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Finansdepartementet
Kommunenheten
103 33 STOCKHOLM

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Fi 2015/1581
Konkurrensverket begränsar sitt yttrande till frågor med koppling till de egna
ansvarsområdena inom konkurrens och upphandling samt därmed anknytande
statsstödsregler (avsnitt 13-15 i betänkandet).
Sammanfattning
Konkurrensverket tillstyrker

•

att en vägledningsfunktion för kommunal stödgivning inrättas,

•

att juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i
en kommun eller i ett landsting liksom vissa ideella föreningar med lokal
geografisk förankring ska vara medlemmar i kommunen respektive landstinget, varigenom de tillförsäkras talerätt vid laglighetsprövning,

•

den föreslagna regeln med innebörd att det ska tas hänsyn till huruvida ett
beslut kan rättas, vid bedömningen av om verkställighet får ske innan
beslutet har vunnit laga kraft,

•

det föreslagna målsättningsstadgandet om att kommuner och landsting ska
verka för att uppträda konkurrensneutralt när de agerar på en marknad, om
inte annat följer av lag eller annan författning.

För att det föreslagna målsättningsstadgandet ska få avsett genomslag är det
enligt Konkurrensverket helt nödvändigt att beakta behovet av särredovisning för
att konkurrensutsatt verksamhet ska kunna följas upp ekonomiskt.

KKV1007, v1.3, 2012-09-10

Utredningens förslag till ”förtydligande” avseende tjänster av allmänt intresse
avstyrks då den föreslagna hänvisningen avser en undantagsregel, vilket medför
uppenbara risker för övertolkning. Förslaget gör heller inte regelverket enklare
eller tydligare varken för berörda förvaltningsmyndigheter, domstolar eller
kommuner och landsting.
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
konkurrensverket@kkv.se
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Konkurrensverket förordar avslutningsvis en tillnärmning till statsstödsreglerna
avseende definitionen av vilka verksamheter som omfattas av kommunallagens
regler om stöd till näringsverksamhet. Dessa regler bör således utformas neutralt
– d.v.s. oberoende av huruvida stöd lämnas till en kommunal eller till en privat
verksamhet – på samma sätt som statsstödsreglerna redan omfattar företagsverksamhet oavsett ägande- eller driftsform.
Regleringen av kommunal stödgivning (13.1-2)
Utredningen föreslår ett förtydligande att kommunernas och landstingens möjligheter att utöva sina befogenheter kan begränsas av statsstödsreglerna (13.2).
Konkurrensverket har inget att erinra mot förslaget men utredningen drar enligt
Konkurrensverkets mening inte fullt ut slutsatserna av sitt konstaterande att EU:s
konkurrens- och upphandlingsregler påverkar den kommunalrättsliga regleringen (10.7).
Utredningens bedömning är att kompetensen att ge stöd till enskild näringsverksamhet i regel är mindre enligt nuvarande kommunallag än enligt EU-rättens
statsstödsregler, medan tvärtemot möjligheterna att stödja verksamhet i egen regi
normalt är större i kommunallagen i enlighet med den s.k. underskottsprincipen
(11.5.3).
Med den decentraliserade tillämpning som kommunallagens regler till sin natur
blir föremål för framstår det, enligt Konkurrensverket, som otillfredsställande om
risken är alltför uppenbar att en kommun som följer kommunallagen likväl kommer att bryta mot statsstödsreglerna. Denna risk förefaller påtaglig med hänsyn
till begränsad praktisk erfarenhet av tillämpningen av statsstödsregler i kommunal verksamhet och en allmänt låg kännedom om statsstödsreglerna. Det begränsade antalet notifierade kommunala stöd utgör en indikator på bägge dessa
problem.
Mot den bakgrunden förordar Konkurrensverket en tillnärmning till statsstödsreglerna av definitionen avseende vilka verksamheter som omfattas av kommunallagens regler om stöd till näringsverksamhet. Dessa regler bör således utformas neutralt – d.v.s. oberoende av huruvida stöd lämnas till en kommunal eller
till en privat verksamhet – på samma sätt som statsstödsreglerna redan omfattar
företagsverksamhet oavsett ägande- eller driftsform.
Förslaget skulle medföra en viss modifiering av underskottsprincipen såvitt avser
närmare preciserad närings- eller företagsverksamhet. Underskottsprincipens
status som ”princip” har dock redan ifrågasatts av utredningen (11.5.3). Den verksamhet som inte ska omfattas av underskottsprincipen bör definieras i enlighet
med det EU-rättsliga företagsbegreppet.
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Förtydligande om tjänster av allmänt intresse (13.3)
Utredningen föreslår ett förtydligande att kommuner och landsting inom sina
befogenheter får tillhandahålla tjänster av allmänt intresse enligt unionens fördrag
(vilket även får anses innefatta tjänster av allmänt ekonomiskt intresse). Genom
avgränsningen till vad som ligger inom befintliga befogenheter tydliggörs enligt
utredningen att regeln vare sig utvidgar eller minskar den kommunala kompetensen. Regeln blir därigenom uteslutande av hänvisningskaraktär.
I jämförelse med utredningens övriga förslag innefattande hänvisningar till annan
lagstiftning (bl.a. förslaget till nya 2 kap. 12-13 §§ kommunallagen) utgör den
indirekta hänvisningen till reglerna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i
fördragets artikel 106 i själva verket en hänvisning till en undantagsbestämmelse.
Det leder enligt Konkurrensverket till uppenbara risker för övertolkning att över
huvud taget införa hänvisningar till undantagsbestämmelser. Utredningens förslag avstyrks redan av detta skäl. Med utredningens förslag kan det i konsekvensens namn aktualiseras att införa även andra hänvisningar till regler av undantagskaraktär, något som Konkurrensverket inte förordar.
Det bör även framhållas att tillämpningen av konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (3 kap. 27 §) delvis är direkt beroende av kommunallagens kompetensregler. Som framgår av förarbetena till detta
regelverk utgör denna koppling en återspegling av det allmänna försvarbarhetskrav som ställs för att en konkurrensbegränsande verksamhet ska kunna
förbjudas enligt sagda regelverk (se prop. 2008/09:231 s 38).
Genom utredningens förslag uppkommer en komplex situation med korsvisa
hänvisningar mellan kommunal- och konkurrensrätt i meningen att 3 kap. 27 §
konkurrenslagen pekar på 2 kap. kommunallagen som i sin tur indirekt pekar
tillbaka på den konkurrensrättsliga undantagsregeln för tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse i fördragets artikel 106.
Konsekvenserna av dessa korsvisa hänvisningar för lagtillämpningen är inte
närmare belysta i utredningen. Undantagsregeln i artikel 106 är heller inte nödvändigtvis tillämplig i förhållande till den nationella konkurrensrätten, vilken
bl.a. baseras på regler om försvarbarhet och förenlighet med lag enligt 3 kap. 27 §
konkurrenslagen.
Genom att artikel 106 enligt sin lydelse utgör en undantagsbestämmelse inte
endast från konkurrensreglerna utan från fördragets regler även i övrigt, i den
mån de hindrar utförandet av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, leder
införandet av den föreslagna hänvisningen i kommunallagen även till svåröverskådliga konsekvenser i ett bredare perspektiv.
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Konsekvenserna av det föreslagna ”förtydligandet” är sammanfattningsvis dåligt
belysta men det finns uppenbara risker för övertolkning och utredningens förslag
gör inte regelverket enklare eller tydligare varken för berörda förvaltningsmyndigheter, domstolar eller kommuner och landsting. Eftersom regeln endast har
hänvisningskaraktär gör Konkurrensverket motsatt bedömning som utredningen,
nämligen att nackdelarna med ett införande tydligt överväger.
Det fiktiva exempel som utredningen redogör för i avsnitt 11.5.6 illustrerar enligt
Konkurrensverket att de utmaningar som kommuner och landsting möter i samband med utförande av tjänster av allmänt intresse huvudsakligen är av mera
praktisk natur och ställer krav på kompetensförstärkningar, snarare än att det
skulle behövas lagstiftningsförändringar.
Målsättningsstadgande om konkurrensneutralitet (13.4)
Konkurrensverket tillstyrker det föreslagna målsättningsstadgandet om att
kommuner och landsting, när de agerar på en marknad, ska verka för att
uppträda konkurrensneutralt om inte annat följer av lag eller annan författning.
Som framgår av förarbeten till konkurrenslagen är en generell utgångspunkt att
själva det offentliga inslaget i allmänhet kan vara ett ofrånkomligt och oundvikligt
upphov till vissa marknadsstörningar, till följd av att det råder skilda grundförutsättningar i förhållande till privata företag (prop. 2008/09:231 s. 35).
I författningskommentaren finns anledning att förtydliga dels att regeln gäller
oavsett vilka förpliktelser kommunen har enligt t.ex. konkurrens-, upphandlingsoch statsstödsregler, dels vad som närmare avses med att kommunen agerar på en
marknad. Enligt Konkurrensverkets mening vore det här ändamålsenligt att
anknyta till det EU-rättsliga företagsbegreppet.
För att det föreslagna målsättningsstadgandet ska få avsett genomslag är det
enligt Konkurrensverket helt nödvändigt att i beredningen av föreliggande och
andra förslag på det kommunalrättsliga området beakta behovet av särredovisning för att konkurrensutsatt verksamhet ska kunna följas upp ekonomiskt.
Konkurrensverket erinrar i denna del även om vad verket framförde i sitt
yttrande över utredningens delbetänkande (SOU 2013:53), avseende särredovisning av verksamhet i en utförarorganisation.
Nationell vägledningsfunktion för stödgivning (13.5)
Konkurrensverket tillstyrker – mot bakgrund av vad som ovan sagts om decentraliserad tillämpning, begränsad praktisk erfarenhet av tillämpning och låg kännedom om statsstödsreglerna – att en vägledningsfunktion för kommunal stödgivning inrättas.
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Talerätt och skärpta regler om verkställighet (14.11 och 15.7)
Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att juridiska personer som
bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i en kommun eller i ett landsting
liksom vissa ideella föreningar med lokal geografisk förankring ska vara medlemmar i kommunen respektive landstinget, samt därigenom tillförsäkras talerätt vid
laglighetsprövning.
Förslaget möjliggör bättre kontroll av efterlevnaden av kommunallagens regler
om framförallt kommunal näringsverksamhet och stöd till privat näringsverksamhet. Indirekt främjas därigenom en tydlig gränsdragning mellan offentlig och
privat näringsverksamhet.
Genom ytterligare praxisutveckling avseende kommunal kompetens underlättas
även tillämpningen av konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande
offentlig säljverksamhet.
Det ligger i sakens natur att de taleberättigades intresse av att pröva redan verkställda beslut kan vara begränsat. Konkurrensverket tillstyrker därför även den
föreslagna regeln med innebörd att det ska tas hänsyn till huruvida ett beslut kan
rättas, vid bedömningen av om verkställighet får ske innan beslutet har vunnit
laga kraft.

_____________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit
avdelningschefen Johan Hedelin.

Dan Sjöblom
Johan Hedelin

