
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