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Sammanfattning 
 

 

Sverige är indelat i kommuner och landsting, vilka på demokratin och den kommunala själv-

styrelsens grund sköter de angelägenheter som anges i kommunallagen. Dessa angelägenheter 

måste rymmas inom ramen för den kommunala kompetensen för att anses utgöra en kommu-

nal angelägenhet. Denna uppsats har som syfte att undersöka denna kompetens och vilket 

rättsligt utrymme kommuner ges när de enligt 2 kap. 8 § 2 st. KL riktar individuellt stöd till 

enskilda näringsidkare. 

I uppsatsen används den traditionella rättsdogmatiska metoden. Metoden avser en under-

sökning av gällande rätt med hjälp av rättskällematerial; lagtext, förarbeten, rättspraxis och 

juridisk doktrin. Utöver den rättsdogmatiska metoden förhåller sig uppsatsen till ett inomrätts-

ligt perspektiv som utgår ifrån en rättspositivism som avser en strukturanalys av den positiva 

rätten. Den rättsdogmatiska metoden, likt den rättspositivism som uppsatsen förhåller sig till, 

avser argumentation på rättskällenivån. Därav framgår inga rättspolitiska inslag utöver de 

problem som förekommer inom det rättsliga problemområde som undersöks. 

När stödgivningsfrågor berörs blir även EU:s statsstödsregler av relevans, då de sätter upp 

ramar för vad som kan anses vara förenligt med den inre marknaden eller inte. För att skapa 

en förförståelse för kommunens befogenheter genomförs även en undersökning av den kom-

munala självstyrelsens utveckling och lagstöd. De syften som har presenterats ger upphov till 

tre frågeställningar som behandlas i uppsatsen. Vad innebär den kommunala självstyrelsen 

och hur förhåller den sig till den kommunala kompetensen? Vad omfattas i den kommunala 

kompetensen och EU:s statsstödsregler? Vad är att betrakta som stöd till enskilda näringsid-

kare och när är det förbjudet respektive tillåtet, och hur ser förhållandet mellan EU:s stats-

stödsregler och KL ut? Inledningsvis beskrivs således den kommunala självstyrelsens utveckl-

ing och lagstöd. Det framgår att självstyrelsen är ett relativt otydligt begrepp, vilket även lag-

stiftaren hade som avsikt när självstyrelsebestämmelserna infördes i RF och KL. Syftet med 

begreppets öppenhet är att det ska kunna anpassas efter samhällsutvecklingen. Genom den 

nya regeringsformen har det tillkommit ett nytt 14 kap. som medger ett ökat utrymme för den 

kommunala självstyrelsen i grundlagen och där ges även tydligare riktlinjer för vad den inne-

fattar. 

För det andra undersöks den kommunala kompetensen och däruti ges även en introduktion 

till 2 kap. 8 § 2 st. KL samt EU:s statsstödsregler. Vidare undersöks främst den kommunala 

kompetensens grundvalar och principer, såsom den allmänna kompetensregeln och allmänin-

tresset i 2 kap. 1 § KL, åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, den kommu-

nala likställighetsprincipen och andra viktiga delar. Där framgår det att de kommunala ange-

lägenheterna utgår ifrån den allmänna kompetensregeln och vad som anses utgöra en sådan 

angelägenhet av allmänt intresse. När en kommun kan lämna stöd åt enskilda näringsidkare 

behandlas bl.a. i förarbetena till kommunallagen. Där framgår det bl.a. att en kommun kan 

bedriva verksamhet på det egentliga näringslivets område om det har en naturlig anknytning 

till erkänd kommunal verksamhet. En kommun kan även vidta åtgärder för att säkerställa en 

viss kommersiell service inom kommunen, om sådan service saknas p.g.a. bristande initiativ, 

olönsamhet eller andra typer av servicebortfall. 

I det fjärde kapitlet framgår analysen. Där undersöks olika typer av stödgivning som kan 

förekomma, bl.a. tillhandahållande av lokaler till enskilda företag, s.k. avknoppning och un-

derprissättning i samband med avknoppningar. Vidare undersöks det rättsliga utrymmet för en 

kommun att vidta åtgärder för att förhindra arbetslöshet. Där framgår det att det i rättspraxis 

medges att det kan förekomma undantag som medför ett rättsligt utrymme för sådana stödåt-

gärder, men det har inte vidare framgått några specifika fall där det förekommit. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Sverige är indelat i kommuner och landsting, vilka på demokratins och den kommunala själv-

styrelsens grunder sköter de angelägenheter som anges i kommunallagen (1991:900) (KL). 

Kommuner är inte enbart en geografisk gemenskap. Genom den kommunala verksamheten är 

kommunerna en del av vårt dagliga liv. Denna påverkan kan vara både indirekt och direkt. 

Två konkreta exempel är kommunernas ansvar för skolan respektive den enskildes möjlighet 

att köpa varor och tjänster från kommunen.1 Kommunernas roll begränsas dock inte till sådan 

verksamhet, utan de har även ett stort inflytande på näringslivets infrastruktur och expansion.2 

Den kommunala självstyrelsen ger utrymme för kommunen att handla inom ramen för den 

kommunala kompetensen. Den kommunala kompetensen avser gränserna för den kommunala 

verksamheten, det vill säga kommunens möjligheter att handha sådant som anses falla inom 

ramen för kommunala angelägenheter.3 Vad som kan utgöra en kompetensfråga är huruvida 

ett anslag kan beviljas av kommunen och i vilket mån kommunen kan lämna bidrag till en-

skilda kommunmedlemmar eller näringsidkare. Denna uppsats har som ambition att under-

söka bestämmelserna i 2 kap. 8 § KL och det rättsliga utrymmet för kommunal stödgivning.  

Reglerna anknyter till 1 kap. 4 § 1 st. i 1977 års kommunallag (1977:179) (ÄKL), där det 

stadgades att kommuner och landstingskommuner själva fick vårda över sina angelägenheter, 

den s.k. allmänna kompetensregeln. Denna bestämmelse identifierades som en generalklausul, 

och tanken bakom generalklausulen var att de kommunala befogenheterna skulle kunna an-

passas efter samhällsutvecklingen. Detta medförde att den då benämnda regeringsrätten4 

(RegR) hade en rättsskapande funktion. Därmed skapades genom rättspraxis vissa grundläg-

gande principer, som kodifierades i 1991 års KL; bl.a. 2 kap. 1-3, 7-8 §§, och sedermera 8 

kap. 3 c § KL.5 Genom kodifieringen har kommunernas befogenheter och den kommunala 

verksamhetens funktioner gjorts tydligare.  

Enligt EU-rätten är både staten och kommunen att betrakta som det allmänna, och därmed 

faller de under samma bestämmelser.6 Om ett stöd anses falla inom ramen för den kommunala 

kompetensen, ska kommunen ta ställning till frågan om stödet är förenligt med EU:s stats-

stödsregler.7 Grunderna för EU:s statsstödsregler framkommer av artikel 107.1 fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), och föreskriver ett generellt förbud mot statsstöd. 

Det som har anförts ovan utgör uppsatsen grundsatser och de olika beröringspunkter som 

kommer behandlas. Från rättsliga utgångspunkter finns det ingen tydlig gräns för vad som 

                                                 
1 Wetterberg, Gunnar, Kommunerna, 2:a uppl., Stockholm 2000, s. 11. 
2 A.a. s. 12. 
3 Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 6:e uppl., Stockholm 2011, s. 87. Inom kommunalrätten talas det om 

den kommunala kompetensen och kommunens befogenheter, vilka i egentlig mening har samma betydelse, jfr 

Lindquist, Ulf, Kommunala befogenheter, 7:e uppl., Stockholm 2011, s. 18 f. 
4 Sedan 1 januari 2011 benämnd Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 
5 Bohlin, A., 2011, s. 87. 8 kap. 3 c § KL tillkom inte förrän ändring införd g. lag 1994:690, då betecknad 3 b §, 

sedermera införd g. lag 1998:70 i 3 c §. 
6 A.a. s. 19. 
7 EU:s statsstödsregler har som utgångspunkt ett förbud mot statsstöd, då ett missbruk av sådant stöd skulle 

kunna leda till en snedvriden konkurrens i näringslivet inom kommunen. Vidare skulle kommunen gynna vissa 

företag och missgynna andra, och därigenom främjas viss produktion framför annan, jfr bl.a. Bernitz, Ulf, 

Svensk och europeisk marknadsrätt 1, 2:e uppl., Stockholm 2009, s. 227 ff., samt Indén, Tobias, Kommunen som 

konkurrent – kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar, Umeå 2008, s. 19. 
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anses vara den kommunala sektorn och vad som utgör näringslivet. Kommuner har inom ra-

men för deras kompetens en möjlighet att vara verksamma på många olika områden. Dessa 

områden betecknas som sedvanlig kommunal verksamhet och omfattar näringslivet i frågor 

om energiförsörjning, kommunikation och teknisk service till företag, där allmännyttan i 2 

kap. 1 och 8 §§ KL är utgångspunkten. Vidare finns det en sektor benämnd det egentliga nä-

ringslivet, vilken är förbehållen privat företagsamhet då sådan verksamhet drivs för att gene-

rera vinster. Inom detta område är som huvudregel kommunen förbjuden att agera.8 Vad som 

är tillåtet för kommunen när den agerar inom den sedvanliga kommunala affärsverksamheten 

utgår från det allmänna intressets synpunkt och kan förklaras som angelägenheter som faller 

under den kollektiva nyttans värde. Exempel på sådana angelägenheter är tillhandahållandet 

av elverk, renhållningsverk och verksamhet för kollektivtrafik, dvs. sådant som medför en 

nytta för kommunmedlemmarna och näringslivet. 

Kommunalt engagemang i det egentliga näringslivet kan snedvrida konkurrensen. Vad en 

kommun kan engagera sig i är i huvudregel sådant som understödjer och underlättar för pri-

vata företag att bedriva sina verksamheter, bl.a. upprättandet av vissa anläggningar och under-

stöd i form av teknisk service och fastighetsunderhåll. I den mån en kommunal verksamhet 

anses utgöra en grund för en viss standard inom kommunen får vissa kommunala företag upp-

rättas om något enskilt alternativ inte finns.9 

Enligt Konkurrensverket har det framgått klagomål om offentliga subventioner till privata 

aktörer, som i sin tur leder till en snedvriden konkurrens inom näringslivet i kommunen.10 

Vidare har det förekommit avyttring, eller avknoppning, som innebär att en verksamhet eller 

rörelse överlåts till ett privatägt företag samtidigt som andra avtal ingås med det företag som 

förvärvar rörelsen.11 Sådan avknoppning får inte förekomma i den mån det anses bryta mot 

bestämmelserna i 2 kap. 8 § KL.12  

Den kritik som har framställts utgör grunden för uppsatsens ambitioner att undersöka den 

kommunala kompetensen och möjligheten för en kommun att rikta individuellt stöd till en-

skilda näringsidkare. Mer specifikt när ett sådant stöd anses vara en kompetensenlig handling. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är som ovan anfört att undersöka det rättsliga utrymmet för kommunal 

stödgivning inom ramen för den kommunala kompetensen och EU:s statsstödsregler. För att 

uppnå en representativ teoretisk bakgrund kommer andra kommunalrättsliga aspekter under-

sökas, vilka har direkt eller indirekt koppling till problemet i fråga. För att skapa en förförstå-

else för den kommunala kompetensen och vad den grundar sig i kommer en undersökning av 

den kommunala självstyrelsen genomföras. Det som kommer behandlas är det rättskälle-

material som berör den kommunala verksamheten och bakgrunden till möjliggörandet av den 

kommunala kompetensen. Syftet med att undersöka EU:s statsstödsregler är att fastställa vilka 

likheter och skillnader som förekommer mellan KL:s respektive EU-rättens syn på stödgiv-

ning. 

Frågeställningarna sammanfattas som följer: 

                                                 
8 Prop. 1990/91:177, s. 32 f. 
9 A.a. s. 34. 
10 Myndigheter och marknader – tydligare gräns mellan offentligt och privat, KKV:s rapportserie 2004:4, s. 58 f.  
11 Lindquist, U., 2011, s. 148 f. 
12 Se t.ex. RegR:s dom 2010-10-01 i mål nr 2812-09, där kommunen avknoppade viss hemtjänstverksamhet till 

ett privatägt bolag och överlät verksamheten, inklusive inventarier, till ett underpris enligt det aktuella mark-

nadsvärdet. Regeringsrätten ansåg att detta stred mot bestämmelserna i 2 kap. 8 § KL och därmed inte utgjorde 

en grund för ”synnerliga skäl” enligt 2 st. Mer härom avsnitt 3.4 et al. och avsnitt 4.3.2. 
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a) Vad innebär den kommunala självstyrelsen och hur förhåller den sig till den kom-

munala kompetensen? 

b) Vad omfattas i den kommunala kompetensen och EU:s statsstödsregler? 

c) Vad är att betrakta som stöd till enskilda och när är det förbjudet respektive tillåtet, 

samt skiljer sig kommunalrätten och EU-rätten åt när det gäller stödgivning? 

 

Det primära syftet med uppsatsen är således att undersöka vad som rättsligt utgör ett individu-

ellt riktat stöd till enskilda näringsidkare och vilka kompetensgrunder det vilar på. De andra 

undersökningsmomenten relaterar till vad en kommun behöver beakta vid beslutsfattandet och 

vilka intresseavvägningar som görs i förhållande till de olika kommunalrättsliga utgångspunk-

terna. 

 

 

1.3 Metod och material 

Inom rättsvetenskapen är det inte ovanligt att använda sig av den rättsdogmatiska metoden, 

vilken sedvanligt beskrivs i ett kort utförande. 

Jag förbehåller mig rätten att kalla mig rättspositivist och i uppsatsen använder jag mig av 

ett inomrättsligt perspektiv. Det innebär att undersökningen som genomförs och de problem 

som uppkommer undersöks inom ramen för den gällande rätten. Det förekommer alltså inga 

rättspolitiska inslag med värdeomdömen som innebär att jag tar ställning i vissa frågor. Som 

exempel skulle jag kunna lämna mina egna premisser och utsagor om vad jag anser kommu-

nen upprättar för den lokala demokratin. Inte heller uttalar jag mig om vad jag tycker en 

kommun bör få göra inom ramen för kompetensen utifrån ett medborgerligt perspektiv. 

De främsta influenserna inom det rättspositivistiska området vi bekantar med samtiden är 

Herbert Hart och Hans Kelsen. Kelsen såg rättssystemet som ett system av normer, där den 

s.k. Grundnormen utgjorde utgångspunkten för den lagstiftande maktens möjligheter att legi-

timera effektiviserade föreskrifter.13 Kelsen betonade att vi bör ersätta idén om imperativer 

med idén om normer, därav blir rättens struktur normativ. Kelsens rena rättslära går ut på rät-

tens totalitet i sin objektiva giltighet och strävar efter att fånga varje fenomen i ett systema-

tiskt sammanhang. Rätten är en ordning och alla rättsproblem är ställda som ett ordningspro-

blem. Rätten i detta avseende är därigenom ett försök till en exakt strukturanalys av positiv 

rätt, befriad från alla inslag av etisk-politiska värdeomdömen.14  

Uppsatsen försöker således förhålla sig till en rättspositivism som avser en undersökning 

av den positiva rätten. Kelsen talade inte om värdenihilism i Hägerströms mening,15 och upp-

manande tillvisso rättspolitiska inslag, men inte förenat med en undersökning av den positiva 

rätten. Relevansen för metoddiskussionen är således undersökningen av den positiva rätten 

som uppsatsen har för avsikt att genomföra, med ett avstånd från rättspolitiska inslag i form 

av värdeomdömen och subjektiva utsagor som saknar värde för undersökningen. Syftet med 

arbetet är att undersöka rättsläget kring uppsatsens problemområde, där ett inomrättsligt per-

spektiv möjliggör en argumentation på rättskällenivån. Det är förvisso svårt att fastställa vad 

som menas med ett värdeomdöme. En värdering kan lika gärna vara det faktum att jag valt 

just kommunalrätt, eller att jag har en viss ståndpunkt i en viss fråga. Den relevans jag söker i 

rättspositivismen är dock inte varmed mina värderingar styr valet av problemområdet, utan 

                                                 
13 Kelsen, Hans, Den rena rättsläran, (övers. Bindreiter, U., 2008), 2:e uppl., 1960., s. 53 ff. (Från promemoria 

om Den rena rättsläran, Andersson, Linus, Promemoria om den normativa rätten enligt Hans Kelsen, Karlstad 

2014, s. 5), jfr Grundnormens teoretiska resp. praktiska värde för rättsvetenskapen, SOU 1999:58, s. 11.  
14 Kelsen, H., s. 221. 
15 Jfr Oxenstierna, Gunnar, Vad är Uppsala-filosofien, Studentföreningen Verdandis småskrifter n: r 400, Stock-

holm 1938, s. 43 ff. 
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snarare separationen av moralen och rätten för att föra en argumentation utifrån ett de lege 

lata- perspektiv, dvs. att problemen som identifieras i samband med undersökningen av den 

positiva rätten ställs emot varandra. 

Den rättsdogmatiska metod som används i uppsatsen är den traditionella metoden som av-

ser en undersökning av gällande rätt med hjälp av rättskälleläran; lagtext, förarbeten, rätts-

praxis och juridisk doktrin.16 Sedvanerätten förekommer inte särskilt frekvent inom det of-

fentligrättsliga området, då förhållandet allmänt gentemot den enskilda ställer krav på legalitet 

och lagstadgat stöd i första hand.17 Den rättspositivism som har anförts ovan är av relevans då 

den, likt den traditionella rättsdogmatiska metoden, avser argumentation på rättskällenivån. 

Den rättsdogmatiska metoden syftar till att rekonstruera och systematisera rättsordningen för 

att söka svar på problemställningen.18 

Det material som används är bundet till den lagtext som kommer att undersökas. Där in-

kluderas en mängd rättsfall, främst från regeringsrättens årsbok (RÅ) som vägledande preju-

dikat och några avgöranden från EU-domstolen, samt övriga avgöranden från förvaltningsrät-

ten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. De övriga avgöranden används för att se 

hur rättstillämpningen ser ut i dagsläget, då många rättsfall från RÅ sträcker sig längre bak i 

tiden. Det är viktigt att lyfta betydelsen som rättspraxis haft för den kommunalrättsliga ut-

vecklingen, där regeringsrätten haft en rättsbildande funktion. Detta märks bl.a. genom att den 

nya kommunallagen har lagfäst de principer som utvecklats genom rättspraxis. Utöver detta 

material kommer även förarbeten och annat offentligt tryck ha stort utrymme, då även juridisk 

doktrin som berör det kommunalrättsliga området. Framstående författare inom undersök-

ningsområdet är främst Alf Bohlin, Johan Hedelin och Ulf Lundquist och deras bidrag till 

området kommunalrätt, samt deras genomgående behandling av rättspraxis. Därav kommer en 

mängd rättsfall som undersökts av angivna författare även undersökas i uppsatsen. Andra för-

fattare som har varit inspirationskällor till uppsatsen är Tobias Indén med sin monografi angå-

ende kommunen som konkurrent samt Johan Hööks avhandling om den interna kommunala 

kompetensfördelningen med de intressanta diskussioner som förs i respektive verk. Den sist-

nämnda har dock inte givits något större utrymme i uppsatsen, då Hööks monografi behandlar 

de interna förhållandena i kommunen och hur beslutsfattandet ser ut på en inomkommunal 

nivå utifrån ett rättsligt och lokaldemokratiperspektiv. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Översiktligt kan undersökningsområdet sammanfattas som en undersökning av kommunens 

roll i näringslivet och när kommunal stödgivning kan aktualiseras. Det kan anses vara av rele-

vans att undersöka konkurrensrättsliga aspekter utifrån den svenska konkurrenslagstiftningen, 

och därmed pröva kommunens inverkan på den konkurrensutsatta marknaden. Ett sådant per-

spektiv inkluderas inte uppsatsens syfte, då syftet är att fastställa en kommuns möjligheter till 

riktat offentligt stöd till näringslivet, snarare än effekterna av lagstiftningen utifrån ett konkur-

rensrättsligt perspektiv och de gränser som konkurrenslagen medför. Jag utgår således från att 

                                                 
16 Se bl.a. Höök, Johan, Intern kommunal kompetensfördelning, Uppsala 2000, s. 24 och även Indén, T., s. 28. 

Begreppet rättsdogmatik har ingen direkt ensidig lydelse, men är enhetlig i det sammanhang att metoden avser 

undersöka och utröna gällande rätt. Nils Jareborg beskriver rättsdogmatiken genom stadgandet att ”rättsdogmati-

kens verklighet är själva rättssystemet som normativt system, inte det som systemet resulterar i, i fråga om 

mänskligt handlande när dessa regler tillämpas av myndigheter och enskilda”; se Jareborg, Nils, Rättsdogmati-

ken som vetenskap, SvJT, 2004, s. 9. 
17 Se bl.a. Sterzel, Fredrik, Legalitetsprincipen. I Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, Uppsala 

2011, s. 80 ff. 
18 Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod. I Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 

Lund 2013, s. 21 ff. 
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de frågor som anses kompetensenliga inte bestrider konkurrensrätten.19 Det medför även att 

konkurrensreglerna i art. 101-102 FEUF inte kommer undersökas. Ett annat område som inte 

berörs är den offentliga upphandlingen, och därigenom inte heller de upphandlingsdirektiv 

som måste efterföljas av kommunen vid vissa upphandlingsförfaranden. Det finns många si-

tuationer där EU:s statsstödsregler aktualiseras i samband med upphandling enligt LOU. Vi-

dare kan upphandlingar innebära otillåtet stöd enligt KL. Det kan ske genom upphandling från 

en entreprenör som inte erbjuder det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet och liknande situ-

ationer.  

Ett annat område som inte kommer undersökas är det s.k. genomförandeförbudet och EU:s 

statsstödsregler i förhållande till kommunallagens regler om laglighetsprövning. Ett kommu-

nalt beslut verkställs direkt, där laglighetsprövningen fungerar som ett verktyg för en kom-

munmedlem att pröva lagligheten av ett kommunalt beslut. EU:s statsstödsregler fungerar 

dock på ett annorlunda vis, där en kommun innan ett verkställt beslut måste få stödet prövat 

av kommissionen för att säkerställa att beslutet inte strider mot EU-rätten. 

I huvudsak kommer vissa andra angelägenheter som ankommer på kommunen inte under-

sökas, utan kommer endast ges litet utrymme i uppsatsen, såsom bestämmelser i socialtjänst-

lagen (2001:453) (SoL) och andra kommunala ansvar som meddelas genom särskilda före-

skrifter enligt 2 kap. 4 § KL vilka främst behandlar enskild gentemot det allmänna. 

Uppsatsen kommer således undersöka den kommunala kompetensen, vilken har sin grund i 

den kommunala självstyrelsen. Varför den EU-rättsliga aspekten blir relevant, då en handling 

som anses vara kompetensenlig enligt kommunallagen likväl kan vara förbjuden enligt EU:s 

statsstödsregler. 

En avgränsning av undersökningsområdet kommunal kompetens har också gjorts. Rätts-

praxis kring området är omfattande, därav ges vissa rättsfall större utrymme än andra. Vissa 

äldre rättsfall sammanfaller med nuvarande bestämmelser i 2 kap. KBefL, såsom kommunala 

bidrag till byggandet av statlig väg och järnväg, bidrag till högskoleverksamhet och medfi-

nansiering av projekt inom EU:s strukturfonder och program. Dessa undersöks i förhållande 

till äldre bestämmelser för att belysa kompetensenliga kommunala sysslor utifrån rättspraxis. 

 

 

1.5 Disposition 

I första kapitlet behandlas uppsatsens grundvalar. Där inkluderas en inledning till ämnet, syfte 

och frågeställningar, metod och material samt avgränsningar. I andra kapitlet undersöks den 

kommunala självstyrelsen, då den utgör grunden för kommunens kompetens. Det som under-

söks är självstyrelsens utveckling och lagstöd, och därigenom synen på självstyrelsen och 

begreppets innebörd. Därigenom kommer en återkoppling till självstyrelsen göras i förhål-

lande till kompetensbestämmelser. 

Tredje kapitlet behandlar de grundläggande delarna för den kommunala kompetensen, och 

de beståndsdelar som representerar utgångspunkten för kommunal stödgivning och kommunal 

affärsverksamhet i sin helhet. Där behandlas bl.a. begrepp som allmännytta, åtgärder för att 

allmänt främja näringslivet och en introduktion till analysen av 2 kap. 8 § 2 st. KL. Avslut-

ningsvis redogörs det för EU:s statsstödsregler. 

Fjärde kapitlet innehåller en vidareutveckling av uppsatsens tredje kapitel och innehåller 

analytiska inslag. Det är således en fördjupande undersökning av de stödgivningsregler som 

framgår av 3 kap., där en del nytt material tillkommer för att förstärka undersökningen och 

förtydliga olika stödgivningssituationer. Med hjälp av de tidigare undersökningarna av kom-

                                                 
19 Se Hedelin, Johan, Kommunal konkurrensrätt, uppl. 1:1, Stockholm 2013, s. 18 f. Sådana frågor kan onekligen 

bli aktuella, men dess effekter kommer inte prövas i första hand. Det finns dock situationer där konkurrensrätts-

liga aspekter är av stor relevans, speciellt inom EU-rätten. 
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munal självstyrelse och den kommunala kompetensen kommer fokus ligga på kommunens 

möjlighet att ge stöd åt enskilda näringsidkare, samt hur EU:s statsstödsregler påverkar denna 

möjlighet. Avslutningsvis sammanfattas mina slutsatser i ett femte kapitel. 
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2 Kommunal självstyrelse 

2.1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs den kommunala självstyrelsen, då den utgör grunden för en kommuns 

befogenheter. Om självstyrelsen inte var en erkänd samhällelig funktion, hade kommunerna 

inte heller haft några särskilda befogenheter, då självstyrelsen medger ett rättsligt utrymme för 

en kommun att handa kommunala angelägenheter utan statligt ingripande. 

I samband med liberalismens framväxt i 1800-talets Europa verkade en tanke för ett ökat 

lokalt självstyre. Tanken aktualiserades i samband med 1862 års kommunalförordningar, 

vilka gav upphov till grunden för den kommunala självstyrelsen. Sedan dess har en mängd 

äldre kommunallagar verkat för principen om självstyrelse, bl.a. genom en lagrevision av 

1924 års landstingslag som medförde två nya lagar om kommunalstyrelse.20 Denna lag ersat-

tes av 1953 års kommunallag, vilken sedermera ersattes av 1977 års kommunallag. Därefter 

följde 1991 års kommunallag, vilken är verksam för samtiden. Vidare grundlagsfästes den 

kommunala självstyrelsen genom 1974 års regeringsform (1974:152) (RF) 1 kap. 1 §. Där 

erinrades det om att den kommunala självstyrelsen blivit allt viktigare för uppfyllandet av 

betydelsefulla samhällsuppgifter.21 

Den kommunala självstyrelsen innebär i stora drag att lokala organ handhar och ansvarar 

för kollektivt finansierade förvaltningsuppgifter, där kommunmedlemmarna har möjlighet att 

fatta beslut och direkt medverka i förvaltningsprocessen. Den kommunala självstyrelsen utgör 

en viktig del i Sveriges konstitutionella monarki, och finner sin rättsliga grund främst i rege-

ringsformen och kommunallagen.22 

Sverige ratificerade år 1989 den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse.23 

Konventionen stadgar i art. 4.3 en princip om en decentraliserad samhällsförvaltning som 

innebär att förvaltningsbeslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, vilket uppnås ge-

nom kommunens relativt fria handlingsutrymme vad gäller den kommunala verksamheten. 

Konventionen innehåller även bestämmelser om kommunens befogenheter och ansvar för 

kommunala angelägenheter. 

 

 

2.2 Kommunala självstyrelsens utveckling och lagstöd 

2.2.1 Regeringsformen 

Kommunal självstyrelse anses vara en viktig grundpelare för demokratin i samhället.24 Av 1 

kap. 1 § RF framgår det att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt 

och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Enligt 1 kap. 7 § RF är 

                                                 
20 Bohlin, A., s. 15. 
21 Se bl.a. KU:s bet. 1973:26, s. 37. 
22 Gustafsson, Agne, Kommunal självstyrelse, 7:e uppl., Malmö 1999, s. 11. 
23 Se prop. 1988/89:119, s. 11. 
24 Prop. 2001/02:80, s. 73., jfr s. 71. Den kommunala självstyrelsen är en grund för demokratin, men demokratin 

har inte varit grunden för självstyrelsen då den existerade innan den samtida synen på demokrati. Jfr prop. 

1973:90, s. 127. 
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Sverige indelat i kommuner.25 Avsikten med stadgandet är att säkerställa kommunens sär-

skilda ställning och demokratiska funktion inom samhällssystemet.26 Eftersom den kommu-

nala självstyrelsen skulle ges möjlighet att anpassas efter samtiden, lämnades begreppet rela-

tivt obestämt i förarbetena. Det innebär att arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat 

och kommun lämnas öppen, och därmed ges synen på vad som utgör en kommunal angelä-

genhet en möjlighet att anpassas efter samhällsutvecklingen. Av förarbetena framgår det att 

[…] staten och kommunerna samverkar på skilda områden och i olika former för att uppnå ge-

mensamma samhälleliga mål. Utgår man från detta synsätt, är det varken lämpligt eller möjligt 

att en gång för alla dra orubbliga och preciserade gränser i grundlag kring en kommunal själv-

styrelsesektor.27 

Tanken bakom stadgandet var att främja den kommunala självstyrelsens anpassningsförmåga. 

Vad som utgör en kommunal angelägenhet kunde därmed enligt förarbetena anpassas efter 

samhällsutvecklingen. Med samhällsutvecklingen i åtanke finns det således möjligheter för 

den kommunala självstyrelsen att inte inskränkas när en utveckling sker. Om självstyrelsen 

inte hade haft en anpassningsförmåga hade den varit begränsad till vad som för tiden anses 

vara en kommunal angelägenhet. Vidare varierar samhällsangelägenheterna med den lagstif-

tande församlingen, dvs. riksdagen. När det uppstår svårigheter vid gränsdragningen mellan 

vad som är en statlig och vad som är en kommunal angelägenhet, är det inte helt orimligt att 

ha ett tolkningsutrymme för att problemet i fråga ska nå en för samtiden önskvärd lösning.28 

Den kommunala självstyrelsen har sedermera förstärkts genom lag (2010:1408) om änd-

ring i regeringsformen. Bestämmelserna föranleddes bl.a. av en utredning genomförd av en 

expertgrupp bestående av statsvetare och jurister. Expertgruppens uppdrag var att ta fram för-

slag till tydligare riktlinjer för den kommunala självstyrelsens reella innebörd.29 Där fram-

kommer det att utgångspunkten för självstyrelsen är att kommunen ska ha ett relativt fritt 

handlingsutrymme, och att den i sin verksamhet ska vara principiellt fri från statlig inbland-

ning.30 En principiell frihet från statlig inblandning innebär dock inte att den kommunala 

självstyrelsen är total. Det framgår även av de förslag som presenterades av kommittén (Fi 

1995:15) om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd, den s.k. Självstyrelsekommit-

tén, i betänkandet Den kommunala självstyrelsen och grundlagen: 

Den kommunala självstyrelsen är en grundläggande och allomfattande princip för relationen 

mellan stat och kommun. Den säger att kommunen respektive landstinget själva skall styra, dvs. 

besluta inom sitt område beträffande de kommunala angelägenheterna.31 

Den offentliga sektorn utmärks alltså av en samverkan mellan stat och kommun, och i den 

mån det kan förekomma motstående intressen mellan de olika aktörerna. Vad som anförs yt-

terligare är att den kommunala självstyrelsen ska vara formligen stadgad i lag, vilket tidigare 

inte ansetts nödvändigt. Det faktum att grundlagsskyddet beträffande självstyrelsen tidigare 

varit relativt obestämt ändrades delvis genom införandet av den nya lagen, med expertgrup-

pens och Självstyrelsekommitténs förslag som bakgrund.32  

Den nya lagen medförde tydligare riktlinjer för den kommunala självstyrelsens reella inne-

börd. Av 14 kap. 2 § RF framgår det att kommunerna sköter lokala och regionala angelägen-

                                                 
25 Tidigare primärkommuner och landstingskommuner, se prop. 2009/10:80, s. 10 och 247. Begreppen ersattes 

med begreppet ”kommun” och medförde att regeringsformen inte längre anger hur de olika kommuntyperna ska 

betecknas. 
26 KU 1973:26, s. 38. 
27 Se prop. 1973:90, s. 190 f. 
28 Se Lundquist, U., s. 19. 
29 SOU 2007:93, s. 19. 
30 A. bet., s. 43. 
31 Se SOU 1996:129, s. 12 (citat), 179 och 193, samt SOU 2007:93, s. 43 f. 
32 SOU 2007:93, s. 47. 
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heter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Vidare framgår det att be-

stämmelser om de kommunala angelägenheterna närmare regleras i lag. Den tidigare, relativt 

obestämda kommunala självstyrelsen har således fått tydligare riktlinjer och ytterligare grund-

lagsskydd. 

I 14 kap. 3 § RF ges det uttryck för en regel om proportionalitet, vilken säger att en in-

skränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som föranlett den. Detta förslag lades ursprungligen fram av Självsty-

relsekommittén. Förslaget undgick dock inte kritik, vilket grundade sig i det faktum att en 

begreppsdefinition av självstyrelsen inte fanns vid tillfället. Därmed skulle inte regleringen ge 

några klara besked, då grundlagsenligheten skulle behöva tolkas av den i grundlagen inte fast-

ställda innebörden av kommunal självstyrelse.33 Bestämmelsen innebär att det vid all norm-

givning som rör kommunerna ska göras en avvägning mellan skälen för den tänkta normen 

och de inskränkningar i den kommunala självstyrelsen som eventuellt kan uppkomma i sam-

band med normen.34 

Kommunens möjlighet att ta ut skatt för att finansiera sina angelägenheter är ett tydligt ut-

tryck för självstyrelsen.35 Denna bestämmelse har sedermera införts i 14 kap. 4 § RF, och in-

nebär att kommuner får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter. Beskattningsrätten 

gavs endast ny ordalydelse och ingen ändring av bestämmelsens innebörd.36 Beskattningsrätt-

en är starkt förbunden med den s.k. kommunala initiativrätten.37 Initiativrätten och beskatt-

ningsrätten är relaterade, då det krävs ekonomisk självständighet för att kunna göra anspråk 

på de kommunala angelägenheterna. Utan ett eget ekonomiskt ansvar hade den kommunala 

politiken varit relativt verkanslös, då det hade medfört ytterligare inskränkningar och bero-

ende från statligt håll. För att kommunala angelägenheter och ålägganden ska vara av bety-

delse, krävs det således en kombination av politiskt och ekonomiskt ansvar.38  

 Beskattningsrätten medför ingen total handlingsfrihet för kommunerna, likt självstyrelsen i 

övrigt. Den numera upphörda lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och 

landsting, den s.k. utjämningslagen, innehöll bestämmelser om att kommuner och landsting 

ska betala utjämningsavgift till staten. Tidigare lagrådsuttalanden menade att utjämningslagen 

stred mot den i grundlagen fästa beskattningsrätten, med motiveringen att det omöjligen kan 

anses vara en kommunal uppgift att finansiera andra kommuner genom skatter i den egna 

kommunen.39 Trots detta uttalande ansågs lagen inte strida mot beskattningsrätten, vilket 

framgår av RÅ 2000 ref. 19. Täby kommun hade överklagat ett beslut av Skattemyndigheten i 

Stockholms län. Beslutet innebar bl.a. att kommunen fick betala utjämningsavgift. I överkla-

gandet anförde kommunen att beslutet stred mot den grundlagsfästa beskattningsrätten. Över-

klagan avslogs med motiveringen att lagen om utjämningsavgift får anses ansluta till den lag-

stiftningspraxis som sålunda utbildats under en lång följd. Regeringsrätten anförde vidare att 

beskattningsrätten och den kommunala självstyrelsen är ett principiellt stadgande, vilket står i 

enlighet med avsikten att ge självstyrelsen en generell utformning. Utjämningsavgiften stred 

således inte mot grundlagen, vilket även framgår av förarbetena: 
 

Även om de avgifter som en kommun […] åläggs att betala ytterst syftar till att åstadkomma en 

förstärkning av andra kommuners och landstings ekonomi, innebär ett avgiftssystem inte att det 

                                                 
33 Se SOU 2007:93, s. 53-57. 
34 A. bet., s. 56. 
35 Jfr Bohlin, A., s. 23. 
36 Jfr t.ex. KU 1973:26, s. 142 och prop. 2009/10:80, s. 46.  
37 Prop. 1973:90, s. 190. 
38 A. prop., s. 191. 
39 Prop. 1995/96:64, s. 77 f. 
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sker någon direktfinansiering genom skattemedel av andra kommuners och landstings verksam-

het.40 

  

Vidare framgår det av förarbetena att bestämmelsen i RF är ett principstadgande. Det medför 

att det kan förekomma vissa inskränkningar i beskattningsrätten, och därigenom inskränk-

ningar i den kommunala självstyrelsen då kommunen inte helt kan förfoga sina tillgångar för 

inomkommunala ändamål.41 

Självstyrelsekommittén anförde bl.a. att det förekommer en avvägning mellan statliga och 

kommunala intressen. Det är således denna problematik den kommunala självstyrelsen står 

inför, det vill säga när en sådan gränsdragning görs. Den kommunala självstyrelsen kan inte 

vara total, och inte heller får det förekomma för mycket statlig inblandning i kommunala an-

gelägenheter då det kan medföra att självstyrelsen inte har någon effektiv verkan och skydd. 

Därav är det intresset i fråga som får avgöra när det är en statlig eller kommunal angelägen-

het, såtillvida när det rör sig om statlig inblandning.42 Riksdagen har gjort flera uttalanden 

angående den kommunala självstyrelsens principiella innebörd.43 Den genom 2010 års grund-

lagsreform stadgade proportionalitetsprincip ger uttryck för inskränkningar i den kommunala 

självstyrelsen, och att en avvägning mellan statliga och kommunala intressen måste göras. 

Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen ges inget vidare uttryck än vad som ovan 

anförts, och inte heller innebörden för den kommunala självstyrelsen.44 Grundlagsreformen 

har förvisso gett självstyrelsen uttryckligare stöd och tydligare riktlinjer, men det har inte 

medfört någon definierad innebörd av begreppet då en intresseavvägning fortfarande måste 

göras. Riksdagen utgår från att det finns vissa fördelar med att inte uttryckligen stadga en så-

dan innebörd. Ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun är således obe-

stämd, med motiveringen att den utvecklas med samtiden. RF innehåller i stället anvisningar 

för regleringen av de kommunala uppgifterna; att den ska ske genom lag enligt 8 kap. 2 § 3 p. 

RF.45 

 

 

2.2.2 Kommunallagen 

Vad begreppet självstyrelse innebär är inte helt enkelt att fastslå. Det är staten som bestämmer 

nationella mål, stiftar ramlagar och fördelar statsbidrag.46 Trots en tidigare utveckling, där 

ramarna för vilka staten ingriper i kommunerna har varit relativt obestämda, har den kommu-

nala självstyrelsen givits större organisatorisk frihet. Det anses vara ett resultat av att kommu-

nerna har blivit svårare att detaljstyra till följd av en mängd föreskrifter som ska följas i de 

olika angelägenheter som kommunen handhar genom speciallagstiftning, såsom socialtjänst, 

hälso- och sjukvård, skolväsendet, och andra förvaltningsuppgifter.47 

Kommunallagen har tidigare enbart givit uttryck för självstyrelsen, men inte det som anses 

vara dess största värdegrund, dvs. demokratin.48 Detta ändrades genom lag (2002:249) om 

ändring i kommunallagen. Principen i 1 kap. 1 § KL innebär att Sverige är indelat i kommu-

ner och landsting, vilka på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköter de 

angelägenheter som anges i KL, eller i särskilda föreskrifter. Det är viktigt att särskilja be-

                                                 
40 A. prop., s. 77-80 (citat s. 80) (se bilaga 2 i a. prop.). 
41 Prop. 1973:90, s. 231. Se även bet. 1998/99:KU21, s. 7. 
42 SOU 1996:129, s. 179. 
43 Lundquist, U., s. 20. Se bet. 1998/99:KU21, s. 8-10. 
44 Se prop. 1973:90, s. 191. 
45 A.a. s. 20. 
46 SOU 2000:1, s. 140. 
47 A. bet., s 141. 
48 Prop. 2001/02, s. 73. 
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greppen demokrati och självstyrelse. Begreppen kan anses vara relaterade och sammanvävda i 

takt med samtidens uppfattning av demokrati, men självstyrelsen existerade redan innan en 

sådan demokratisyn. Det innebär således att självstyrelse kan existera utan demokratiska av-

sikter, då självstyrelsen innebär en viss frihet från statliga interventioner och statlig detaljstyr-

ning. Det faktum att den kommunala självstyrelsen är en förutsättning för den kommunala 

demokratin är dock fastslaget. I förarbetena till 2002 års ändring i kommunallagen fastslås det 

att demokrati innebär frihet att utefter en agenda fatta beslut inom ramarna för vissa av lagen 

angivna procedurer. Kommunal demokrati förutsätter således en sådan frihet.49 

Välfärdsutvecklingen som skett i Sverige har varit ett resultat av en nära samverkan mellan 

stat och kommun, där kommunala uppgifter varit drivande för förverkligandet av denna ut-

veckling. Därigenom har det skapats möjligheter för självständigt beslutsfattande för kommu-

nerna. Enligt förarbetena till 1974 års RF har, som framgått ovan, en preciserad gränsdragning 

för den kommunala självstyrelsen inte ansetts vara önskvärd. Motiveringen löd att befogen-

hets- och kompetensfördelningen mellan stat och kommun behöver anpassas efter samtiden, 

eftersom det är problematiskt att behöva ändra grundlagen utefter samhällsutvecklingen. 

Därav kan de kommunala uppgifterna och självstyrelsen i stället ändras och avgränsas genom 

lagstiftning.50 

Genom den nya kommunallagen har kommuner getts möjligheten att själva bestämma över 

sin organisation. De statliga bidrag som tilldelats kommunerna har vidareutvecklat dessa möj-

ligheter att själva ansvara och fördela bl.a. monetära insatser i lokala angelägenheter, där an-

svaret ligger i fördelningsprioriteten. Vidare har reglerna om utjämning lett till jämnt förde-

lade ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna, och därigenom främjat en likartad ut-

veckling i de kommunala ansvarsfördelningarna som rör t.ex. vård, skola och omsorg. Dessa 

ekonomiska förutsättningar har starka kopplingar till den kommunala självstyrelsen, eftersom 

förutsättningarna talar för vad kommunen är kapabel att stå till tjänst med. Om inte kommu-

nerna kan tillhandahålla de tjänster och nyttigheter som förväntas av dem, kommer medbor-

garna behöva vända sig till andra aktörer, såsom statliga.51 Den kommunala självstyrelsen har 

således avsevärt stärkts genom införandet av den nya kommunallagen. 

Principen om kommunal självstyrelse har utvecklats genom rättspraxis. Även i förarbetena 

till ÄKL framgår det att den kommunala självstyrelsen, genom dess stadgande i regeringsfor-

men, är av tydlig vikt för demokratin.52 De bakomliggande faktorerna var en tydlig decentrali-

seringsideologi och en vilja att effektivisera folkstyret och medborgarbildan.53 Vad som utgör 

likheten mellan de äldre kommunallagarna och nuvarande KL är att avsikterna har varit att ge 

kommunen en viss handlingsfrihet och förfogande över lokala intressen. Självstyrelsen har 

således lagfästs i 1991 års kommunallag. Det ges uttryckligen ett stadgande om kommunens 

ökade handlingsutrymme.54 Med portalparagrafen i RF som grund har självstyrelsen som 

princip getts uttryck i kommunallagen, och därvidlag markeras principens betydelse för den 

kommunala verksamheten och den demokratiska utvecklingen. Som framgått är självstyrelsen 

inte total, och regleras trots införlivandet i kommunallagen av författning på högre nivå. Prin-

cipen har således inget annorlunda tolkningsförfarande än det som anges i regeringsformen, 

utan markerar endast att det är en del av statsskicket och styrelseformen. Graden av självsty-

relse avgörs således av formerna för samverkan mellan staten och den kommunala sektorn, 

där KL och andra författningar ger uttryck för vad självstyrelsen kan omfatta.55 

                                                 
49 A. prop., s. 71. 
50 Se prop. 1973:90, s. 190. 
51 Prop. 2001/02:7, s. 19. 
52 Prop. 1975/76:187, s. 53. 
53 Prop. 1990/91:117, s. 6. 
54 A. prop., s. 19. 
55 A. prop., s 24. 
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2.2.3 Europeiska konventionen om kommunal självstyrelse 

Konventionen är ett resultat av Europarådssamarbetet på den kommunala nivån och viljan att 

stärka den kommunala självstyrelsen. Den bygger på att beslut ska fattas så nära medborgarna 

som möjligt genom decentraliserade offentliga organ. Den är även en del i ledet att stärka 

medborgarnas inverkan på offentliga angelägenheter. Konventionen behandlar grundläggande 

principer som berör statens förhållande till kommunerna. De områden som berörs är bl.a. den 

kommunala självstyrelsens rättsliga reglering, ekonomiska resurser, och statlig tillsyn.56 Kon-

ventionen medförde inga lagändringar, då Sverige redan ansågs uppfylla de krav på självsty-

relse som konventionen ställde.57 

Självstyrelsekonventionen innehåller tio huvudartiklar (art. 2-11) med totalt 30 punkter. 

Utöver dessa finns en 12:e artikel, som ger medlemsstaterna möjligheten att undanta vissa 

artiklar i konventionen. Enligt art. 2 i självstyrelsekonventionen ska den kommunala självsty-

relsen vara inskriven i lag, om möjligt grundlag, vilket uppfylls av portalparagrafen 1 kap. 1 § 

RF, samt 1 kap. 1 § KL. Konventionen ger en beskrivning av den kommunala självstyrelsens 

innebörd i art. 3. Enligt artikeln innebär självstyrelse att kommuner får handha sådant som 

anses falla inom de rättsliga gränserna som anges i lag, dvs. det som faller inom den kommu-

nala kompetensen. Beskrivningen anger även att kommuner i stor utsträckning ska kunna 

sköta offentliga angelägenheter på eget ansvar.  

Ett viktigt uttryck för den kommunala självstyrelsen ges i konventionens art. 4. Av punk-

terna 1-6 framgår det vad den kommunala självstyrelsen omfattar. I första punkten framgår 

det att de grundläggande kommunala befogenheterna ska lagfästas eller grundlagsfästas, och 

att sådan lagstiftning inte ska utgöra hinder för speciallagar som behandlar särskilda ändamål. 

Kommunernas initiativrätt fastställs i 2 p. Initiativrätten får dock inte gå utöver den kommu-

nala kompetensen, och den får inte medföra att kommunen handhar sådant som anses vara en 

annan myndighets angelägenheter. Vidare följer i nästa punkt att ärenden ska handhas av de 

myndigheter som ligger närmast medborgarna. Beroende på ärendets omfattning och natur 

kan det förflyttas till en annan myndighet. En viktig punkt i art. 4 är nästkommande 4 p., vil-

ken föreskriver självstyrelsens inskränkbarhet. Huvudregeln är att de befogenheterna som 

tilldelas kommunen normalt ska vara oinskränkta och fullständiga. Detta skydd är dock inte 

totalt, då det kan begränsas genom lag. Artikeln innehåller även bestämmelser om kommu-

nernas handlingsfrihet när en befogenhet har tilldelats dem, och att befogenheterna ska kunna 

anpassas efter lokala arbetssätt. Vidare ska de frågor som berör kommunerna delges i god tid. 

De ekonomiska resurserna regleras i art. 9. Generellt ska resurserna inte öronmärkas för att 

inte inskränka på självstyrelsen, och kommunerna ska ges tillgång till den nationella kapital-

marknaden. De ekonomiska resurserna ska kunna finansiera de angelägenheter som genom 

den kommunala kompetensen har tilldelats kommunen. Vidare ska angelägenheterna kunna 

finansieras helt eller delvis genom beskattningsrätten. För att skydda ekonomiskt svaga kom-

muner finns det bestämmelser om utjämning eller liknande åtgärder. I slutledet av huvudartik-

larna i självstyrelsekonventionen fastställs det att den kommunala självstyrelsen har ett visst 

rättsskydd. Där framgår det att kommunerna ska ges möjligheten att anlita ett judiciellt förfa-

rande för att säkerställa ett fritt utövande av de kommunala befogenheterna och respekt för de 

självstyrelseprinciper som är lagfästa eller grundlagsfästa i den nationella lagstiftningen. 

Som tidigare framgått har Sverige inte behövt genomföra några lagändringar sedan ratifi-

ceringen av självstyrelsekonventionen, då den nationella lagstiftningen innehåller motsva-

rande bestämmelser. När konventionen utvecklades hade Europarådets permanenta kommu-

nalkonferens (CLRAE) flexibilitet i åtanke. Såtillvida visades hänsyn till de nationella grund-

lagarna och administrativa traditionerna. Syftet var inte att konventionen enbart skulle med-

                                                 
56 Prop. 1988/89:119, s. 3. 
57 Se a. prop., s. 41. 
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föra förbindelser, utan även agera som ett instrument för att ge regeringar viss frihet att välja 

vilka artiklar som skulle ratificeras. Det framgår att konventionens främsta syfte var att skapa 

enhetliga normer som skulle utgöra ett skydd för kommunernas rättigheter. Motiveringen löd 

att det är kommunerna och de kommunala angelägenheterna som ligger medborgarna närm-

ast. Konventionen ålägger således parterna möjligheten att tillämpa regler som medför ett 

främjande av kommunernas politiska, ekonomiska och administrativa oberoende. 
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3 Kommunal kompetens 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer kommunens kompetens behandlas. Inledningsvis ges en utförlig be-

skrivning av kommunallagens och kommunalrättens grundläggande utgångspunkter. Kapitlet 

innehåller även en introduktion till den kommunala stödgivningen och vad lagstiftaren hade 

för avsikter med undantagsregeln i 2 kap. 8 § 2 st. KL.  

Inom kommunalrätten talas det ofta om principer, det vill säga sådana grundläggande stad-

ganden som en kommun har att efterfölja. Kommunallagen kan således anses utgöras av ett 

antal principer som föreskriver vad en kommun får respektive inte får göra. Därav kan all-

mänintresset anses utgöra en princip, likväl som lokaliseringsprincipen. Enligt min mening är 

det av intresse att beskriva dessa i separata avsnitt, då vissa principer föreskriver vad en 

kommun har att beakta utifrån ett samhälleligt perspektiv, t.ex. allmänintresset, respektive 

formella begränsningar, t.ex. i vilken mån en kommun får agera utanför sitt geografiska om-

råde. 

Den kommunala kompetensen avser gränserna för kommunens möjlighet att företa hand-

lingar som faller inom ramen för vad som anses vara kommunala angelägenheter.58 I lagtexten 

framgår det inte exakt vad den kommunala kompetensen innefattar. Kompetensen, likt själv-

styrelsen, har lämnats som ett öppet begrepp med egenskaper som kan anpassas efter sam-

hällsutvecklingen.59 Det medför att det utöver angivelse i lag framgår av rättspraxis vad 

kommunerna genom kompetensen ombesörjer.60 Det är således förvaltningsdomstolarna som 

genom praxis fastställer de mer detaljerade gränserna för den kommunala kompetensen. 

Kommunallagens 2 kap. omfattar ett generellt utformat regelverk som kommunerna ska an-

passa efter lokala förhållanden.61 I egenskap av offentliga rättssubjekt är kommuner även 

bundna av EU-rätten. Av grundläggande betydelse för den kommunala kompetensen är att det 

utöver de reglerade uppgifterna finns en fri sektor för kommunen att handha sina angelägen-

heter utan krav från statligt håll, s.k. frivillig verksamhet.62 

 

 

3.2 Generella kompetensgrunder 

3.2.1 Angelägenheter av allmänt intresse 

En kommun är ett offentligt rättssubjekt och ett samhällsorgan.63 För att en företagen handling 

ska anses vara kompetensenlig ska den utgå från det som i 2 kap. 1 § KL benämns det all-

männa intresset och den allmänna kompetensregeln. Vad som kännetecknar allmänintresset är 

att det är gemensamt för medlemmarna i kommunen. Allmänintresset bedöms med utgångs-

punkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att kommunen befattar sig med angelä-

genheten.64 Därigenom åligger det även ett principiellt förbud mot att understödja enskilda, då 

                                                 
58 Bohlin, A., s. 87. 
59 Se prop. 1973:90, s. 190. 
60 Prop. 1990/91:117, s. 27. 
61 A. prop., s. 27. Jfr Indén, T., s. 39. 
62 SOU 2007:72, s. 66. 
63 Se Lundquist, U., s. 35 och 84. 
64 Prop. 1990/91:117, s. 148. 



20 

 

det i regel inte kan anses utgöra ett allmänt intresse. Sådant stöd får inte lämnas utan grund i 

särskild lag, exempelvis bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 

En handling är dock inte att se som kompetensenlig enbart grundat att angelägenheten kan 

ses som att vara av allmänt intresse. Det måste falla inom kommunens anknytningsområde, 

dvs. att angelägenheten måste ha anknytning till kommunens territoriella avgränsning och 

medlemmar, för att en angelägenhet ska anses vara kommunal.65 

I rättspraxis framgår det vad den allmänna kompetensregeln kan omfatta. Exempelvis har 

namnsättning av vägar ansetts vara en kommunal angelägenhet och därför en kompetensenlig 

handling. Utgångspunkten vid bedömningen var i enlighet med det som anfördes i förarbetena 

till kommunallagen om det allmänna intresset. Motiveringen till beslutet var att en kommun 

måste se till att vissa samhällstjänster såsom räddningstjänst, posttjänst och hemtjänst funge-

rar effektivt. RegR ansåg att det måste finnas klara och entydiga adressuppgifter inom såväl 

detaljplanelagda som icke detaljplanelagda områden i kommunen för att sådana tjänster ska 

fungera effektivt. Såtillvida är namnsättning av vägar ett exempel på en för kommunen ange-

lägenhet av allmänt intresse då det tjänar kommunmedlemmarna och den kollektiva nyttan.66 

Ett beslut av en kommun att lämna bidrag till ett universitet med staten som huvudman har 

med beaktande av bidragets ändamål och begränsade omfattning ansetts vara en angelägenhet 

av allmänt intresse, och därigenom kompetensenligt.67 Kommunfullmäktige motsatte sig bifall 

till överklagan och anförde bl.a. att kompetensnivån i kommunen var genomsnittligt låg i för-

hållande till resten av landet. Därigenom skulle bidrag till forskarutbildningar och forskning 

vara av strategisk betydelse för kommunens attraktivitet och konkurrenskraft. Genom stärkt 

kvalitet i grundutbildningen, utexaminering av doktorer och genom professorsprogram som 

skulle drivas i samarbete med myndigheter och företag, angås kompetensnivån höjas i kom-

munen, och därigenom var beslutet att anse som en allmän nyttighet. 

Som tidigare framgått räcker det dock inte med att en angelägenhet enbart är av allmänt in-

tresse, utan det krävs även att åtgärden uppbärs av ett allmänt till kommunen knutet intresse.68 

En landstingskommun hade beslutat att till självkostnadspris tillhandahålla likkistor som 

skulle utgöra en service av sjukhusen. Åtgärden ansågs inte ha något allmänt kommunalt in-

tresse, då det i huvudsak ankommer på den avlidnes anhöriga att i samband med dödsfall ge-

nomföra sådana åtgärder.69 Det kunde visserligen underlätta för de anhöriga, men trots detta 

fann domstolen att det inte utgjorde ett allmänintresse för en landstingskommunal angelägen-

het: 

 
[…] åtgärder, som måste vidtas /…/ fram till jordfästningen, är däremot inte något som obligato-

riskt åvilar sjukvårdshuvudmannen. För att landstinget skall ta befattning med sådan verksamhet 

måste stöd kunna hämtas i kommunallagens allmänna kompetensregel. Det grundläggande kra-

vet är därvid, att den ifrågasatta åtgärden uppbärs av ett allmänt, till landstingskommunen knutet 

intresse. Det är inte - som kammarrätten ger uttryck för i sin dom - tillräckligt, att åtgärden inte 

står i strid med det allmänna intresset. 

 

Den allmänna kompetensregeln utgår alltså ifrån att den åtgärd som en kommun befattar sig 

med ska tjäna ett visst värde för kommunens medlemmar. Därmed begränsas den kommunala 

kompetensen till sådana angelägenheter som tjänar ett syfte uppmätt till den kollektiva nyttans 

värde, dvs. sådant som gynnar ett flertal av kommunens medlemmar. 

                                                 
65 Se den kommunala likställighetsprincipen resp. lokaliseringsprincipen i avsitt 3.3.3 och 3.3.1. 
66 RÅ 2002 ref. 12. 
67 RÅ 1999 ref. 67. Beslutet att lämna bidrag med staten som huvudman ansågs vara en angelägenhet av allmänt 

intresse och därav kompetensenlig. Laglighetsprövningen omfattade även frågan om uppgiften hade anknytning 

till kommunen, eller om det var en angelägenhet som ankom på staten. Jfr 2 kap. 2 § KBefL. 
68 Se RÅ 1993 ref. 25, samt Bohlin, A., s. 91. 
69 Jfr t.ex. RÅ 1977 ref. 47, där det framgick att det inte ankom på borgerlig primärkommun att bedriva begrav-

ningsverksamhet. 
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3.2.2 Sedvanlig kommunal affärsverksamhet 

Enligt 2 kap. 7 § KL får kommuner driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och 

går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna. 

Sådan verksamhet brukar benämnas sedvanlig kommunal affärs- eller näringsverksamhet.70 

Vidare benämns stadgandet som principen om förbud mot spekulativ företagsamhet, dvs. ett 

förbud mot att driva näringsverksamhet med vinstsyfte. Syftet med den sedvanliga kommu-

nala näringsverksamheten är främst att betjäna de egna kommunmedlemmarna.71 

Sådan näringsverksamhet omfattar i regel att förse kommunen och dess medlemmar med 

kollektiva nyttigheter, såsom renhållning, eldistribution och busstrafik. Det har även ansetts 

vara kompetensenligt att upprätta anläggningar för idrottsverksamhet, fritids- och nöjesan-

läggningar, parkeringsanläggningar, flygplatser samt fastigheter som inrymmer t.ex. kontor, 

bostäder och biograf.72 Det framgår av förarbetena till kommunallagen att det inte går att dra 

en helt tydlig skiljelinje mellan kommunal sektor och näringsverksamhet. En kommun har rätt 

att engagera sig i vissa oomtvistade verksamhetsgrenar som vanligen anses tillhöra näringsli-

vet, såsom verksamheter inom kommunikationsväsendet och energidistribution. Kommunen 

får ta ut avgifter enligt 8 kap. 3 b och 3 c §§ KL för sådana kollektiva tjänster och nyttigheter 

de tillhandahåller.73 

Det finns gränser för vad som kan anses utgöra en verksamhet med allmännyttiga ändamål. 

En kommun ålades att betala miljösanktionsavgift vid kommunalt vattenverk, då verksamhet-

en som kommunen bedrev var att bedöma som näringsverksamhet, trots att det framkom in-

slag av myndighetsutövning. Dessa inslag var dock inte tillräckligt framträdande för att verk-

samheten skulle betraktas som en sedvanlig kommunal affärsverksamhet och stred därigenom 

mot förbud att driva spekulativ företagsamhet. En avgörande faktor var att driften av vatten-

verket till mestadels finansierades genom avgifter, och därför ansågs det att verksamheten 

hade betydande ekonomiska inslag.74 Det bör dock noteras att regleringen inte innebär ett 

totalt vinstförbud, dvs. en kommun kan i viss mån genom sin verksamhet generera över-

skott.75 För sedvanlig kommunal affärsverksamhet råder det dock enligt huvudregeln ett vinst-

förbud. I det presenterade rättsfallet framgår det att verksamheten är att likna vid näringsverk-

samhet då den i stor del finansierades av avgifter från brukarna. 

Gränsdragningen mellan det egentliga näringslivet, där målet med verksamheten är av 

ekonomiskt intresse, och den kommunala näringsverksamheten kan illustreras genom RÅ 

1965 ref. 17. Fullmäktige hade som syfte att ge partiellt arbetsföra personer möjlighet att sys-

selsätta sig med arbete, men genom verksamheten hade kommunen upprättat en kommunal 

stiftelse med syfte att driva vinstgivande affärsrörelser. Därav ansågs beslutet inte vara en 

kommunal angelägenhet.76 

Kommunerna kan således engagera sig i en rad olika typer av verksamheter som kan be-

nämnas sedvanlig kommunal affärsverksamhet, såsom anläggningar för eldistribution och 

annat som anses vara av kollektivt värde. En kommun kan bl.a. engagera sig i järnvägstrafik, 

flygtrafik, friluvsliv, idrott och andra områden.77 Detta inkluderar vissa ekonomiska förening-

                                                 
70 Se t.ex. SOU 2007:72, s. 68. 
71 Prop. 1990/91:117, s. 151. 
72 SOU 2007:72, s. 226. För kollektivtrafik jfr 3 kap. 3 § KBefL. 
73 A. prop., s. 152. Se avsnitt 3.3.2 och 3.3.4. 
74 MÖD 2001:24. 
75 A. prop., s. 33 f. 
76 Se Bohlin, A., s. 103. 
77 Se t.ex. RÅ 1974 A 2082, där kommunfullmäktige beslutat om anläggning av flygplats. Beslutet ansågs kom-

petensenligt då det främjar kommunikationsmöjligheter för invånarna. RÅ 1966 ref. 43, landstingets förvalt-
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ar som har för avsikt att underlätta driften av kommunala bolag och andra offentligrättsliga 

organ, genom att förmedla krediter till föreningens medlemmar.78 

 

 

3.2.3 Det egentliga näringslivet 

Det är viktigt att göra en gränsdragning mellan sedvanlig kommunal näringsverksamhet och 

det egentliga näringslivet. Den konkurrensutsätta marknaden med verksamheter av ekono-

miskt intresse kan benämnas det egentliga näringslivet. 

Många kommuner säljer tjänster och produkter på en öppen marknad som konkurrerar med 

privata näringsidkare. Sådan verksamhet kan omfatta körskolor, försäljning av växter från en 

kommunal plantskola, kioskrörelse i anknytning till annan kommunal verksamhet såsom bad-

hus och rörelser för busstrafik. Även sådan näringsverksamhet är att anse som verksamhet på 

det egentliga näringslivets område. Det egentliga näringslivet är således sådant som är förbe-

hållet privata näringsidkare och är vanligtvis inget en kommun får syssla med. Det finns dock 

verksamheter som en kommun är oförhindrad att bedriva om det anses tjäna ett allmänt in-

tresse, exempelvis kommunala städbolag.79  

 

 

3.2.4 Åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen 

Enligt 2 kap. 8 § 1 st. KL får en kommun genomföra åtgärder för att allmänt främja näringsli-

vet i kommunen. En sådan åtgärd kan vara upplåtelse av mark eller teknisk service till före-

tag.80 En kommun kan även tillgodose hantverkets och den mindre industrins behov av lokaler 

under förutsättningen att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Det fram-

går av RÅ 1966 ref. 7 att en kommun har varit oförhindrad att genom kommunalt bolag till-

godose ett sådant behov. Åtgärden ansågs kompetensenlig då det i bolagsordningen framgick 

att det kommunala bolaget hade som mål att iordningställa byggnader där flera verkstäder 

inrymdes. Eftersom verksamheten inriktade sig på företagarkollektivet i allmänhet, ansåg 

RegR att lokalerna allmänt främjade näringslivet i kommunen. Noteras bör att individuellt 

anpassad lokalhållning åt enstaka industrier faller utanför kompetensen, vilket framgår av 3 

kap. 6 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (KBefL).81 

Åtgärder för att allmänt främja näringslivet kan även ske i form av konsult- och rådgiv-

ningsverksamhet. I RÅ 1974 ref. 33 ansågs det kompetensenligt att en kommun tillgodosåg 

rådgivningsverksamhet åt kommunens jordbrukare. Eftersom jordbruksverksamheten var en 

betydande del av näringslivet i kommunen, främjade rådgivningsverksamheten en stor del av 

näringslivet i kommunen. 

                                                                                                                                                         
ningsutskott förvärvade fastigheter med ändamålet att främja friluvslivet, beslutet ansågs kompetensenligt. RÅ 

1965 ref. 43, stadsfullmäktiges beslut att inrätta kommunal körskola ansågs vara kompetensenligt. Inrättande av 

kommunal tvättinrättning, RÅ 1950 ref. 22. Se vidare Bohlin, A., s. 104. 
78 Se RÅ 1994 ref. 65. 
79 Jfr anknytningskompetensen i avsnitt 3.4.1. Se a. prop., s. 151. Se även MÖD 2001:23, där det framgår att 

kommunal verksamhet kan medföra intrång på det egentliga näringslivets område när sådan verksamhet har 

framträdande ekonomiska inslag snarare än allmänfrämjande natur, och även en brist på framträdande förvalt-

ningsuppgifter. 
80 A. prop., s. 34. 
81 Se även a. prop., s. 152. Där framgår det att individuellt anpassad lokalhållning åt enstaka industriföretag faller 

utanför kompetensen. Enligt 3 kap. 6 § 2 st. KBefL får kommuner tillgodose enskilda småföretags behov av 

lokaler om det finns särskilda skäl för det. Se vidare avsnitt 3.2.5 och 4.3.1. 
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I ett avgörande från 1993 har en kommun, tillsammans med andra aktörer, beslutat att gå in 

som huvudsponsor i 1989 års Europatour i golf för damer. Beslutet överklagades genom 

kommunalbesvär, och klaganden anförde bl.a. att det inte föll inom kommunfullmäktiges 

kompetens att sponsra en golftävling. Kammarrätten i Jönköping avslog överklagan med mo-

tiveringen att det enligt lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistvä-

sendet får vidtas åtgärder för att främja turistväsendet i kommunen. I utredningen framkom 

det att syftet med sponsringen var att sprida information om kommunen och därigenom bl.a. 

främja näringslivet i allmänhet. RegR fastställde kammarrättens beslut, som anförde att syftet 

med sponsringen som framgått inte medför otillbörligt gynnande av någon enskild.82 

Ett exempel på åtgärder för att allmänt främja näringslivet med förankring i EU-rätten 

framkommer av ett avgörande från 1994. Kommunfullmäktige beslutade om deltagande i en 

västsvensk EG-representation i Bryssel, samt om anslag av medel härför. I besväret anfördes 

bl.a. att det enligt 1 kap. 4 § ÄKL, med hänvisning till nuvarande 2 kap. 8 § KL, och den 

rättspraxis som utvecklats där, inte var en kommunal angelägenhet att syssla med utrikespoli-

tik. Beslutet ansågs vara kompetensenligt, då det för Västsveriges del ansågs finnas intressen 

som europeisk ekonomisk region. Dessa intressen tillgodosågs genom upprättandet av ett kon-

tor baserat i Bryssel, som fungerade som en representationsinstans för Västsveriges olika 

kommuner. Därigenom skulle kommunernas olika intressen förmedlas.83 

Det är viktigt att påvisa en gränsdragning mellan 2 kap. 8 § 1 och 2 st. KL. Avsikten med 

första stycket är att kommunen ska få vidta åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen, där ett allmänt främjande i regel inte kan innebära ett individuellt stöd som gyn-

nar enskild. En allmänt främjande insats påverkar således inte en enskild näringsidkare, utan 

anses kompetensenlig då den gynnar fler än en. Ovan framgår det att kommunen kan vara 

verksam inom en mängd olika områden för att säkerställa näringslivets infrastruktur. Sådana 

främjanden kan omfatta turism, lokalhållning, tillhandahållande av tillfartsled till olika an-

läggningar och dylikt. Tidigare har den kommunala kompetensens omfattning utgått ifrån 

rättspraxis. KBefL innehåller vissa bestämmelser om kommunala angelägenheter som tidigare 

utgjorts av rättspraxis och smålagar. Kommunen kan således genom bidrag och stöd avhjälpa 

viss etableringsfrämjande verksamhet. 

Det har inte ansetts finnas någon anledning att begränsa kommunernas befogenheter vad 

avser deras allmänt näringsfrämjande insatser, då sådana åtgärder ofta har stor betydelse för 

företagens utveckling och kan ses som ett komplement till statliga insatser som avser expans-

ionen av det lokala näringslivet.84 

 

 

3.2.5 Befogenhetslagen  

Sedan den 1 mars 2009 har befogenhetslagen varit i kraft. Denna lag innehåller bestämmelser 

som ger kommuner ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt KL. I huvudsak 

framställdes förslaget med avsikt att sammanställa befintliga lagar och erkänd rättspraxis i ett 

utrymme.85 1 kap. 2 § KBefL innehåller bestämmelser om undantag från anknytning till 

kommunens område och medlemmar vid viss verksamhet.86 Vidare framgår det av 1 kap. 3 § 

att det ställs krav på affärsmässighet och att kommunal verksamhet inom sjuktransport, kol-

lektivtrafik, tillgodoseende av lokaler och tjänsteexport ska drivas på affärsmässiga grunder. 

                                                 
82 RÅ 1993 ref. 35. Sedermera motsv. 4 kap. 1 § KBefL. 
83 RÅ 1994 ref. 23. 
84 A. prop., s. 32. 
85 Prop. 2008/09:21, s. 91. 
86 Se avsnitt 3.3.1. 
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Dessa krav ställs trots bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § KL om sedvanlig kommu-

nal verksamhet och den s.k. självkostnadsprincipen. 

Särskilt avvikande för KBefL är att kommuner och landsting ges möjligheter att vara verk-

samma på olika områden som generellt inte innefattas i den angivna kompetensen i kommu-

nallagen. Enligt 3 kap. 6 § KBefL får kommuner tillgodose små företags behov av lokaler i 

kommunen, om verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Vidare framgår av 

andra stycket att kommuner får, om det föreligger särskilda skäl, tillgodose enskilda företags 

behov av lokaler i kommunen. Bestämmelsen förtydligar vad kommuner enligt 2 kap. 8 § 1 st. 

KL får göra för att allmänt främja näringslivet i kommunen. I förarbetena framkommer det att 

det inte spelar någon roll vad för näringsverksamhet som bedrivs i lokalerna vid bedömning 

av kompetensenligheten. Det framgår att med tillhandahållande av lokaler avses att uppföra 

eller förvärva lokaler i syfte att tillgodose företagens behov, men även att hyra ut lokaler som 

redan finns i kommunens ägo. Innebörden av begreppet småföretag varierar från fall till fall, 

men i lagmotiven fastställs det att EG-kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av 

den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag tjänar som 

vägledning.
87

 Där framgår det bl.a. att små företag är företag som har färre än 50 anställda. Av 

RÅ 1966 ref. 788 framgår det att det är en kommunal angelägenhet att iordningställa arbetslo-

kaler för småindustri och hantverk om ändamålet är inriktat på företagarkollektivet i allmän-

het. I och med bestämmelsen i 1 kap. 3 § KBefL ska sådan verksamhet som tillgodoser det 

kommunala behovet av lokaler åt företag utgå ifrån affärsmässighet och konkurrensneutralitet. 

Det innebär att kommuner inte ska beakta självkostnadsprincipen då prissättningen ska vara i 

enlighet med marknadsvärdet som en enskild verksamhet tillämpar.89 

Av andra stycket framgår det att, om det föreligger särskilda skäl, en kommun kan tillgo-

dose enskilda företags behov av lokaler. Bestämmelsen utvidgar kompetensen enligt 2 kap. 8 

§ 2 st. KL. Med begreppet enskilda företag avses både små och stora företag. Av lagmotiven 

framgår det att avsikten med bestämmelsen inte omfattar specialanpassade lokaler. Rekvisitet 

särskilda skäl har grundförutsättningar som innebär att det enskilda företaget inte kan göra en 

sådan investering själv och att det inte finns några privata intressenter som är villiga att göra 

en investering. När ett sådant stöd får lämnas avgörs från fall till fall.90  

 

 

3.3 Formella begränsningsprinciper 

3.3.1 Lokaliseringsprincipen 

Lokaliseringsprincipen framgår av 2 kap. 1 § KL och innebär att kommuner och landsting 

själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse, som har anknytning till 

kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. Principen medger att en kom-

mun är begränsad inom sitt territoriella område, dvs. den kan i regel inte agera utanför det 

geografiska området. 

För att en åtgärd ska vara kompetensenlig ska den således ha anknytning till kommunen el-

ler dess medlemmar. Rättspraxis har utvecklat undantag från denna princip. Dessa undantag 

framgår även av 1 kap. 2 § KBefL. 

I förarbetena till kommunallagen framgår det att bestämmelsen i 2 kap. 1 § har försetts 

med viktiga modifikationer, som hänger samman med befolkningen i kommunens rörlighet 

och brister i kommunindelningen. Det medför att det inte finns något hinder för att vissa verk-

                                                 
87 Prop. 2008/09:21, s. 98. 
88 Se ovan 3.2.4. 
89 A. prop., s. 93 f. 
90 A. prop., s. 99. 
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samheter överträder anknytningen till kommunen vad gäller markinnehav i annan kommun, 

samt anläggningar inom en annan kommuns område. Sådan verksamhet kan vara exempelvis 

flygtrafik, vägtrafik, friluvsliv och anläggningar för eldistribution.91  

I domstolsavgöranden förekommer det intresseavvägningar mellan kostnaden för den aktu-

ella åtgärden och den eventuella nyttan för kommunen och kommunmedlemmarna som åtgär-

den medför. Vid en sådan proportionalitetsbedömning ankommer det på kommunen att redo-

visa i vilken mån åtgärdens nytta framgår.92 Det innebär således att lokaliseringsprincipen får 

undantas om ett stöd efter en proportionalitetsbedömning anses kunna utgöra ett kvalificerat 

intresse för kommunen och dess medlemmar, som överstiger storleken på stödet och de un-

dantag det medför.93 

I ett rättsfall från 1977 beslöt en kommuns gatunämnd att genom entreprenad bygga en till-

fartsled med anknytning till en större trafikled, som gatunämnden byggde i den egna kommu-

nen, i en annan kommuns område. RegR fann inget hinder mot att kommunen engagerade sig 

ekonomiskt i byggandet av trafikleden i den utsträckning som motsvarade kommunens nytta 

av den, med hänsyn till den betydelse tillfartsleden hade för kommunikationen kring kommu-

nens område. Regeringsrätten fann att nämnden inte hade överskridit sin befogenhet med hän-

syn dels till den anläggningsverksamhet nämnden redan bedrev på den större leden, dels till 

kommunens nytta av tillfartsleden.94 

Avgörandet talar för den proportionalitetsbedömning som görs när en kommun eventuellt 

kan överstiga sin kompetens. I ett rättsfall från 1972 har en kommun lämnat bidrag till en an-

nan kommuns hemslöjdsförening, med motiveringen att många personer i länet utförde be-

ställningsarbete åt föreningen. Därigenom skapades sysselsättning åt bl.a. handikappade. 

Verksamheten utgjorde vidare en ideell förening och erbjöd kurser, genomförde demonstrat-

ioner, och allmän upplysningsverksamhet. Stadsfullmäktige, likväl som RegR, påvisade att 

denna verksamhet omfattade hela länet. Därigenom ansågs den vara av intresse även för 

kommunen som lämnade bidrag till den andra kommunens verksamhet.95 

Det finns vissa undantag från denna princip, och dessa undantag förekommer då det anses 

finnas ett intresse för kommunen av att engagera sig i angelägenheter inom en annan kom-

muns område. Det slutliga avgörandet faller inom ramen för en princip om proportionalitet 

där en avvägning mellan intressen görs. Det vill säga om ändamålet med undantaget är av 

sådant intresse att det kan anses utgöras av ett allmänt intresse. 

Eftersom det finns undantag från lokaliseringsprincipen är den inte total. När en anlägg-

ning av något slag utgör ett intresse för den egna kommunen, hindras inte kommunen från att 

engagera sig i uppgiften, även om den saknar direkt anknytning till kommunens område.96 

 

 

3.3.2 Självkostnadsprincipen 

Självkostnadsprincipen är en av de tre principer som begränsar kommunernas handlingsut-

rymme inom kompetensenlig kommunal verksamhet och framgår av 8 kap. 3 c § KL. De 

andra två är den kommunala likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. Retroaktivi-

tetsförbudet behandlas inte i denna uppsats. 

När en kommun tillhandahåller tjänster eller nyttigheter får kommunen inte ta ut en högre 

avgift än som svarar mot kostnaderna för dem. Självkostnadsprincipen innebär att en kommun 

                                                 
91 Prop. 1990/91:117, s. 149. 
92 Prop. 2008/09:21, s. 20. 
93 Se t.ex. Lundquist, U., s. 88. 
94 RÅ 1977 ref. 77. 
95 RÅ 1972 C 56. 
96 Se bl.a. flygtrafik (RÅ 1974 A 2082), vägtrafik (RÅ 1938 ref. 19) och eldistribution (RÅ 1976 Ab 236). 
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inte får bestämma sina avgifter till sådana belopp som generar vinst för verksamheten.97 

Självkostnadsprincipen fungerar som ett avgiftstak, och har funnits i speciallagstiftning som 

reglerar bygglovavgifter, va-avgifter,98 gatukostnadsavgifter och renhållningsavgifter. Det 

framgår även att kostnaderna kan variera och självkostnaden kan beräknas på olika sätt bero-

ende på verksamhetens art.99 

Självkostnadsprincipen maximerar således avgiftsuttagandet med hänsyn till liknande 

verksamheter som drivs inom ramen för fri konkurrens, men det samlade avgiftsuttaget får 

inte väsentligt överstiga kostnaderna för verksamheten. Vad som utgör grundsatsen i princi-

pen är att kommuner inte ska missbruka den monopolsituation som föreligger vid viss avgifts-

finansierad kommunal verksamhet.100 I ett avgörande från 2008 ansågs en kommunal hamn-

verksamhet kunna göra undantag från självkostnadsprincipen, med motiveringen att sådan 

verksamhet utgör förvaltning av kommunal fast egendom. Det anfördes vidare att hamnen 

som kommunalt bolag var formellt obunden från självkostnadsprincipen. Hamnen hade inte 

heller genom bolagsordning eller ägardirektiv ålagts att tillämpa denna princip. Därmed be-

hövde hamnen inte iaktta principen.101 

Självkostnadsprincipen är således viktig för att skydda kommunmedlemmarna från att en 

kommun ägnar sig åt monopolprissättning. En kommun kan genom kompetensenlig verksam-

het själv avgöra vilka priser som ska gälla, så länge självkostnadsprincipen iakttas. Befogen-

hetslagen innehåller undantag från förbud för en kommun att driva verksamhet med ekono-

miska incitament och därigenom undantag från självkostnadsprincipen. Exempel på sådan 

verksamhet, som enligt KBefL ska drivas på affärsmässiga grunder, är tillhandahållande av 

lokaler och vid kommunal verksamhet för kollektivtrafik. Det är inte helt orimligt att kommu-

nen kan frångå självkostnadsprincipen i dessa sammanhang, då de i sådana fall hade utgjort en 

konkurrenssnedvridande aktör på marknaden, eftersom det enligt självkostnadsprincipen före-

skrivs att en kommun ska ta ut en avgift som enbart medför att verksamhetens utgifter 

täcks.102 Självkostnadsprincipen skyddar dels kommunens medlemmar från monopolprissätt-

ning, men eftersom den innebär att en kommun inte ska ta ut högre avgifter än vad som krävs 

för att verksamhetens utgifter ska täckas innebär självkostnad i detta fall inte detsamma som i 

företagsekonomisk mening. Det kan leda till att kommunal verksamhet erbjuder tjänster och 

nyttigheter till lägre priser än vad som anses marknadsmässigt.103 

 

 

3.3.3 Den kommunala likställighetsprincipen 

Enligt 2 kap. 2 § KL ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

skäl för något annat. Den kommunala likställighetsprincipen ska inte beblandas med likabe-

handlingsprinciper och jämlikhetstänk på folkrättsliga grunder.104 Principer om kommunal 

kompetens överlappar varandra. Att kommuner inte får ge understöd åt enskilda personer eller 

                                                 
97 Prop. 1990/91:117, s. 112. 
98 Med va-avgifter avses taxeringen av vatten- och avloppsanläggningar. 
99 A. prop., s. 113. 
100 Lundquist, U., s. 180. Jfr a. prop., s. 84. 
101 NJA 2008 s. 120. I tvistemål mellan färjeoperatör och kommunalt hamnbolag om nedsättning av hamnavgif-

ter bl.a. på grund av missbruk av dominerande ställning har del av färjeoperatörens talan avvisats på grund av 

skiljeavtal. Vidare har den kommunala självkostnadsprincipen inte ansetts vara tillämplig på hamnbolaget. Slut-

ligen har det vid den konkurrensrättsliga bedömningen ansetts att hamnbolaget haft en dominerande ställning på 

den relevanta marknaden. 
102 Jfr Indén, T., s. 298. Se även a. prop., s. 81 f. 
103 Jfr Indén, T., Kommunal prissättning i konkurrens, KKV:s rapport 2009:5, s. 6 f. 
104 Lerwall, Lotta, Den kommunala likställighetsprincipen. I Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 

Uppsala 2012, s. 164. Jfr 1 kap. 9 § RF. 
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näringsidkare avser i huvudsak det faktum att kommunala verksamheter grundar sig i ett för 

allmänheten intresse, där ingen ska särbehandlas framför någon annan.105 Om ett beslut åsido-

sätter likställighetsprincipen kommer beslutet upphävas enligt 10 kap. 8 § 4 p. KL. 

Likställighetsprincipen innebär således att ingen gynnas framför någon annan, och därige-

nom är kommunens medlemmar likställda när det gäller skyldigheter och rättigheter. Av för-

arbetena framgår det att kommuner måste iaktta objektivitet vid sin behandling av kommun-

medlemmarna, men att denna grund skiljer sig beroende på verksamhetsområdet.106 I ett rätts-

fall från 1996 har det framgått att en kommun stridit mot likställighetsprincipen när kommun-

fullmäktige lämnade förslag till lägre taxa om båttrafik för vissa medlemmar. Kommunen 

anförde bl.a. att kommunmedlemmar som var bosatta på en ö inom kommunen och ville be-

söka andra delar av kommunen behövde betala höga kostnader för att ta sig till fastlandet med 

båttrafik. Jämfört med de som var folkbokförda på fastlandet, vilka endast behövde betala en 

mindre summa för buss, medförde förslaget en lättnad för de som var bosatta på ön. Detta 

förslag innebar för vissa kommunmedlemmar gynnande särbehandling framför andra, och 

därigenom stred förslaget mot likställighetsprincipen.107 Av förarbetena framgår det som ovan 

anfört att kommuner ska iaktta objektivitet och rättvisa i sin behandling av kommunens med-

lemmar. Det framgår inte vad som anses vara sakliga skäl i en sådan bedömning, och det vari-

erar beroende på verksamhetsområdet.108 

Att likställighetsprincipen enbart påverkar kommunens medlemmar framgår tydligt av RÅ 

1987 ref. 17. RegR yrkade i sitt avgörande att en kommun kunde särbehandla sådana som inte 

var medlemmar i kommunen genom att ta ut en högre avgift för båtplats än den avgift som 

betalas av kommunmedlemmarna. 

Likställighetsprincipen hindrar inte kommuner att lämna stöd åt egna bolag, vilket illustre-

ras av ett avgörande från 1997. Kommunfullmäktige beslutade att teckna borgen för en kom-

munal bolagsstiftelse. Klaganden yrkade bl.a. att kommunen haft som avsikt att minska kapi-

talkostnaderna för det egna bolaget. Vidare ansåg klaganden att beslutet stred mot likställig-

hetsprincipen, då kommunen genom att ekonomiskt stödja stiftelsen gynnade denna i förhål-

lande till andra ägare av hyreshus inom kommunens område. Beslutet ansågs inte strida mot 

likställighetsprincipen, då stiftelsens verksamhet ansågs kunna likställas kommunens egen 

verksamhet, och därmed behandlades inte beslutet om stöd till stiftelsen som ett beslut som 

gynnade en enskild kommunmedlem. Det anfördes vidare att en jämförelse mellan stiftelsens 

och andra fastighetsägares ekonomiska villkor inte var av relevans vid en prövning av om 

likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 § KL iakttagits. Det faktum att vissa kommunmedlem-

mar kunde komma att gynnas av stödet genom hyressubventioner ansågs inte utgöra en till-

räcklig grund för brott mot likställighetsprincipen.109  

 

 

  

                                                 
105 A.a. s. 168. 
106 Prop. 1990/91:117, s. 149. 
107 RÅ 1996 ref. 9. Det förekom meningsskiljaktigheter. Bl.a. anfördes att det fanns objektivt godtagbara skäl för 

en gynnande särbehandling av denna art. 
108 A. prop., s. 149. 
109 RÅ 1997 ref. 47. 
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3.3.4 Underskottsprincipen 

Enligt 8 kap. 3 b § KL får en kommun ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som kom-

munen tillhandahåller. Underskottsprincipen innebär att kommunen har friheten att själv välja 

vilken eller vilka delar av en verksamhet som ska finansieras genom självkostnad eller av-

gift.110 En kommun kan således tillskjuta stöd till en kommunal verksamhet som enligt budge-

teringen går med förlust och därigenom inte kan täcka kostnaderna för sin verksamhet. En 

kommunal verksamhet som styrs av avgifter, men där avgifterna inte kommer täcka kostna-

derna för verksamheten, kan finansieras med skattemedel i enlighet med kommunens rätt till 

täckandet av medelsbehovet.111 

Bohlin anför bl.a. att det inte finns några hinder för en kommun att utefter principen om 

full kostnadstäckning söka finansiera en verksamhet genom avgifter, och inom en annan verk-

samhet ta ut lägre avgifter och bekosta mellanskillnaden med skattemedel.112 Vidare framgår 

det att sådan verksamhet som en kommun kan bedriva i enlighet med dess kompetens är oför-

hindrad att helt eller delvis bekosta verksamheten med skattemedel.113 Efter en grundläggande 

överblick kan således underskottsprincipen snedvrida konkurrensen inom kommunen, då det 

är kommunen som fungerar som normgivande prissättare för liknande verksamheter. Om en 

kommun bedriver verksamhet för städning kan den verksamheten helt eller delvis finansieras 

av avgifter. Om verksamheten skulle hamna i ett ekonomiskt läge, där den inte längre kan 

finansieras genom full självkostnad, kan kommunen subventionera verksamheten med hjälp 

av skattemedel. Vidare har klaganden i nämnda rättsfall bl.a. anfört att besluten stred mot lik-

ställighetsprincipen, då underprissättning som resultat av kommunal verksamhet resulterat i 

att enskilda företagare missgynnas.114 Men som framgått ovan om den kommunala likställig-

hetsprincipen föreligger det inga hinder för en kommun att understödja egen verksamhet. 

 

 

3.4 Synnerliga skäl enligt 2 kap. 8 § 2 st. KL 

3.4.1 Inledning 

 

Av 2 kap. 8 § 2 st. KL framgår det att individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare är 

förbjudet, om det inte föreligger synnerliga skäl. Vad begreppet näringsidkare betyder fram-

går varken av kommunallagen eller av förarbetena till lagen. Om begreppet ska tolkas brett 

kan det anses omfatta aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, en ideell förening 

eller en enskild individ. Det är endast i undantagsfall som ett rättsligt utrymme för kommu-

nala stödåtgärder finns, då synnerliga skäl är den språkliga skalans strängaste restriktioner.115 

I förarbetena framgår det exempel på vad som kan omfattas av begreppet synnerliga skäl. 

Det kan röra sig om verksamheter som normalt faller utanför den kommunala kompetensen, 

men som har en anknytning till befintlig och erkänd kommunal verksamhet. En annan grund 

som kan utgöra synnerliga skäl är kommunalt engagemang som följd av bortfall av viss 

kommersiell service i kommunen, som anses nödvändig för att upprätthålla en viss service-

standard i kommunen. När en sådan situation uppkommer finns ett rättsligt utrymme för 

                                                 
110 Lundquist, U., s. 177. 
111 Se t.ex. RÅ 1979 Ab 54 där en kommun har subventionerat en kommunal trafikskola, då verksamhetens kost-

nader översteg inkomsten för verksamheten och därmed täckte inte avgifterna självbärandet. Se även a.a. s. 177 

med presenterad rättspraxis, bl.a. RÅ 1974 A 1426, RÅ 1968 K 1770 (trafikskola). 
112 Bohlin, A., s. 173. 
113 RÅ 1965 ref. 43, där det anförs att då en kommun enligt kompetensen kan bedriva körskola finns det inga 

hinder att sådan verksamhet bekostas med skattemedel, helt eller delvis. 
114 Lundquist, U., s. 178 och 279. 
115 A. a. s. 388. Jfr särskilda skäl och synnerliga skäl i avsnitt 4.3.1. 
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kommunala åtgärder för att upprätta sådan service, förutsatt att det inte finns något enskilt 

initiativ för att främja sådan verksamhet. Ytterligare verksamhetsområde där det kan föreligga 

synnerliga skäl är stöd hotell- och restaurangverksamhet, men i uppsatsen förenas denna 

grund med servicenivån. Tidigare har även arbetslöshet utgjort motiv för kommunala ingri-

panden i det egentliga näringslivet.116 

 

 

3.4.2 Anknytningskompetensen 

Med anknytningskompetens avses den verksamhet en kommun bedriver i anknytning till an-

nan kommunal verksamhet. Sådan verksamhet faller normalt utanför den kommunala kompe-

tensen, då det handlar om kommunalt engagemang och kommunal verksamhet på det egent-

liga näringslivets område. Det kan dock förekomma situationer då sådan verksamhet har ett 

rättsligt utrymme. I förarbetena framgår det att sådan verksamhet kan förekomma i situationer 

där det anses verklighetsfrånvarande och helt enkelt opraktiskt att verksamheten inte drivs i 

samband med den befintliga, erkända kommunala verksamheten. Exempel på sådan verksam-

het är stuveriverksamhet i kommunägda hamnar, förädling och försäljning av kommunägda 

grustag samt försäljning av plantskoleväxter från stadsträdgårdar.117 

Bohlin framför att sådan verksamhet som normalt faller utanför den kommunala kompe-

tensen kan accepteras av domstolar om de drivs i mindre skala och har en direkt eller naturlig 

anknytning till kompetensenlig kommunal verksamhet. Ytterligare exempel på sådan verk-

samhet är cafeterior i sjukhus och simhallar.118 Exempel i rättspraxis ges av ett rättsfall från 

1992. I målet berördes frågan om brand- och civilförsvarsnämnds beslut att bedriva konsult-

verksamhet i brandskyddsfrågor ansågs vara kompetensöverskridande. RegR ansåg verksam-

hetsformen vara kompetensenlig, då den hade en naturlig anknytning till den förebyggande 

verksamhet inom brandskyddsområdet som enligt räddningstjänstlagen åligger brand- och 

civilförsvarsnämnden. Det anförs vidare att verksamheten kommer drivas i mindre skala och 

utan vinstsyfte, där avgifterna för verksamheten ska täcka kostnaderna för den.119 

Som framgått ovan kan en kommun bedriva försäljning av plantskoleväxter med anknyt-

ning till driften av stadsträdgårdar. Regeringsrätten accepterade sådan verksamhet, då den 

ansågs ha naturlig koppling till den befintliga verksamheten.120 Sedvanlig kommunal affärs-

verksamhet är i princip det enda som är tillåtet när det gäller näringsverksamhet som en 

kommun kan bedriva, men anknytningskompetensen utgör ett undantag från denna huvudre-

gel och medger ett rättsligt utrymme för en kommun att bedriva verksamhet på det egentliga 

näringslivets område som inte omfattas de undantag från självkostnadsprincipen som medges 

i 1 kap. 3 § KBefL.121 

 

 

3.4.3 Servicenivån i kommunen 

När det inte finns något enskilt initiativ för viss serviceverksamhet som behövs för att upp-

rätta en viss standard inom kommunen, kan det finnas ett rättsligt utrymme för en kommun att 

stödja näringsidkare som ämnar driva sådan behövlig verksamhet. Sådana behov kan behövas 

                                                 
116 Prop. 1990/91:117, s. 152 f. 
117 A. prop., s. 152. 
118 Bohlin, A., s. 105. Se även RÅ 1953 I 107 – Domstol godtog att en kommun bedrev godsinlämnings- och 

kioskrörelse med anknytning till verksamhet för busstrafik. 
119 RÅ 1992 ref. 61. 
120 RÅ 1968 K 61. 
121 Se t.ex. KKV:s rapport 2004:4, s. 76. 
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i glesbygdsområden där det har blivit längre mellan hushållen, livsmedelsaffärer och bensin-

stationer.122 Med stöd av en sådan kompetensgrund kan en kommun bedriva näringsverksam-

het i detta avseende, förutsatt att servicenivån i kommunen skulle sjunka till oacceptabla ni-

våer om initiativ helt saknades. En kommun kan således tillhandahålla lokaler avsedda för 

enskild livsmedelsförsäljning med kommunmedlemmarnas intresse samt servicenivån i kom-

munen som utgångspunkter.123 

Det finns situationer där sådant stöd, trots att det gynnar allmänheten, saknar rättsligt ut-

rymme. RegR beslutade i RÅ 1970 C 260 att kommunfullmäktiges beslut, som avsåg bor-

gensåtagande åt en livsmedelshandlare, saknade laglighet. Klaganden yrkade bl.a. att det 

skulle prövas om beslutet, som avsåg stöd åt en varuhandlare, skulle anses vara en kommunal 

angelägenhet. RegR fastställde länsrättens beslut och anförde bl.a. att kommunallagen i all-

mänhet utesluter kommunalt stöd åt enskild. För att ett enskilt stöd ska kunna lämnas behövs 

stöd i föreskrift, vilket för det förevarande fallet saknades. Trots att varuförsörjningen för 

kommunmedlemmarna ansågs vara bristfällig, hade situationen lösts på ett tillräckligt godtag-

bart vis, och därigenom ansågs stödet inte kompetensenligt. Det allmänna intresset som moti-

verades för kommunfullmäktiges beslut ansågs därmed inte tillräckligt. Det förefaller således 

olika utslag beroende på allmänintresset som det kommunala beslutet avser. Trots att lämplig-

heten för beslutet till viss mån är försvarbar, kan andra lösningar som företogs innan beslutet 

anses vara tillräckliga för att tillfredsställa den utsatta situationen, och därigenom uppnås en 

acceptabel servicenivå. 

Lundquist beskriver en liknande situation i ett rättsfall från 1978, där en kommun månads-

vis skulle lämna bidrag till en verksamhet för bensinförsörjning, som skulle tillgodose kom-

munens behov av motorbränsle. Det månatliga bidraget från kommunen ansågs oväsentligt för 

själva försäljningen av bränslet, trots att verksamheten skulle visa sig olönsam utan bidraget. 

Det anfördes att det i beslutet inte framgick att bidraget behövdes för att allmänheten skulle 

kunna nyttja försäljningen av motorbränsle. Beslutet upphävdes sedermera som kompetensö-

verskridande.124 

Om det står klart att enskilda personer och företag inte initierar engagemang i hotell- och 

restaurangverksamhet, kan det anses vara en kommunal angelägenhet att understödja sådan 

verksamhet för att tillgodose tillgången på hotell i kommunen.125 Kommunfullmäktiges beslut 

att understödja sådan verksamhet kan således vara kompetensenligt. Vad som utgör bedöm-

ningsgrunden är beroende av verksamhetens lokalisering inom kommunen och den allmänna 

nyttan som en sådan verksamhet kan tillgodose. Ett tydligt exempel på just lokaliseringen kan 

illustreras med hjälp av ett avgörande från RegR. Ett beslut av kommunfullmäktige medförde 

att kommunen skulle understödja hotell- och restaurangverksamhet med motiveringen att så-

dan verksamhet saknades i kommunens centrum. Vidare anfördes att de närmsta hotell- och 

motellverksamheterna var belagda längre ifrån centrum än vad som ansågs nödvändigt. Det 

framgår att det fanns ett oundgängligt behov av ett centralt belagt hotell, med hänsyn till nä-

ringslivet i kommunen. Det stod även klart att sådan verksamhet inte kunde komma till stånd 

utan hjälp från kommunen. Stödet ansågs därmed vara kompetensenligt.126 

Beslutsunderlaget som anförts ovan påvisar ett visst intresse för hotell- och restaurang-

verksamheter. Det finns dock andra kriterier som kan anses fullgöra ett besluts kompetensen-

lighet i denna fråga. Av RÅ 1968 K 728 framgår att det förvisso finns andra verksamheter 

                                                 
122 A. prop., s. 153. 
123 Se RÅ 1973 A 343. 
124 Lundquist, U., s. 400, med hänvisning till RÅ 1978 Ab 225. Jfr RÅ 1979 Ab 14, där ett liknande beslut an-

sågs kompetensenligt i väntan på att frågan om statligt glesbygdsstöd till verksamheten var avgjord. Beslutet 

avsåg att stödja verksamheten för att den skulle kunna fortsätta försäljningen av bensin. 
125 A. prop., s. 153. 
126 RÅ 1995 ref. 98. 
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som kan tillgodose behovet av ett i centrum belagt hotell men att de inte har uppnått en efter-

sökt standard. Då det inte gjorts gällande att god standard har uppnåtts, har kommunen enligt 

laga ordning ansetts berättigad att upprätta verksamhet i enlighet med sådana krav. 

Av förarbetena framgår det att det krävs avsaknad av enskilt initiativ för att en kommun 

ska kunna understödja hotell- och restaurangverksamhet, där sådan verksamhet inte ansetts 

komma till stånd utan stöd från kommunen. Vidare påvisas ett enligt 2 kap. 8 § 1 st. allmän-

nyttigt intresse för sådan verksamhet, och därigenom kan det anses utgöra en kommunal ange-

lägenhet. Av intresse är även det faktum att en kommun enligt självkostnads- och under-

skottsprincipen kan delfinansiera sådan verksamhet med skattemedel, och därigenom säker-

ställa verksamhetens plats på marknaden. Enligt 4 kap. 1 § KBefL får en kommun vidta åt-

gärder för uppförande och drift av turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att 

främja turistväsendet i kommunen. Det ter sig inte helt orimligt att sådana anläggningar även 

omfattar hotell- och restaurangverksamheter. 

 

 

3.4.4 Arbetslöshet som grund för synnerliga skäl 

Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare har tidigare varit åberopat vid befarad ar-

betslöshet och vid låg sysselsättning, och därigenom har kommuner ansett sig föranledda att 

förhindra sådana risker med hjälp av exempelvis borgensåtaganden. Arbetsmarknadsåtgärder 

har således ansetts vara en grund för att tillåta kommunalt engagemang i det egentliga nä-

ringslivet.127 

Kommunallagskommittén anförde i sitt betänkande till en ny kommunallag att individuellt 

riktat stöd till enskilda näringsidkare skulle få lämnas endast om det avsåg att motverka större 

arbetslöshet i kommunen, och att stödet därigenom hade direkt koppling till arbetssituationen 

i kommunen.128 Detta förslag godtogs dock inte vid införandet av den nya kommunallagen. I 

propositionen framgår det bl.a. att det främst är en statlig angelägenhet att medverka till en 

lämplig lokalisering av näringslivet.129 I samband med Sveriges anslutning till EU och tidi-

gare internationella överenskommelser är sådant stöd inte att anse som kompetensenligt uti-

från unionsrättsliga bestämmelser. Vidare framgår det av förarbetena att den syn på arbets-

marknadsåtgärder och företagsstöd som gällde under 1970-talet inte längre är förenliga med 

samtiden. Generellt gäller alltså en väldigt restriktiv syn på individuellt inriktade stöd.130 Såd-

ana stöd anses kunna medföra olika negativa effekter och därför har kommunens kompetens 

på det området inskränkts.131 

Såtillvida är synen på sådant företagsstöd som ämnar tillgodose behovet av arbetstillfällen i 

kommunen restriktiv. Det medför att sådant stöd inte längre är att anse som en kommunal 

angelägenhet, och inte heller är det en kommunal angelägenhet att rikta sådant stöd för att 

främja skatteunderlaget i kommunen.132 Vidare framgår det i förarbetena att införandet av 

allmänintresset i lagstiftningen inte medför några ytterligare befogenheter på arbetsmarknads-

området.133 Det är främst en statlig angelägenhet att se till näringspolitiken. 

Det rättsliga utrymmet för sådant stöd är således väldigt begränsat, där bevisbördan som 

ankommer på kommunen är tung.134 I ett avgörande från 2000 påvisades detta utredningsan-

                                                 
127 Prop. 1990/91:117, s. 153. Jfr SOU 1990:24, s. 16 och 67. 
128 SOU 1990:24, s. 16. 
129 A. prop., s. 32 f. 
130 A. prop., s. 152 f. 
131 1990/91:KU38, s. 21 
132 A. prop., s. 153, samt a. a. s. 401. Det går alltså inte lämna stöd åt enskild som medför ökade skatteintäkter 

för kommunen genom att förhindra arbetslöshet med hjälp av t.ex. borgensåtaganden eller kapitaltillskott. 
133 A prop., s. 32. 
134 Bohlin, A., s. 111. 
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svar, där det framgick att det inte var tillräckligt bevisat att åtgärden var av synnerliga skäl för 

kommunen.135 

 

 

3.5 EU:s statsstödsregler 

3.5.1 Generella bestämmelser 

Reglerna om statsstöd återfinns i art. 107-109 FEUF. Av art. 107.1 framgår ett generellt för-

bud mot stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, som snedvrider 

eller hotar att snedvrida konkurrensen, och därav inte är förenligt med den inre marknaden. 

Därefter följer bestämmelser i art. 107.2 och 107.3 som innebär att statligt stöd i vissa fall är 

eller kan vara förenliga med den inre marknaden. Ett stöd kan omfatta många olika områden. 

Det kan innefatta lägre avgifter för en tillhandahållen tjänst som därigenom gynnar enskild, 

det kan innebära att kommunen tar för mycket betalt för något de köper, samt borgensåtagan-

den och garantier, underprissättning vid försäljning av mark och andra liknande situationer.136 

Enligt art. 108 FEUF ska varje åtgärd som innebär ett statsstöd granskas av kommissionen. 

Statsstödsreglerna bygger på ett system av förhandsgranskning,137 där medlemsstaterna ska 

lämna notiser om förevarande statsstöd har skett. Om ett sådant stöd anses vara oförenligt 

med den inre marknaden, ska staten vidta åtgärder för att antingen upphäva beslutet, eller 

ändra det så det står i rimlig proportion till vad som anses vara ett acceptabelt stöd. Det med-

för att åtgärden inte får verkställas förrän granskningen är genomförd. 

Då kommunen omfattas av begreppet stat i detta avseende måste den beakta dessa reg-

ler.138 Det innebär att samtliga artiklar även tillämpas vid kommunal stödgivning. Om en 

kommun avser lämna stöd till enskild näringsidkare, måste de således vidta de åtgärder som 

enligt EU:s statsstödsregler föreskrivs.139 

 

 

3.5.2 Förbud mot statsstöd 

3.5.2.1 Allmänt 

 

Förbudet mot statsstöd stadgas i art. 107 FEUF och utgör den centrala bestämmelsen om 

statsstöd. För att ett beslut ska anses utgöra ett statsstöd måste således beslutet falla under 

bestämmelserna i art. 107. För att en åtgärd ska anses vara ett otillåtet statsstöd måste det 

1. ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, 

2. gynna vissa företag eller viss produktion, 

3. snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen, samt påverka handeln mellan med-

lemsstaterna.140 

Det krävs alltså att stödet ska ges av statliga organ eller med hjälp av statliga medel. Det inne-

fattar även kommuner och landsting, samt bolag som agerar på uppdrag av staten, både of-

fentliga och privata. Begreppet statliga medel omfattar alla ekonomiska medel en myndighet 

kan förfoga över och använda för att stödja enskilda. Vidare finns det vissa kriterier som be-

höver uppfyllas för att ett stöd som givits av ett offentligägt bolag ska tillskrivas staten. Bland 

                                                 
135 RÅ 2000 ref. 1. Se vidare 4.3.3 om arbetsmarknadsåtgärder.  
136 Hedelin, J., s. 299. 
137 Se prop. 2012/13:84, s. 10. 
138 A. prop., s. 11. 
139 Se Bohlin, A., s. 112. 
140 A. prop., s. 11. 
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dessa kriterier ingår graden av förvaltningsuppgifter som det offentligägda bolaget tillskri-

vits.141 

Av relevans är även det faktum att det krävs att stödet gynnar visst företag eller viss pro-

duktion utifrån den kommunala kompetensens synvinkel. För att ett stöd ska anses vara stat-

ligt och därigenom falla under EU:s statsstödsregler krävs att stödet riktas mot en enskild, 

dvs. att stödet är selektivt.142 Om stödet således skulle gynna flertalet än ett företag, exempel-

vis vid upprättande av lokaler för uthyrning från kommunens sida, skulle i sådana fall stödet 

anses falla under bestämmelserna för en kommunal angelägenhet och EU:s regler om statligt 

stöd skulle inte kunna tillämpas, då stödet inte är selektivt. Denna angelägenhet skulle grunda 

sig i allmänintresset och kommunens möjligheter att enligt 2 kap. 8 § 1 st. KL allmänt främja 

näringslivet. 

Om ett stöd ska anses utgöra ett statsstöd måste det även beaktas om företaget som mottog 

stödet får ekonomiska fördelar som det inte annars skulle fått genom normala marknadsvill-

kor.143 Vidare framgår det att ett statligt stöd till ett offentligt bolag som drivs på affärsmäss-

iga grunder ska beaktas som ett statsstöd om stödet innebär en ekonomisk fördel för bolaget, 

då staten, eller kommunen, agerar som en marknadsekonomisk investerare.144 Det är alltså att 

betrakta som en ekonomisk fördel om stödet inte ges av en privat investerare, då en kommun 

kan finansiera sin verksamhet genom avgifter och skattemedel. 

 

 

3.5.2.1 Företagsbegreppet 

Beträffande företagsbegreppet har EU-domstolen genom rättspraxis utvecklat en definition. 

Enligt denna praxis utgör ett företag en verksamhet som oberoende av verksamhetsformens 

rättsliga innebörd bedriver ekonomisk verksamhet. Det spelar således ingen roll hur denna 

verksamhet finansieras, om det så sker genom statligt stöd, genom kreditgivning, borgensåta-

gande, skattemedel eller avgiftsfinansiering. All verksamhet som erbjuder någon form av vara 

eller tjänst och som agerar på en marknad är alltså att betrakta som ett företag. Vidare har det 

ingen betydelse om verksamheten har ett ekonomiskt intresse eller ej.145 Det medför att sed-

vanlig kommunal verksamhet, exempelvis eldistribution och annan enhet som erbjuder ett 

utbyte av en tjänst eller vara i ersättning mot avgift, omfattas av reglerna. Det innebär även att 

de områden där en kommun är verksam på det egentliga näringslivets område också omfattas. 

 

 

3.5.2.2 Undantag från bestämmelserna om statsstöd 

Åtgärder som innebär statligt stöd är alltså generellt förbjudna. Det förekommer dock vissa 

undantag som medför att sådana stöd anses vara i laga ordning och förenliga med den inre 

marknaden. Denna typ av stöd framgår av FEUF art. 107.2, och omfattar stöd av social karak-

tär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet ges utan diskriminering 

med avseende på varornas ursprung. Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkata-

strofer eller andra exceptionella händelser är också att anse som förenligt med den inre mark-

naden. 

Det förekommer även stödåtgärder som kan anses vara förenliga med den inre marknaden. 

Sådant stöd kan t.ex. tillkomma för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där 

                                                 
141 Se EU-domstolens dom den 16 maj 2002 i mål C-482/99 Frankrike mot EG-kommissionen. 
142 A. prop., s. 12. 
143 Se a. prop., s. 11. 
144 A prop., s. 12. 
145 A. prop., s. 12. 
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levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning. Stödåt-

gärder kan även vidtas vid genomförande av projekt som har ett europeiskt intresse, eller som 

avser att avhjälpa en ekonomiskt utsatt medlemsstat. Det kan även förekomma stöd för att 

främja utvecklingen av vissa näringsverksamheter eller regioner om det inte påverkar handeln 

negativt och om det inte strider mot det gemensamma intresset. Andra stöd som kan beviljas 

är stöd riktade mot kulturfrämjande åtgärder, förutsatt att de inte påverkar handelsförutsätt-

ningarna och konkurrensen inom unionen, vilket framgår av art. 107.3 FEUF. 

I art. 107.2 och 107.3 FEUF framgår således undantag som är att anse som förenliga re-

spektive kan anses vara förenliga med den inre marknaden. Utöver dessa undantag finns det 

även undantag för offentliga företag och företag som tillhandahåller tjänster av allmänt eko-

nomiskt intresse, vilket framgår av art. 106.2 FEUF. Undantaget innebär att i den mån fördra-

gen medför hinder för sådana företag att fullgöra de uppgifter som de tilldelats som är av all-

mänt ekonomiskt intresse, får fördragen förbises. Enligt EU-rätten kan en tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse omfatta avfallshantering och tilläggspensionssystem, tjänster som rör 

transporter, energi och kommunikation, postverksamhet och flygtrafik på olönsamma linjer 

samt drift av telenät och ambulansverksamhet.146 

 

  

                                                 
146 Lundquist, U., s. 170. En medlemsstat får i viss mån själv avgöra vad som utgör en tjänst av allmänt ekono-

miskt intresse. Mer härom avsnitt 4.4.3. 
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4 Kommunal stödgivning 

4.1 Inledning 

I föregående kapitel introducerades begrepp som allmänintresse, allmänt näringslivsfrämjande 

åtgärder och synnerliga skäl. Detta kapitel vidareutvecklar den tidigare undersökningen med 

avsikten att försöka förtydliga gränsdragningen mellan olika typer av kommunal stödgivning. 

Uppsatsens syfte är att undersöka det rättsliga utrymmet för kommunal stödgivning, och för 

att uppnå det förtydligas kommunens roll i det egentliga näringslivet och särskiljandet mellan 

olika stödåtgärder. 

Enligt 2 kap. 8 § 1 st. KL får en kommun vidta åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen. Ett exempel på en sådan åtgärd är att tillgodose småföretag och annan verksam-

het med lokaler. 3 kap. 6 § KBefL fungerar som en utvidgning av denna kompetens. Tillhan-

dahållandet av lokaler åt enskild kommer att undersökas för att framställa skillnaden på all-

mänt näringslivsfrämjande åtgärder och enskilt stöd. Vidare kommer begreppet synnerliga 

skäl undersökas i större utsträckning för att undersöka eventuella möjligheter för en kommun 

att vidta stödåtgärder. Avslutningsvis presenteras en undersökning av 2 kap. 8 § KL och reg-

lernas förhållande till EU:s regler om statligt stöd. 

  

 

4.2 Kommunens roll i det egentliga näringslivet 

De näringslivsområden en kommun associeras med är främst inom sektorn för sedvanlig 

kommunal affärsverksamhet, vilket bl.a. involverar upprättande av lokaler åt företagarkollek-

tivet i allmänhet, anläggningar för va- och eldistribution och andra allmänna nyttigheter.147 

Denna sida av kommunal affärsverksamhet har genom utveckling i praxis ansetts vara relativt 

oomtvistad, vilket även framgår av förarbetena till kommunallagen.148 

De näringslivsområden som främst är förbehållet privat företagsamhet benämns det egent-

liga näringslivet. Denna sektor är kommunen i regel förbjuden att engagera sig i. Kommunalt 

engagemang och kommunens roll i näringslivet är komplicerad, då det finns vissa områden 

där en kommun ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, och verksamhetsområ-

den som helt eller delvis kan finansieras genom skattemedel och avgifter. Utgångspunkten för 

kommunal stödgivning och kommunalt engagemang inom det egentliga näringslivets område 

är dock att ett stöd som är riktat mot en enskild inte kan anses ha ett allmänt intresse, vilket 

grundar sig i den kommunala likställighetsprincipen.149 

Kommunens roll i näringslivet är således av allmänfrämjande natur, dvs. att den kommu-

nala verksamheten ska rikta in sig på att underlätta för näringsidkare och därigenom främja 

näringslivet och företagsamhetens expansion i kommunen. Sådana åtgärder får dock inte in-

rikta sig på enskild verksamhet, utan ska som huvudregel gynna företagsamheten och det 

kommunala näringslivet i allmänhet. Därav framgår en viktig gränsdragning mellan 2 kap. 7 

och 8 §§ KL. Det som beskrivs som sedvanlig kommunal affärsverksamhet är sådant som en 

kommun relativt oomtvistat kan engagera sig i. En förutsättning för sådant engagemang är att 

                                                 
147 Se mer härom 3.2.4 med hänvisning till bl.a. konsultverksamhet för allmänt främjande av näringslivet (RÅ 

1974 ref. 33) och iordningställande av lokaler för företagarkollektivet i allmänhet (RÅ 1966 ref. 7). 
148 Prop. 1990/91:117, s. 32 f och 151 f. Jfr avsnitt 3.2.2. 
149 Se a. prop., s. 32 f. Se även avsnitt 3.3.3. 
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det ska förekomma inslag av myndighetsutövning och att verksamheten inte enbart styrs med 

avgifter såtillvida att avgifterna medför att verksamheten har ett ekonomiskt intresse.150 

För att en kommun ska kunna rikta individuellt stöd till enskild näringsidkare krävs syn-

nerliga skäl. Begreppet omfattar bl.a. upprätthållandet av en viss servicenivå i kommunen, 

stöd till hotell- och restaurangverksamhet när något enskilt initiativ inte finns, arbetsmark-

nadsåtgärder samt den s.k. anknytningskompetensen. 

 

 

4.3 Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare 

4.3.1 Tillhandahållande av lokaler för enskilt företag 

Tillgodoseende av lokaler är endast kompetensenligt om det inriktar sig på företagarkollekti-

vet i allmänhet, och därigenom inte inriktar sig på och anpassas efter en särskild verksamhets 

behov.151 Det finns dock undantag i 3 kap. 6 § 2 st. KBefL som medger att en kommun får 

tillgodose enskilda företags behov av lokaler om det föreligger särskilda skäl. Första stycket 

tydliggör bestämmelserna i 2 kap. 8 § 1 st. KL, och andra stycket utvidgar kommunens befo-

genheter i förhållande till 2 kap. 8 § 2 st. KL. 

I RÅ 1967 K 767 anförde klaganden att kommunfullmäktiges beslut att genom en kommu-

nal industristiftelse bygga och förvalta industrifastigheter inte var att anse som en kommunal 

angelägenhet. Det ärende som klagan avsåg innefattade även en hyressubvention till ett en-

skilt aktiebolag. I RegR:s avgörande yrkades att det inte kan anses vara en kommunal angelä-

genhet att uppföra en fabrik åt enskild och beslutet ansågs utgöra ett individuellt riktat stöd.  

I ett annat avgörande beslutade kommunfullmäktige att bilda en kommunal industristif-

telse. I stiftelsens stadgar framgick bl.a. att den har som ändamål att förvärva och/eller uthyra 

lokaler för hantverks- och industriella ändamål. Stiftelsen förvärvade en fastighet med tillhö-

rande industribyggnad som sedan genom köpeavtalet uthyrdes till det bolag som sålde fastig-

heten. Då fastigheten ämnades användas av enskild näringsidkare ansågs beslutet kompetens-

överskridande.152 I båda avgöranden framgår det tydligt att det inte är en kommunal angelä-

genhet att tillhandahålla lokaler som enbart ska användas av ett enda företag. 

Om ett företag beslutar att utvidga sin verksamhet kan de behöva sälja de gamla lokalerna 

för att investera i nya. När ett sådant förhållande råder har det förekommit att en kommun har 

ansett sig befogad att förvärva företagets gamla lokaler. Om det visar sig att kommunen är 

oförmögen att påvisa sitt behov eller ändamål med förvärvet, kan det komma att utgöra ett 

otillåtet stöd enligt KL. Eftersom kommunen inte har kunnat redovisa sitt behov av förvärvet 

kan det framstå som att avsikten med förvärvet var att underlätta för näringsidkaren.153 

Det råder alltså ett generellt förbud mot att tillgodose lokaler åt enskilda. Generellt sett an-

ses det inte heller att kommunen i första hand ska tillgodose behovet av lokaler i kommunen, 

men det måste finnas möjligheter för kommunen att främja näringslivet och företagsamheten. 

Just tillhandahållandet av lokaler anses vara en viktig del i den process som främjar företa-

gandets expansion i kommunen, och därav kan det i vissa fall finnas behov av att tillgodose 

lokaler åt enskilda.154 Genom införandet av 3 kap. 6 § 2 st. KBefL medges en kommuns möj-

ligheter att inom rimliga ramar tillgodose lokaler som efterfrågas av enskilda näringsidkare. 

                                                 
150 Se avsnitt 3.2.3 och not 79.  
151 Se RÅ 1966 ref. 7 i avsnitt 3.2.5 ovan. 
152 RÅ 1967 ref. 35. 
153 Se bl.a. RÅ 1972 C 272, där kommun förvärvat en fastighet för ovan anförda ändamål till överpris, samt att 

kommunen varit oförmögen att påvisa ett kommunalt behov av förvärvet. Därigenom har kommunen överstigit 

sin kompetens, då beslutet innebar individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. 
154 Prop. 2008/09:21, s. 57. 
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Bestämmelsen innebär att sådan lokalhållning endast får ske om det föreligger särskilda skäl. 

Vad som ingår i begreppet särskilda skäl avgörs från fall till fall, och rättspraxis som berör 

bestämmelsen är relativt outvecklat. Bedömningen måste dock föregås av objektivitet och att 

det inte finns några privata intressenter som är villiga att göra en sådan investering som det 

enskilda företaget efterfrågar.155 

Eftersom självkostnadsprincipen inte tillämpas i sådana fall där en kommun tillhandahåller 

lokaler åt företag i kommunen föreligger det inte heller några konkurrensmässiga hinder för 

andra företag att göra en sådan investering. Det innebär således att om det finns några privata 

intressenter ska kommunen inte behöva tillgodose ett sådant behov och därigenom behöver 

inte privata intressenter konkurrera med kommunen. Rekvisitet särskilda skäl föreskriver att 

det inte ska finnas några privata intressenter, vilket i sig medför att kommunen är generellt 

förhindrad att utföra sådana stödåtgärder om några privata intressenter skulle finnas. Hade 

självkostnadsprincipen tillämpats hade det inneburit att kommunen inte fått ta ut högre avgif-

ter än vad som motsvarar kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhanda-

håller, vilket hade medfört att privata aktörer skulle behöva konkurrera med kommunens pri-

ser, som kan framstå som lägre än det marknadspris en privat aktör hade tillämpat.156 Med 

hjälp av bestämmelsen i 1 kap. 3 § KBefL behöver inte privata aktörer konkurrera med kom-

munal underprissättning som självkostnadsprincipen kan medföra, utan har marknadsmässiga 

priser att förhålla sig till. Det innebär alltså att bestämmelsen i 3 kap. 6 § 2 st. KBefL är rela-

tivt begränsad till särskilda situationer men att bestämmelsen ändå är en utvidgning av kom-

petensen enligt 2 kap. 8 § 2 st.157 

 

 

4.3.2 Avknoppning och underprissättning 

Med avknoppning avses att avskilja verksamheter från det allmänna och överlåta det till privat 

företagsamhet. En avknoppad verksamhet avskiljs från kommunens verksamhet, och därige-

nom skapas ett bolag i privat regi. Bolaget, låt säga en skola, överlåts med befintlig personal 

som tidigare varit anställda hos kommunen. Det brukar även innefatta att verksamhetens in-

ventarier hyrs ut av kommunen. Det nya bolaget är därigenom ett privat bolag som agerar på 

uppdrag av kommunen för att främja enskilda initiativ och valmöjligheter. Begreppet av-

knoppning är inget juridiskt begrepp, utan avser endast att beskriva den process som beskri-

vits i det föregående. 

I en kommun brukar det finnas hemtjänstservice från både privat och kommunalt håll. I ett 

avgörande från 2010 beslöt en kommun att avveckla viss hemtjänstverksamhet och försälja 

inventarier som tillhörde samma verksamhet. Beslutet överklagades genom laglighetspröv-

ning, då den kommunala hemtjänstverksamheten som skulle överlåtas till privat regi redan 

hade en omfattande kundkrets. Vidare medförde beslutet att det privata företaget övertog en 

fullt fungerande verksamhet, och behövde endast betala för de inventarier som ingick i verk-

samheten. Klaganden anförde även att beslutet inte hade ett allmänt till kommunen knutet 

intresse, och att det därigenom stred mot kommunallagens allmänna kompetensregel.158 

Verksamhetens immateriella marknadsvärde uppmättes aldrig, och anbudsförfarandet 

kunde därigenom liknas vid ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. Beslutet 

överklagades av kommunen hos KamR. Där anförde klaganden fortsatt att det immateriella 

värdet av kundkretsen, dvs. varumärkets renommé och s.k. goodwill, avsåg ett individuellt 

riktat stöd, då en stor kundkrets utgör ett stort värde för en nystartad verksamhet. När ett så-

                                                 
155 Se avsnitt 3.2.5. 
156 Se avsnitt 3.3.2. 
157 Jfr a. prop., s. 58. 
158 Jfr avsnitt 3.2.1. 
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dant stöd riktas åligger det en bevisbörda hos kommunen, som måste kunna visa att synnerliga 

skäl föreligger. Kammarrätten anförde bl.a. att marknadsvärdet ska återspegla det totala vär-

det av verksamheten, vilket inkluderar inventarier såväl som det immateriella värdet. Ef-

tersom kommunen inte hade för avsikt att göra en sådan värdesättning, utan hänvisade till att 

endast prissätta inventarier, ansågs beslutet utgöra ett individuellt riktat stöd. Kommunen 

överklagade till RegR, som fastställde KamR:s dom.159 

Beslutet innebar att det nu enskilda bolaget tog över en redan etablerad verksamhet, som 

inkluderade tidigare kundkrets och personal. Sådana beslut är alltså att betrakta som kompe-

tensöverskridande, då de inte utgör ett undantagsfall enligt 2 kap. 8 § 2 st. KL. Vidare är över-

låtelsen att betrakta som underprissättning, då det totala marknadsvärdet inte beräknades av 

kommunen vid avvecklingen av verksamheten. RegR ansåg att det totala värdet av verksam-

heten klart översteg värdet av de inventarier som skulle försäljas i samband med avknopp-

ningen. 

I ett annat mål fann KamR i Stockholm att en kommun hade avknoppat verksamhet till un-

derpris. Verksamheten avsåg en gymnasieskola som avvecklades till förmån för anställda vid 

skolan, som skulle bedriva verksamheten i privat regi. Kammarrätten fann att beslutet innebar 

ett individuellt riktat stöd enligt 2 kap. 8 § 2 st. KL, och omständigheterna medförde att det 

inte förelåg synnerliga skäl för avvecklandet. Målet utgör likande omständigheter som fram-

går av RÅ 2010 ref. 100 ovan, där det främst motiverades att avvecklandet och försäljningen 

av inventarier inte återspeglade det totala marknadsvärdet för verksamheten. Det som inte 

inkluderades i värderingen var bl.a. kundkretsen och varumärket.160 

Det är således viktigt att kommunen vid avknoppning inte enbart bedömer marknadsvärdet 

till de faktiska kostnaderna för inventarier, dvs. tillbehör till anläggningen o.d. Det är även 

viktigt att beräkna den befintliga kundkretsen och värdet av verksamhetens renommé för att 

undvika att avknoppningen betraktas som ett främjande av enskild näringsidkare. Vidare har 

det framkommit att andra kommunala kontrakt har stor betydelse vid värderingen av verk-

samheten.161 

Det har förekommit att tidigare anställda som väljer att starta eget företag, även utan kom-

munens ekonomiska stöd, har utelämnats från anbudsgivningen på en verksamhet. Anled-

ningen har varit att de haft ett kunskapsöverläge i förhållande till andra anbudsgivare, och 

därigenom haft större insikt i verksamhetens omfattning. Därav har de ansetts gynnade fram-

för andra kommunmedlemmar, vilka inte har haft samma förutsättningar. Det krävs således att 

all kunskap om verksamheten görs tillgänglig till samtliga anbudsgivare. Enligt SKL finns det 

vissa accepterade stöd som kan förekomma i samband med s.k. avknoppning. Kostnadsfri 

information, konsultstöd, utbildning och tjänstledighet med stöd av kommunen kan i vissa fall 

utgöra sådant stöd som utifrån ett kommunalrättsligt perspektiv kan komma att accepteras. 

Om annat stöd förekommer kan det föreligga ett förbud enligt 2 kap. 8 § 2 st. KL.162 Gränsen 

mellan enskilt stöd och tillåtna åtgärder är ibland svår att dra. Ett enskilt stöd innebär inte en-

bart en direkt finansiering av en enskild näringsverksamhet, utan omfattar även indirekta stöd 

som kan framkomma i samband med underprissättning. Om avknoppning sker med beaktande 

av verksamhetens totala värde är det alltså att anse som kompetensenligt, förutsatt att samtliga 

anbudsgivare beaktas och det inte rör sig om några andra typer av enskilt stöd. 

                                                 
159 RÅ 2010 ref. 100. 
160 Kammarrätten i Stockholm mål nr 584-08. Se även Förvaltningsrätten i Stockholm dom 2014-02-20 i mål nr 

26652–13. Där kunde Skatteverket inte visa att kommunen avknoppade verksamheten till underpris. 
161 Se Hedelin, J., s. 354.  
162 Se SKL:s rapport 2008-01-28 om kommunala åtgärder för att främja uppkomsten av ett enskilt huvudmanna-

skap inom skolan (rapportens bilaga 1).  
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4.3.3 Stöd för att förhindra arbetslöshet 

4.3.3.1 Allmänt 

 

Kommuner har tidigare hävdat bristande arbetstillfällen och befarad arbetslöshet som skäl för 

kommunalt ingripande i det egentliga näringslivet. Denna stödgivningsgrund bestreds i förar-

betena till KL, vilket medförde en väldigt begränsad möjlighet för kommunerna att vidta såd-

ana åtgärder. I ett rättsfall från 2000 fann både KamR och RegR efter en proportionalietsbe-

dömning att synnerliga skäl för beslutet i fråga inte förelåg.163 

Som bakgrund framgår det att ett företag som försatts i konkurs skulle köpas av ett annat 

företag, och att kommunen skulle teckna borgen åt det konkursförsatta företaget. Klaganden 

yrkade bl.a. att det inte kan anses vara en kommunal angelägenhet att genom skattefinanser 

åta sig borgen åt ett enskilt företag.  

Kommunen anförde att beslutet var av intresse för kommunen, då sysselsättningsnivån det 

senaste året avsevärt försämrats. Tidigare hade bl.a. en industriverksamhet tvingats säga upp 

ett antal anställda i slutet av året. Om även företaget i fråga skulle läggas ned skulle syssel-

sättningsnivån i kommunen försämras ytterligare. Det förekom även andra situationer som 

resulterade i att sysselsättningsnivån i kommunen ansågs avsevärt besvärad, bl.a. hade försva-

rets verksamhet i kommunen omstrukturerats, vilket medförde ett minskat antal arbetstill-

fällen. Företaget som besväret rörde omsatte ett 160-tal anställda, och därmed skulle en kon-

kurs innebära ytterligare påfrestningar på arbetslöshetssituationen. Därav ansåg kommunen att 

ett kommunalt engagemang var motiverat. 

Det framgår att individuellt riktade stöd till enskilda näringsidkare endast kan lämnas i un-

dantagsfall, och vad gäller just åtgärder för att förhindra arbetslöshet i kommunen är synen 

särdeles restriktiv. KamR upphävde sedermera det överklagade beslutet, och anförde bl.a. att 

kommunens arbetslöshetssituation inte var unik, då det rådde liknande situationer i andra 

kommuner. Företaget som beslutet rörde agerade även inom en bransch som påverkades av en 

rådande lågkonjunktur.164 

KamR:s dom, som sedermera fastställdes av RegR, grundade sig i det faktum att en kom-

muns möjligheter att genom stöd avhjälpa verksamhet med syfte att motverka en besvärande 

arbetslöshetssituation i kommunen endast kan göras i undantagsfall. Vid sådana situationer 

uppkommer en väldigt hög bevisbörda på kommunen, och i detta mål hade kommunen miss-

lyckats att påvisa sådana särskilda omständigheter. Kravet på synnerliga skäl ansågs inte före-

ligga då det inte är en kommunal angelägenhet att påverka näringslivets strukturomvandling 

och inte heller ansågs stödet vara underordnat den allmänna nyttan som skulle tillgodoses. 

Ett kommunalägt bolag som i sin bolagsordning hade för avsikt att indirekt eller direkt i 

samverkan med andra tillhandahålla eller medverka till anskaffning av mark eller lokaler för 

mindre företag och hantverkare, samt marknadsföra kommunen och dess olika resurser för att 

främja etablerade företag och locka nya företagsetableringar till kommunen. Bolaget ingick i 

ett samarbete med flertalet enskilda näringsidkare för att genomföra ett projekt i kommunen. 

För bolagets del tecknade kommunfullmäktige säkerhetsborgen i samband med ett erhållet 

banklån, som delvis skulle finansiera det kommunala bolagets del i projektet. Beslutet be-

streds och överklagades genom laglighetsprövning till länsrätten i regionen. I överklagan yr-

kades att kommunen överstigit sin kompetens då beslutet stred mot 2 kap. 1 och 8 §§ KL samt 

8 kap. 1 och 2 §§ KL. Genom borgensåtagandet riskerade kommunskattebetalarna att bli 

skyldiga avsevärda summor pengar, då branschen som projektet avsåg stod inför sviktande 

ekonomiska förutsättningar. 

                                                 
163 Se avsnitt 3.4.3. 
164 RÅ 1993 ref. 98. 
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Kommunen bestred överklagan och yrkade bl.a. att projektet inte enbart avsåg att under-

stödja enskilda, utan var även en åtgärd av allmänt näringslivsfrämjande natur. Vidare anför-

des en eventuell arbetslöshetssituation som motiv till åtgärden. Kommunfullmäktige ansåg 

således att synnerliga skäl förelåg för beslutet i fråga. 

Beslutet överklagades sedermera till KamR, som kom fram till att kommunen inte på ett 

övertygande sätt kunnat motivera varför sysselsättningsnivån i kommunen skulle vara en gil-

tig grund för stödet. Som ovan framgått åligger det kommunen en strikt bevisbörda vid sådana 

fall som omfattar arbetslöshet som grund till beslut om stöd till enskild. Kommunen påvisade 

att samarbetet medförde ökad sysselsättning i kommunen, vilket inte godtogs av varken 

KamR eller RegR som grund för synnerliga skäl då sysselsättningseffekter som beslutet med-

förde inte ansågs tillräcklig.165 

 

 

4.3.3.2 Olika grader av synnerliga skäl 

Rättspraxis som belyser innebörden av synnerliga skäl är relativt begränsad.166 Av RÅ 1993 

ref. 98 framgår det att en kommun kan lämna enskilt stöd med sysselsättning som grund i 

vissa undantagsfall. Det framkommer dock inte när sådana undantagsfall råder, varken av 

målet i fråga eller av rättspraxis i övrigt, och inte heller av förarbetena till KL. 

Begreppet synnerliga skäl är olika restriktivt beroende på vilken stödgivningsgrund som 

föranlett åtgärden. En kommun kan genom andra åtgärder främja viss sysselsättning, men inte 

direkt avhjälpa redan drabbad verksamhet och därigenom förhindra arbetslöshet. För att 

främja viss sysselsättning krävs dock att kommunen agerar inom ramen för kompetensen, dvs. 

med ett allmännyttigt ändamål. Vidare kan en kommun vidta åtgärder för att allmänt främja 

näringslivet i kommunen, men det behöver inte betyda att sådana åtgärder direkt främjar 

sysselsättningen i kommunen. I samband med ett beslut som hänvisar till att synnerliga skäl 

föreligger åligger det en tung bevisbörda på kommunen och därigenom ett stort utredningsan-

svar för att bevisa att rekvisitet uppnås. Om en kommun inte lyckas motivera sitt beslut på 

laga grunder kommer sedermera beslutet upphävas, oavsett hur sysselsättningsnivån i kom-

munen ser ut. 

EU:s statsstödsregler blir av relevans i sådana sammanhang där en kommun avser att un-

derstödja enskild verksamhet i syfte att förhindra arbetslöshet. Enligt statsstödsreglerna kan 

stöd lämnas om det avser att avhjälpa svår arbetslöshet i regionen. Frågan blir då om det finns 

något rättsligt utrymme för en kommun att lämna sådant stöd enligt EU-rätten, då stöd från 

det allmänna även inkluderar stöd från kommuner. Ett sådant stöd måste dock vara inom ra-

men för EU:s strukturfondsprogram. Enligt kommunalrätten är det dock att anse som en stat-

lig angelägenhet.167 Vidare kan kommuner främja utkomst för funktionsnedsatta genom dag-

lig verksamhet, men vad gäller aktiva arbetsmarknadsåtgärder som innebär ett riktat stöd är 

det rättsliga utrymmet väldigt begränsat. Värt att nämna i sammanhanget är även det faktum 

att kommunala ingrepp i näringslivets strukturomvandling inte är tillåtna.168 

Om synnerliga skäl föreligger får avgöras från fall till fall. I förarbetena ges det exempel på 

andra möjligheter för en kommun att åberopa synnerliga skäl vid stöd till enskild näringsid-

kare. Det omfattar bl.a. stöd för att upprätta en viss kommersiell service i kommunen, där 

denna begränsning efter utredning visat sig något mildare än vad gäller arbetsmarknadsåtgär-

der.169 Det som skiljer sig i bedömningsgrunden är det allmänna intresse som tillgodoses och 

                                                 
165 RÅ 2000 ref. 1. 
166 Jfr Lundquist, U., s. 402. 
167 Jfr avsnitt 3.4.3. 
168 Se RÅ 1983 2:15. 
169 Jfr t.ex. avsnitt 3.4.1 med avsnitt 3.4.3 och 4.3.3. 
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den allmänna nyttighet som beslutet medför. En kommun kan rikta stöd för att ge medlem-

marna tillgång till viss kommersiell service, vilket gynnar alla medlemmar. Arbetsmarknads-

åtgärder är något som främst ankommer på staten. Det är alltså endast i undantagsfall som 

synnerliga skäl kan föreligga när det gäller åtgärder vid befarad arbetslöshet. 

 

 

4.3.4 Stöd till verksamhet som utför arbete som ankommer på kommunen 

En kommun kan vara verksam på en del oomtvistade områden, vilka kan anses utgöra sedvan-

lig kommunal affärsverksamhet.170 Sådan verksamhet är bl.a. upprättande av anläggningar för 

va- och eldistribution till kommunmedlemmarna, tillhandahållande av lokaler för företagar-

kollektivet i allmänhet, avfallshantering, kommunala bostadsbolag, främjandet av turism och 

andra allmänna nyttigheter. Det förekommer i vissa fall att uppgifter som vanligtvis ankom-

mer på kommunen utförs av enskilda näringsidkare. 

När sådan verksamhet som anses falla under allmännyttan utövas av ett privatägt bolag, fö-

religger det inga hinder för en kommun att rikta stöd åt en sådan verksamhet. Utgångspunkten 

för sådant stöd är att det ska falla under samma allmänna intresse som en kommunal verk-

samhet med samma ändamål. En kommun kan t.ex. lämna förlusttäckningsbidrag till ett en-

skilt bolag som har ålagts uppgiften att forsla bort hushållens pappersavfall.171 

Det innebär alltså att sådan verksamhet som anses utgöra en kommunal angelägenhet, och 

därigenom är kompetensenlig, kan utföras av företag i privat regi. När sådana företag hotas av 

exempelvis nedläggning eller inte kan täcka kostnaderna för fullgörandet av uppgiften, kan en 

kommun utan hinder understödja verksamheten. Av intresse här är spekulationer kring under-

skottsprincipen och möjligheten för en kommun att delfinansiera sina verksamheter med 

skattemedel.172 Sådana stöd medför att det ankommer på kommunalskattebetalarna att finan-

siera verksamheter som bedrivs i privat regi. Enligt min mening är det dock fråga om det rå-

der samma rättstillämpning i dagsläget med EU:s statsstödsregler i åtanke. Om det förekom-

mer sådan stödgivning under normala marknadsförhållanden är kommunen att betrakta som 

en marknadsekonomisk investerare och kan liknas vid en privat aktör. Det medför att ett så-

dant stöd gynnar ett företag som annars hotas av nedläggning. Ett sådant förhållande, där ett 

företag hotas av nedläggning på en konkurrensutsatt marknad, får snarare betraktas som en 

naturlig process under sådana marknadsförhållanden.173 

Kommunalt stöd till företag som utför kommunal syssla är således att betrakta som ett i 

kommunalrättslig mening tillåtet stöd. Med beaktande av EU:s statsstödsregler kan det dock 

föreligga något strängare restriktioner vad gäller sådan stödgivning. Utförandet av en kom-

munal uppgift i privat regi är jämförbart med förhållandet mellan allmännyttan och tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse som undersöks i avsnitt 4.4.3. 

 

 

4.3.5 Allmänt främjande åtgärder och undantag från lokaliseringsprincipen 

Nämnas bör också att det inte verkar finnas något totalförbud mot att en kommun engagerar 

sig i andra områden som vanligtvis inte utgör en del av kommunens område. Det har medfört 

                                                 
170 Se ovan 3.2.2. 
171 RÅ 1990 ref. 96. Jfr RÅ 1974 ref. 41, där kommunalt stöd till ett helägt kommunalt bolag, som inte till ovä-

sentlig del bedrev verksamhet utanför den kommunala kompetensens område, ansågs kompetensöverskridande. 

Det innebär alltså att en kommun inte oförhindrat kan lämna stöd åt egna bolag som utför andra sysslor än såd-

ana som anses vara sedvanlig kommunal affärsverksamhet. 
172 Se avsnitt 3.3.3. 
173 Jfr Indén, T., s. 171. Mer härom avsnitt 4.4.1 och 4.4.2. 
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att kommuner t.o.m. kan åtaga sig uppgifter med utrikes anknytningar och lämna individuellt 

stöd därefter. Ett sådant åtagande kan exempelvis vara färjeförbindelser.  

I ett avgörande från 1979 beslöt en kommun att lämna bidrag åt ett utländskt färjebolag för 

att upprätta förbindelser mellan Skellefteå och Jakobstad. RegR ansåg att beslutet var kompe-

tensenligt, då det främjade näringslivet och turismen i kommunen. Därav tjänade förbindelsen 

ett allmänt intresse med anknytning till kommunen.174 Stödet utgjorde alltså ett individuellt 

stöd till enskild, men ansågs ha ett allmänt intresse som översteg det individuella stödets 

värde. 

Allmänt främjande åtgärder kan relatera till kommunalt engagemang i utställningar, mäs-

sor och annan kollektiv marknadsföring.175 Det kan illustreras genom ett avgörande från 1978. 

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträdande att tillskjuta kreditstöd till en företagsför-

ening, vilken skulle presentera en kampanj för företagande i kommunen. Denna kampanj 

skulle stimulera företagsstartande i kommunen. Klaganden anförde bl.a. att det inte fanns 

några tydliga bevis på att en sådan kampanj skulle medföra en faktisk verkan för företagandet 

inom kommunen. Överklagan avslogs med motiveringen att det enligt 76 § ÄKL framgått att 

en kommun genom åtgärder får allmänt främja näringslivets utveckling i kommunen.176  

I ett avgörande från 1972 lämnade en kommun ett bidrag till länets mejeriförbund, som 

hade för avsikt att fullfölja en mässa. Överklagan av kommunfullmäktiges beslut motiverades 

genom att en sådan mässa har som avsikt att marknadsföra sin verksamhet och därigenom 

ekonomiska intressen. Överklagan avslogs sedermera, med motiveringen att bidraget var äm-

nat att tillgodose ett allmänt, samhälleligt intresse för kommunen.177 De två nämnda rättsfal-

len utgör alltså ett individuellt stöd, men som ansetts haft ett rättsligt utrymme eftersom åtgär-

derna tillgodosåg kravet på att angelägenheten skulle vara av allmänt intresse. 

Det förekommer dock situationer utifrån konkurrenshänsyn där allmänt främjande åtgärder 

och allmänintresset inte utgör en tillräcklig grund för enskilt stöd. Den kommunala kompeten-

sen i detta avseende har berörts i RÅ 1993 ref. 93, där kommunfullmäktige hade beslutat att 

till ett enskilt företag bevilja ett avskrivningslån. Det enskilda företaget, som bl.a. skulle inne-

hålla en företagshälsovårdscentral, avsåg med sin verksamhet att i huvudsak arbeta med och 

vara en resurs för småföretagare inom kommunen. Kommunen anförde att verksamheten hade 

allmänt främjande avsikter och yrkade på kommunens rätt att allmänt främja näringslivets 

utveckling. RegR fann inledningsvis att beslutet i och för sig kan utgöra ett kompetensenligt 

stöd, men företaget som stödet var ämnat åt skulle i sin tur få företagshälsovården av ett annat 

rättssubjekt som agerade inom en marknad som präglades av konkurrensförhållanden. 

En allmänt näringslivsfrämjande åtgärd kan även vara att tillhandahålla mark till näringsli-

vet. Marken som kommunen tillhandahåller används därefter av företagen för att upprätta sina 

lokaler och anläggningar. När en kommun tillhandahåller byggklar industrimark föreligger det 

inga hinder för en kommun att anpassa sina åtgärder efter det tillträdande företagets behov. I 

ett avgörande från 1976 framgår det att en kommun har gjort en sådan åtgärd för att anpassa 

markupplåtelsen efter ett möbelföretags behov av tillfart till kommunens ledningar för av-

loppsverk. Det rörde sig således om en anpassning av marken efter det tillträdande företagets 

behov. Vidare förde kommunen en s.k. lågprispolitik, vilket möjliggjorde en underprissättning 

av marken som gynnade det enskilda företaget. Fullmäktiges beslut ansågs sedermera vara 

kompetensenligt, och anförde bl.a. att kommunen sedan länge haft en politik som medför att 

                                                 
174 RÅ 1979 Ab 12. 
175 A. prop., s. 152. 
176 RÅ 1978 Ab 486. 
177 RÅ 1972 C 255. Se t.ex. RÅ 1966 I 101, där kommunfullmäktige beslutat att bl.a. upprätta mark och ledning-

ar för en utställning. I besväret anfördes främst att beslutet gynnade enskild näringsidkare som inte tillgodosåg 

något för kommunen allmänt intresse. Överklagan avslogs med motiveringen att det i tidigare rättspraxis före-

kommer kompetensenliga handlingar som avser stöd till utställningar. 
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denna situation inte var av direkt enskild natur, eftersom tidigare företag har åtnjutit samma 

förmåner från kommunens sida. Därmed kunde beslutet anses utgöra en allmännyttig åtgärd 

snarare än ett individuellt riktat stöd.178 

 

 

4.4 2 kap. 8 § KL i förhållande till EU:s statsstödsregler 

4.4.1 Företagsbegreppet enligt EU kontra begreppet näringsidkare i KL 

När det gäller begreppet näringsidkare framgår det inte av förarbetena att det innefattar kom-

munala bolag.179 Enligt underskottsprincipen får en kommun själv avgöra hur en kommunal 

verksamhet ska finansieras, om det så sker genom avgifter eller skattemedel. Det medför att 

verksamhet som bedrivs av kommunen kan åtnjuta stöd som enligt KL inte är att betrakta som 

stöd till enskild näringsidkare. Eftersom begreppet näringsidkare inte omfattar kommunal 

verksamhet i någon form, innebär det att sådan verksamhet står utanför stödreglerna i kom-

munalrättslig mening.180 I dagsläget kan det likväl innebära att en kommun står oförhindrad 

att understödja sin egen verksamhet när den tillämpar underskottsprincipen. Om det så skulle 

visa sig att kommunen lämnar stöd åt kommunal verksamhet som drivs på affärsmässiga 

grunder enligt KBefL, föreligger det inget hinder för sådant stöd enligt kommunallagen och 

näringsidkarbegreppet.181 

Näringsidkarbegreppet skiljer sig ifrån företagsbegreppet i EU-rätten. Enligt statsstödsreg-

lerna och den rättspraxis som utvecklats av EU-domstolen utgör ett företag en verksamhet 

som oberoende av verksamhetsformens rättsliga innebörd bedriver ekonomisk verksamhet. 

Det spelar således ingen roll hur denna verksamhet finansieras, om det så sker genom statligt 

stöd, genom kreditgivning, borgensåtagande, skattemedel eller avgiftsfinansiering. All verk-

samhet som erbjuder någon form av vara eller tjänst och som agerar på en marknad är alltså 

att betrakta som ett företag. Vidare har det ingen betydelse om verksamheten har ett ekono-

miskt intresse eller ej.182 

Om EU:s statsstödsregler och det företagsbegrepp som avses där även skulle tillämpas vid 

kommunal stödgivning till kommunala bolag, skulle det medföra en inskränkning på under-

skottsprincipen. Det skulle även medföra att en kommun utifrån ett kommunalrättsligt per-

spektiv skulle omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 8 § 2 st. KL, och därigenom torde synner-

liga skäl även gälla för kommunalt stöd till kommunal verksamhet, förutsatt att reglerna om 

företagsbegreppet även implementeras på en kommunalrättslig nivå.183 Ett kommunalt stöd 

till kommunal verksamhet räknas som statsstöd då kommunen agerar som en marknadseko-

nomisk investerare. Det råder därmed inga klarheter kring kommunal verksamhet som ska 

drivas på affärsmässiga grunder och vilka stödmöjligheter som ges sådan verksamhet. Enligt 

EU-rätten kan sådant stöd betraktas som statsstöd, men enligt kommunalrätten omfattas inte 

kommunen av näringsidkarbegreppet. 

  

                                                 
178 RÅ 1976 Ab 154. Jfr avsnitt 4.4.2 samt 4.4.3. 
179 Se avsnitt 3.4. 
180 Jfr Indén, T., s. 50 f. Jfr RÅ 1974 ref. 41. 
181 Jfr RÅ 1974 ref. 41 ovan. Där handlade det om stöd åt kommunal verksamhet som bedrev tillvisso verksam-

het som inte vanligtvis omfattas i den kommunala kompetensen. Genom KBefL finns det viss affärsmässig verk-

samhet en kommun kan bedriva genom lag. 
182 Se härom avsnitt 3.5.2.1 
183 Hedelin, J., s. 309. Jfr Indén, T., s. 51. 
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4.4.2 Stödbegreppet 

För att ett stöd ska anses vara ett statligt stöd ska det vara selektivt. Detta sammanfaller delvis 

med en kommuns möjlighet att allmänt främja näringslivet, då sådana åtgärder inriktar sig på 

företagskollektivet i allmänhet. Därav är ett sådant stöd inte selektivt, vilket medför att det 

inte heller är att räkna som ett statligt stöd i EU-rättslig mening. 

Det finns dock områden där begreppen skiljer sig åt. Enligt EU-rätten kan ett stöd från 

kommunen till ett kommunalt bolag betraktas som ett statsstöd, visavi utifrån ett kommunal-

rättsligt perspektiv där så inte är fallet.184 Bestämmelsen i 2 kap. 8 § KL inriktar sig på stöd 

till enskilda näringsidkare; ett begrepp som inte omfattar kommunal verksamhet. Det egent-

liga näringslivet är förbehållet enskild verksamhet. När en kommun agerar inom det egentliga 

näringslivets område är det dock att betrakta som ett intrång på detta område. 

Inom ramen för statliga stöd enligt EU-rätten finns det även tröskelvärden185 som anses ut-

göra en bedömningsgrund för när ett stöd anses påverka konkurrensen och samhandeln mellan 

medlemsstaterna. Något sådant undantag finns inte i kommunallagen, då ett stöd där anses 

vara ett stöd oavsett dess värde. Därav är undantagsreglerna mer strikta i kommunalrätten och 

2 kap. 8 § 2 st. KL som föreskriver att det måste föreligga synnerliga skäl för att ett stöd ska 

utgöra ett undantagsfall, oberoende av stödets storlek.186 

För att ett stöd ska betraktas som statligt stöd behöver de tre första rekvisiten uppfyllas i 

FEUF art. 107. Det ska alltså förekomma ett stöd som ges av en medlemsstat eller med stat-

liga medel. Stödet ska även gynna viss produktion eller vissa företag. För att ett stöd ska vara 

förbjudet ska det även snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen samt påverka samhan-

deln mellan medlemsstater. 

Stödbegreppet i EU-rättslig mening innefattar inte enbart subventioner. Därav finns det 

vissa likheter mellan kommunallagens och EU-rättens begrepp. Som framgått av utredningen 

innefattar ett stöd inte enbart subventioner av olika slag enligt kommunallagen. Ett stöd kan 

vara direkt eller indirekt avhjälpande. Som exempel kan ett stöd innebära underprissättning 

vid avknoppningsprocesser, det kan innefatta fördelaktig hyra vid tillhandahållande av lokaler 

och det kan även innebära att en lokal försäljs eller uthyrs med specialanpassade inventarier. 

Stödbegreppet i unionsrättslig mening förstås också som direkta eller indirekta stödåtgärder 

riktade mot enskild. Det kan således omfatta ingripanden som på olika sätt minskar kostnader 

som normalt belastar företagets budget.187  

Av vad som framgick av avgörandet i RÅ 1976 Ab 154 ovan kan en kommun genom låg-

prispolitik stödja enskilda företag. Här skiljer sig kommunalrätten och EU-rätten, då det enligt 

EU-rätten är att anse som ett statligt stöd vid ett sådant gynnande av enskild, förutsatt att det 

överstiger tröskelvärdena som föreskrivs av EU. Dessa tröskelvärden kan sedermera medföra 

vissa möjligheter för en kommun att genom markupplåtelse och specialanpassning tillgodose 

enskilda företags behov, förutsatt att tröskelvärdet inte överstigs.188 Det som är avgörande är 

således stödets storlek i unionsrättslig mening, medan det inte är relevant vid stödgivning en-

ligt KL. 

Ett annat avgörande som skulle kunna liknas vid statligt stöd enligt EU-rätten är stöd till 

verksamheter som utför kommunala sysslor. Det har framgått att en kommun är oförhindrad 

att rikta stöd åt sådana verksamheter, då verksamhetsformen utgår ifrån samma allmänintresse 

som medför att det är en kommunal angelägenhet. 

 

                                                 
184 Se avsnitt 3.3.3 om den kommunala likställighetsprincipen, med hänvisning till RÅ 1997 ref. 47. 
185 Stödet får maximalt uppgå till 200 000 euro per företag under en treårsperiod. Se prop. 2008/09:21, s. 50. 
186 A. prop., s. 53. 
187 Se mål 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen. Jfr Indén, T., s. 173. 
188 Se a. prop., s. 52. Jfr Lundquist, U., s. 384 f. 
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4.4.3 Allmännyttiga tjänster och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

EU-rätten och kommunalrätten överensstämmer, enligt min mening, i relativt hög utsträck-

ning vid bedömningen av sådana tjänster. De olika bedömningskriterierna skiljer sig dock åt, 

där den s.k. Altmarkdomen ställer upp tydligare kriterier för denna typ av stödgivning. Enligt 

RÅ 1990 ref. 96 föreligger inga hinder för en kommun att genom förlusttäckningsbidrag un-

derstödja enskild verksamhet som utför uppgifter som vanligtvis ankommer på kommunen. 

Enligt EU-rätten kan en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse omfatta bl.a. avfallshantering, 

vilket även beslutet i fråga rör.189 När en fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

uppkommer och konkurrensregler behöver åsidosättas får en proportionalitetsbedömning gö-

ras. Det innebär att storleken på stödet får bedömas utifrån det allmänna intresse som ska till-

godoses. 

Enligt Altmarkdomen krävs det att företaget i fråga gynnas ekonomiskt framför andra, och 

därigenom får en mer fördelaktig position på den konkurrensutsatta marknaden, för att ett stöd 

ska anses vara av offentlig art.190 Det innebär att ett stöd från kommunen till en verksamhet 

som utför sysslor som är att anse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som van-

ligtvis tillskrivs kommunala angelägenheter, inte är att betrakta som ett statligt stöd om det 

inte uppfyller Altmarkkriterierna. Detta innebär att det offentliga stödet endast får täcka mer-

kostnaderna för tydligt definierade åtaganden å kommunens vägnar. I RegR:s avgörande re-

sonerade man inte kring det överklagade beslutets åverkan, utan endast på den grund att en 

kommun oförhindrat kan subventionera egna verksamheter som utför allmännyttiga tjänster, 

och därav är kommunen oförhindrad att göra detsamma när det gäller företag som bedriver 

samma verksamhet i privat regi. Det framgår därmed vissa oklarheter kring beslutet och hur 

ett avgörande hade sett ut i dagsläget, med EU:s konkurrensbestämmelser i åtanke samt be-

stämmelserna om statsstöd. Enligt unionsrättslig mening hade detta stöd kunnat utgöra ett 

olagligt statsstöd, förutsatt att kriterierna i art. 107 är uppfyllda samt att Altmarkkriterierna 

återspeglar stödgivningen i den mån att det påverkar företagets konkurrensställning på mark-

naden gentemot andra företag. 

Tolkningen av begreppen allmännyttiga tjänster i kommunalrättslig mening och tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse i en EU-rättslig mening skiljer sig således åt i viss utsträckning. 

EU-rätten och Altmarkkriterierna föreskriver tydliga gränser för möjligheten till offentligt 

stöd åt företag som sysslar med sådana tjänster, medan den kommunala underskottsprincipen 

medför att en kommun är relativt oförhindrad att genomföra vissa stödåtgärder så länge verk-

samheten i fråga sysslar med kommunala angelägenheter utifrån den allmänna kompetensre-

geln i 2 kap. 1 § KL. 

  

                                                 
189 Se C-480/06 kommissionen mot Tyskland ang. avtal om avfallshantering. Förbränning av farligt avfall har 

ansetts utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse C-203/96 Dusseldorp, avgörandet återspeglar skillnaderna 

mellan behandling av avfall för återvinning och avfall för slutligt omhändertagande och lagstiftarens vilja att 

stimulera återvinning inom unionen – tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Jfr RÅ 1990 ref. 96 (se härom 

avsnitt 4.3.4).  
190 Mål C-280/00, Altmark. Enligt kriterierna ska det bl.a. av verksamhetens bolagsordning och kommunens 

uppdragsgivande framgå tydligt att verksamheten är specificerad att syssla med sådana uppgifter som innebär en 

tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

5.1 Självstyrelse i ständig utveckling 

Genom 1974 års regeringsform gavs självstyrelsen grundlagsskydd, vilket förstärktes genom 

2010 års grundlagsreform. I samband med ändringen infördes ett nytt kapitel 14 i RF, som 

gav tydligare riktlinjer för den kommunala självstyrelsen. 1991 års KL trädde i kraft 1 januari 

1992, och med den kom ett ytterligare uttryck för den kommunala självstyrelsen i inlednings-

kapitlet. Av förarbetena till både regeringsformen och kommunallagen framgår det dock att 

begreppet självstyrelse har lämnats relativt obestämt med avsikt. Det motiveras genom att den 

kommunala självstyrelsen, och de angelägenheter som ankommer på kommunen, förändras i 

takt med samhällsutvecklingen. Om en begreppsdefinition hade införts i grundlagen skulle det 

kunna medföra problem, då utvecklingen talar för en regelbunden ändring av begreppet. Änd-

ringen hade behövts göras då begreppet ständigt utvecklas och kommunen åläggs fler uppgif-

ter. Det är därför lättare att ändra annan lagstiftning och anpassa den och rättstillämpningen 

efter samtiden.  

Det faktum att självstyrelsen innebär viss öppenhet är ett intressemoment som medför att 

den kommunala rättsutvecklingen är en viktig del i insynen på samhällsutvecklingen och vilka 

uppgifter en kommun kan tilldelas. 

Vad som utgör en kommunal angelägenhet och vad som faller inom ramen för den kom-

munala kompetensen beror således på den kommunala självstyrelsen. Självstyrelsen är dock 

inte, som framgått, total. Inskränkningarna är många, och det diskuteras om självstyrelsens 

grundlagsskydd. En viktig del i RF är det faktum att principen om självstyrelse ges utrymme 

som är av betydelse i normgivningssammanhang.191 

Utöver kommunernas kärnverksamheter inom vård, skola och omsorg åligger allt större 

ansvar på kommunerna. Sedermera handhar kommuner uppgifter inom infrastruktur, närings-

livspolitik, arbetsmarknadspolitik, kompetensutveckling och internationellt samarbete. Kom-

munerna och den kommunala befogenheten har som framgått ovan avsikten att kunna anpas-

sas efter samhällsutvecklingen. Kommunernas angelägenheter formas i takt med ekonomisk 

globalisering och teknisk utveckling.192 

Den kommunala kompetensen och självstyrelsen regleras på ungefär samma grunder, dvs. 

att de ska anpassas efter samhällsutvecklingen. Ett tydligt exempel på ett stadgande av själv-

styrelsen och en utvidgning av den kommunala kompetensen är befogenhetslagen. Befogen-

hetslagen medför utökade befogenheter i förhållande till vad som redan är stadgat i kommu-

nallagen, och genom den utökade kompetensen ges kommunen möjlighet att vara aktiv på det 

egentliga näringslivets område. Vidare har en tydlig utveckling skett där kommuner får till-

handahålla lokaler åt företagare i kommunen. Tidigare har domstolarna utgått från tidigare 

erkänd rättspraxis, men genom befogenhetslagen har kommunens befogenheter att tillhanda-

hålla lokaler utvidgats i takt med samhällsutvecklingen.193 

                                                 
191 Se avsnitt 2.2.1 och 2.2.2. 
192 Prop. 2008/09:21, s. 20 f. Jfr bl.a. avsnitt 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 och 4.3.1. 
193 Jfr avsnitt 4.3.1. Tidigare kunde en kommun enbart tillhandahålla lokaler för hantverk och småindustrin, 

vilket var vanligare då KL trädde i kraft. På senare tid har andra verksamhetsformer utvecklats i större utsträck-

ning, och därav behövde bestämmelsen omfatta flera olika företagsformer för att inte begränsa kommunens möj-

lighet att allmänt främja näringslivet ytterligare. 
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Att lämna begrepp såsom självstyrelse och kommunala befogenheter med viss öppenhet 

medför en rättslig utveckling som har förmågan att anpassa sig efter samtiden och vad som 

anses utgöra kommunala angelägenheter. 

 

 

5.2 Kommunal stödgivning och kommunens roll i näringslivet 

Det rättsliga utrymmet för kommunal stödgivning är generellt sett väldigt begränsat. Det får 

inte förekomma i situationer som medför att en enskild gynnas framför någon annan om 

kommunen inte kan åberopa att det kollektiva värdet är klart överordnat stödåtgärden som 

vidtas. Det är alltså den allmänna nyttan som står till grund för om ett stöd är att betrakta som 

kompetensenligt eller ej. När en kommun anser sig föranledd att stödgiva enskild verksamhet 

har de en mängd kommunalrättsliga begränsningsprinciper att utgå ifrån. Som huvudregel 

gäller att stöd till enskild inte kan anses utgöra ett allmänt intresse.194 Vad som utgör ett all-

mänt intresse bedöms utifrån hur många som gynnas av åtgärden och om det är att anse som 

en angelägenhet som ankommer på kommunen.195 Om en enskild gynnas framför någon an-

nan är det att betrakta som ett otillåtet stöd om det inte föreligger synnerliga skäl. I sådana 

speciella situationer har kommunen att beakta vad som kan anses vara en godtagbar grund i 

det enskilda fallet.196 Om det råder brist på eller avsaknad eller bortfall av viss kommersiell 

service i kommunen, kan en kommun rikta stöd åt sådan verksamhet för att säkerställa att 

kommunen lever upp till en viss standard, förutsatt att några enskilda initiativ inte finns.197 

Om ett enskilt företag efterfrågar lokaler i kommunen och är oförmögen att göra en sådan 

investering själv, kan kommunen på affärsmässiga grunder tillhandahålla lokaler åt enskilda 

näringsidkare.198 En grundförutsättning är dock att det inte finns några privata intressenter 

som är redo att göra en sådan investering, vilket i sig medför att det råder ett generellt förbud 

mot sådan stödgivning om andra intressenter finns. 

En kommun kan bedriva affärsverksamhet som tillgodoser behovet av behövliga anlägg-

ningar och andra kollektiva nyttor. Sådan verksamhet tjänar alltså ett allmänt intresse för 

kommunen och kommunens medlemmar. Kommunalt engagemang i det egentliga näringsli-

vet är således generellt förbjudet, då det inte kan anses tjäna ett allmänt intresse. Det innebär 

att en kommun inte kan bedriva affärsverksamhet som normalt är förbehållet privat företag-

samhet som utgår ifrån ekonomiska inslag i sin verksamhet.199 

Kommunen har till stor del av sin verksamhet självkostnadsprincipen att beakta. Det inne-

bär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än vad som kan täcka kostnaden för tillhanda-

hållandet av tjänsten eller nyttigheten.200 Om en kommun skulle ta ut en högre avgift är det att 

likna vid spekulativ företagsamhet, dvs. att kommunen bedriver verksamhet med framstående 

ekonomiska inslag. Det finns dock undantag från denna princip, vilket framgår av 1 kap. 3 § 

KBefL. Det finns alltså ett rättsligt utrymme för en kommun att agera på det egentliga nä-

ringslivets område, men för att det ska anses lagenligt måste en kommun åsidosätta självkost-

nadsprincipen, eftersom verksamhet som bedrivs till ett självkostnadspris kan medföra under-

prissättning och därmed kan verksamheten snedvrida konkurrensen. Undantag från självkost-

nadsprincipen är således viktigt för att ge alla aktörer på marknaden samma ekonomiska för-

                                                 
194 Jfr den kommunala likställighetsprincipen i avsnitt 3.3.3. 
195 Se angelägenheter av allmänt intresse i avsnitt 3.2.1. 
196 Se synnerliga skäl i avsnitt 3.4 et al. 
197 Se servicenivån i kommunen i avsnitt 3.4.2. 
198 Jfr avsnitt 3.2.5 om KBefL och avsnitt 4.3.1 om tillhandahållande av lokaler åt enskild. 
199 Jfr åtgärder för att allmänt främja näringslivet avsnitt 3.2.4 och stöd härom avsnitt 4.3.5, sedvanlig kommunal 

affärsverksamhet avsnitt 3.2.2 och det egentliga näringslivet avsnitt 3.2.3. 
200 Se självkostnadsprincipen avsnitt 3.3.2. 
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utsättningar för bedrivandet av sin verksamhet. Det finns dock vissa frågetecken kring just 

kommunal affärsverksamhet som bedrivs utanför självkostnadsprincipen vad gäller anknyt-

ningskompetensen. Denna bestämmelse är relativt oklar i sin helhet då den sammankopplas 

med undantagsregeln i 2 kap. 8 § 2 st. KL. Enligt anknytningskompetensen kan en kommun 

bedriva verksamhet som normalt anses tillfalla enskild företagsamhet.201 Det framgår dock 

inte hur sådan verksamhet ska bedrivas utifrån ett finansiellt perspektiv. Det medför att det 

torde finnas ett rättsligt utrymme för en kommun att genom underskottsprincipen delfinansi-

era sådan verksamhet med skattemedel, och dels genom avgifter.202 Om dessa avgifter sätts 

till ett självkostnadspris kan det medföra att konkurrensen snedvrids, och därigenom kan EU:s 

statsstödsregler bli aktuella.203 Företagsbegreppet och näringsidkarbegreppet skiljer sig åt, i 

alla fall vad gäller kommunallagen och EU-rätten. Enligt EU-rätten kan kommunal stödgiv-

ning till kommunala bolag innebära ett otillåtet statligt stöd, men enligt kommunalrätten är 

sådant stöd inte att betrakta som individuellt stöd till enskilda näringsidkare.204 

Som framgått är det rättsliga utrymmet för kommunal stödgivning förenat med ett generellt 

förbud. Det har dock skett en rättsutveckling som medfört en något mildare restriktion när det 

gäller enskilda stöd i form av tillhandahållande av lokaler. Som framgått ovan är det generellt 

förbjudet mot sådan stödgivning, men om det saknas privata intressenter och ett enskilt före-

tag efterfrågar lokaler, kan det inom kommunens kompetens finnas möjligheter till denna typ 

av stöd. En förutsättning är att tillhandahållandet av lokalen inte medför specialanpassade 

inventarier. För att inte riskera en kommunal monopolställning som skrämmer bort företag är 

bestämmelsen i 3 kap. 6 § KBefL förenad med ett undantag från självkostnadsprincipen. Om 

det finns privata intressenter är dock kommunen som huvudregel förbjuden att tillhandahålla 

lokaler åt enskild.205 

En annan typ av stöd som tidigare ansetts vara en kommunal angelägenhet är stöd för att 

förhindra arbetslöshet och skapande av arbetstillfällen.206 Det rättsliga utrymmet för sådant 

stöd är dock väldigt begränsat, utöver vad som framgår av undantaget synnerliga skäl. Jämfört 

med undantagsregeln vid annan typ av stödgivning, exempelvis stöd med anledning av ser-

vicenivån i kommunen, är alltså stöd för arbetsmarknadsåtgärder särskilt restriktivt. Det inne-

bär alltså att rekvisitet synnerliga skäl är svårt att konkretisera, då det skiljer sig från fall till 

fall. Det är trots allt detta rekvisit som kan medföra ett rättsligt utrymme för kommunal stöd-

givning, men är även ett svårt begrepp att utreda och fatta slutsatser kring. Vad som är avgö-

rande är i stället i vilken mån en intresseavvägning görs, det vill säga syftet med stödet och 

storleken på stödet. Om storleken på stödet är underordnat den kollektiva nyttan som ska till-

godoses kan stödet betraktas som kompetensenligt.207 

Det finns även ett rättsligt utrymme för en kommun att understödja enskilt företag som har 

tilldelats uppgifter som anses vara en kommunal angelägenhet, då utgångspunkten för sådan 

verksamhet är densamma som för kommunal verksamhet som sysslar med samma uppgif-

ter.208 Det medför att en kommun kan tillhandahålla tjänster som inte utgår ifrån marknads-

mässiga villkor och sådan verksamhet kan på flera sätt gynnas av den egna kommunen med 

stöd av underskottsprincipen. Om det rör sig om en verksamhet som bedrivs i kommunal regi 

har den även självkostnadsprincipen att beakta, vilket medför att en kommunal verksamhet 

kan innebära underprissättning jämfört med andra aktörer på samma marknad, förutsatt att 

verksamheten inte är sådan som omfattas av de undantag från självkostnadsprincipen som 

                                                 
201 Se anknytningskompetensen avsnitt 3.4.1. 
202 Se underskottsprincipen avsnitt 3.3.4. 
203 Jfr företagsbegreppet och näringsidkarbegreppet i avsnitt 4.4.1. 
204 Jfr stödbegreppet avsnitt 4.4.2. 
205 Se avsnitt 4.3.1. 
206 Jfr avsnitt 3.4.3 och 4.3.3 om arbetsmarknadsåtgärder. 
207 Se den kommunala likställighetsprincipen och proportionalitetsbedömningen i avsnitt 3.3.3. 
208 Se avsnitt 4.3.4. Jfr avsnitt 4.4.3 om allmännyttiga tjänster och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
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framgår av 1 kap. 3 § KBefL. Med tröskelvärdet i åtanke kan sådana stöd innebära ett otillåtet 

statsstöd i EU-rättslig mening, eftersom offentligt stöd även omfattar stödgivning till offentlig 

verksamhet. 

 

 

5.3 EU:s statsstödsregler och nationell tillämpning 

Statsstödsreglerna innebär ingen direkt inskränkning i den kommunala kompetensen och 

kommunens självstyrelse. KL föreskriver snarare ett striktare regelverk vad gäller kommu-

nens möjligheter att understödja enskilda näringsidkare. Enligt EU-rätten finns det ett visst 

tröskelvärde, vilket fungerar som ett ramverk vid bedömningen om en åtgärd är att anse som 

ett otillåtet statligt stöd. Om stödgivningen i fråga understiger tröskelvärdet är således EU:s 

statsstödsregler inte tillämpliga. Här utläses en väsentlig skillnad mellan kommunalrättens 

synsätt på stödgivning och EU-rättens. Inte heller sammanfaller de båda regelverken när det 

gäller orsaken till stöd. EU-rätten tar främst fokus på konkurrensrättsliga aspekter, medan 

kommunalrätten fokuserar på vad som anses utgöra en angelägenhet av allmänt intresse eller 

ej.209 Vad som anförts härom innebär att kommunallagen utgör ett striktare regelverk, då det 

inte tas sikte på storleken av stödet, utan snarare att stödet har lämnats till en enskild nä-

ringsidkare som gynnas framför andra. Synnerliga skäl utgör därigenom ett större hinder för 

kommunal stödgivning när det gäller stöd riktade mot enskilda näringsidkare, snarare än EU-

rätten och statsstödsreglerna. 

En kommun agerar utifrån den allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 § KL och har som ut-

gångspunkt att åtgärder får vidtas om det föreligger ett allmänt intresse med anknytning till 

kommunen. Vidare får en kommun vidta åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kom-

munen. Dessa allmänna nyttigheter är alltså att betrakta som kompetensenliga i enlighet med 

kommunallagen och KBefL. Det föreligger dock vissa skillnader på denna punkt. Exempelvis 

kan en kommun i kommunalrättslig mening understödja enskilt företag som utför en syssla 

som anses ankomma på kommunen, och därav är en kommunal angelägenhet. Sådant stöd kan 

lämnas utan några som helst hinder, då det är att likna vid stöd till kommunala bolag, som 

enligt kommunallagen kan lämnas obehindrat då den kommunala verksamheten styrs av 

självkostnad och kan delfinansieras av avgifter och kommunalskattemedel enligt underskotts-

principen. Detta torde dock utgöra ett hinder i EU-rättslig mening, beroende på stödets om-

fattning utifrån rekvisiten i FEUF art 107. Enligt EU-rätten är även kommunala bolag och 

kommunal verksamhet inräknat i företagsbegreppet, vilket medför att en kommun måste be-

akta statsstödsreglerna vid sådan stödgivning. Därav kan EU-rätten, i den mån bestämmelser-

na kan åberopas, utgöra en inskränkning i den kommunala kompetensen. Det innebär att viss 

rättspraxis inom kommunalrätten kan anses som utdaterad. Eftersom en kommun kan finansi-

era sin verksamhet genom kommunalskattemedel, torde ett företag som sysslar med sådant 

som kan betraktas som kommunala angelägenheter åtnjuta förmåner som andra aktörer på 

marknaden inte får ta del av. 

Det förekommer onekligen paralleller mellan kommunalrättens stödgivningsmöjligheter 

och EU-rätten om detsamma; de båda föreskriver en restriktiv syn på statsstöd. Det finns dock 

vissa egenskaper som särskiljer dem, där EU:s bestämmelser i viss mån kan anses vara mindre 

restriktiva än kommunalrättens. Vad som är avgörande är det faktum att kommunal stödgiv-

ning till enskilda näringsidkare får förekomma om det föreligger synnerliga skäl, varmed 

statsstödsreglerna kan innebära mindre restriktion då det finns ett tröskelvärde att gå efter. 

EU-rätten medför en teoretisk begränsning av underskottsprincipen, då företagsbegreppet 

och näringsidkarbegreppet skiljer sig åt.210 Företagsbegreppet omfattar även kommunal verk-

                                                 
209 Se avsnitt 4.4.3. 
210 Se avsnitt 4.4.1. 
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samhet, vilket innebär en begränsad möjlighet för kommuner att avhjälpa sin egen verksamhet 

genom vad som betraktas som statliga medel. Vidare är det fråga om självkostnadsprincipen 

är förenlig med EU-rättens synsätt på kommunal verksamhet. Självkostnad i företagsekono-

misk mening och i kommunalrättslig mening skiljer sig åt, vilket medför att kommunal verk-

samhet kan leda till underprissättning, då avgifterna endast ska täcka kostnaderna för tillhan-

dahållandet av tjänsten eller nyttigheten.211 

  

                                                 
211 Se avsnitt 4.4.2 och 4.4.3. 
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