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Slutrapporering 66/2010 Vem är rädd för tjänster av
allmänt intresse? – Allmänintresset i EU-rätten i ett
svenskt lokalt och regionalt perspektiv
Forskningsprojektet har nu pågått i tre år och har kommit in i dess slutliga
period. Själva avhandlingsprojektet kommer dock inte att vara avslutat
förrän dess att avhandlingen föreligger i tryckt form, vilket kommer att ske
tidigast om ett år, och disputationen därefter kommer att äga rum.
Forskarutbildningen är som bekant fyra år och varar till följd av den
undervisningsskyldighet som åvilar en doktorand i regel fem år.
Det allmänna syftet med projektet är i stort sett detsamma som det
inledningsvis valda, dvs. att studera hur den svenska regleringen av tjänster
inom kommunal kompetens hittills har tagit emot EU-regelverket om
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (i engelsk förkortning ”SGEI”). Dock
har forskningsfrågorna avgränsats att gälla sociala tjänster och att särskilt
fokusera på utbildning och bostadsförsörjning. Dessutom har
forskningsfrågorna ändrats för att anpassas dels till den ännu snabbt
pågående utvecklingen av EU-rätten om SGEI, dels till insikten att frågan om
vad som är en ”ekonomisk verksamhet” inom EU-rätten om fri rörlighet och
konkurrens behöver studeras på ett brett och ingående sätt. Närmare
bestämt har studien lagts upp på följande sätt:
I.
II.
III.
IV.

Vad är en ekonomisk verksamhet i EU-rättens mening?
Vad är SGEI i EU-rättens mening?
Vilken status och reglering har SGEI i EU-rätten?
Kräver koherens mellan EU-rätten om upphandling och statsstöd,
principen om kommunal självstyrelse och konstitutionella
rättigheter att sociala tjänster inom kommunal kompetens i
Sverige till viss del karakteriseras som SGEI?
Under denna fråga fokuseras särskilt på följande frågor:
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a. Vilken betydelse har SGEI-begreppet för förenligheten med
EU-rätten om upphandling och statligt stöd av de svenska
interna regler som styr undervisning inom det svenska skoloch gymnasiesystemet?
b. Vilken betydelse har SGEI-begreppet för förenligheten med
svensk konstitutionell rätt av de svenska interna regler som
styr det kommunala bostadsförsörjningsansvaret?
Följande kapitel är färdigskrivna:
-

Relevansen av en verksamhets ekonomiska karaktär för
tillämpligheten av fördragsreglerna om fri rörlighet och konkurrens
Relevansen av en verksamhets ekonomiska karaktär för
tillämpligheten av EU-regelverket om upphandling
Kriterierna för när en verksamhet ska anses som ekonomisk i
konkurrensrättslig och inremarknadsrättslig mening
SGEI-begreppets mening och möjliga definition
SGEI-reglerna i fördragen och i sekundärrätt om statligt stöd och
offentlig upphandling

De övriga kapitlen är i planerings-/redigeringsfas.
Studien fortsätter inom ramen för doktorandstudierna på Umeå universitet.
Slutseminarium kommer att genomföras under januari-februari 2014 och
avhandlingen beräknas vara klar i maj-juni 2014 och tryckt i avhandlingsform
under hösten 2014. Disputationen planeras därefter att äga rum i slutet av
2014.
En fullständig redogörelse för problemställning, syfte, metod och resultat
kan av naturliga skäl inte ges förrän dess att doktorandprojektet är avslutat
och avhandlingen föreligger i tryckt form.
En ekonomisk redogörelse medföljer som bilaga.
Med vänliga hälsningar,

Tom Madell

