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Det kan gå…..men inte utan dig John…den här gången…. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I en rapport från Konkurrensverket (KKV) från år 2014 redovisas en utveckling där offentliga 

aktörer i allt större omfattning bedriver näringsverksamhet på diversifierade områden där även 

det privata näringslivet agerar.1 Trenden i rapporten visar att de kommunala bolagen blir allt 

fler och deras omsättning ökar. Privata företag har samtidigt i takt med avregleringar och 

privatisering av offentlig kärnverksamhet fått ökad tillgång till verksamhetsområden tidigare 

förbehållna kommunal egenregi. En slutsats i rapporten är att förhållandet kommer att leda till 

ökade konfliktytor - verksamhetsområden där det privata näringslivet och offentligt driven 

verksamhet riskerar att konkurrera med varandra. I förarbetet till införandet av konkurrenslagen 

(KL) belystes problematiken och ett antal typfall där konfliktytor kunde tänkas uppstå 

identifierades:  

 en blandning av monopolskyddad och konkurrensutsatt verksamhet, 

 försäljning av överskottskapacitet, 

 stöd till den egna säljverksamheten, 

 gynnande av egen verksamhet vid offentlig upphandling och 

 kommunal försäljning över kommungränsen.2 

 

Följande fiktiva scenario får tjäna som underlag för att visa på gränsdragningsproblem när 

kommunala bolag agerar i konkurrens.3 Ingekul kommun driver konferensanläggning i egen 

fastighet ”Långbänken” med lokaler som hyrs ut. Verksamheten i ”Långbänken” är under 

uppbyggnad och kommer att bestå av högskola, turistbyrå, föreläsnings- och konferenssalar, 

platser för nystartade företag samt restaurang och café med visionen att inte bara vara en 

attraktion lokalt, utan även regionalt. På den lokala marknaden Ingekul kommun med omnejd 

finns konkurrerande aktörer som kan erbjuda konferensverksamhet. Någon upphandling för att 

få in konkurrerande anbud på konferensverksamheten har inte genomförts, utan verksamheten 

drivs i kommunens helägda dotterbolag Vikanbäst allmänna kommunhus AB. 

 

Den aktuella rättsfrågan är om sådan kommunalt driven konferensverksamhet är förenligt med 

vad som kan anses falla inom en kommuns kompetensområde, och i så fall om in-house 

                                                             
1 Se Konkurrensverket rapportserie 2014:3. 
2 Se prop. 2008/09:231, s. 24 f. Endast typfall med relevans för denna uppsats har valts ut här. 
3 Alla eventuella likheter med kommuner, byggnader och företag m.m. i verkliga livet ska ses som rena 
tillfälligheter och är helt oavsiktliga.  
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undantaget tillåter att en kommun driver denna verksamhet genom ett helägt bolag utan 

föregående offentlig upphandling.  

 

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att utreda vilken typ av verksamhet kommuner får bedriva inom 

besöksnäringen och då speciellt konferensrumsuthyrning utan att behöva beakta den 

upphandlingsskyldighet som återfinns i lagen om offentlig upphandling (LOU). Frågor som 

behandlas är: 

 Är konferenser kompetensenlig verksamhet för kommuner att tillhandahålla i 

konkurrens?  

 Är en kommun skyldig att upphandla sitt eget behov av konferenstjänster? 

 Omfattas situationen, att kommunen driver aktuell verksamhet genom annan 

kontrollerad juridisk person - såsom ett helägt dotterbolag, av det vertikala in-house 

undantaget? 

 Vad gäller för undantagen till upphandling? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar främst ett kommunalt agerande via ett helägt aktiebolag, varför de 

principer och begränsningar som endast omfattar enskilda personer bortsetts från. För 

klarhetens skull används genomgående kommunala bolag och kommunens förpliktelser även 

om reglerna kan omfatta motsvarigheten för förhållanden inom landstingen. Av samma skäl har 

utlämnats skillnader och likheter vad gäller för staten och statliga bolag. Hur aktiebolagsrätten 

styr ett aktiebolag berörs väldigt ytligt och om reglerna skiljer sig åt vad gäller för andra 

associationsformer redovisas inte för.  

Vad gäller offentlig upphandling beräknas lagrådsremissen bli klar i juni 2015 för 

genomförandet av de nya direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU för upphandling inom den 

klassiska sektorn vad gäller varor, tjänster och byggentreprenader. De förändringar i LOU som 

är aktuella med anledning av de nya direktiven har behandlats översiktligt och refererats till när 

det ansetts lämpligt för att beskriva viss rättsutveckling, men någon helhetsbelysning av de nya 

direktivens innebörd har inte varit avsikten i detta arbete. Vidare har det inte heller varit arbetets 

avsikt att grundligt redovisa för de olika förfaranderegler och procedurer som gäller vid 

offentlig upphandling.  
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Konkurrenslagens bestämmelser har endast presenterats till den del de varit relevanta 

för frågeställningarna i arbetet.  

 

1.4 Metod och material  

För att kunna fastställa gällande rätt för de juridiska spörsmålen i arbetet har den 

rättsdogmatiska metoden - den förhärskande teorin inom den svenska rättstillämpningen 

använts. Den rättsdogmatiska metoden innefattar en acceptans av den klassiska rättskälleläran 

där svaren söks och systematiseras genom beaktande av en hierarkisk ordning bestående av: 

lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin.4 Jareborg uttrycker att det gäller att med utgångspunkt 

i metoden försöka komma fram till svaret ”Så här bör det vara!”.5 Medlemskapet i EU gör att 

även unionsrätten numer är en del av Sveriges rättsordning och därför ska beaktas jämte de 

svenska rättsakterna. Unionsrätten rättsakter kan delas in i primärrätt och sekundärrätt. 

Primärrätten utgörs av de allmänna rättsprinciperna som kodifierats i fördragen om EU:s 

övergripande och konstitutionella funktioner (EUF och FEUF), samt i EU-domstolens praxis. 

Sekundärrätten består av förordningar, direktiv, men även av EU-kommissionens beslut i 

enskilda ärenden. EU-rätten har företräde framför svensk rätt, även grundlag, och 

medlemsländerna är skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att värna rättigheter och 

fullgöra skyldigheter som följer av både primär- och sekundärrättslig reglering. På så sätt 

garanteras medlemsländernas lojalitetsplikt som stadgas i artikel 4.3 EUF.6 

EU-rättens struktur påverkar rangordningen i rättskälleläran, t.ex. kan noteras att 

förarbeten inom EU inte har samma dignitet som de svenska. EU-reglering förutsätter att alla 

medlemsländers viljor kan jämkas samman till ett för samtliga medlemsstaters accepterat 

förslag. Föreliggande diskussioner redovisas inte och i vissa fall framgår inte lagstiftarens 

intentioner alls eller mycket sparsmakat. Ofta är det endast den kortfattade ingressen, vilken 

inleder förordningar eller direktiv, som kan ge viss fingervisning om ändamål och motiv.7 I 

jämförelse med nationell rättsskipning av en rättsregel, som har sin grund i rent, nationell 

lagstiftning, kan den svenska domstolen till hjälp för att tolka viss bestämmelse utläsa 

lagstiftarens vilja i de ofta omfattande förarbetena. Föreligger EU-rättslig reglering på området 

är det istället EU-domstolens praxis som fyller ut och klargör tolkningen av viss 

lagbestämmelse. Saknas sådana avgöranden bör nationell domstol begära förhandsavgörande 

                                                             
4 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s 37. 
5 Se Jareborg, N, SvJT 2004, s. 3. 
6 Se Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättensgrunder, s. 81-86. 
7 Se Bernitz, U, m.fl., Finna Rätt - juristens källmaterial och metoder, s. 114. 
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av EU-domstolen, om det inte klart framgår utifrån den relevanta lagbestämmelsen hur en 

bestämmelse ska tolkas. EU-domstolens praxis utgör således den primära rättskällan vad gäller 

EU-rättslig reglering och de nationella förarbetenas betydelse som rättskälla har minskat för 

harmoniserade rättsområden.8 

Arbetet avser konkurrens i kommunala bolag som regleras av svensk kommunallag och 

aktiebolagslag, men även upphandlings- och konkurrensrätt, vilka båda omfattas av EU-rättslig 

reglering och praxis. Arbetet har också beaktat t.ex. KKVs rapporter och råd. Dessa 

myndigheter producerar inte någon bindande rätt, men deras arbete har bidragit till analysen av 

aktuell reglering och förståelse för den praktiska tillämpningen.9 Avsikten med framställningen 

är att försöka gå något utöver att fastställa gällande rätt för att även kritiskt analysera de 

rättsfrågor som aktualiseras i arbetet. Genom att omvärdera och även bidra till ny kunskap rör 

man sig mot forskarens roll och då finns det värde i att beakta även annan kunskap utanför de 

traditionella rättskällorna.10  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av 7 kapitel. Inledningsvis i kapitel 1 ges en kort bakgrund till ämnet. Syfte 

och frågeställning presenteras, liksom metod och materialval. Därefter avhandlas de 

rättsområden ämnet berör. I kapitel 2 är det kommunalrätten och närmre om vad som reglerar 

en kommuns allmänna kompetens för affärsverksamhet och de principer som begränsar den. 

Vidare de aktuella områden kommun getts särskild kompetens för genom 

befogenhetsutvidgande lagstiftning. Kapitel 3 handlar om hur offentlig upphandling reglerar 

uppköpen av de tjänster kommunen själv har behov av. Både den sekundär- och primärrättsliga 

regleringen för det aktuella ämnet berörs. Kapitel 4 beskriver det vertikala in-house undantaget 

såsom det har utvecklats av EU-rätten fram till idag och några problemställningar i förhållande 

till svenska aktiebolag presenteras. Kapitel 5 beskriver konkurrenslagstiftningen och de 

konfliktlösningsregler som införts särskilt i svensk rätt. I kapitel 6 analyseras arbetet i två steg. 

Först görs en prövning av kommunal säljverksamhet med konfliktlösningsreglerna och 

resultatet av den analysen sammanfattas för sig. Därefter analyseras kommunens upphandling 

av konferenstjänster och förutsättningarna för att ett vertikalt in-house undantag föreligger. I 

avslutande kapitel 7 ges några sammanfattande slutsatser och framåtriktade förslag. 

                                                             
8 Se Munck, J, JP 2014 s. 202. 
9 Se Bernitz, U, m.fl., a.a. s. 52-53. 
10 Jmf Svensson, E-M, de lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion, JP 2014, s. 211. 
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2 Verksamhet i kommunal regi 

2.1 Kommunal kompetens 

Kommunal verksamhet kan delas upp i de obligatoriska uppgifter som ålagts kommunerna av 

staten och i frivillig verksamhet där kommun, inom vissa ramar, fritt får ombesörja sina lokala 

och regionala angelägenheter. Den fria initiativrätten om vilka samhällsintressen en kommun 

vill ombesörja är ett viktigt inslag i den kommunala självstyrelsen.11 

För att avgöra om en viss typ av verksamhet omfattas av den kommunala kompetensen 

och därmed är tillåten är regleringen i kommunallagen (KomL) central. Av bestämmelsen i 

KomL 2 kap. 4 § framgår att det finns särskilt reglerad kompetens huvudsakligen för 

kommunernas obligatoriska verksamhet t.ex. plan- och bygglagen, skollagen, socialtjänstlagen 

m.m. Omfattas inte en viss verksamhet av specialförfattning är utgångspunkten att utröna om 

verksamheten utgör ett sådant allmänt intresse att den faller under kommuns allmänna 

kompetens. Genom vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) av vad 

som kan anses falla inom allmän kommunal kompetens har med tiden tillkommit ett stort antal 

befogenhetsutvidgande ”smålagar”. De har samlats gemensamt i lagen om vissa kommunala 

befogenheter (KbefL).  

 

2.2 Allmän kompetens 

En kommun får enligt KomL 2 kap. 1 § ägna sig åt sådant som är av allmänintresse. 

Allmänintresset definieras i lagmotiv såsom verksamhet som till sin karaktär kan anses skälig, 

vettig, ändamålsenlig och lämplig för en kommun att befatta sig med.12 Kommunalt 

engagemang för ett ändamål av allmänintresse är tillåtet även om det bara rör en mindre del av 

kommunens område eller kommer en mindre del av kommunmedlemmarna tillgodo.  

Ramen för allmänintresset begränsas i sin tur av ett antal principer som utvecklats i 

praxis, men som nu finns kodifierade i KomL.13 Principerna är i sin tur att betrakta som en sorts 

generalklausuler och praxis har medgett en ganska extensiv tolkning, eftersom de spänner över 

frågor av olika karaktär, skiljer sig från en kommun till en annan och behöver ha viss flexibilitet 

med hänsyn till samhällsutvecklingen.14 

 

                                                             
11 Se Lindquist, Kommunal befogenheter, s. 18. 
12 Se prop. 1990/91:117, s. 148.  
13 Se Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 87. 
14 Se prop. 1990/91:117, s. 27.  
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2.2.1 Lokaliseringsprincipen 

Kommunal verksamhet ska avse ett allmänintresse, men det måste även finnas en anknytning 

av intresset till kommunens område eller till dess medlemmar - den så kallade 

lokaliseringsprincipen, vilken återfinns i KomL 2 kap. 1 §. Medlem av en kommun är den som 

är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt 

där, se KomL 1 kap. 4 §. Rättspraxis har visat att kommunala åtaganden inte behöver vara 

förlagda inom den egna kommungränsen, men att de ska vara till nytta för kommuns 

medlemmar, även om det samtidigt innebär att de kan falla andra till gagn. Här finns exempelvis 

anläggande av en strategiskt välplacerad flygplats15 och kommungränsöverskridande 

eldistribution.16  I ett senare avgörande, som behandlar en kommuns ekonomiska bidrag till 

forskning och utveckling inom vattenområdet, fastslog HFD att det även måste finnas 

proportionalitet mellan kostnaden och nyttan med ett åtagande för att sådana kommunala 

engagemang ska vara tillåtna.17 
 

2.2.2 Vad som ankommer på annan 

En kommun får inte starta eller driva en verksamhet som är förbehållen annan, t.ex. staten. Här 

kan nämnas att HFD har fastslagit att en kommun inte kan utropa sig som kärnvapenfri zon.18 

Det skulle innebära att kommunen gav sig in på utrikespolitik som ankommer på regeringen. 

Visst ekonomiskt bistånd till verksamhet, som varken utfördes geografiskt inom den enskilda 

kommunen eller avsåg en kommunal uppgift, godtogs dock av HFD i ett rättsfall om 

finansiering av en professorstjänst på ett universitet.19  

 

2.2.3 Förbud mot understöd av enskilda näringsidkare 

I KomL 2 kap. 8 § finns förbud mot att kommunen stödjer ett enskilt företag, om det inte 

föreligger synnerliga skäl. Domstolen hade t.ex. i fråga om stöd till privat diversehandel för att 

tillhandahålla drivmedel,20 samt subvention till hotellarrendator för att trygga tillgång på 

hotellrum,21 tagit fasta på att synnerliga skäl kan vara att genom stödet till den enskilde 

upprätthålla en slags basstandard av service för kommuninnevånarna som det privata 

näringslivet inte tillhandahåller.  

                                                             
15 Se RÅ 1974 A 2082. 
16 Se RÅ 1976 Ab 236. 
17 Se RÅ 2006 ref. 81. 
18 Se RÅ 1990 ref. 9. 
19 Se RÅ 1999 ref. 67. 
20 Se RÅ 82 2:60. 
21 Se RÅ 1995 ref. 98. 
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Det är accepterat att en kommun mer allmänt främjar det privata näringslivet genom 

t.ex. ekonomiskt stöd till en företagsmässa.22  

 

2.2.4 Förbud mot spekulativ företagsamhet 

I KomL 2 kap. 7 § finns förbudet mot spekulativ företagsverksamhet. Målet med kommunal 

verksamhet ska vara samhälleligt till skillnad mot det privata näringslivet som har ekonomiska 

mål där vinstintresset är ett naturligt inslag.23. I förarbetet till KomL noteras att syftet med den 

kommunala verksamheten i huvudsak inte får vara att bereda vinst, men att det inte utesluter att 

vinst kan uppstå i kommunal verksamhet.24 Exakt hur vinst ska behandlas i kommunala bolag 

begränsas av självkostnadsprincipen, och utvecklas ytterligare nedan.  

Kommunal affärsverksamhet utgår från allmänintresset och avser verksamhet som 

tillhandahåller någon form av kollektiv nyttighet dvs. olika tjänster riktade mot medborgarna 

gemensamt såsom kollektivtrafik, el- och gasdistribution, sopor och VA. En allmännyttig 

anläggning eller tjänst är ofta monopolartad och koncessionsbunden till sin natur och 

konkurrensen av de skälen är begränsad.25 Exempelvis enligt ellagen (1997:857) har en 

kommun koncession för sitt ledningsnät inom ett distributionsområde. Inom 

koncessionsområdet är kommun sedan skyldighet att leverera el till kunderna. Det har ansetts 

förenligt med kompetensbestämmelserna att uppföra idrottsanläggningar, vissa fritids- och 

nöjesanläggningar, parkeringsanläggningar, hamnar, flygplatser samt byggnader som 

inrymmer bostäder, saluhallar, slakthus och biografer.26 Verksamheter av den här typen anses 

som sedvanlig kommunal affärsverksamhet till skillnad från den del av näringslivet, som av 

tradition är förbehållen den enskilda företagsamheten, det s.k. egentliga näringslivet.27 

Historiskt har det egentliga näringslivet framförallt producerat varor, särskilt inom industrin.  

Allmännyttig verksamhet avser verksamhet för en kommuns behov beroende på lokala 

förutsättningar. Det är således nödvändigt att blicka i backspegeln i just den aktuella kommunen 

för att kunna fastställa vad den sysslat med för verksamhet, vilket ur ett nationellt perspektiv 

kan skilja sig åt från vad andra kommuner traditionellt ägnat sig åt.  

 

                                                             
22 Se RÅ 1972 C 255. 
23 Se Lindquist, a.a. s. 364. 
24 Se prop. 1990/91:117, s. 34. 
25 Se Lindquist, a.a. s. 370. 
26 Se prop. 1990/91:117, s. 152 jmf prop. 2008/09:231, s. 16. 
27 Se Bohlin, a.a. s. 104. 
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2.2.5 Anknytningskompetens och överskottskapacitet 

Rättspraxis har vidare öppnat möjligheter för en kommun att driva viss spekulativ 

företagsamhet om den har en anknytningskompetens till en verksamhet av allmänintresse och 

sker i mindre omfattning, t.ex. en cafeteria i en simhall eller försäljning av konsulttjänster med 

anknytning till förebyggande verksamhet inom brandskyddsområdet.28 Mycket av rättspraxis 

på området är av äldre datum, men det tycks som att de fall där sidoverksamheten har 

tillräckligt, stark konkurrens med privata initiativ på samma marknad och har en mer utåtriktad, 

affärsmässig framtoning har svårare att vinna acceptans än en mindre, mer kompletterande 

sidorörelse, som huvudsakligen erbjuds den kund som redan besöker anläggningen per se. Det 

ska alltså vara fråga om ett kvalificerat samband mellan den kompetensenliga och den 

kompetensstridiga verksamheten.29 Sambandet ska bedömas utifrån brukarnas förväntningar 

och praktiska behov.30 Då kommunal verksamhet idag är tämligen omfattande går det hitta 

ganska många olika typer av anknytningsmöjligheter, varför möjligheten för en kommunal 

säljverksamhet att bli kompetensenlig genom anknytning ska tolkas restriktivt.31  

Det har även ansetts tillåtet att i mindre omfattning sälja tillfällig överskottskapacitet 

t.ex. inom landstingstvätterierna. Domstolen uttalade att försäljningen normalt inte var 

kompetensenlig, men accepterades då efterfrågan plötsligt sjönk kraftigt och 

överskottsförsäljningen behövdes under en övergångsperiod för att undvika värdeförstöring.32 

Det handlar om försäljning i mycket begränsad omfattning under en övergångsperiod, inte att 

kommunerna ska bygga upp sin verksamhet så att ständiga överskott möjliggörs och sedan 

erbjuda tjänster och produktion till externa på den allmänna marknaden.33 Lundin menar att 

någon överskottskompetens inte är förenligt med kommunalrätten i situationer ”där en kommun 

gjort stora investeringar i maskinpark eller i verksamhet som kommunen måste ha tillgång till, men som rent 

faktiskt utnyttjas sällan”.34 Det kan vara ett lockande samhällsekonomiskt argument att tillåta 

överskottförsäljning i kommunal verksamhet för att bättre ta tillvara de allmänna medlen, men 

då har inte konkurrensaspekten vägts in.35 

                                                             
28 Se RÅ 1992 ref. 61. 
29 Se Lindquist, a.a. s. 393-398. 
30 Se Lundin, Anteckningar om två randföreteelser, anknytnings- och överskottskompetens i kommunalrätten, FT 
2013, s. 283. 
31 Se Lindquist, a.a. s. 397. 
32 Se RÅ 1993 ref. 12. 
33 Se Bohlin, a.a. s. 107. 
34 Se Lundin, a.a. s 291. 
35 Jmf uttalande av f.d. Konkurrensrådet i SOU 2000:117, s. 96. 
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2.2.6 Kompetens från KbefL vad gäller konferensverksamhet!? 

I KBefL finns bestämmelser som utökar befogenheten för en kommun vad gäller den allmänna 

kommunala kompetensen till att även innefatta engagemang i verksamhet som kan anses 

tillhöra det egentliga näringslivet. Två av bestämmelserna är av särskilt intresse för detta arbete, 

dels en kommuns rätt att tillhandahålla lokaler och dels satsningar på besöksnäringen som kan 

vara ett sätt att främja turism till den egna kommunen.  

Kommun har getts en utvidgad rätt att förvärva, förvalta och tillhandahålla näringslivet 

lokaler enligt KbefL 3 kap. 6 §. Sådan kommunal fastighetsförvaltning faller utanför 

självkostnadsprincipens tillämpningsområde och ska istället drivas affärsmässigt enl. KbefL 1 

kap. 3 §. Kravet på affärsmässighet betyder även att kommun måste göra en grundlig ekonomisk 

analys och kalkyl så förvärv av lokaler inte bara täcker de faktiska kostnaderna utan också 

genererar vinst över tid. Hyresverksamhet ska vidare inte underprissättas så att driften av 

lokalen riskerar bli beroende av stöd från kommunen.36  

Vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna saknar betydelse, men kommuner har ingen 

generell rätt erbjuda lokaler till näringslivet i allmänhet.37 Att iordningställa lokaler för 

småindustri och utbildningsverksamhet kan vara accepterade ändamål.38 De lokaler som 

kommun erbjuder till privata näringsverksamheter ska vara anpassade för mindre företag och 

lämpliga för näringslivet generellt.39 Det ska alltså inte vara fråga om specialanpassning av 

lokaler för en enskild näringsidkare, om det inte finns särskilda skäl.40 Lindquist menar att 

särskilda skäl även rymmer att en kommun kan erbjuda enskilda näringsidkare lokaler oavsett 

storlek på företaget för att gynna företagsetablering på orten och stödja mindre företags 

expansionsmöjligheter.41 Gränsdragningsfrågan kan bli komplicerad när en kommun 

bolagiserar sin lokaluthyrning och för ett sådant ändamål skjuter till allmänna medel, mellan 

vad som anses vara gynnade av ett enskilt rättssubjekt och stöd till företagarkollektivet i 

allmänhet. Ett kommunalt bolag med oprecist syfte eller inriktning mot en enskild, särskild 

verksamhet riskerar att göra verksamheten kompetensstridig.42  

                                                             
36 Se prop. 2008/2009:21, s. 93. 
37 Se Lindquist, a.a. s. 156. 
38 Se a.a. s. 157-158. 
39 Se prop. 2008/2009:21, s. 97 ”Vad som avses med begreppet små företag får bedömas från fall till fall, dock kan EG-
kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag tjäna som vägledning. Enligt denna rekommendation avses med små företag fristående företag och företag 
som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag har färre än 50 anställda och antingen har en omsättning eller en 
balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro per år.” 
40 Se prop. 2008/2009:21, s. 98. 
41 Se Lindquist, a.a. s. 156. 
42 Se a.a. s. 389. 
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Vad gäller lokaler för andra syften har HFD fastställt att en kommun får sörja för 

föreningslivets behov av samlingslokaler genom att ge bidrag till uppförandet av lokal, 

alternativt tillhandahålla egna lokaler för ändamålet.43 Sådana lokaler ska tillhandahållas 

allmänheten opartiskt och inslag av annan verksamhet än bara möten anses 

kompetensöverskridande om en kommersiell användning av lokalen utgör ett för stort inslag.44  

Enligt KBefL 4 kap. 1 § finns rätt att allmänt främja utvecklingen av turism för 

kommunen, t.ex. genom åtgärder och stöd för uppförande och drift av turistanläggningar. Vad 

som kan anses som turistanläggningar har inte angetts i lagtexten, men enligt Bohlin avses 

hotell och campingplatser, semester- och stugbyar, samt liftanläggningar för skidåkning.45 

Sådan verksamhet får inte drivas i vinstsyfte.46 Ett mer nutida avgörande från Kammarrätten i 

Jönköping handlade om ett beslut om kommunalt bidrag till byggandet av en multihall med ett 

antal användningsområden såsom samlingslokal för konferenser och möten, festlokal, 

utställningar, samt sportevenemang. Kommun menade att multihallen skulle ha en positiv 

inverkan på turism och arbetstillfällen i kommun, samt även gynna övrigt näringsliv. Affären 

var dessutom villkorad av ett hyresavtal mellan kommun och det privata bolaget som skulle 

ansvara för driften av multihallen. Domstolen fann att satsningen om 80 Mkr för uppförandet 

av multihallen i sig var inom ramen för den kommunala kompetensen beaktat 2 kap. 1 § KomL 

och lagen om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet (1968:131), nu infogad i 

KbefL 4 kap. 1 §. Däremot var den hyra som det privata driftsbolaget skulle erlägga för hallen 

per år så låg att den utgjorde ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Kommuns 

allmänintresse med satsningen - att skapa arbetstillfällen, utgjorde inte skäl nog för att ett stöd 

till enskild var motiverat. Då avtalen var villkorade av varandra ansåg domstolen att 

kommunens beslut var befogenhetsöverskridande.47 

 

2.2.7 Avsaknad av privata initiativ 

Även om det finns en viss gråzon vad som kan anses som kommunal affärsverksamhet kan 

konstateras att en kommuns möjlighet att driva verksamhet med stöd av allmän kompetens på 

det egentliga näringslivets område är mycket begränsad. En kommun kan endast undantagsvis 

sälja sina interna produkter och tjänster i de fall det saknas privata initiativ.48 Kommun har, som 

                                                             
43 Se RÅ 1966 ref. 49. 
44 Se Lindquist, a.a. s. 271. 
45 Se Bohlin, a.a. s. 151. 
46 Se a.a. s. 150. 
47 Se Kammarrättens i Jönköping dom av den 30 maj 2008 (mål nr 21-08). 
48 Se prop. 1990/91:117, s. 33 f. och s. 152. 
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tidigare nämnts, möjligtvis sådan befogenhet i glesbygdsområden när det gäller att upprätthålla 

en slags basstandard av service för kommuninnevånarna som det privata näringslivet inte 

tillhandahåller.49 Allt sådant engagemang av en kommun kräver dock speciella omständigheter, 

eftersom det annars riskerar hindra nyetablering eller slå ut initiativ från det privata näringslivet, 

vilket regeringen också påpekat i förarbetena till reglerna i KL.50 Vad gäller kommunal 

näringsverksamhet kan sägas att finns det en fungerande privat marknad finns normalt inget 

behov av ett kommunalt engagemang för att trygga kommunmedborgarnas tillgång till den 

nyttigheten.51 

 

2.3 Befogenhetsbegränsande principer i tillåten kommunal verksamhet 

2.3.1 Självkostnadsprincipen 

Huvudregeln i KomL 8 kap. 3c § är att all kommunal verksamhet ska drivas utan vinstsyfte, 

även om det i olika specialförfattningar finns undantag för att viss verksamhet kan bedrivas på 

affärsmässiga grunder.52 Självkostnadsprincipen innebär att intäkterna endast ska täcka 

verksamhetens kostnader och att ingen vinst ska uppstå. Ett visst överskott kan dock tillåtas om 

det uppstår tillfälligt och jämnas ut över tid.53 Vidare utgör självkostnadsprincipen ett pristak, 

men det finns inget som hindrar kommunerna från att sätta ned priset för en prestation 

ytterligare och välja att istället skattefinansiera den helt eller delvis.54 Ur konkurrenssynpunkt 

är det inte helt okontroversiellt. Underprissättning är något som normalt torde utgöra det största 

konkurrenshotet visavi en privat näringsidkare. Syftet är dock att begränsa effekten av de 

monopolsituationer som uppstår vid kommunal verksamhet. En viss nyttighet, vilken alla är 

beroende av inom en kommun, och som bara tillhandahålls av en aktör skulle utan principen 

riskera en hög prissättning.  

Kommunal verksamhet som undantas från självkostnadsprincipen och drivs på 

affärsmässig grund ska istället agera enligt samma villkor som gäller för privata näringslivets 

affärsdrivande verksamhet. Utgångspunkten är att verksamheten ska drivas med vinst.55 I 

                                                             
49 Se ovan under 4.2.3. Förbud mot understöd av enskilda näringsidkare. 
50 Se prop. 2008/09:231, Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. s. 26. 
51 Se von Essen, U, Rättsliga ramar för kommunernas näringsverksamhet, FT nr. 2 2010, s. 118. 
52 Se t.ex. bestämmelserna om kommunal verksamhet för produktion av el. Av 7 kap. 
2 § ellag (1997:857) följer att sådan verksamhet ska drivas på affärsmässiga grunder i de fall den kommunala 
verksamheten drivs i privaträttslig form enligt KomL 3 kap. 16 a–18 b §§. Om verksamhet istället drivs i 
förvaltningsform gäller KomLs allmänna kompetensbestämmelser och kommun måste då iaktta de krav som 
följer av både lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen.  
53 Se Lindquist, a.a. s. 113-115 och 120 f. 
54 Se Bohlin, a.a. s. 114. 
55 Se a.a. s. 149.  
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förarbetet till KBefL uttalas t.ex. att ”sådana undantag finns i lagstiftning inom områden där 

kommuner och landsting agerar på en konkurrensutsatt marknad. Motivet bakom dessa 

undantag har varit att i dessa fall ge kommunala företag och övriga aktörer likvärdiga 

konkurrensvillkor.56 I förarbetena till införandet av självkostnadsprincipen anfördes dock att 

något generellt undantag från principens tillämpning inte aktualiseras bara för att kommunal 

verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, utan undantag från självkostnadsprincipen 

endast är tillämpligt när det framgår av speciallagstiftning.57 Indén menar att det kan finnas 

visst stöd för att verksamhet med anknytningskompetens till kompetensenlig kommunal 

verksamhet får drivas med vinst. 

Prissättning för sådan verksamhet ska då innefatta viss vinstmarginal.58 HFD har 

uttalat att självkostnadsprincipen gäller för en verksamhet som bedrivs av kommun, men inte 

automatiskt överförs till kommunal verksamhet som drivs i bolagsform. Självkostnadsprincipen 

måste skrivas in i bolagsordningen eller något annat styrdokument för att bli gällande. 59 Olika 

sorters verksamhet inom ett och samma kommunala bolag ska hållas åtskilda på så sätt att de 

var för sig uppnår självkostnadsprincipen. HFD fastslog i ett avgörande, som handlade om ett 

kommunalt bolag vars uppgift var att trygga el- samt fjärrvärmeförsörjning inom kommunen, 

att kommunen överskridit sin befogenhet.60 Kommunfullmäktige hade föreslagit att överskott 

inom ett energislag skulle användas till utjämnade av taxetarifferna för de olika energislagen. 

Domstolen menade att detta i framtiden gav bolaget möjlighet att åsidosätta 

självkostnadsprincipen för de olika abonnentgrupperna. Överskott i en kommunal verksamhet 

får således inte användas för att täcka förluster i en annan kommunal verksamhet.  

 

2.3.2 Likställighetsprincipen 

Likställighetsprincipen innebär enligt KomL 2 kap. 2 § att kommunmedlemmar ska behandlas 

lika om inte något annat framgår av en specialförfattning. Kommun får bara särbehandla 

kommunmedborgare eller grupper av kommunmedborgare på objektiva grunder. 

Likställighetsprincipen gäller således endast internt för kommunens egna medlemmar.61 

 

                                                             
56 Se prop. 2008/09:21, s. 28. 
57 Se prop. 1993/94:188, s. 83. 
58 Se Indén, KKV Uppdragsforsknings rapport 2009:5, s. 42. 
59 Se RÅ 1992 ref. 52. 
60 Se RÅ 1987 ref. 52. 
61 Jmf prop. 2008/09:231, s. 17. 
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2.4 Organisation av kommunal verksamhet 

KomL 3 kap. 16 § reglerar kommuners möjligheter att organisera sina verksamheter antingen 

via nämndförvaltning eller i annan företagsform, t.ex. ett kommunalägt bolag. Bestämmelsen 

reglerar även förutsättningarna för att genom avtal upplåta driften av viss verksamhet på 

entreprenad, dvs. uppdra förvaltning åt en från kommunen fristående juridisk person. Den fria 

organisationsrätten finns även grundlagsfäst i RF 12 kap. 4 §. Möjligheten för kommuner att 

själva bestämma över organiseringen av sin verksamhet har en lång tradition. Då kommunal 

verksamhet spänner över en mångfald områden är det ibland lämpligare att organisera 

verksamheten i bolagsform för att uppnå en effektivare förvaltning. 

Gränsdragningen för vad som kan delegeras till en fristående juridisk person avgörs 

främst av om verksamheten kan anses falla inom den kommunala kompetensen – är 

verksamheten otillåten enligt reglerna i KomL 2 kap. kan den heller inte uppdras åt annan.62 

HFD belyste förhållandet då den i ett avgörande fastslog att eftersom det inte var 

kompetensenligt för en kommun att syssla med handel av värdepapper kunde kommunen inte 

heller uppdra den verksamheten åt ett helägt bolag.63 Utgör verksamhet en kommunal 

angelägenhet finns två begränsningar vad gäller möjligheten att delegera uppgiften. Det första 

är då det är särskilt föreskrivet att verksamhet ska bedrivas i kommuns egen regi. Ansvaret kan 

då inte delegeras åt något privaträttsligt subjekt, utan är förbehållen nämndförvaltningen. Den 

andra är att uppgifter som innefattar myndighetsutövning endast får överlämnas till annan om 

det finns särskilt stöd i lag.  

Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för att verksamheten i ett 

kommunalt bolag bedrivs inom ramarna för den kommunala kompetensen.64 Bestämmelserna i 

KomL 3 kap. 17 §, som nyligen reviderats och trätt i kraft den 1 januari 2015, syftar till att 

binda kommunala bolag så att verksamhet som överlämnas är inom den kommunala 

kompetensen och att kommunalrättsliga principer, t.ex. att självkostnadsprincipen och rätten 

för allmänhetens insyn, blir gällande på samma sätt som om verksamheten skulle vara 

nämndförvaltad. Bestämmelserna syftar även till att garantera att kommunen behåller 

tillräckligt inflytande och kontroll över bolaget genom att kommunfullmäktige ska ges ett 

bestämmande inflytande i frågor av större principiell karaktär. I förarbetena till ändringen anges 

                                                             
62 Se prop. 1990/91:117, s. 51. 
63 Se RÅ 1989 ref. 117. 
64 Jmf SOU 2000:117, s. 68.  
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att bolagets verksamhet och syfte ska framgå av bolagsordningen ”på ett sätt som återspeglar 

det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna”.65 

 

2.5 Rättsmedel för att beivra otillåten kommunal verksamhet 

I det fall en kommunal verksamhet inte uppfyller tidigare redovisade kriterier anses den vara 

otillåten. Ett problem med att hindra sådan verksamhet är att reglerna i KomL har vissa 

begränsningar i möjligheten att överklaga. Enligt KomL 10 kap. 1 § är det endast den som är 

skriven i en kommun eller äger fastighet där som har rätt att överklaga ett kommunalt beslut. 

Dessutom är ett kommunalt beslut, som avser otillåten verksamhet, lagligt när besvärfristen löpt 

ut endast 3 veckor efter det att ett justerat protokoll om beslutet anslagits på kommuns 

anslagstavla, KomL 10 kap. 6 §. Även om ett beslut vad gäller viss verksamhet skulle 

överklagas finns det inga sanktioner att tillgripa mot en kommun som inte rättar sig efter ett 

avgörande. Dessutom kan beslut i kommunala bolag inte heller överklagas med denna regel.  

 

2.6 Sammanfattning kommunal verksamhet 

För att avgöra om en viss typ av verksamhet omfattas av den kommunala kompetensen och 

därmed är tillåten är regleringen i KomL central. Omfattas inte en viss verksamhet av 

specialförfattning är utgångspunkten att utröna om verksamheten utgör ett sådant allmänt 

intresse att den faller under kommuns allmänna kompetens. En kommun får enligt KomL 2 kap. 

1 § ägna sig åt sådant som är av allmänintresse. Ramen för allmänintresset begränsas av ett 

antal principer som utvecklats i praxis, men som nu finns kodifierade i KomL - 

lokaliseringsprincipen, vad som ankommer på annan, förbud mot stöd av enskild näringsidkare, 

förbudet mot spekulativ företagsverksamhet. Principerna är i sin tur att betrakta som en sorts 

generalklausuler och praxis har medgett en ganska extensiv tolkning, eftersom de spänner över 

frågor av olika karaktär, skiljer sig från en kommun till en annan och behöver ha viss flexibilitet 

med hänsyn till samhällsutvecklingen. I anslutning till förbudet mot spekulativ 

affärsverksamhet har arbetet redovisat vad som anses som sedvanlig kommunal 

affärsverksamhet. Vidare vilka ytterligare bestämmelser som utökar befogenheten för en 

kommun, vad gäller den allmänna kommunala kompetensen, att omfatta engagemang i 

verksamhet som anses tillhöra det egentliga näringslivet t.ex. uthyrning av lokaler och 

främjande av turism. Vidare tillåts att en kommun driver begränsad kompetensstridig 

verksamhet om det finns anknytningskompetens eller föreligger förutsättningar för tillfällig 

                                                             
65 Se prop. 2011/12:106, s. 122. 
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överskottförsäljning. Den kommunala kompetensen begränsas av likställighets- och 

självkostnadsprincipen som gäller vid all kommunal näringsverksamhet om inte annat framgår 

av speciallagstiftning. Kommun har rätt att organisera sin verksamhet på ändamålsenligt bästa 

sätt t.ex. egen regi, bolagisera eller entreprenad. Verksamhet kan inte delegeras där det är 

särskilt föreskrivet att den ska ske i kommunal egen regi eller är kompetensstridig. Det finns 

begränsade möjligheter att hindra en kommunal verksamhet som inte är kompetensenlig genom 

laglighetsprövning med reglerna i KomL 10 kap. Beslut i kommunala bolag kan inte heller 

överklagas med denna regel.  
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3 Offentlig upphandling 
För fungerande konkurrens,66 och att det allmännas resurser tillvaratas på effektivaste sätt är 

den offentliga upphandlingen ett viktigt medel.67 Med upphandling avses när ett kontrakt 

upprättas med ekonomiska villkor för en prestation mellan en upphandlande myndighet och ett 

fristående rättssubjekt. Kommuns beslutande församling, samt de flesta av kommuns offentligt 

styrda organ t.ex. de kommunala bolagen, utgör upphandlande myndigheter och ska som 

huvudregel alltid genomföra en offentlig upphandling vid sina anskaffningar av varor och 

tjänster. 

 

3.1 Reglering av upphandling - sekundärrätt 

Bestämmelserna om offentlig upphandling för den klassiska sektorn avseende köp m.m. av 

byggentreprenader, varor och tjänster återfinns i huvudsak i upphandlingsdirektiven, vilka 

genomförts i svensk lagstiftning genom LOU.68 Förfarandereglerna i LOU gäller i olika 

omfattning för tjänster beroende på upphandlingens värde – det s.k. tröskelvärdet och på vilken 

typ av tjänst det gäller. Upphandlingar överstigande tröskelvärdet omfattas av huvuddelen av 

reglerna i LOU, eftersom sådana avtal anses kunna intressera företag i andra EU-

medlemsländer att vilja lägga anbud. För upphandling understigande tröskelvärdet, liksom B-

tjänsterna oavsett värde, finns en förenklad förfarandeform som regleras av bestämmelserna 

samlade i 15 kap.69 Sådana tjänster anses vara av mer nationell karaktär och huvudsakligen 

endast av intresse för svenska företag.70  

Det finns enligt upphandlingsbestämmelserna även möjlighet att undantagsvis göra 

formlösa inköp. Direktupphandling kan beskrivas som en undantagsform av upphandling, 

snarare än ett undantag från att tillämpa LOU. Vid en direktupphandling görs undantag från 

skyldigheten att följa annons- och procedurbestämmelserna i LOU och ska avse främst inköp 

till ett mycket lågt värde. Förfarandet kan även användas för de fall en viss leverantör innehar 

                                                             
66 Se bl.a. dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5) punkt 44 och jfr punkt 2 i skälen till 
direktiv 2004/18/EG. 
67 Jmf SOU 2011:43 s. 745: ”Det allmänna har ett ansvar att säkerställa att samhällets resurser används på ett 
effektivt sätt. Upphandling är ett vedertaget sätt att nå detta mål.” 
68 De direktiv som nuvarande LOU bygger på är förfarandedirektivet 2004/18/EG och rättsmedelsdirektivet för 
den klassiska sektorn (det s.k. första rättsmedelsdirektivet) 89/665/EEG. 
69 A-tjänster anses kunna intressera företag inom hela EU t.ex. reklamtjänster, tjänster avseende 
fastighetsförvaltning, organisationskonsulttjänster och olika transporter. B-tjänster är ofta är av mer nationell 
karaktär och främst av intresse för inhemska företag t.ex. juridiska tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. 
70 En uppräkning av vad som anses som B-tjänster återfinns i bilaga 3 till LOU. 
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en ensamrätt på önskat inköp eller då en upphandlande myndighet är i synnerligen brådska 

orsakad av oförutsedda händelser utom dess kontroll.71  

 

3.2 Primärrättens principer 

EU:s inre marknad bygger på idén om marknadsekonomi och fri rörlighet för varor, personer, 

kapital och tjänster.72 På den inre marknaden råder fri konkurrens och inga förfaranden ska 

hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.73 I portalparagrafen 1 kap. 9 § LOU återfinns 

de allmänna EU-rättsliga regler som ska genomsyra all offentlig upphandling. De 

grundläggande principerna säger att upphandling ska ske på ett likvärdigt, icke-diskriminerande 

och öppet sätt. Dessutom ska proportionalitet och öppenhet beaktas.74 EU-domstolen uttrycker 

att förfarandet ska: ”garantera varje potentiell anbudsgivare att upphandlingen kringgärdas av 

sådan offentlighet att tjänstemarknaden är öppen för konkurrens och det går att kontrollera om 

upphandlingsförfarandena är opartiska”.  

För att tillräcklig insyn ska garanteras vid det offentliga anbudsförfarandet är reglering 

i LOU mycket omfattande bl.a. vad gäller offentliggörande, urvals- och tilldelningskriterier 

m.m. för upphandlingskontrakt med värde överstigande tröskelvärdet. Eftersom upphandling 

med förenklad annonsering och direktupphandling är tillåten för t.ex. kontrakt under 

tröskelvärdena och B-tjänster, finns risken att de primärrättsliga kraven på likabehandling av 

leverantörer oavsett nationalitet och offentliggörande av tilldelade kontrakt förbises av den som 

gör upphandlingen. EU-domstolen har uttalat att för kontrakt som ligger under tröskelvärdet 

gäller kravet på att kontrakten ska tilldelas enligt principen om insyn om de är tillräckligt stora 

för den inre marknadens funktion.75 Upphandlingar, som genomförs enligt de förenklade 

reglerna i LOU, kan därför stå i strid med primärrättens regler om de har ett bestämt 

gränsöverskridande intresse. Intresset torde visserligen vara större ju högre värde det offentliga 

upphandlingskontraktet representerar, men det behöver inte vara så i varje enskilt fall. 

Sundstrand menar att kanske är varje upphandlande myndighet tvungen att avgöra 

omständigheterna från fall till fall för att förvissa sig om att upphandlingen inte är av intresse 

för leverantörer i andra länder.76 Det kan handla om faktorer som det aktuella kontraktets syfte, 

                                                             
71 Se LOU 15 kap. 3 § 2 st. som även hänvisar till bestämmelserna i 4 kap. 5-9 §§. 
72 Se art. 26 FEUF. 
73 Se art. 101 – 102 EUF. 
74 Jfr punkt 2 i skälen till direktiv 2004/18/EG. 
75 Se dom Parking Brixen (C-458/03, EU:C:2005:605). 
76 Se Sundstrand, A, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 140. 
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föremål, värde, utformning, aktuella marknadens storlek, geografiska läge, struktur, 

handelssedvänja m.m.77  

Vad gäller undantagen i LOU för kontrakt, som till sin karaktär inte lämpar sig för 

offentlig konkurrensutsättning, är de troligtvis undantagna den primärrättsliga regleringen.78 

Bedömning av alla undantagssituationer från upphandling ska dock enligt EU-rättens praxis ske 

mycket restriktivt och bevisbördan för att det föreligger tillräckliga skäl för ett undantag ligger 

hos den upphandlande myndigheten.79 

Översyn på upphandlingsområdet inom EU-kommissionen har lett till att det nu finns 

tre nya upphandlingsdirektiv.80. Lagstiftningsarbetet pågår för genomförandet av de nya 

direktiven i svensk rätt och ändringarna beräknas träda ikraft i april 2016.81 I art. 18 i det nya 

klassiska direktivet 2014/24 framgår att upphandling inte får utformas i syfte att på ett 

konstgjort sätt begränsa konkurrensen. Intressant är även att åtskillnaden mellan A- och B-

tjänster kommer att tas bort.82 Det kan tyda på att EU ytterligare vill lyfta fram och värna 

konkurrensen. 

 

3.3 Klassificering av konferenstjänster 

3.3.1 Nyttjanderätt till fast egendom 

Det finns ett fåtal typer av förvärv som är undantagna LOU:s regler. I LOU 1 kap. 6 § 1p. anges 

några olika typer av tjänstekontrakt, vilka helt undantas lagens tillämpning. Ett sådant kontrakt 

är anskaffning av eller olika former av nyttjanderätt till fastighet, byggnad eller annan egendom 

som utgör fast egendom. Det betyder att en kommun inte behöver genomföra något offentligt 

upphandlingsförfarande om den köper, tecknar avtal om nyttjanderätt eller hyr lokaler.  

Utgångspunkten blir att bedöma om konferenstjänster kan anses utgöra någon form av 

nyttjanderätt till fast egendom. I svensk lagstiftning regleras nyttjanderätt till fast egendom i 

Jordabalken (JB). Bestämmelserna om hyresavtal återfinns i JB 12 kap. I doktrin anges några 

rekvisit som är kännetecknande för att ett hyresavtal ska anses föreligga:  

 

 Det ska vara fråga om upplåtelse av hus eller del av hus. ”Hus” är en bred definition och 

kan sägas innefatta allt från bostadslägenheter, garage, skyltfönster m.m. och den ska 

                                                             
77 Se Sundstrand, a.a. s. 144. 
78 Se a.a. s. 98-99. 
79 Se dom Parking Brixen (C-458/03, EU:C:2005:605), punkt 63. 
80 Se 2014/24/EU, 2014/25/EU, 2014/23/EU. 
81 Se genomförandeberedningen som presenterat sitt slutbetänkande i SOU 2014:51, samt SOU 2014:69 - En lag 
om upphandling av koncessioner. Samtidigt har regeringskansliet utarbetat ett förslag presenterat i Ds 2014:25. 
82 Se Ds 2014:25, s. 285. 



25 
 

vara lokaliserad dvs. avse en bestämd plats. När det gäller konferenstjänster kan det vara 

så att det är tillgång till olika lokaler som erbjuds, som i allt väsentligt uppfyller samma 

behov dvs. att lokalerna är utbytbara i relation till varandra på samma sätt som det 

förhåller sig när man bokar ett hotellrum. HD har uttalat: ”Vid hyresavtal förutsätts i 

allmänhet att vad som uthyrs är klart definierat och lokaliserat, och detta vare sig det rör 

sig om ett hus, en lägenhet eller en annan lokal. Vissa undantag från kravet på 

lokalisering kan emellertid förekomma utan att avtalet förlorar sin karaktär av 

hyresavtal. En upplåtelse av ett lätt utbytbart utrymme av viss storlek, t.ex. en 

garageplats eller ett förvaringsutrymme, kan sålunda under vissa förhållanden anses 

som ett hyresavtal även om nyttjanderätten inte gäller en bestämd plats och placeringen 

av det uthyrda utrymmet i viss utsträckning kan variera under avtalstiden.”83 

 Upplåtelse till lokalen ska vara grundad i ett avtal och inte härröra från något annat 

rättsförhållande. Det finns inga formkrav för ett hyresavtal och det kan således vara 

muntligt och även benämnas något annat än just hyresavtal. 

 Ersättning ska utgå för den avtalade lokalen. För hyresavtal utgår normalt ett avtalat 

belopp periodiskt – hyra, t.ex. varje månad oavsett hur mycket lokalen nyttjats. Betalas 

avgift per gång för upplåtelse av en plats som kan variera, t.ex. inträdesbiljett till en 

teater, tycks nyttjanderätten till lokalen vara av underordnad betydelse och faller då 

utanför bestämmelserna.84  

 

Om ett avtal inte utgör ett hyresavtal kan det istället vara fråga om någon annan form av 

nyttjanderätt till fast egendom vilket regleras i 7 kap. JB.  Oavsett talar det mesta för att ett avtal 

måste ge nyttjanderättshavaren en tillräckligt, exklusiv ensamrätt till utrymmet för att falla inom 

JB bestämmelser.85 Vare sig om rätten till konferenslokal grundas i ett hyresavtal eller någon 

annan form av nyttjanderätt till fast egendom enligt reglerna i JB är undantaget i LOU 

tillämpligt då den typen av rättigheter är av sådan särskild karaktär för vilka 

upphandlingsreglerna ansetts passa sämre.86  

 

                                                             
83 Se NJA 2001 s 10. 
84 Se Bengtsson, B & Victorin A, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 35 ff. 
85 Se a.a. s. 285. 
86 Se skäl 24 till direktiv 2004/18/EG. 
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3.3.2 Blandat avtal 

För konferenser och möten räcker det dock sällan med bara tillgång till själva lokalen. Det kan 

finnas behov av andra tjänster i kombination med själva nyttjandet av lokalen, t.ex. möblering, 

tillgång till teknisk utrustning såsom OH-projektorer och WIFI uppkoppling, receptionsservice, 

tillhandahållande av förtäring – fika, måltider, m.m. Konferenstjänster är ett avtal som tycks 

utgöra en blandning av lokalhyra och övrig tjänster. Frågan är då hur en sådan verksamhet 

klassificeras? Olika sorters verksamhet inom EU inordnas i ett klassificeringssystem den s.k. 

CPV-nomenklaturen.87 De verksamheter som omfattas av regleringen av LOU finns listade i 

olika bilagor till lagen. Konferensverksamhet eller -tjänster finns inte att finna ordagrant utan 

närmast blir ”Mötes- och konferenstjänster på hotell” under huvudkategori 17, Hotell- och 

restaurangtjänster alt. ”Undervisningslokaler och system” under kategori 24, Utbildning. 

Oavsett vilket utgör det en B-tjänst till LOU och ska då upphandlas enligt bestämmelserna i 15 

kap. LOU.  

 

3.3.3 Kategorisering av blandade avtal  

I LOU 1 kap. 2 § 4 st. framgår att när förhållandena är sådana att en upphandling avser ett avtal 

som innefattar både A- och B-tjänster ska kontraktet kategoriseras efter vilken av de två typerna 

av tjänst som har det största värdet. På samma sätt det förhåller det sig vad gäller kontrakt som 

innehåller både varor och tjänster i 2 kap. 18 § 2 st. och likaså i LOU 2 kap. 21 § 2 st. vad gäller 

kontrakt för varor som även innefattar visst installations- eller monteringsarbete på varan. Men 

i 18 § 3 st. LOU framgår att när ett kontrakt innehåller tjänster i samband med en 

byggentreprenad ska en annan sorts bedömning göras. Har tjänsterna endast uppkommit till 

följd av byggentreprenaden i sig är det den senare som är kontraktets huvudsakliga föremål och 

kontraktet bedöms då som byggentreprenad till sin helhet och vice versa. Det är då ändamålet 

med kontraktet som styr hur det ska kategoriseras inte vilken del som har det överskjutande 

värdet. 

Det finns inget stadgat i LOU hur bedömningen av kontraktet ska ske vid en 

upphandling som består av en del som är undantagen upphandling (lokalhyra) och en annan del 

som är upphandlingspliktig (tjänst). HFD har dock slagit fast i ett avgörande, när ett landsting 

överlät en tvätterirörelse med fastighet, inventarier, tvättavtal m.m., att ”ifrågavarande 

uppgörelse innehåller så väsentliga inslag av upphandling att LOU är tillämplig”. Domstolen 

                                                             
87 Se förordning 213/2008/EU. 
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menade att de tvättjänster som ingick i överlåtelsen utgjorde den större delen i förhållande till 

fastighetsförsäljningen, varför hela överlåtelsen var upphandlingspliktig.88  

EU-domstolen har senare uttalat att vid blandade avtal kan de olika delarna även 

påverka varandra på så sätt att hela kontraktet kan undgå att bli upphandlingspliktigt.89 

Avgörandet handlade om en aktieöverlåtelse (undantagen LOU) av ett statligt ägt kasino där 

betalning för aktierna bestod dels av att det köpande företaget övertog driften i form av en 

tjänstekoncession alt. tjänstekontrakt (EU-domstolen fastslog inte vilket som var aktuellt i 

fallet), samt dels förband sig till att utföra anläggnings- och förbättringsåtgärder på mark och 

byggnader (upphandlingspliktig tjänst). Här menade domstolen att det förelåg en odelbar enhet 

för att det krävdes en köpare som hade ”både den ekonomiska kapaciteten att köpa aktierna i 

fråga och tidigare erfarenhet av kasinoverksamhet” och vidare att ”delen avseende 

byggentreprenad och tjänstedelen är accessoriska i förhållande till kontraktets huvudsakliga 

föremål”. I nästa avgörande av EU-domstolen utgjorde det blandade kontrakt en 

företagsbildning (undantaget LOU) med privat aktör som delägare villkorat med ett köp av 

företagshälsovårdstjänster (upphandlingspliktig tjänst). Här menade EU-domstolen att 

argumentet för att odelbarhet förelåg ”situationen för de av stadens anställda som flyttas över 

till det gemensamma företaget tryggas genom det aktuella åtagandet” istället hade kunnat 

uppnås genom att krav på sådana garantier villkorades vid ett normalt upphandlingsförfarande. 

Då hade även principerna om icke-diskriminering och öppenhet iakttagits.90 Om den 

upphandlingspliktiga delen vid ett blandat kontrakt överväger ska kontraktet således till sin 

helhet upphandlas, men om de olika delarna inte kan skiljas åt och huvudföremålet är av sådan 

karaktär att det faller utanför LOU:s tillämpningsområde gör de sammanhörande 

upphandlingspliktiga delarna det också. 

 

3.3.4 Andra utredningar om blandade avtal  

Före KKV fanns Nämnden för offentlig upphandling (NOU) som utövade tillsyn över den 

offentliga upphandlingen. I ett ärende från 2005 utreddes frågan om Haninge kommuns avtal 

om konferenslokaler med Folkets hus i Haninge omfattades av det s.k. hyresundantaget i LOU. 

91 NOU fann i det fallet att avtalet omfattade en liten del tjänster som normalt var 

upphandlingspliktiga, och att nyttjanderätten till lokalen hade karaktären av ett 

                                                             
88 Se RÅ 1998 not. 44. 
89 Se dom Club Hotel Loutraki m.fl. (C-145/08, EU:C:2010:247). 
90 Se dom Mehiläinen och Terveystalo Healthcare (C-215/09, EU:C:2010:80). 
91 Se rapport NOU dnr 2005/0256-21, redovisad i rapport från KKV dnr 248/98-29.  
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nyttjanderättsavtal till fast egendom. Då avtalets huvudsakliga syfte var tillgången till själva 

lokalerna, utgjorde tjänsterna en såpass underordnad del att NOU sammantaget ansåg att hela 

avtalet omfattades av hyresundantaget i LOU. Bedömningen av det blandade avtalet gjordes 

dels utifrån en jämförelse med rättsfallet RÅ 1998 not. 44 (se utförligare redovisning ovan). 

Vid tidpunkten saknades avgöranden från EU-domstolen om blandade avtal på det 

upphandlingsrättsliga området, varför rättsfall inom mervärdesskatteområdet vad gällde 

blandade avtal tolkades analogt istället.92  

 

3.4 In house-undantag 

Inte heller de nya upphandlingsdirektiven som antogs våren 2014 har till syfte att inskränka 

myndigheternas rätt att fritt organisera sin verksamhet.93 En myndighet kan alltså, som tidigare 

redovisats (se avsnitt 4.4), välja att fullgöra sina åtaganden antingen genom att utföra uppdrag 

i egen regi eller uppdra verksamhet åt det privata näringslivet. Den ska dock beakta de 

begränsningar som finns i fråga om en kommuns möjlighet att ombesörja vården av sina 

angelägenheter organiserat genom privaträttsliga organ. Egen regi, när en myndighet nyttjar 

sina egna resurser och inte använder sig av extern kompetens, benämns även in house-

verksamhet. Transaktioner som sker mellan olika delar av, men inom samma myndighet, är en 

situation som undantas från upphandlingsreglerna.94 Ett exempel kan vara ett äldreboende som 

drivs av kommun får tjänsten sophämtning utförd av tekniska nämnden som finns organiserad 

inom samma kommun. De olika enheterna i exemplet utgör bara olika verksamhetsgrenar inom 

samma upphandlade myndighet och har inte någon självständig, rättslig ställning i förhållande 

till varandra.  

En in house-situation kan även föreligga trots att olika juridiska personer ingår ett 

avtal. Det är möjligt när relationer och omständigheter i övrigt mellan parterna är jämförbara 

med att en myndighet använder sina egna, interna resurser för att utföra sina allmännyttiga 

uppgifter. I upphandlingsrättslig mening uppstår då inget offentligt kontrakt som omfattas av 

upphandlingsskyldighet.95 Undantag för koncerninterna köp och inköp i samverkan mellan 

myndigheter är ett av upphandlingsrättens mer komplexa områden och har gett upphov till 

                                                             
92 NOU menade att inom EU är området för mervärdesskatt (moms) harmoniserat och att det är väl utrett hur 
moms ska behandlas vid ett avtal som består av utförande av tjänst (moms) blandat med lokalhyra (momsfritt). 
Avtalet och därmed momsskyldigheten ska då avgöras enligt vad som är det huvudsakliga ändamålet med 
avtalet. Men det finns även avsteg t.ex. hotellrumsuthyrning, upplåtelse av campingplatser m.m. är till fullo 
momsbelagt trots att det kan anses att det är lokalen som är det dominerande inslaget vid den typen av 
upplåtelse. 
93 Se skäl 5 till direktiv 2014/24/EU.  
94 Se prop. 2009/10:134, s. 10.  
95Se Pedersen, K & Olsson, E, ERT 2012, s. 365. 
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mycket diskussion.96 Frågan om in-house undantag föreligger har avgjorts i ett antal 

avgöranden från EU-domstolen och det finns anledning att anta att det kommer ske fortsatt 

rättsutveckling på området. EU-domstolen har slagit fast att varken reglerna om offentlig 

upphandling eller de allmänna rättsprinciperna aktualiseras då en myndighet väljer att 

organisera sin verksamhet på ett sådant sätt.97 I fallet med Ingekul kommun och 

konferensverksamheten i Långbänken kan ett vertikalt in house undantag eventuellt föreligga 

och undersöks i kap. 6. 

 

3.5 Sammanfattning upphandling 

Bestämmelserna om offentlig upphandling för den klassiska sektorn avseende köp eller hyra av 

byggentreprenader, varor och tjänster återfinns i huvudsak i upphandlingsdirektiven, vilka 

genomförts i svensk lagstiftning genom LOU. Förfarandereglerna i LOU gäller i olika 

omfattning dels beroende på upphandlingens värde – det s.k. tröskelvärdet och dels en 

åtskillnad avseende A- och B-tjänster.  

I portalparagrafen 1 kap. 9 § LOU återfinns de allmänna EU-rättsliga regler som ska 

genomsyra all offentlig upphandling. De grundläggande principerna säger att upphandling ska 

ske på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. Dessutom ska proportionalitet och 

öppenhet beaktas. För upphandling understigande tröskelvärdet, liksom B-tjänsterna oavsett 

värde, finns en förenklad förfarandeform som regleras av bestämmelserna samlade i 15 kap. 

LOU. Vid en direktupphandling görs undantag helt från skyldigheten att följa annons- och 

procedurbestämmelserna i LOU och ska avse främst inköp till ett mycket lågt värde. Vid 

förenklade upphandlingsförfaranden finns risken att de primärrättsliga kraven på 

likabehandling av leverantörer oavsett nationalitet och offentliggörande av tilldelade kontrakt 

förbises av den som gör upphandlingen. Sådan upphandling kan därför stå i strid med 

primärrättens regler om de har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Vad gäller undantagen 

i LOU för kontrakt, som till sin karaktär inte lämpar sig för offentlig konkurrensutsättning, är 

de troligtvis undantagna den primärrättsliga regleringen. Bedömning av alla 

undantagssituationer från upphandling ska dock enligt EU-rättens praxis ske mycket restriktivt 

och bevisbördan för att det föreligger tillräckliga skäl för ett undantag ligger hos den 

upphandlande myndigheten.  

                                                             
96 Jmf omfattningen på SOU 2011:43 på över 800 sidor för införandet av lagrummet. 
97 Se dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5), punkt 48. 
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För det fall konferenstjänster kan utgöra ett hyresavtal eller någon annan form av 

nyttjanderätt till fast egendom är undantaget i LOU 1 kap. 6 § 1p tillämpligt, då den typen av 

rättigheter är av sådan särskild karaktär för vilka upphandlingsreglerna ansetts passa sämre. 

Konferenstjänster har ofta fler inslag än endast tillgången till en lokal och kan även innefatta 

andra kringtjänster. Det gör att tjänsten kan klassificeras som en B-tjänst och huvudregeln är 

då att kontrakt för detta syfte ska upphandlas enligt reglerna i 15 kap. LOU. Konferenstjänster 

utgör sannolikt ett blandat avtal bestående av en del som är undantagen upphandling (lokalhyra) 

och en annan del som är upphandlingspliktig (B-tjänster). Om B-tjänsterna utgör det största 

värdet kan det smitta lokaldelen så att hela kontraktet blir upphandlingspliktigt. Om tillgången 

till lokalen är det väsentliga och den tillsammans med övriga tjänster utgör en odelbar enhet 

kan hela kontraktet istället falla utanför upphandlingsreglerna. 

Om en kommun väljer att driva en verksamhet i egen regi, t.ex. via en nämnd, omfattas 

inte inköp av varor och tjänster från denna verksamhet av LOU. Beställare och utförare är då 

en och samma juridiska person och någon upphandlingsskyldighet uppstår inte på dessa interna 

mellanhavanden, så kallad in-house. Upphandlingsskyldigheten uppstår först då kommun 

önskar ingå ett kontrakt med en helt extern leverantör. En in house-situation kan även föreligga 

för offentliga kontrakt mellan olika juridiska personer i en kommun, om relationer och 

omständigheter i övrigt mellan parterna är jämförbara med att en myndighet använder sina egna, 

interna resurser för att utföra sina allmännyttiga uppgifter. EU-domstolen har slagit fast att 

varken reglerna om offentlig upphandling eller de allmänna rättsprinciperna aktualiseras då en 

myndighet väljer att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt.  
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4 Vertikalt undantag 
Det finns som nämndes möjlighet för en kommun att, utan föregående upphandling, köpa 

tjänster av ett fristående bolag om vissa kriterier är uppfyllda. Undantaget har sitt ursprung i 

Teckal-avgörandet från EU-domstolen som meddelandes år 1999. Målet handlar om 

kommunen Viano kunde köpa bränsle direkt från det kommunala bolaget Aziende Gas-Acqua 

Consorziale di Reggio Emilia eller om köpet borde föregåtts av upphandling där bolaget Teckal 

Srl hade kunnat inkomma med ett anbud. EU-domstolen fastslog att en lokal myndighet som 

vill ingå avtal med en i förhållande till denna myndighet fristående juridisk person som 

huvudregel är skyldig genomföra en offentlig upphandling. Huvudregeln gäller dock inte om 

följande två kriterier är uppfyllda:  

 den lokala myndigheten kontrollerar den fristående juridiska personen på ett sätt som 

motsvara den kontroll myndigheten utövar över sin egen förvaltning - kontrollkriteriet  

och 

 den fristående juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet med den eller 

de myndigheter som innehar den – verksamhetskriteriet.98 

 

4.1 Teckal-undantaget i LOU 

Rättsutvecklingen i EU-domstolen fanns inte till en början kodifierad i LOU, vilket 

uppmärksammades av HFD i avgörandet av SYSAV-målet. HFD menade att en kommun i 

södra Sverige inte hade haft rätt att ge ett renhållningsuppdrag direkt utan föregående 

upphandling till ett aktiebolag, som var delägt av kommunen tillsammans med andra kommuner 

i samma region. Domstolen ansåg inte att Teckal-undantaget var tillämpligt, eftersom det inte 

framgick av LOU. I avsaknad av ett uttryckligt undantag i lagtexten ansåg HFD att kommuner 

och landsting var skyldiga att upphandla, även från kommunala bolag som uppfyllde de två 

kriterierna.99 Avgörandet ledde till att regeringen tillsatte en snabbutredning och ett temporärt 

Teckal-undantag infördes i LOU 2 kap. 10 a §. Undantaget ansågs nödvändigt för att skydda de 

värden som byggts upp av kommunala bolag och värna det kommunala självstyret.100 SYSAV-

avgörandet har kritiserats i doktrin, där vissa författare anser att Teckal-undantaget var direkt 

tillämpligt i Sverige genom EU-domstolens rättspraxis, oavsett om det införts i LOU eller inte. 

                                                             
98 Se dom Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562). 
99 Se mål RÅ 2008 ref. 26.  
100 Se prop. 2009/10:134, s. 32. 
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HFD borde enligt doktrinen istället ha undersökt om de svenska aktiebolagen enligt 

bestämmelserna i ABL uppfyllde kontrollkriteriet enligt avgörandet i Teckal-målet, men så 

resonerade inte HFD vid tillfället.101 Undantaget är sedan år 2013 permanent infört i LOU, dock 

med något ändrad lydelse.  

 

4.1.1 Kontrollkriteriet 

Av de två kriterierna har kontrollkriteriet ofta utgjort den gordiska knuten vid avgörande om 

Teckal-undantaget ska anses tillämpligt. Vad gäller själva ägandet av bolaget har EU domstolen 

uttalat att privata ägarintressen i den fristående juridiska personen utesluter möjligheten till 

kontroll för myndigheten över bolaget.102 En kommun anses däremot ha kontroll även om 

innehavet endast utgör en mindre del av ett bolag om övriga andelar ägs av andra offentliga 

organ.103 Den mer komplexa delen av bedömningen handlar om vilka krav som ska vara 

uppfyllda för att den upphandlande myndigheten ska anses ha tillräcklig kontroll över 

styrningen av mål och viktiga beslut i bolaget. I förarbetena till Teckal-undantagets permanenta 

införande i LOU utreddes mycket ingående om en myndighet genom ett svenskt aktiebolag kan 

uppnå sådan styrning och kontroll p.g.a. av den självständiga ställning ett aktiebolag enligt 

regleringen i ABL intar i förhållande till sin ägare. Då företagna utredningar inte ensidigt visat 

att sådan kontroll är möjlig uttalade regeringen att det är: ”Förhållandena i det enskilda fallet 

och hur den upphandlande myndigheten i praktiken har utnyttjat de möjligheter att skapa 

kontroll som finns i den svenska aktiebolagsrätten är dock, som tidigare nämnts, avgörande för 

om det ska anses finnas tillräcklig kontroll.”104 I samma lagförslag menade regeringen att det 

även fanns behov av att kommunala befogenheter bättre kunde knytas till de kommunala 

bolagen och menade att även om de behoven i sig inte utgick från någon upphandlingsrättslig 

utgångspunkt var det möjligt att de även uppfyllde kontrollkriteriet i Teckal-undantaget.105 

Kraven finns nu stadgade i KomL 3 kap. 17 §.  

 

                                                             
101 Se bl.a. Sundstrand, A & Madell, T rättsutlåtande i SOU 2011:43, s. 810 ff. 
102 Se dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5). 
103 Se dom Sea (C-573/07, EU:C:2009:532). 
104 Se prop. 2011/12:106, s. 42. 
105 Se a. prop., s. 82. 
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4.1.2 Verksamhetskriteriet 

Av de två kriterierna är verksamhetskriteriet något mer lättbedömt och har huvudsakligen sin 

grund i domen Carbotermo.106 Enligt EU-domstolen uppfyller ett företag kriteriet om det 

huvudsakligen utövar verksamhet åt denna myndighet och annan verksamhet endast i mindre 

omfattning.107 Verksamhetskriteriet har ytterligare preciserats i domen Sea där det uttalas att all 

annan verksamhet endast får vara av marginell karaktär för att undantaget ska kunna 

tillämpas.108  

I det nya direktivet 2014/24,art. 12, anges en gräns för att verksamhetskriteriet ska 

anses uppfyllt. Det uttrycks genom att ”den kontrollerade juridiska personen utför mer än 80 

procent av sin verksamhet för den upphandlande myndighetens räkning”.  

 

4.1.3 EU-kommissionen kritiserar Sverige  

EU-kommissionen har startat ett ärende mot Sverige under år 2014 gällande eventuellt 

fördragsbrott art. 56 FEUF, samt bestämmelserna 20, samt 23-55 i upphandlingsdirektiv 

2004/18/EG.109 Bakgrunden är en anmälan till kommissionen om att ett antal svenska 

kommuner tilldelat offentliga tjänstekontrakt och tjänstekoncessioner vad gäller avfallstjänster 

direkt, och utan föregående annonsering, till företag som ägs av dessa kommuner enskilt eller 

tillsammans. Ett av bolagen är SYSAV, som var aktuell i tidigare redovisat rättsfall. 

Kommissionen har bett regeringen dels besvara på vilket sätt kommunerna utövar den kontroll 

som anses nödvändig för att Teckal-undantaget ska föreligga (kontrollkriteriet), dels hur stor 

andel av bolagets verksamhet som bedrivs för den upphandlande myndighetens räkning 

(verksamhetskriteriet). Kommissionen menar att regeringens svar för hur de anser 

kontrollkriterierna uppfyllda i bolagen – t.ex. ändringar i bolagens bolagsordningar, 

konsortialavtal mellan ägarkommunerna, samt utfärdande av ägardirektiv till företagets 

ledning, inte räcker för att kommissionen ska vara förvissad om att kriteriet faktiskt är uppfyllt. 

Sverige ska istället inkomma med ytterligare kompletteringar i den frågan. Vad gäller 

verksamheten anser kommissionen att SYSAV årsredovisning för år 2013 visar att minst 51 

procent av omsättningen utgörs av extern verksamhet på marknaden och att 

verksamhetskriteriet således inte är uppfyllt.  

                                                             
106 Se dom Carbotermo och Consorzio Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308). 
107 Se a.a. punkt 63. 
108 Se dom Sea (C-573/07, EU:C:2009:532). 
109 Ärendet har överträdelse nummer 2014/4183. 
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Det är den primärrättsliga regleringen Kommissionen anser eventuellt trätts för när. 

Artikel 56 i FEUF handlar om respekten för likabehandlingsprincipen vad gäller tjänster, 

liksom förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet som följer av art. 18 FEUF. 

Kommissionen påpekar att även om vissa av de kontrakt som tilldelats SYSAV av dess ägare 

ligger under nivån för tröskelvärdet ska kontrakten tilldelas enligt principen om insyn om de är 

tillräckligt stora för att vara av betydelse för den inre marknadens funktion, dvs. har ett bestämt 

gränsöverskridande intresse.110  

Om EU-kommissionen bestämmer sig för att stämma in Sverige i EU-domstolen i 

anledning av det upprättade ärendet kan det betyda att det kommer ett första avgörande på 

frågan om en svensk kommun kan uppfylla kontrollkriteriet i ett helägt, svensk aktiebolag enligt 

Teckal-undantaget.  

 

4.1.4 Restriktiv hållning vid Teckal-undantag 

I ett nyligen meddelat avgörande från Kammarrätten i Jönköping tilldelade landstingen i 

Kalmar, Blekinge och Kronobergs Län SOS Alarm AB ett kontrakt avseende ambulans-, 

dirigerings- och prioriteringstjänster för en två årsperiod, med option på förlängning ytterligare 

ett år. Bolaget Medhelp AB ansökte om överprövning av upphandlingen och menade att 

tilldelningen utgjort en otillåten direktupphandling. Landstingen hade före tilldelning publicerat 

ett meddelande om s.k. förhandsinsyn databasen TED.111 Varken i meddelandet eller på annat 

sätt framgick att landstingen tänkt tillämpa Teckal-undantaget, utan det verkar närmast ha varit 

en efterhandskonstruktion. Kammarrätten skriver i domen att publicerandet av meddelandet om 

förhandsinsyn inte i sig förtar landstingens möjligheter att tillämpa Teckal-undantaget, men 

konstaterar att undantag från upphandlingsreglerna ska bedömas restriktivt. En upphandlande 

myndighet borde redan på ett tidigt stadium och genom hela upphandlingsprocessen tydligt 

ange och redogöra för skälen till varför en undantagsbestämmelse ska tillämpas.112 

Kammarrättens avgöranden är inte prejudicerande, men är ändå av intresse för att se 

om principen om restriktivitet vid undantag upprätthålls i praktisk tillämpning. Dessutom 

tydliggörs vikten av öppenhet och transparens vid upphandling, eftersom bristfällig information 

från myndigheter i detta avseende annars riskerar att snedvrida konkurrensen. Det är svårt för 

                                                             
110 Se Sundstrand, a.a. s 139-147. 
111 Se [http://www.kkv.se/fragor-och-svar/?ShowItem=7585] 2015-05-22 ” TED (Tenders Electronic Daily) är 
en databas med information om annonser om upphandling inom framförallt EU och EES. Man publicerar främst 
annonser om kommande, pågående och avslutade upphandlingar, men även annonser om t.ex. prekvalificering.” 
112 Se Kammarrättens i Jönköping dom av den 13 augusti 2014, (mål nr 2257-2259). 
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en presumtiv anbudsgivare att bedöma förutsättningarna för upphandlingen både vad gäller 

kvantitet och kvalitet om det inte tydligt framgår av förfrågningsunderlaget.  

 

4.2 Sammanfattning vertikalt undantag 

Det finns som möjlighet för en kommun att, utan föregående upphandling, köpa tjänster av ett 

fristående bolag om vissa kriterier är uppfyllda. Undantaget har sitt ursprung i Teckal-

avgörandet från EU-domstolen som meddelandes år 1999. EU-domstolen fastslog att en lokal 

myndighet som vill ingå avtal med en i förhållande till denna myndighet fristående juridisk 

person som huvudregel är skyldig genomföra en offentlig upphandling. Huvudregeln gäller 

dock inte om följande två kriterier är uppfyllda: den lokala myndigheten kontrollerar den 

fristående juridiska personen på ett sätt som motsvara den kontroll myndigheten utövar över sin 

egen förvaltning (kontrollkriteriet) och den fristående juridiska personen bedriver huvuddelen 

av sin verksamhet med den eller de myndigheter som innehar den (verksamhetskriteriet). Av 

de två kriterierna har kontrollkriteriet ofta utgjort den gordiska knuten vid avgörande om 

Teckal-undantaget ska anses tillämpligt. Vad gäller själva ägandet av bolaget har EU domstolen 

uttalat att privata ägarintressen i den fristående juridiska personen utesluter möjligheten till 

kontroll för myndigheten över bolaget. Den mer komplexa delen av bedömningen handlar om 

vilka krav som ska vara uppfyllda för att den upphandlande myndigheten ska anses ha tillräcklig 

kontroll över styrningen av mål och viktiga beslut i bolaget. Verksamhetskriteriet är något mer 

lättbedömt, enligt EU-domstolen uppfyller ett företag kriteriet om det huvudsakligen utövar 

verksamhet åt den myndighet som äger den och annan verksamhet endast i mindre omfattning. 

EU-kommissionen har startat ett ärende mot Sverige under år 2014 gällande eventuellt 

fördragsbrott. Bakgrunden är en anmälan till kommissionen om att ett antal svenska kommuner 

tilldelat offentliga tjänstekontrakt och tjänstekoncessioner vad gäller avfallstjänster direkt, och 

utan föregående annonsering, till företag som ägs av dessa kommuner enskilt eller tillsammans. 
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5 Konkurrens mellan privat- och offentlig sektor 

5.1 Konkurrenslagen 

Den svenska KL bygger på EU:s konkurrensregler och i 1 kap. 1 § framgår syftet med 

lagstiftningen - att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om 

produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Konkurrenslagens 

bestämmelser är huvudsakligen inriktade på att lösa missförhållanden t.ex. kartellbildning som 

uppstår inom den privata sektorn respektive den offentliga och har egentligen inte bäring på de 

konkurrensförhållanden som kan uppstå mellan privat och offentlig sektor.113 KL har därför 

tillförts konfliktslösningsreglerna i 3 kap. 27-32 § § (KOS-reglerna). Motiven till införandet av 

reglerna var just konfliktytorna mellan offentlig verksamhet och näringslivet. I de 

bakomliggande diskussionerna till införandet fanns åsikter om att reglerna skulle kunna 

inkräkta på det kommunala självstyret, samtidigt som kärnfrågan för näringslivet var en 

tydligare gräns för vilken sorts verksamhet som är tillåten för kommunerna att driva, dvs. vad 

som kan anses falla inom KomL kompetens.114 Dilemmat med offentlig säljverksamhet är att 

den kan bedrivas utan någon egentlig risk för verksamhetens existens. T.ex. behöver en 

kommunalt driven verksamhet inte ha något avkastningskrav, eftersom en kommun inte kan gå 

i konkurs. Ett privat bolag är däremot beroende av sitt privata kapital för att kunna producera 

och expandera. Förutsättningarna för offentligt driven näringsverksamhet och privata företag 

är således i grunden olika.115  

KKV är den myndighet som utövar tillsyn över konkurrensreglerna och kan väcka 

talan i konkurrensmål, där Stockholms tingsrätt är första instans och Marknadsdomstolen sista. 

Skulle Konkurrensverket avstå från att väcka talan får ett bolag eller sammanslutning av bolag 

som berörs av visst förfarande eller verksamhet, stämma in till tingsrätten, så kallad subsidiär 

talerätt enligt KL 1 kap. 5 § 2 st. KKVs granskning av misstänkta missförhållande har gjort att 

säljverksamhet upphört eller ändrats då frivilliga åtgärder vidtagits av den offentliga aktören 

vid påpekanden, varför floran av svensk rättspraxis på området inte är särskilt rik. Då KOS-

reglerna har sin grund i nationell lagstiftning kan inte heller vägledning från praxis på EU-

rättslig nivå eller några riktlinjer från EU-kommissionen inhämtas vad gäller tillämpningen av 

dessa. 

 

                                                             
113 Se prop. 2008/09:23, s. 13. 
114 Se a. prop., s. 13 f. 
115 Jfr Indén, Kommunen som konkurrent, Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga 
begränsningar, 2008, s. 41 och SOU 2008:118, s. 116. 
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5.2 Utredningar om konferensverksamhet av KKV 

I en rapportserie från KKV uppmärksammades ett antal verksamhetsområden där kommunerna 

i strid med KomL bedriver näringsverksamhet. Bohlins bedömning är att vissa kommuner 

bedriver verksamhet som strider mot kommunallagen. Exempel på sådana verksamheter är 

kommersiell konferensverksamhet inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.116  

Sjöfartsverkets konferensverksamhet vid Arkö kursgård är ett exempel då frivillig 

åtgärd vidtas av den offentliga aktören. KKV inledde ärendet efter en anmälan om påstått 

konkurrenssnedvridande verksamhet hos myndigheten. Då Sjöfartsverket svarade att 

kursgården var under försäljning menade KKV att det inte fanns anledning att gå vidare med 

utredningen. Försäljningsprocessen av kursgården bedömdes vara avslutad innan KKV skulle 

hinna vidta några åtgärder i anledning av ärendet.117 

KKV har även granskat konferensverksamhet i ett annat ärende. Ärendet handlade om 

Norrköping kommun som genom dotterbolaget Upplev Norrköping AB driver verksamheten 

Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping för kongress-, konferens-, konsert-, kultur- 

och restaurangverksamhet. Branschorganisationen SHR (nu Visita) menade att marknaden 

präglas av stark konkurrens och den offentliga aktörens närvaro på marknaden verkade 

hämmande, alt. konkurrenssnedvridande. Den huvudsakliga anledningen till anmälan var dock 

att få utrett om hela verksamheten var förenlig med den kommunala kompetensen. KKV 

granskade i utredningen konferensverksamheten, som bedrevs till viss del i lokaler som ägdes 

av en privat fastighetsägare. KKV bedömde att uthyrningsverksamheten avseende ett antal rum 

inte föll inom den kommunala kompetensen när uthyrning skedde utan samband med större 

möten. Att någon hämmande eller snedvridande effekt av betydelse på marknaden förelåg 

kunde dock inte påvisas och KKV menade att inte tillräckligt med underlag inkommit under 

utredningens gång för att ärendet skulle kunna utredas ytterligare.118 

Det är svårt att dra några långtgående slutsatser av de knapphändiga rapporterna mer 

än att offentligt driven konferensverksamhet i vart fall tilldragit sig KKV intresse. Vad gäller 

ärendet Louis de Geer uttalar KKV att de har uppfattningen att uthyrning av konferensrum inte 

faller under allmän kompetens om den inte sker i samband med större möten. Frågan är vad 

som avses? Utgör större möten en kompetensenlig verksamhet och kan mindre möten i samband 

med det större ha någon sorts anknytningskompetens? 

                                                             
116 Se KKV rapportserie 2004:4, s. 130. 
117 Se KKV om Arkö kursgård (dnr 126/2011). 
118 Se KKV om Louis de Geer konsert och kongress (dnr 148/2011).  
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5.3 KOS-prövning 

KOS-regeln i KL 3 kap. 27 § möjliggör att en kommun eller kommunalt bolag mot 

vite kan förbjudas tillämpa ett visst förfarande i en säljverksamhet, om förfarandet inte är 

försvarbart från allmän synpunkt. Det avser om verksamheten snedvrider, eller är ägnad att 

snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller om verksamheten 

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

Även en viss säljverksamhet kan förbjudas om den inte är förenlig med lag.  

Förfarandet eller säljverksamhet som kommun bedriver måste för att vara angripbart vara av är 

ekonomisk eller kommersiell natur, inte avse myndighetsutövning och vara 

konkurrensbegränsande. Det avgörande är inte om verksamheten är inriktad på att ge vinst utan 

att det är någon form av ekonomisk verksamhet bedrivs.119 Med förfarande menas ett faktiskt 

agerande i samband med bedrivandet av en författningsenlig säljverksamhet i sig eller någon 

form av underlåtenhet till handling. Där båda företeelserna avses sammanfattas de med 

uttrycket ”beteende”.120 Holland exemplifierar förhållandet i sin artikel ”En viss säljverksamhet 

som sköts oklanderligt kan dock i sig sakna legitimitet och vara förbjuden på den grunden. 

Vidare kan det i en legitim säljverksamhet förekomma ett visst förfarande som är snedvridande 

och bör motverkas.”.121 Det kan i sammanhanget vara intressant att notera att om 

självkostnadsprincipen tillämpas i kommunal verksamhet är det inte i sig angripbart med KOS-

reglerna. Det är något som normalt torde utgöra det största konkurrenshotet visavi en privat 

näringsidkare. I förarbetet till KL framgår ”När det står klart att en kommun i enlighet med 

kommunallagens bestämmelser inte gör tillägg för vinst måste alltså konkurrensintresset stå 

tillbaka. En tillämpning som är en direkt och avsedd effekt av lag eller en ofrånkomlig följd av 

denna innebär således att något förbud inte kan meddelas med avseende på prissättningen. 

Däremot bör det inte finnas något hinder mot att ingripa mot beteendet på någon annan grund, 

t.ex. att verksamheten som sådan inte har stöd i kommunallagens kompetensregler.”122 

Prövningen utgår från en legalitetsprövning, därefter kontrolleras att det föreligger 

eller finns risk för negativa effekter på konkurrensen, vilket är en grundförutsättning är att 

konfliktlösningsregeln ska vara tillämplig. Är beteendet kompetensenligt prövas om det är 

försvarbart ur allmän synpunkt.123 Konfliktlösningsregeln ska utgå från och även medverka till 

                                                             
119 Se prop. 2008/09:231, s. 34. 
120 Se prop. 2008/09:231, s. 36. 
121 Se Holland, Ny juridik 2009, s. 72. 
122 Se prop. 2008/09:231, s. 39.  
123 Se a. prop., s. 36 f.  
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att upprätthålla gällande rättsläge i kompetensfrågan enligt vad som följer av KomL och 

rättspraxis.124 

 

5.3.1 Konkurrenspåverkan 

Rekvisitet hämma tar sikte på när den offentlige aktören i egenskap av producent eller 

distributör för varor eller tjänster på marknaden diskriminerar företag utan objektiv grund t.ex. 

underprissättning, vägran ge tillträde till viss infrastruktur m.m. eller när den offentliga aktörens 

närvaro hindrar privata aktörer att expandera sin verksamhet eller alls att etablera sig.125 Att 

snedvrida avser någon form av påverkan så att konkurrens inte sker på jämlika villkor. I 

förarbetet anges att konkurrensförhållanden kan skifta regionalt, vilket innebär att samma 

agerande kan ha olika effekter i beroende på var i landet de inträffar. Det är viktigt att i det 

enskilda fallet ta ställning till om beteendet skadar drivkrafterna till konkurrens eller stör de 

förhållanden som redan råder. Det är hur konkurrensen påverkas på den relevanta marknaden 

långsiktigt som är av intresse och att effekten är påvisbar.126  

För att bedöma om ett förfarande snedvrider eller hämmar måste man först bedöma 

den relevanta marknaden dels för produktmarknaden, dels den geografiska marknaden. 

Produktmarknaden utgörs av alla produkter som kan anses är utbytbara i förhållande till 

varandra. Två varor är t.ex. utbytbara i förhållande till varandra om de i allt väsentligt motsvarar 

varandra i egenskaper, pris, användning m.m. Den geografiska marknaden omfattar ett 

begränsat geografiskt område inom vilket produkten eller liknande produkter tillhandahålls. 

Här kan olika faktorer påverka bedömningen t.ex. hur långt en kund är villig att resa för att 

nyttja viss produkt.127 

Tingsrätten i Stockholm har i ett mål om Badanstalten i Strömstad avgjort att gym- 

och spaverksamhet som drevs av en kommun i anslutning till en badanläggning inte var 

kompetensenlig i kommunalrättslig mening.128 Tingsrätten menade att gymverksamheten 

kunde ha anknytningssamband till den kompetensenliga simhallen, men att omfattning av 

gymverksamheten var alldeles för stor för att utgöra en mindre, kompletterande verksamhet 

som krävs för att anknytningssambandet ska anses uppfyllt. Badanstaltens tjänster var inte 

underprissatta, men det ansågs utrett att verksamheten hade finansiella fördelar – inget krav på 

avkastning på eget kapital och en förmånlig hyressättning. Vidare erlade inte gym- och 

                                                             
124 Se a. prop., s 39. 
125 Se a. prop., s. 36 f. 
126 Se a. prop., s. 37 och 57. 
127 Se a. prop., s. 58. 
128 Se Tingsrättens i Stockholm dom av den 9 april 2014, mål nr T 168 10-12. 
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spaverksamheterna någon marknadsmässig hyra utan betalde efter förmåga, samt att 

verksamheterna kunde nyttja omklädningsrum, duschar och reception gemensamt med 

badanläggningen utan extra kostnad. Tingsrätten menade dock att KKV inte bevisat att 

verksamheternas närvaro på marknaden hade en sådan påvisbar effekt att konkurrensen 

snedvridits eller hämmats oavsett att båda verksamheterna var för sig hade ganska stora 

marknadsandelar. En anledning var att andra gym- och spaanläggningar hade kunna etablera 

sig på orten, trots Badanstaltens verksamhet. Sammantaget räckte det inte, enligt tingsrättens 

bedömning, för att visa att det förelåg en påvisbar konkurrensstörande effekt på marknaden.  

 

5.3.2 Försvarbarhetsprövning 

Kan det konstateras att den offentlige aktörens beteende påverkar konkurrensen prövas om det 

finns några allmänna intressen som talar för att förfarandet kan anses försvarbart. Är 

verksamheten kompetensenlig är det en indikation på att den är försvarbart ur allmän synpunkt 

även om effekten av verksamheten ger upphov till viss konkurrensstörning.129 Dock kan även 

ett kompetensenligt förfarande angripas om det finns andra sätt att tillgodose det allmänna 

intressen som är mindre konkurrensstörande. 130 Vidare måste motiven till det 

konkurrenssnedvridande beteendet beaktas. Externa motiv t.ex. det allmännas behov att en 

säljverksamheten drivs kan göra ett beteende försvarbart, medan mer inre motiv som kan avse 

den offentlige aktörens egen intresse t.ex. att behålla personal inte bör inte beaktas.131  

5.4 Sammanfattning konkurrens  

Den svenska KL bygger på EU:s konkurrensregler och i 1 kap. 1 § framgår syftet med 

lagstiftningen - att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om 

produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. KL har tillförts 

konfliktslösningsreglerna i 3 kap. 27-32 § § (KOS-reglerna), vilka har sin grund i nationell 

lagstiftning. Motiven till införandet av reglerna var just konfliktytorna mellan offentlig 

verksamhet och näringslivet. Dilemmat med offentlig säljverksamhet är att den kan bedrivas 

utan någon egentlig risk för verksamhetens existens. Förutsättningarna för offentligt driven 

näringsverksamhet och privata företag är således i grunden olika. KKV är den myndighet som 

utövar tillsyn över konkurrensreglerna och kan väcka talan i konkurrensmål. KKV har granskat 

just konferensverksamhet vid några tillfällen. I ett fall Arkö kursgård har frivillig åtgärd 

                                                             
129 Jmf Bohlin, s. 107. 
130 Se prop. 2008/09:231, s. 37 f. 
131 Se a. prop., s. 38. 
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vidtagits av den offentliga aktören. I det andra Louis de Geer kunde inte KKV finna att någon 

hämmande eller snedvridande effekt av betydelse på marknaden förelåg. 

KOS-regeln kan användas för att förbjuda ett förfarande eller viss säljverksamhet som 

kommun bedriver om den är av ekonomisk eller kommersiell natur, inte avser 

myndighetsutövning och är konkurrensbegränsande. Prövningen utgår från en 

legalitetsprövning, därefter kontrolleras att det föreligger eller finns risk för negativa effekter 

på konkurrensen, vilket är en grundförutsättning är att konfliktlösningsregeln ska vara 

tillämplig. Är beteendet kompetensenligt prövas om det är försvarbart ur allmän synpunkt. 

Konfliktlösningsregeln ska utgå från och även medverka till att upprätthålla gällande rättsläge 

i kompetensfrågan enligt vad som följer av KomL och rättspraxis. 
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6 Analys  

6.1 Är konferenser kompetensenlig verksamhet?  

Här ska nu göras en analys av kommunens säljverksamhet av konferenstjänster i fallet med 

Långbänken. Är det en sådan verksamhet en kommun får driva eller är den angripbar med stöd 

av KOS-reglerna? Om de sålda konferenstjänsterna utgör max 20 procent av tillåten omsättning 

till externa enligt Teckal-undantaget är KOS-reglerna då tillämpliga eller får de ge vika för 

LOU undantaget? 

 

Legalitetsprövning av verksamheten 

Ett kommunägt bolag får enligt 3 kap. 27 § KL jämfört med 28 § förbjudas driva viss 

säljverksamhet som omfattas av 1 kap 5 § i lagen. Vikanbäst allmänna kommunhus AB är ett 

av kommun helägt aktiebolag och omfattas således av bestämmelserna. Försäljning av 

konferenstjänster är av ekonomisk och kommersiell natur. Det saknar betydelse om 

verksamheten är inriktad på ekonomisk vinst eller inte. Om verksamheten är förenlig med lag 

får viss säljverksamhet inte förbjudas.  

Utgångspunkten blir att först bedöma om verksamheten är förenlig med allmän 

kommunal kompetens enligt reglerna i KomL och därmed också laglig för en kommun att 

bedriva. I arbetet har visats att det inte finns någon specialreglering som ger kommun rätt att 

sälja just konferenstjänster. Rätten att driva verksamheten ska därför härledas från vad som kan 

anses falla inom en kommuns allmänna kompetens, samt de bestämmelser i KBefL som utökar 

befogenheten för en kommun vad gäller den allmänna kommunala kompetensen. Till sist kan 

rätt även tillkomma enligt de speciella undantagen som utvecklats ur rättspraxis vad gäller 

anknytningskompetens och tillfälligt överskott.  

 

Allmän kompetens  

Den allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 § kommunallagen säger att kommuner får ta hand om 

sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och har anknytning till kommunens område 

eller dess medlemmar. Kommunala åtaganden behöver inte vara förlagda inom den egna 

kommungränsen, men det ska vara till nytta för kommuns medlemmar, även om det samtidigt 

innebär att det kan falla andra till gagn. Vad gäller Långbänken är den belägen inom 

kommungränsen och det förhållandet att konferensverksamheten kan nyttjas av andra än bara 
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kommunens medlemmar betyder således inte att verksamheten som sådan står i strid med 

lojalitetsprincipen. 

Kompetensavgränsningen såvitt avser näringsverksamhet regleras vidare i KomL 2 

kap. 7 §. Där stadgas att kommuner får driva näringsverksamhet om den går ut på att 

tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna och drivs utan 

vinstsyfte. Vad som avses exakt med allmännyttiga anläggningar och tjänster definieras inte i 

lagen, men det har ansetts förenligt med kompetensbestämmelserna att uppföra 

idrottsanläggningar, vissa fritids- och nöjesanläggningar, parkeringsanläggningar, hamnar, 

flygplatser samt byggnader som inrymmer bostäder, saluhallar, slakthus och biografer. 

Verksamheter av den här typen anses som sedvanlig kommunal affärsverksamhet och kommun 

får endast i undantagsfall engagera sig på egentliga näringslivets område. Det som kännetecknar 

en allmännyttig anläggning eller tjänst är att den ofta är monopolartad och koncessionsbunden 

till sin natur och konkurrensen av de skälen är begränsad. En konferensverksamhet har, enligt 

min mening, inte dessa karaktäristiska drag. Verksamheten i Långbänken till del som avser 

konferensverksamhet befinner sig alltså på det egentliga näringslivets område där 

förutsättningarna för en offentlig aktör att verka är mycket små.  

 

Specialreglering 

Kommun har getts en utvidgad rätt att bedriva näringsverksamhet inom vissa områden t.ex. att 

tillhandahålla näringslivet lokaler. Det är tveksamt om tillhandahållandet av 

konferensverksamhet överhuvudtaget kan anses utgöra en sådan lokalupplåtelse som avses med 

KBefL 3 kap. 6 §. Det som talar för är att iordningställandet av lokaler för 

utbildningsverksamhet kan vara ett accepterat ändamål och vilken verksamhet som sedan 

bedrivs i lokalerna förvisso saknar betydelse. Men frågan är om inte lokaluthyrningen måste 

avse någon form av mer stadigvarande upplåtelse för att falla in under bestämmelsen. 

Konferenslokalsuthyrning är en kortare upplåtelse av lokaler som inte nödvändigtvis ger 

nyttjanderättshavaren en tillräckligt, exklusiv ensamrätt till utrymmet för att anses som ett 

hyresavtal eller annan nyttjanderätt till fast egendom enligt JBs bestämmelser. Vad gäller 

lokaler för andra syften har HFD fastställt att en kommun får sörja för föreningslivets behov av 

samlingslokaler genom att ge bidrag till uppförandet av lokal, alternativt tillhandahålla egna 

lokaler för ändamålet. Sådana lokaler ska tillhandahållas allmänheten opartiskt och inslag av 

annan verksamhet än bara möten anses kompetensöverskridande om den kommersiella 

användningen av lokalen utgör ett för stort inslag. 
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Frågan är då om konferenslokalerna som erbjuds till besöksnäringen kan rymmas 

under åtgärd för turistväsendet. Konferensverksamhet kan i vissa fall vara det som attraherar 

besökare att besöka en kommun. Kommuner har enligt 4 kap. 1 § KbefL rätt att främja 

turistväsendet genom åtgärder och stöd till turistanläggningar. Vad som kan anses som 

turistanläggningar har inte angetts i lagtexten, men enligt doktrin avses hotell och 

campingplatser, semester- och stugbyar, samt liftanläggningar för skidåkning, således ett 

ganska brett urval av anläggningar som riktar sig mot besöksnäringen generellt. Kammarrättens 

avgörande om ”Multihallen”, liksom KKVs utredning om verksamheten ”Louis de Geer” talar 

också för att bidrag till uppförande av en större anläggning för konferenser m.m. kan vara 

främjande av turism. Det är däremot svårt att se att lagregeln i KbefL skulle kunna tolkas så 

extensivt vad gäller främjande av turism att den motiverar en kommunalt utåtriktad, 

kommersiell försäljning av konferenser till besöksnäringen oavsett storlek på besökande 

grupper. Det vanliga torde nog ändå vara att en kommun inom ramen för KbefL 3 kap. 6 § alt. 

4 kap. 1 § istället upplåter en lämplig lokal till en privat aktör som i sin tur erbjuder 

konferenstjänster på marknaden. Ett undantag kan vara om det handlar om en satsning på 

främjandet av turism i sådan skala att det är i stort omöjligt för en enskild näringsidkare att 

ensam kunna etablera en sådan verksamhet t.ex. en större kongresshall. Ett sådant engagemang 

kan betyda mycket för sysselsättningen och övriga näringslivet på orten. Allt sådant 

engagemang av en kommun kräver dock speciella omständigheter, eftersom det annars riskerar 

hindra nyetablering eller slå ut initiativ från det privata näringslivet. Vad gäller kommunal 

näringsverksamhet kan sägas att finns det en fungerande privat marknad finns normalt inget 

behov av ett kommunalt engagemang för att trygga kommunmedborgarnas tillgång till en sådan 

nyttighet. 

 

Anknytningskompetens och överskottskapacitet 

Kommunal verksamhet som faller utanför den kommunala kompetensen kan också tillåtas om 

den har anknytning till annan befintlig, tillåten kommunal verksamhet. Det ska alltså vara fråga 

om ett kvalificerat samband mellan den kompetensenliga och den kompetensstridiga 

verksamheten. Sambandet ska bedömas utifrån brukarnas förväntningar och praktiska behov. 

Då kommunal verksamhet idag är tämligen omfattande går det hitta ganska många olika typer 

av anknytningsmöjligheter, varför möjligheten för en kommunal säljverksamhet att bli 

kompetensenlig genom anknytning ska tolkas restriktivt. I Långbänken finns bland annat 

kompetensenlig verksamhet: högskola med föreläsningssalar, samt konferenslokaler för 
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kommunens egna möten och föreningslivets behov. Sett ur dessa brukares perspektiv kan 

komplementet försäljning av vissa konferenstjänster vara mycket praktiskt och även en 

förutsättning för ett effektivt nyttjande av lokalen. KKVs utredning om Louis de Geer talar 

eventuellt för att om en lokal är avsedd för större möten typ kongresser kan även mindre 

konferensverksamhet utgöra ett accepterat samband i anknytning till en större kongress. Det är 

inte klarlagt vilken storlek Långbänkens konferenslokaler har. Det framgår inte heller hur stor 

del den eventuellt anknytande försäljningen av konferenstjänster utgör i förhållande till 

lokalomsättningen. Vidare framgår inte vilka privata alternativ det finns på marknaden i det 

aktuella fallet. De uppgifterna behövs för att kunna avgöra om det föreligger någon 

anknytningskompetens.  

En kommun får aldrig medvetet överdimensionera en verksamhet för att kunna erbjuda 

den på marknaden som är avsedd för det privata näringslivet. Lundin menar att någon 

överskottskompetens inte är förenligt med kommunalrätten i situationer ”där en kommun gjort 

stora investeringar i maskinpark eller i verksamhet som kommunen måste ha tillgång till, men 

som rent faktiskt utnyttjas sällan”. Om inte kommunen har egna behov att täcka upp huvuddelen 

av disponibel tid i konferenslokalerna är inte förvärvet något gott exempel på hushållning med 

de allmänna resurserna, men kanske en oundviklig följd av det kommunala behovet av 

möteslokaler. Försäljning till externa av överskottskapacitet i form av lediga konferensrum är 

alltså inte tillåten permanent. Bohlins bedömning är också att kommersiell 

konferensverksamhet inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen är sådan verksamhet 

som strider mot kommunallagen. Det verkar närmast avse en liknande situation att överskott av 

tillgängliga utbildningslokaler omsätts på marknaden. Det kan vara ett lockande 

samhällsekonomiskt argument att tillåta överskottförsäljning i kommunal verksamhet för att 

bättre ta tillvara de allmänna medlen, men då har inte konkurrensaspekten vägts in.  

 

6.1.1 Slutsats  

Slutsatsen av vad som nu anförts blir att: 

 Ingekuls kommuns försäljning av konferenser sker utanför den kommunala 

kompetensen till den del som riktar sig mot till externa besökare generellt. Arbetet har 

visat att det inte finns stöd i KomL 2 kap. 1 § eller 2 kap. 7 § för sådan typ av verksamhet. 

 Verksamheten är kompetensenlig enl. KbefL 3 kap. 6 § till den del lokalen nyttjas av 

föreningslivet för möten. Om försäljning av övriga konferenstjänster huvudsakligen 
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sker i samband med sådana möten och är av mindre omfattning har de 

anknytningskompetens till den kompetensenliga verksamheten. 

 Även om det i Långbänken finns annan kompetensenlig verksamhet t.ex. skola samt 

lokaler för kommuns egna möten och föreningslivet, ska samband till dessa tolkas 

restriktivt, varför det inte kan motivera en kommunal säljverksamhet för konferenser att 

bli kompetensenlig genom ett anknytningsintresse.  

 På samma sätt är eventuell överskottsförsäljning strikt begränsad, varför någon 

överkapacitet på möteslokaler och tillhörande tjänster inte permanent kan avsättas på 

marknaden. 

 Om verksamheten handlar om en satsning på främjandet av turism och det helt saknas 

privata alternativ alt. avser någon form av större kongresshall kan verksamheten vara 

försvarbar för detta ändamål enl. Kbefl 4 kap.1 §. I samband med sådana större möten 

kan mindre konferenser ha ett sådant naturligt samband att det föreligger ett 

anknytningsintresse. Allt sådant engagemang av en kommun kräver dock speciella 

omständigheter, eftersom det annars riskerar hindra nyetablering eller slå ut initiativ 

från det privata näringslivet.  

Frågan är därefter om Ingekul kommuns säljverksamhet avseende konferenser till externa 

aktörer snedvrider eller hämmar konkurrensen, eller är ägnad att göra det. Här skulle behövas 

ytterligare information om Långbänken t.ex. vad gäller omsättning, andra aktörer på orten, om 

kommun finns i ett glesbygdsområde etc. för att kunna avgöra om konferensverksamheten är 

konkurrensbegränsande och därmed om den går att förbjuda enligt KOS-reglerna. I tidigare 

avsnitt redovisades generellt vad som kan anses som konkurrensbegränsande faktorer och hur 

bedömningen av dessa görs. Med anledning av den redovisade tingsrättsdomen kan förtydligas 

att KOS-reglerna inte kan användas för att förbjuda en verksamhet bara för att den inte är 

kompetensenlig. Det verkar också krävas en ganska väsentlig påverkan på konkurrensen på 

marknaden för att förbudet ska aktualiseras. Enligt min mening har inte tingsrätten tillräckligt 

övervägt konsekvenserna för konkurrensen på lång sikt såsom förarbetet till KOS-reglerna 

pekat på.  

Avslutningsvis vill jag bara påvisa möjligheten att det kan gå att angripa ett förfarande 

till följd av ett Teckal-undantag. Förutsättningar för ett Teckal-undantag är uppfyllt om Ingekul 

kommun uppfyller kontrollkriteriet i sitt helägda aktiebolag som driver verksamheten i 

Långbänken och verksamhetskriteriet inte överskrids dvs. maximalt 20 procent av 

konferensförsäljningen sker till extern part på marknaden. Även om sådan försäljning delvis 
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snedvrider konkurrensen får det kanske accepteras, eftersom det är försvarbart ur allmän 

synpunkt då försäljningen är författningsenlig med stöd av bestämmelserna i LOU. Men även 

motiven till det konkurrenssnedvridande beteendet måste beaktas. Det svårt att se att det 

allmänna skulle ha ett sådant behov av konferenstjänster att den säljverksamheten skulle vara 

försvarbar på den grunden. Frågan är också om kommun inte snarare har till syfte att samordna 

verksamheterna vad gäller t.ex. personal och administrativa resurser för Långbänken. Det utgör 

i så fall ett sådant inre motiv som inte ska beaktas. Vikanbäst allmänna kommunhus AB kan då 

få upphöra med den försäljningen till externa som uppkommit ur ett Teckal-undantag. 

6.2 Är kommunens eget behov av konferenstjänster upphandlingspliktiga? 

Här ska nu göras en analys av det förhållandet att någon upphandling för kommunens egna 

behov av konferenstjänster för att få in konkurrerande anbud på konferensverksamheten inte 

genomförts, utan verksamheten drivs i kommunens helägda dotterbolag Vikanbäst allmänna 

kommunhus AB.  

 

Möjlighet till olika sorters förfarande 

LOU ska säkerhetsställa att en upphandlande myndighet uppträder på ett konkurrensneutralt 

sätt när den gör inköp. Direktupphandling är tillåten om värdet på upphandlingen är lågt. För 

B-tjänster finns de förenklade förfarandereglerna i LOU 15 kap. Det bör dock beaktas om det 

finns några andra faktorer kring ett kontrakt, som kan tänkas intressera ett företag beläget i 

annat medlemsland än den upphandlande myndigheten. Då kan upphandlingen utgöra ett 

gränsöverskridande intresse. Upphandling bör då göras med beaktande av samtliga 

direktivbestämmelserna i LOU. Annonseras inte en sådan upphandling alls eller endast 

nationellt i Sverige finns risken att företag i andra medlemsländer går miste om chansen att 

lägga ett anbud och ett fördragsbrott kan då vara för handen vad avser respekten för 

likabehandlingsprincipen, liksom förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet.  

 

Klassificering av konferenstjänster  

Ska kommun upphandla konferenstjänster måste en bedömning av avtalets rättsliga innebörd 

utföras. I LOU 1 kap. 6 § 1p. anges några olika typer av tjänstekontrakt, vilka helt undantas 

lagens tillämpning. Ett sådant kontrakt är anskaffning av eller olika former av nyttjanderätt till 

fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom. För konferenser och möten 

räcker det dock sällan med bara tillgång till själva lokalen. Det kan finnas behov av andra 
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tjänster i kombination med själva nyttjandet av lokalen. Sådana konferenstjänster klassificeras 

som B-tjänster. Konferensverksamhet är då ett avtal som tycks utgöra en blandning av lokalhyra 

och övrig tjänster. Det finns inte reglerat i LOU hur klassificeringen ska göras för ett avtal som 

består av en del som inte är upphandlingspliktig (lokalhyra) och en annan del som är 

upphandlingspliktig (B-tjänster). Rättspraxis från EU-domstolen om blandade kontrakt, HFD 

avgörandet om tvättserviceavtalet, jämte NOU:s utredning tyder på att om kontraktets 

huvudsakliga syfte är tillgången till själva lokalerna och tjänsterna utgör en underordnad del 

kan hela kontraktet sammantaget omfattas av hyresundantaget i LOU. En förutsättning är dock 

att de olika delarna är oskiljbara, annars får B-tjänsterna upphandlas för sig och själva lokalen 

behöver inte upphandlas. Förhåller det sig åt andra hållet att kringtjänsterna utgör det 

dominerande inslaget utgör hela tjänsten en B-tjänst som ska upphandlas reglerna i LOU 15 

kap.  

 

Är det vertikala in-house undantaget aktuellt? 

Transaktioner som sker mellan olika delar av, men inom samma myndighet, är en situation som 

undantas från upphandlingsreglerna s.k. in-house. En in house-situation kan även föreligga, 

trots att olika juridiska personer ingår ett avtal. Om undantaget ska aktualiseras räcker det inte 

bara med att kommun äger sitt aktiebolag. Vikanbäst allmänna kommunhus AB måste ha en 

sådan ställning, i förhållande till sin ägare Ingekul kommun, att kommun utövar den kontroll 

som anses nödvändig för att Teckal-undantaget ska föreligga (kontrollkriteriet) och att bolaget 

bedriver huvuddelen av sin verksamhet med dess ägare (verksamhetskriteriet). Vad gäller 

verksamhetskriteriet kan konstateras att endast 20 procent av omsättningen får avse försäljning 

till externa parter på marknaden Ingekul kommun med omnejd. Kontrollkriteriet för ett svenskt 

aktiebolag kan eventuellt vara uppfyllt om de krav som finns stadgade i KomL 3 kap. 17 § är 

uppfyllda. Det handlar bl.a. om garantier för att kommunen behåller tillräckligt inflytande och 

kontroll över bolaget. Det kan avse att kommunfullmäktige tillförsäkras bestämmande 

inflytande i frågor av större principiell karaktär genom instruktioner i ägardirektiv till företagets 

ledning m.m. Vidare ska bolagets verksamhet och syfte vara inskrivet i bolagsordningen. Men 

vissa frågetecken återstår ändå om en kommun i ett svenskt aktiebolag kan uppnå sådan styrning 

och kontroll p.g.a. av den självständiga ställning ett aktiebolag enligt regleringen i ABL intar i 

förhållande till sin ägare. Om enheterna annars är mer fristående i förhållande till varandra kan 

ett köp mellan dem inte anses som ett uttryck för egen regiverksamhet utan hela transaktionen 
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bör falla in under upphandlingsskyldigheten beaktat hur föremålet för kontraktet ska 

klassificeras. 

 

Vad gäller för undantagen till upphandling? 

Vad gäller undantagen i LOU för de kontrakt, som till sin karaktär inte lämpar sig för offentlig 

konkurrensutsättning, är de troligtvis även undantagna den primärrättsliga regleringen. Här 

avses verksamhet i egen regi enligt Teckal-undantaget, samt anskaffning av eller olika former 

av nyttjanderätt till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom. 

Bedömning av alla undantagssituationer från upphandling ska dock enligt EU-rättens praxis ske 

mycket restriktivt och bevisbördan för att det föreligger tillräckliga skäl för ett undantag ligger 

hos den upphandlande myndigheten. Det finns ingen skyldighet för en kommun att 

konkurrensutsätta sin verksamhet, men samtidigt får inte ett Teckal-undantag tillämpas på så 

sätt att det utgör ett konstlat sätt att kringgå upphandlingsreglerna. Kommun bör därför tydligt 

avisera sin avsikt hur de tänkt ombesörja sitt behov av konferenstjänster, eftersom bristfällig 

information från myndigheter i detta avseende annars riskerar att snedvrida konkurrensen. Det 

är svårt för en presumtiv anbudsgivare att bedöma förutsättningarna för upphandlingen både 

vad gäller kvantitet och kvalitet om det inte tydligt framgår av ett förfrågningsunderlag.  

6.2.1 Slutsats 

Ingekul kommuns köp av konferenser för eget behov är: 

Upphandlingspliktigt: 

 Om kontraktet huvudsakliga innehåll rättsligt kvalificeras som en B-tjänst och 

överstiger värdet för en direktupphandling.  

 Om kontraktet kan avse ett gränsöverskridande intresse bör upphandlingen göras med 

beaktande av samtliga direktivbestämmelser. 

Inte upphandlingspliktigt: 

 Om kontraktet huvudsakliga innehåll rättsligt kvalificeras som hyra eller annan 

nyttjanderätt till fast egendom och andra kringtjänster utgör en mindre, oskiljbar del. 

 Om Vikanbäst allmänna kommunhus AB i förhållande till Ingekul kommun uppfyller 

kriterierna för Teckal-undantaget. 
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7 Sammanfattande slutsatser 
Syftet med arbetet har varit att visa på gränsdragningsproblematiken när kommunala bolag 

agerar i konkurrens. Det är intressant därför att verksamhetsområden där det privata näringslivet 

och offentligt driven verksamhet riskerar att konkurrera med varandra verkar bli allt fler. Ett 

sådant område är kommunal säljverksamhet, varför arbetet koncentrerats på att utreda vilken 
typ av verksamhet kommuner får bedriva inom besöksnäringen och då speciellt 

konferensrumsuthyrning. Vidare har arbetet även undersökt om kommuns egna behov av 

konferenstjänster kan organiseras via ett fristående dotterbolag utan att 

upphandlingsskyldigheten i LOU behöver beaktas.  

 

7.1.1 Kommunal verksamhet i konkurrens 

Slutsatsen för kommersiell konferensrumsuthyrning och dithörande tjänster i kommunal regi är 

av vad som anförts att Ingekul kommuns försäljning av konferenstjänster till externa aktörer 

troligtvis sker utanför den kommunala kompetensen. Om sådan affärsverksamhet tillåts fortgå 

bidrar det inte till att klargöra rättsläget kring vad som utgör laglig verksamhet, tvärtom finns 

risken att det istället sänder signalen att sådant beteende är accepterat eller till och med en 

önskvärd syssla för kommuner. Sådan ekonomisk eller kommersiell verksamhet kan visserligen 

förbjudas med KOS- reglerna om en konkurrensbegränsande effekt kan påvisas på den aktuella 

marknaden, men det verkar som ett ganska smalt nålsöga att passera. Det som är intressant är 

att även om KOS-reglerna visserligen ska utgå från och även medverka till att upprätthålla 

gällande rättsläge i kompetensfrågan, utvecklar eller i vart fall klargör dessa prövningar praxis. 

Det kan bidra till att klargöra gråzonen kring vad som utgör tillåten kommunal 

affärsverksamhet. Samhällsutvecklingen gör ju att utvecklingen går framåt och nya 

verksamhetsområden tillkommer och andra faller ifrån.  

 

7.1.2 Upphandling av konferenstjänster och framåtriktat förslag 

Ett avtal om konferenstjänster kan beroende på den rättsliga klassificeringen av kontraktet 

antingen vara undantagen upphandling alt. upphandlingspliktigt. Förfarandereglerna i LOU för 

upphandlingspliktiga kontrakt gäller i olika omfattning beroende på upphandlingens värde. 

Eftersom upphandling med förenklad annonsering och direktupphandling är tillåten för t.ex. 

kontrakt under tröskelvärdena och B-tjänster, finns risken att de primärrättsliga kraven på 

likabehandling av leverantörer oavsett nationalitet och offentliggörande av tilldelade kontrakt 
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förbises av den som gör upphandlingen. Här kanske det vore att underlätta för de fria 

rörligheterna att istället utgå från ett gemensamt upphandlingsförfarande oavsett vilken typ av 

tjänst som är aktuell. T.ex. kan ju ett kontrakt om konferenstjänster, som en upphandlande 

myndighet belägen i Haparanda önskar annonsera, intressera ett finskt företag beläget nära 

gränsen mer än ett svenskt företag beläget i Ystad. Utbyte i sådana gränstrakter sker ofta 

naturligt vad gäller handel och arbetskraft över gränsen och dessutom är befolkningen i 

gränstrakterna ofta tvåspråkiga. Att då reglerna i LOU närmast påbjuder att vissa tjänster endast 

är av nationellt intresse borde istället vara en uppgift för näringslivet att själv avgöra.  

Ambivalens om rättsläget innebär att spelreglerna blir otydliga och att förtroende för 

upphandling försämras, vilket kan leda till att leverantör avstår från att tävla om offentliga 

kontrakt. Således ett samordnat, konsekvent förfarande för alla sorters tjänster över ett visst 

tröskelvärde vore önskvärt.  

 

7.1.3 Aspekter på Teckal-undantaget  

Placeringen av in house-undantaget i upphandlingslagstiftningen känns apart och visar på 

svårigheten att införa bestämmelser som har annat syfte än övrig lagstiftning som bestämmelsen 

ingår i. Undantagets syfte är att värna den kommunala organisationsfriheten, medan 

upphandlingslagstiftningen har till syfte skydda leverantörerna på marknaden och bidra till 

ökad konkurrens i samhället. Även om Teckal-undantaget p.g.a. de speciella kriterier som krävs 

för att det undantaget ska anses vara uppfyllt kanske inte får tillämpning i någon större 

omfattning är det ändå olyckligt med dubbelbottnad lagstiftning. Om upphandlingsförfarandet 

tycks alltför komplicerat är det ju lagen i sig som ska ändras. Upphandlingsreglerna är 

omfattande och ställer höga krav på den upphandlande myndigheten att vara ute i god tid och 

på hur underlaget utformas. Det finns en risk att upphandlande myndigheter ser möjligheter 

med Teckal-undantag som ett sätt att slippa den arbets- och tidskrävande 

upphandlingsproceduren. Det kan ju i sig vara tilltalande att upphandlande myndigheter vill 

effektivisera sin verksamhet, men syftet med upphandlingsreglerna skulle då kringgås. LOU är 

tänkt att fungera som ett verktyg för en bra affär och därmed möjligheten att hitta tjänster och 

varor till bästa möjliga pris för den upphandlande myndigheten.  

  



52 
 

Källförteckning 

Litteratur 
Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder, 2 uppl., Norstedts juridik, 2002 

Bernitz, U, Heuman, L, Leijonhufvud, M, Seipel, P, Vogel, H-H & Warnling-Nerep, W,  

Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 uppl., Norstedts juridik, 2014 

Bengtsson, B & Victorin A, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 6 uppl., Norstedts  

juridik, 2004 

Bohlin, A, Kommunalrättens grunder, 6 uppl., Norstedts juridik, 2011  

Holland, A-K, Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet - nytt lagförslag, Ny juridik 

2009, s. 64-78 

Indén, T, Kommunen som konkurrent : kommunalrättsliga befogenheter och 

konkurrensrättsliga begränsningar (ak. avh.), Iustus förlag, 2008 

Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1-10 

Lindquist, U, Kommunala befogenheter, 7 uppl., Norstedts juridik 2011 

Lundin, O, Anteckningar om två randföreteelser, anknytnings- och överskottskompetens i  

kommunalrätten, FT 2013, s. 281-292 

Munck, J, Rättskällor förr och nu, JP 2014, s. 199-210 

Pedersen, K & Olsson, E, Upphandlingskrönika - Att lagstifta om rättspraxis – utmaningen med 

bestämmelser om köp från eget bolag, ERT 2012, s. 365-373 

Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och  

argumentation, 2 uppl., Iustus förlag, 2007  

Sundstrand, A, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt  

(ak.avh.), Jure förlag, 2012  

Svensson, E-M, de lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion, JP 2014, s. 211- 

228 

von Essen, U, Rättsliga ramar för kommunernas näringsverksamhet, FT 2010, s. 111-120 

 

  



53 
 

Offentligt tryck 
EU 

Kommissionen  

Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam  

terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets  

direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling,  

när det gäller revidering av CPV EU-förordning EG/213/2009 

 

Sverige 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor  

SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor  

  (OFUKI-utredningen) 

SOU 2014:51   Nya regler om upphandling - delbetänkande av 

genomförandeutredningen 

SOU 2014:69  En lag om upphandling av koncessioner 

 
Departementsserien (DS) 

Ds 2014:25  Nya regler om upphandling 

 

Propositioner 

Prop. 1990/91:117  Ny kommunallag 

Prop. 1993/94:188 Lokal demokrati 

Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. 

Prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. 

Prop. 2009/10:134  Upphandling från statliga och kommunala bolag 

Prop. 2011/12:106  Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor 

 

 

 

  



54 
 

Domstolar 

EU 
EU-domstolen 

dom Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562) 

dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5)  

dom Parking Brixen (C-458/03, EU:C:2005:605)  

dom Carbotermo och Consorzio Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308) 

dom Sea (C-573/07, EU:C:2009:532) 

dom Club Hotel Loutraki m.fl. (C-145/08, EU:C:2010:247) 

dom Mehiläinen och Terveystalo Healthcare (C-215/09, EU:C:2010:80) 

 
Sverige 
Högsta domstolen  

NJA 2001 s. 10 

 

Tingsrätten  

Tingsrättens i Stockholm dom av den 9 april 2014 (mål nr T 168 10-12) 

 

Högsta förvaltningsdomstolen  

RÅ 1966 ref. 7 
RÅ 1966 ref. 49 
RÅ 1972 C 255 
RÅ 1974 A 2082 
RÅ 1976 Ab 236 
RÅ 82 2:60 
RÅ 1987 ref. 52  
RÅ 1989 ref. 117 
RÅ 1990 ref. 9 
RÅ 1992 ref. 61 
RÅ 1992 ref. 52 
RÅ 1993 ref. 12 
RÅ 1995 ref. 98 
RÅ 1998 not. 44. 
RÅ 1999 ref. 67 
RÅ 2006 ref. 81 
RÅ 2008 ref. 26  

 
Kammarrätten  

Kammarrättens i Jönköping dom av den 13 augusti 2014 (mål nr 2257-2259) 

Kammarrättens i Jönköping dom av den 30 maj 2008 (mål nr 21-08) 



55 
 

Myndigheter  

EU 

EU-kommissionen 

Överträdelse nummer 2014/4183 
 

Sverige 

Konkurrensverket 

Konkurrensverket rapportserie 2004:4 

Konkurrensverket rapportserie 2014:3 

Uppdragsforsknings rapport 2009:5 

Konkurrensverket yttrande av den 3 februari om Arkö kursgård (dnr 126/2011) 

Konkurrensverket yttrande av den 1 juli om Louis de Geer konsert och kongress (dnr 148/2011) 

 
Nämnden för offentlig upphandling  

NOU:s yttrande av den 23 augusti 2007 (dnr 2005/0256-21) redovisad i rapport från KKV (dnr 

248/98-29) 

 
Övrigt  

[http://www.kkv.se/fragor-och-svar/?ShowItem=7585] 2015-05-22 

 


