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SAMMANFATTNING

Den traditionella bilden förhållandet mellan offentlig och privatav
sektor kan kännetecknad uppgiftsfördelningen mellansägas attvara av
de båda sektorerna varit relativt väl ökadeavgränsad. Den marknadso-
rienteringen inom den offentliga sektorn har dock inneburit gränsenatt
mellan den offentliga och privata sektorn blivit mindre markerad.
Offentliga aktörer har in på marknader tidigare varitträngt som
förbehållna det privata näringslivet. Samtidigt har privata aktörer, för att
öka effektiviteten i den offentliga sektorn, släppts in på marknader som
tidigare varit förbehållna offentliga tjänsteproducenter.

Den genomförda kartläggningen visar det i mellan konkurre-mötetatt
rande offentlig och privat näringsverksamhet sedvanlig rivalitetutöver
mellan konkurrenter förekommer friktioner, motsättningar ochäven
konflikter allvarligt slag. Bland företrädare för mindre ochettav mera
medelstora tjänsteproducerande företag finns utbredd för vaden oro som
uppfattas osund, övermäktig och orättvis konkurrens frånsom en
skattefinansierad offentlig näringsverksamhet.

Vår bedömning denna i vissa fall berättigad.är äratt oro

Kartläggningen konkurrensproblemen bygger på klagomålsärendenav
hos Konkurrensverket och andra klagomål vi tagit del Vi harsom av.
inte bedömt det möjligt eller lämpligt utreda individuellaattvara
klagomål myndighet eller offentligt företag. Att dettamot ett göraen
ankommer på Konkurrensverket, domstolarna, JO och Vi har valtJK.

klagomålen utifrån typsituationer:att tregruppera
1 myndigheter och offentliga företag säljer och tjänster på denvaror

marknaden varvid klagomål uppkommit konkurrenssned-öppna on1
vridande prissättning
2 myndigheter konkurrensutsätter sin egenregiproduktion varvid
klagomål uppkommit bristande konkurrensneutralitet vidom an-
budsprövningen
3 myndigheter stöd till privat näringsverksamhet varvid klagomålger
uppkommit konkurrenssnedvridande stödgivning.om

Kartläggningen visar enligt vår mening det allvarliga ochatt mest
troligen frekventa konkurrensproblemet med koppling till offentligmest
näringsverksamhet föreligger offentlig huvudman säljer tjänsternär en
på den marknaden till så låga priser konkurrensen snedvrids.öppna att
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Även ickeupphandlingsförfarande påpåbörjatavbrytande ettav
företagsstöd harkonkurrenssnedvridandeaffärsmässiga grunder och

konkurrensproblem.identifierats som

täckskartläggningenidentifierats vidde problemMerparten av son1
avgifts-kommunallagen ochnuvarande lagstiftning. lsannolikt inte av

prissättning.på offentligsikteförordningen finns vissa regler tarsom
konkurrenssned-dock effektivdessa reglerIngen spärr motutgör enav

offentligt producera-prissättningvridande offentlig prissättning. Vid av
konkurrenslagstijiningeni vilken månde tjänster rättsläget oklartär

fullinteoffentlig serviceproducenttäcker situationer där tar uten
på marknaden.konkurrensenkostnadstäckning och därmed snedvrider

sannolikttordeoffentlig prissättningKonkurrenssnedvridande mera
affärsverk,Statligakonkurrenslagen.sällan kunna angripas med stöd av

medaffärsverksamheterkommunala traditionellastatliga bolag och vissa
regeltorde dock imarknadendominerande ställning på den relevanta

dominerande ställning.fråga missbrukåtkomliga i om avvara

särskiljaredovisningenkrav på iställs idag inte några formellaDet att
frånskyddadfrån verksamhetkonkurrensutsatt verksamhet ärsom

infomiationfå framsvårigheternakonkurrens. Problemen ligger här i att
ochmellan konkurrensutsattunderlag för fördelning kostnaderavsom

verksamhet.annan

offentliglagenupphandling inte särskilt reglerat iAvbrytande är omav
avbrytandeupphandling, LOU. tolkning lagenEn t.ex.är att ett avav

brist påpå affärsmässighet. Ipolitiska skäl strider lagens kravmot
huruvidaråda osäkerheträttsligt avgörande får det alltjämt ettanses

LOU.affärsmässiga skäl står i strid medavbrytande ickeav

avseendeotillbörligt beteendeheller lagen ingripandeInte motom
anbudstävlingoffentlig upphandling fångar in den situationen att en
egenregiverk-låter sinavbryts offentlig upphandlaretill följd attav en

anordnatarbetsuppgift vilken dennesamhet handta enomom en
anbudstävlan.

uttryck förbedömningfördraget enligt vårStatsstädsreglerna i Rom ger
kunnaintresseväl avvägd kompromiss mellan det allmännas attaven

inte bliintressefrämja näringslivet och det enskilda företagets attav
subventioneroffentligakonkurrenssnedvridning till följdförutsatt aven

finnsstödförordningarföretag. Endast i fåtaltill konkurrerande ettett
föregåsstödkräver beslututtryckliga regler att ett av enomsom
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konkurrensanalys. Statligt företagsstöd kan inte angripas med stöd av
konkurrenslagen. Kommunalt stöd till enskilda företag inte harsom
stöd i lag och lämnas inom för konkurrensbegränsandeettsom ramen
avtal, torde i vissa fall kunna angripas med stöd konkurrenslagen.av
Rättsläget måste dock betraktas osäkert. Gränsen mellan det tillåtnasom
och otillåtna området i kommunallagen relativt väl Stöd tillär avgränsat.
enskilda företag får lämnas bara det finns synnerliga skäl för det.om
Detta kan fallet det enskilda initiativet viker eller faller bort påvara om

visst serviceområde och det står klart det inte finns enskildaett att
företag eller privatpersoner beredda de nödvändigaär göraattsom
insatserna. Speciallagstiftning inom såväl obligatoriska detdet som
fakultativa området kommuner och landsting befogenheter utöverattger
kommunallagens regler stöd till enskilda företag. Kommunalt stöd tillge
enskilda företag får endast lämnas det förenligt med statsstöds-ärom
reglerna.

Offentlig näringsverksamhet bedrivs i gränslandet mellan densom
offentliga och privata sektorn kan skapa konkurrensproblem princi-av
piell och samhällsekonomisk betydelse. offentligaVi därför närattanser
huvudmän bedriver näringsverksamhet i konkurrens med privata företag
skall finnasdet bindande regler med effektiv tillsyn och sank-etten
tionssystem. Vi föreslår därför

det införs lag konkurrensneutralitet vid offentlig prissätt-att en om-
ning med krav på offentlig näringsverksamhet under vissaatt
förutsättningar skall redovisas skild från verksamhet, prisetattannan
baseras på kostnadskalkyl och prissättningen inte får medföraatten

från allmän otillbörligsynpunkt prissättning,en
nämnd under ledning opartisk ordförande och medatt en av en-

för offentlig och privat sektor vägledning,representanter utövarger
tillsyn och frågor överträdelse lagen,prövar om av

kommunallagen 1990:900 i syfte precisera underatt över attses-
vilka förutsättningar kommuner fåroch landsting drivasom
näringsverksamhet på konkurrensmarknader och möjligheternaatt
stärks rättsligt sådan verksamhet kompetensenlig,prövaatt ärom

kommunallagens regler jäv kompletteras med regleratt om som-
förhindrar förtroendevald eller anställd deltar i beredningenatt som

upphandlingsärende medverkar vid utformningen interntett ettav av
bud,

de olika speciallagar reglerar verksamheter med inslagatt som av-
såväl myndighetsutövning näringsverksamhet kompletteras medsom
regler förhindrar myndighetens olika roller blandasattsom
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samman,
upphandling eller ioffentligdet i lagen 1992:1528att annanom

fårinte avbrytaslagstiftning klargörs upphandlingar utanatt
affärsmässiga skäl,

stöd saknarstatligtförordningar med bestämmelserdeatt ensomom
skall beaktas videffekter på konkurrensenuttrycklig föreskrift attom

föreskrift ochmed sådanstödgivningen kompletteras att niotsva-en
rande föreskrift införs i kommunallagen,

pris- ochuppgiftsskyldighet rörandelagen 1956:245att om
konkurrensförhållanden upphävs.
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Författningsförslag

konkurrensneutralitetPrincipförslag till Lag om
1996:000offentlig prissättningvid m.m.

föreskrivs följandeHärigenom

kap. Inledande bestämmelser1
skyldighet för denbestämmelserlag innehållerDenna är§ 1 somom

medi konkurrensnäringsverksamhet drivsför offentlighuvudman som
åtgärder förnäringsverksamhet vidtaeller privatoffentlig attattannan

konkurrensneutralitet.åstadkomma

verksamheteniprissättning tillämpaslag gäller inte denDenna somom
lag.myndighet enligtstatligstår under särskild tillsyn annanav en

denna lag medI§ 2 avses
regering-understatliga myndigheterOffentlig huvudman: staten genom

församling ellerkommunalförbund,landsting,kommun, ett ett enen, en
bolag,skallSon1 offentlig huvudmankyrklig samfällighet. även anses

huvudmannaskapetsamfällighet till vilketförening, stiftelse eller
följd ägande ellertillöverlämnats eller vilket det allmännaöver av

dominerande inflytande.rättsligtstyrelserepresentation har ett

verksamhetkommersiellekonomisk ellerOffentlig näringsverksamhet:
fonn elleroffentligrättsligoffentlig huvudman idrivs av ensom

nomigivning,består iprivaträttslig fonn dock verksamhet som
för centralaövergripandemyndighetsutövning och det allmännas ansvar

samhällsfunktioner och planering.

försäljningavgifter vidOffentlig de priser eller sättsprissättning: som
vissinterna budvärdettill kunder eller konsumenter närsamtexterna av

upphandling.för konkurrensverksamhet eller del därav utsätts genom
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Avgränsad redovisning
Offentlig§ 3 näringsverksamhet skall redovisas skild från annan

verksamhet i redovisningsenheteravgränsade balansenheter respektive
resultatenheter om

verksamhetenl försäljning eller tjänster till externaavser av varor
kunder eller konsumenter och det finns andra näringsidkare driversom
verksamhet slag på marknad ellerav samma samma
2 den offentliga huvudmannen bestämt viss verksamhet skallattom en

för konkurrens.utsättas

Om4 § värdet de och tjänster i verksamhetomsättsav varor som en
drivs konkurrensi med understiger basbelopp enligt00 lagensom annan

1962:381 allmän försäkring eller det finns särskilda skälom om
behöver inte verksamheten redovisas skild från verksamhet.annan

5 Avgränsad§ redovisning i innebär3 §som avses
l samtliga intäkter och kostnader hänförliga till verksam-att ärsom
heten skall påföras redovisningsenheten,
2 redovisningsenhetens räkenskaper skall för varje räkenskapsåratt
sammanfattas i årsredovisning.en

Om redovisningsenhetens årsomsättning understiger basbelopp enligt00
lagen 1962:381 allmän försäkring skall årsredovisningen innehållaom

förvaltningsberättelse och resultaträkning. Om årsomsättningenen en
överstiger basbelopp000 enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom
skall årsredovisningen innehålla balansräkning.även en

Kalkylcring
6 § Vid försäljning eller tjänster i konkurrens medav varor annan
offentlig eller privat näringsidkare eller vid utfonnning interntettav
bud i samband med upphandling i konkurrens skall kostnadskalkylen

förkalkyl. Den offentlige huvudmannen skall i efterhandupprättas
kontrollera kostnadskalkylen varit rättvisande efterkalkyl.även att

Kalkylen skall innehålla församtliga kalkylobjektet relevanta direkta
och indirekta kostnader inkluderande avkastningskrav, skäligtärett som
med hänsyn till real avkastning och risk.
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prissättningOffentlig
konkurrensnäringsverksamhet idriveroffentlig huvudman7 § En som
tillämpanäringsverksamhet får inteoffentlig eller privatmed enannan

frånmedförakanmedför ellerpå märkbartprissättning sättett ensom
konkurrensnedvridning.otillbörligsynpunktallmän

får intenäringsverksamhetoffentliginomtillämpasPriser8 § som
varigenomprestationerlikvärdigaförolika priser tillämpasinnebära att

otillbörlig konkurrens-synpunktfrån allmännäringsidkare fårvissa en
nackdel.

medi konkurrensdrivsnäringsverksamhetOffentlig9 § annansom
medsubventionerasfår intenäringsverksamhetprivatoffentlig eller

otillbörligsynpunktallmänfrånmedförskattemedel på sättett ensom
konkurrenssnedvridning.

interna budutvärderingKonkurrcnsneutral av
konkurrensförnäringsverksamhetOm offentlig§10 utsätts genom

förfrågnings-ihuvudmannenansvarige offentligeskall denupphandling
förtillämpaskommervilka principerredovisaunderlaget attsom

anbud.bud ochjämförelser mellan interna externa

ikraftträdandeöverklagande,uppgiftsskyldighet,sanktioner,Tillsyn,

m.m.

ändring itillFörslag Lag om
1991:900kommunallagen

skall ha1991:900kommunallagenföreskrivs 25 §Härigenom att a
följande lydelse.

föregenregiproduktionlandstingseller utsättskommunsNär etten
anställdförtroendevald ellerupphandling fårkonkurrens somengenom
vid utfonn-medverkainteupphandlingsärendeti beredningendeltar av

ellerberedningenupphandlingbud i denningen interntett avsersomav
upphand-opartiskhet itill hansförtroendetförfara såpå sätt attannat

rubbas.lingsärendet
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Förslag till Lag upphävande lagen 1956:256om av
uppgiftsskyldighet pris-rörande ochom

konkurrensförhållanden

Härigenom föreskrivs lagen 1956:256 uppgiftsskyldighetatt om
rörande pris- och konkurrensförhållanden skall upphöra gälla vidatt
utgången av



1 Inledning

l Direktiven Dir 1994:72
Utredningens uppdrag kartläggaär och vid behov föreslå åtgärderatt för

motverka de konkurrensproblematt kan följa offentligattsom av
näringsverksamhet underprissätts eller privat näringsverksamhet heltatt
eller delvis subventioneras med offentliga medel.

I direktiven kartläggningen skallatt särskilt riktas in påanges att
identifiera inom vilka områden och i vilka branscher sådan offentligen
underprissättning och subventionering förekommer och vilka typiska
konkurrensproblem detta upphov till. De små och medelstorager
företagens situation och problem skall särskilt uppmärksammas.

Kartläggningen skall de problem kan uppstå från konkurrens-avse som
synpunkt både det allmännanär uppträder aktör på marknaden ochsom

det allmännanär på olika stödjer eller främjarsätt privat näringsutöv-
ning.

Eventuella förslag skall riktas in på stärka möjligheterna tillatt en
konkurrensrättslig eller prövning de konkurrensproblemannan av som
finns. Det står emellertid utredaren fritt lämna förslag till andraatt även
åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan skapa handlings-attvara
regler för hur konkurrensneutralitet så långt möjligt skall kunnasom
säkerställas myndigheternär tillämpar olika stödregler. Ityper av
uppdraget ingår även lagen 1956:245prövaatt uppgiftsskyl-om om
dighet rörande pris- och konkurrensförhållanden behövs eller bör ändras.

1.2 Utgångspunkter för utredningens arbete

För såväl privata offentliga företag fungerande eller effektivärsom
konkurrens avgörande förutsättning för effektivt utnyttjandeen ett av
produktionsresursema. Konkurrens och effektivitet givetvis inte någotär
självändamål. Konkurrensen det möjligtgör bibehålla eller ökaatt
välfärden för medborgarna. Bristande konkurrens negativa effekterger
för samhällsekonomin produktionsresursema inteatt tillgenom styrs
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effektivast.verksamheter ärsom

förgripersamhälletskäl för attkankonkurrensBristande utgöra att
samhällsingripandekanandra fallIkonkurrensen.förbättra ett vara

kollektivatillhandahållaklararintemarknadenmotiverat attatt avav
negativatillhänsynintemarknadsmekanismemanyttigheter eller taratt

gårnäringsverksamhetOffentligproduktion.visseffekterexterna enav
och tjänsteranläggningarallmännyttigatillhandahållapåofta somattut

regi.driva ilämpligtfunnitolika skälallmänna attdet egenvaraav

verksamhetvisspåmonopolharföretagellerallmännaOm det ett en
självkost-högreprisetförhindrar änlagregler sättsregelfinns i attsom

medelsbehovetutgångspunktenverksamhetkommunal attnaden. I är
täckaskallavgiftereventuellakravNågotmed skatt.täckasskall att

fallmångaingår iSkattefmansieringfinns inte.kostnaderna som en
ieller tjänstvissprisnivån påhållapolitikmedveten att varaennere

allmänhetenbredaför denåtkomligdensyfte göraatt mer

verksamhetoch privatoffentlig ärpåoch kravenförFörutsättningarna
offentligadenskillnadavgörandeolika. En äravseenden atti vissa

kandetinnebärskattemedel. Detfinansierad med attverksamheten är
och privatoffentligmellankonkurrensvillkorojämlikaförfinnas risk

privatochoffentligiskattesubventionerverksamhet. Förekomsten av
ochprivatadenmellansåvälkonkurrensensnedvridaverksamhet kan

företag.privataolikamellanoffentliga sektorn som

ofta sinharbetänkandei dettabehandlaskonkurrensproblemDe som
blandeffektivitetproduktivitet och annatpå ökadi de kravgrund som

genomför-kris. Denfinansiellasektornsoffentligaföljd denvarit en av
kankonkurrensproblemhand dei förstakartläggningenda somavser

aktöreroffentligaoch andralandstingkommuner,uppstå när staten,
ochkonkurrensmarknadenpå densäljareuppträdersjälva öppnasom

kostnader församtligaförtäckningpriser intedärvid tillämpar gersom
offentligadendeltjänst. Enellerproducera stor avatt envaraen

monopolka-marknaderpåemellertidbedrivsnäringsverksamheten av
Lagstiftningendethuvudproblemetraktär. Här motsatta.snarast somär

förinomtillhandahållsnyttigheterprissättningen ramenstyr somav
högt.förprisernamotverkasyftetill sättsmonopol haroffentliga attatt

särbeskattningförhindrarsjälvkostnadsprincipenkommunalaDen av
Även dockkan detverksamheti sådankommunmedlemmar.vissa

konkur-potentiellaså låga priserhållerkommunförekomma attatt en
marknaden.frånstängs uterenter
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detNär allmänna konkurrensutsätter den produktionen kanegna
konkurrensproblem uppkomma till följd de ansvariga underskattatattav
de förberedelser krävs för framgångsrikt förändringsarbete.ett Isom
många fall har det saknats tydliga mål för konkurrensutsättningen och
vilka Spelregler skall gälla, till exempel principer för jämförelsersom
mellan anbud från privata företag och interna bud från egenregin. Om
den offentlige huvudmannen skall kunna bibehålla sin trovärdighet och
kunna upprätthålla intresset för konkurensutsättning hos företagen måste
dessa garantier för anbud och interna budatt externa påges prövas
objektiva och affärsmässiga förutbestämda grunder.

En grundläggande förutsättning för konkurrensneutral anbudspröv-en
ning den offentligaär redovisningenatt utformad så detär gåratt att

vilka kostnaderavgöra förknippade med olikaär alternativ.som

Om offentlig huvudman förespeglar privata företag det kommeren att
finnas framtida förtj änstmöjligheteratt infordra anbud på driftattgenom

viss verksamhet något skäl väljer avbryta upphand-av en attmen av
lingen på grunder inte angivna i förfrågningsunderlagetär kansom
konkurrensen på flera Tillstöras börja med blirsätt. antal företagatt ett

ändra sina planertvungna ochatt avveckla kompetens och resurser som
byggts för vinna anbudstävlingen. Vidare kommeratt det långupp att ta
tid för den offentlige huvudmannen återskapa förtroendet hos deatt
privata företagen lämnat anbud skulle vilja gå isom ut ettom man

skede och konkurrensutsätta verksamheten.senare

Konkurrensproblem kan uppkomma iäven samband med detatt
allmänna på olika stöd eller främjarsätt privat näringsverksamhet,ger
exempelvis inom för de arbetsmarknads- och regionalpolitiskaramen
stödprogrammen. Konkurrensen kan helt eller delvissättas spelur om

företag erhåller ekonomiskaett favörer inte kommer andra företagsom
till del. Ett exempel kommun någotär skäl går med påom en attav
sänka hyran för företag till nivåett understiger den marknads-en som
mässiga.

Konkurrenssnedvridande effekter kan följa beslutäven innefattarav som
fel eller försummelse vid myndighetsutövning och otillbörliga för-
faranden vid offentlig upphandling. I betänkandet redovisas några
typsituationer där agerande från förvaltningsmyndighetett kanen ge
upphov till konkurrensnedvridningar inte hålla isär sinattgenom
myndighetsutövande roll och sin roll offentlig näringsidkare.som
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Avgränsningar1.3

ochområdenvilkaidentifierapåhar inriktatsKartläggningen att
frånför konkurrenssärskiltnäringslivetbranscher inom är utsattasom

näringsverksamhetbedrivenoffentligt och privatskattesubventionerad
Kartläggningenmedför.dettakonkurrensproblemtypiskaoch vilka som

och förinkommit tillklagomålsärendenfrånutgår främst ut-som
Konkurrensverket.sammanställts och analyseratsräkningredningens av

ochallvarligastedepåerhållit indikationerDärigenom har vi mestatt
aktörer,offentligasituationerkonkurrensproblemenfrekventa näravser

på dentjänstersäljerför konkurrens,själva öppnautsattautan att vara
dragithar viprivata företag. Därutövermedmarknaden i konkurrens

klagomål bedömtsåterkommande ägavissa generella slutsatser somav
kvantifieringfullständigNågonför kartläggningen.relevans av

Ambitionenåstadkomma.möjligdock intekonkurrensproblemen är att
skall kunnautredningenunderlag förvarit fåhar i stället taattettatt

med detillför kommakrävstill vilka åtgärderställning rättaattsom
på marknaden.problem finnssom

betänkan-rad fonner. Iförekommer inäringslivetOffentligt stöd till en
till följdKonkurrensproblemstödfonner.det analyseras vissa av

utanförfallerexportkreditstödstatligtochbankstöd, jordbruksstöd
SvenskaföljakanKonkurrensproblemkartläggningen. attavsom

förintressebedömt saknaaktör har vioffentligkyrkan uppträder son1
motivet förifrågasättauppgiftinte vårdenna utredning. Det attär en

ochpå marknadeninverkanstödetsendaststödform sådan. Det ärsom
skall analyseras.marknadsaktörereffekter för andraeventuella som

gällande deoftalandstingkommuner ochdet gällerNär görs att
gällerkompetensbegränsningarfrån desystematiskt gör avsteg som

siglandstingellerkommunkommunallagen. Om görenligt etten
spekulativtinäringsverksamhet t.ex.olagligskyldig till bedriva attatt

marknaden kanpå denskattesubventionerade tjänstersyfte sälja öppna
Möjligheternakonkurrentföretag.för privatadetta ha betydelse attstor

begränsade.dockolaglig verksamhetmed sådankomma till ärrätta
kommunalbesvärlaglighetsprövningbl.a.Detta beror att av

beroendebeslutlandstingskommunalaellerkommunala är att enav
inom visssådan prövninglandsting begärellermedlem i kommun etten

överskridande deninnefattarkommunala åtgärdtid. Den ett avsom
verkställig-led iför övrigtkompetensen kankommunala ett renvara en
identifieras.kanbeslut intenågot överklagbartvilket innebärhet att

och landstingsanktioner kommunerfinns inga effektivaVidare mot som
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inte sig efter förvaltningsdomstolamasrättar domar och beslut.

Finansdepartementet har i departementspromemorian Kommunalt
domstolstrots och lagtrots förslag personligt målett vitesansvar iom-

laglighetsprövning Ds 1995:27 bl.a. föreslagit det införsom att ett-
personligt vitesansvar i mål laglighetsprövning dels vid trots motom
verkställighetsförbud dels vid utebliven eller otillräcklig rättelse av
upphävda beslut tidigare verkställts.som

1.4 Begreppen offentlig näringsverksamhet,
offentlig konkurrenssnedvridande prissättning
och offentligt konkurrenssnedvridande företags-
stöd

Några entydiga och exakta definitioner begreppen offentlig närings-av
verksamhet, offentlig konkurrenssnedvridande prissättning och offentligt
konkurrenssnedvridande företagsstöd finns inte. I det följande skisseras

bild hur begreppen har i den genomförda kartlägg-använtsen grov av
ningen.

OJYentIig näringsverksamhet
Med offentlig näringsverksamhet i första hand offentliganäravses
huvudmän staten, kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund
etc. och det allmänna ägande eller styrelserepresentationav genom
dominerade företag bolag, stiftelser etc. driver verksamhet av
ekonomisk eller kommersiell Verksamhet består inatur. som norm-
givning, myndighetsutövning och det allmännas övergripande föransvar
centrala samhällsfunktioner och planering faller utanför begreppet
offentlig näringsverksamhet. Till ekonomisk eller kommersiell verk-
samhet räknas vidare inte subventioner till hushåll och företag. Offentlig
serviceproduktion inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skolat.ex.
och barnomsorg påexempel ekonomiskutgör verksamhet. Traditionell
affärsdrivande offentlig näringsverksamhet, eldistribution,t.ex.som

och avloppsverksamhet, buss-vatten och jämvägstrafik exempelutgör
på verksamheter kommersiell I kartläggningen offentlignatur.av av
näringsverksamhet ingår sådan obligatorisk verksamhetäven t.ex.som
hälso-och sjukvård där det råder osäkerhet huruvida verksamheten faller
under begreppet företag undertaking i konkurrensrättslig mening.
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konkurrenssnedvridandeOffentlig prissättning
pricingunderprissättning predatoryekonomiska teorinI den utgör en
position påföretagstill förbättraprissättningsstrategi syftar ettattsom

går påStrateginkonkurrenterna.på bekostnadmarknaden attutav
på så slåkostnadstäckning förfullpriser underföretaget sättattsätter

bortaalla konkurrenterkonkurrenterna. Näreller skrämma bort ärut
under-kostnadssynpunkt kanrenodladFrånhöjer företaget priserna.

lägrepriserföreligga företagprissättning änärsätternär ett somanses
amerikan-enskild produkt. Demarginalkostnaden förden kortsiktiga en

svårigheternapå grundoch harska Areeda Turnerekonomema attav
marginalkostnadutläsa vadföretags redovisning använtärett somur

tillapproximationkostnadgenomsnittlig rörligbegreppet ensom
marginalkostnaden renodlade kost-från dennautgångspunktMed

bevisbörderegelfomiuleratAreeda ochnadsanalys har Turner somen
intepriserföretagdominerandeinnebär sätterettatt som gerom

genomsnittliga rörliga kostnadernatäckning för sina presumeras
priserunderprissättning. Allakonkurrensskadligföretaget tillämpa en

underprissättning.inte Detkostnadstäckning dockinte är ansessom ger
introduktionserbjudan-tillämparlegitimt företagtill exempel helt att ett
marknaden eller försig in påextrapriser förden, rabatter och attatt ta

pådominerande företagprodukt. Omintroducera ett svararen ny
fullpriserna undersänkakonkurrentens inträde på marknaden attgenom

konkurrensenfrämjardetta åtgärdkostnadstäckning kan somvara en
konkurrensbegränsande åtgärd.och nödvändigtvisinte en

konkur-med stödkunnaunderprissättning skallFör angripasatt av
missbrukrenslagen krävs underprissättningen utgör ettettatt av

Missbruketmarknaden.ställning på den relevantaföretags dominerande
eller försälj-någon oskäliga inköps-särskilt bestå i påtvingakan att
dominerandeMissbrukaffärsvillkor.ningspriser eller andra oskäliga av

missbrukatdet företagförbjudet och kan föranledaställning är att som
skadestånd. EG-konkurrensskadeavgiftställning får betala såvälsin som

under-definierat vads.k. AKZO-falletdomstolen har i det ärsom
redovisas i kap. 5.rättsfalletprissättning i konkurrensrättslig mening

företaginnebärutgick från kostnadsregelDomstolen att ettomsomen
genomsnittliga rörligasinapriser inte täckning försätter som ger

Omunderprissättning.företaget tillämparkostnaderna ettattpresumeras
konkurrent kansyfte elimineraföretags prissättning har ävenatt ensom

lAreeda l-lawardRelated Practices, LawPredatory Pricing andTumer:
Review 1975
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pris högre den genomsnittligaett är rörliga kostnadenän lägresom men
den genomsnittligaän totala kostnaden missbruk denutgöra ettanses av

dominerande ställningen. I konkurrenslagen uppställs inte något krav på
uppsåtligt handlande ställning.:det gäller missbruk dominerandenär av
Det den typiskt konkurrensskadligaär effektensett avgörandeärsom
för bedömningen.

Om kravet på marknadsdominans på den relevanta marknaden såväl
geografiskt produktmässigt uppfyllt kan underprissättningärsom i

angripas medprincip stöd konkurrenslagen det frågaäven ärav om om
offentlig näringsverksamhet. Det kan dock gällande närings-göras att
verksamhet inte har kommersiellt vinstsyfte, kommunalettsom t.ex.
näringsverksamhet, inte kan träffas förbudet underprissättningmotav
eftersom missbruk dominerande ställning förutsätter syfte nåett attav
marknadsm akt för kunna tillskansa sig monopolvinster.att Enligtsenare
Konkurrensverket kravet på kommersiellt vinstsyfteutgör ofta ett
avgörande hinder för underprissättning offentlig aktör skallatt av en

åtkomligt med stöd konkurrenslagen. Frågan emellertid intevara ärav
prövad i svensk eller internationell domstol.

Den exakta juridiska och ekonomiska innebörden begreppet offentligav
underprissättning används i direktiven oklar. Det uppenbartär ärsom

de problem beskrivs i direktivenatt bara till viss del kan fångassom
det kan definieras underprissättning i konkurrensrättsligupp av som som

mening. Vid kartläggningen har i stället begreppet offentlig konkurrens-
snedvridande för fångaprissättning konkurrenssned-använts att upp
vridande beteenden offentlig huvudmannär priser intesätteren som ger
täckning för samtliga kostnader åtgår för producera ellerattsom en vara
tjänst. Marknaden bli för störning denutsattpresumeras oavsetten om
offentlige huvudmannens marknadsandel eller liten. Något kravär stor
på syfte eller avsikt marknaden uppställs inte.störa Däremotatt
förutsätts den konkurrenssnedvridande prissättningenatt har vissen
varaktighet och ekonomiskt märkbar effekt.ger en

Enligt förarbetena till konkurrenslagen det inte möjligt attanses vara
ingripa konkurrensbegränsningarmot direkt och avsedd effektärsom en

lagstiftning denna3.eller ofrånkomlig följd Exempel på dettaav en av

zProp.199293256 86s.

3Prop.199293256 70s.
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upphovsrättvarumärkesrätt,immaterialrättema patenträtt,de s.k.är
landstingutsträckningvilkenmonopol.rättsliga Islags ettutgör ettsom

ochdirektkommunallagenåberopakommun kaneller ensomen
konkur-vidlagstiftningföljdofrånkomligavsedd effekt eller aven

vår kart-fastslaget. Irättsligtprissättning interenssnedvridande är
begränsade detta.vi inte käntläggning har avoss

företagsstödkonkurrenssnedvridandeOffentligt
iantingensubventionnågon slagsinnefattar regelOffentligt stöd som

frågandetlån, dvs.subventioneratbidrag eller ärform enomav
individer ellertillhuvudmanoffentligfrånekonomisk förmån riktad en

ekonomisklikvärdignågoninte mot-företag, motsvaras avsom
regelmässigtanvändsSkattesubventionerfrånprestation mottagaren.

olika ellerkonsumtionproduktion ochmedel främjaett att varoravsom
utbildning,sjukvård,läkemedel,områden såsominom radtjänster en

kollektivtrafik etc.

vissastärkatillsyftar vanligennäringslivetstödgivning tillOffentlig att
Även stödetkonkurrenskraft.företagsgrupperseller vissaföretags om

exempel i formtillnackdel,balanseraförhar utfonnats att aven
fårstödetrisk föri regellokalisering, finns att enenogynnsam

uppkommerKonkurrenssnedvridningeneffekt.konkurrenssnedvridande
ifrågavarandeförkrävsvadl stöd uppvägaattär större änett somom

vissabarasådimensionerasellerstödetnackdel 2 attavgränsasom
stöd-aktuelladenfår delbehöva stödde skulleföretag avav som

formen.

konkurrenssnedvridandeoffentligtbegreppetkartläggningen harI
önskvärdaickeden formfångaförföretagsstöd använts att avupp

konkurrenssnedvridningar ovan.angessom

konkurrensför-snedvrideroffentligt stödRomfördragetEnligt är son1
undermarknadenoförenligt med denhållandena inom EU gemensamma

snedvridariskerarsamhandelseffekt, dvs.harförutsättning stödet attatt
användsEG-rättenmellan medlemsländerna. Inomhandeln termen

landstingochkommuneroffentligastatsstöd andraäven organ sommen
extensivtmycketkan tolkasStatsstödsbegreppetregelverket.omfattas av

ochtill privataindirekta bidragdirekta ochdå inte baraoch inbegriper
Även fullmäktige ibeviljasanslagoffentliga företag. enavsom

bedrivs iverksamhetkommunaloch utbetalas tillkommun somen
kancampinganläggning,hotellrörelse ellerförvaltningsfonn t.ex. enen

till företagStödinte förbjudet.statsstödräknas statsstöd. Allt ärsom
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godtas till exempel den privata sektorn inte kan tillgodose markna-om
dens behov eller konkurrensen på marknaden inteom anses vara
tillräcklig. Individinriktade stödåtgärder, exempelvis arbetslöshets-
understöd, kommer normalt inte i konflikt med EG:s statsstöds-sett
regler. Detta kan lite förenklat grunden för vilka formersägas utgöra av
stöd och subventioner godtas respektive vilka träffassom som av
statsstödsreglemas förbud.

1.5 Arbetets uppläggning och inriktning

Kartläggningsarbetet har genomförts på flera olika plan. En väsentlig del
kartläggningen har varit få underlag för beskriva huvudlin-att ett attav

jema i det omfattande förändrings- och förnyelsearbete ägersom rum
inom den offentliga sektorn kap 2. De strukturella förändringar som
skett och sker i den offentliga sektorns serviceproduktion viktigär en
bakgrund till uppkomsten de konkurrensproblem iav som anges
direktiven.

För få bild hur konkurrensproblem iatt mellan denmöteten av
offentliga och den privata sektorn gestaltar sig i andra länder har vi
företagit begränsad internationell utblick. Studieresor har företagitsen
till våra nordiska grannländer, Storbritannien och Tyskland. Vi har även
sammanträffat med företrädare för EU-kommissionen därvidsom
redovisat sina tolkningar relevanta regler i EG-rätten. Erfarenheternaav
från dessa aktiviteter redovisas i kapitel

Konkurrens medel uppnå samhällsekonomisk effektivitet ochett attsom
vilka samhällsekonomiska förluster uppkommer konkurrensensom om
inte fungerar inom såväl den offentliga den privata sektorn beskrivssom
i kapitel

En betydelsefull del kartläggningen den redovisning och analysärav
i vilken mån gällandegörs rättsregler offentligsom styrav som

näringsverksamhet, offentlig upphandling och offentlig stödgivning
täcker in de aktuella konkurrensproblemen kap 5-7.

Med utgångspunkt från bruttoredovisning innehåller ett storten som
antal exempel på klagomål redovisats Konkurrenskommissionen,som av

4Allgårdh m.fl., EG och EG-rätten 279s.
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Konkurrensverket,FöretagarnasRiksförbund,Industriförbundet,Sveriges
Åkeriföreningen vi försöktm.fl. harFastighetsägareförbund, att

upplevernäringslivetbranscher inomområden ochidentifiera vilka som
skattesubventioneradfrånkonkurrenssärskilt försig utsattavara

typiskaoch vilkanäringsverksamhetprivat bedrivenoffentligt och
medför kap 8.dettakonkurrensproblem som

ställning tillochanalyseralämpligthar inte bedömt detVi taattvara
subventioner. Dettaunderprissättning elleroffentligenskilda fall voreav

domstolsväsendetKonkurrensverket ochprövningföregripa denatt som
har företa.att

genomgångsystematiskKonkurrensverket utförtPå vårt uppdrag har en
påsubventionerunderprissättning ochoffentligärenden omav

Konkurrensverketssammanfattningmarknader.konkurrensutsatta En av
redovisas i bilagahelheti sinkapitelfinns i 8.4. Rapportenrapport

Konkurren-urvalpå grundvalMaria harEkon. dr. Bengtsson ett avav
aktörerberördaintervjueroch kompletterandesverkets ärenden av

kunskapen defördjupai syftevetenskaplig studiegenomfört att omen
offentlig ochmellankonkurrensstömingarkan leda tillprocesser som

finnsstudiesammanfattning Bengtssonsnäringsverksamhet. Enprivat av
redovisas i bilagahelheti kapitel Studien i sin8.5.

Konkurrensverketssammanfattas dessutomkapitelI 9 rapporter om
offentlig sektorsambruk ikostnadsredovisning,kommunal samt
konkurrensneutralitet.åtgärder för ökadnäringslivetoffentligt stöd till -

ochkartläggningengenomfördabedömning densammanfattandeEn av
ochredovisas i kap. 11.och förslag 10våra överväganden

har vioch förslagövervägandenfaktaunderlag till vårafåFör att ett
landsting,företag, kommuner,för privataanträffat med företrädaresamm

inkommitharorganisationer. Därutöverstatliga myndigheter och ett
förslag.synpunkter ochantal skrivelser med

offentliguppgifterSCB bidragit medStatistiska centralbyrån har om
Någotområden.olikanäringsverksamhet inomrespektive privat

konkurrens-fullständig kvantifieringförstatistiskt underlag aven
rådadärförviss osäkerhet kaninte gjorts. Enproblemen har sägas om

samhällsekonomiska be-exaktakonkurrensproblemensde aktuella
frambilddenVi dock övertygadetydelse. växt ettär att so111somom
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resultat kartläggningsarbetets olika delar tillräcklig förärav ett
ställningstagande till behovet vilka åtgärder behövs för attav som
komma till med de redovisade konkurrensproblemen.rätta

1.6 Frågans tidigare behandling
Konkurrensproblem till följd offentlig näringsverksamhetattav
underprissätts eller privat näringsverksamhet helt eller delvisatt
subventioneras med offentliga medel har ifråga den kommunala ochom
landstingskommunala sektorn utförligt behandlats Konkurrenskom-av
mittén. I delbetänkandet Konkurrensen den kommunala sektorninom
SOU 1991:104 föreslogs kommuner och landsting skulle tillåtasatt att
under vissa villkor få bedriva uppdragsverksamhet i andra kommuner
och landsting. förutsättningEn för detta motsvarande verksamhetattvar

kompetensenlig i den kommunen eller landstinget ochvar attegna
upphandling ägde i fri konkurrens. Vidare skulle uppdragsverk-rum
samheten särredovisas och resultatet den särskilt i årsredovis-av anges
ningen.

Konkurrensmyndigheten skulle inom för konkurrenslagstiftningenramen
ha möjlighet kontrollera kommuns elleratt landstingsatt ett externaen
uppdragsverksamhet bar sina kostnader och således inte varaktigtegna
subventionerades underprissättning.genom

Beträffande kommunalt stöd till näringsidkare ansåg kommittén s.280
sådant stöd kan allvarligt marknadensatt funktionssätt.störa Bl.a av

detta skäl borde kommunerna restriktiva med överhuvudtagetattvara
stöd. Kommittén anförde vidare:ge

Om kommunen det motiverat särskilt stöd föratt ettanser attvara ge
upprätthålla viss servicenivå bör det i generella fonner, dvs. allaen ges
näringsidkare erbjuder allmänheten den aktuella servicen skallsom
kunna få del stödet. Om kommunen säljer mark för affärs- ellerav
industriändamål och det inte finns några kvantitativa restriktioner bör
alla företag ha möjlighet köpa mark och de bör betalaattsamma samma

Ävenpris. detta inte möjligt, därförär kommunenstex.om att
markinnehav begränsat inom visstär område eller lokal bara kanett en
hyras till företag, det angeläget konkurrensaspektenut ett är beaktas.att
Kommunen bör därför i sådana fall sälja marken eller hyra lokalernaut
till högstbjudande efter tävlan.öppenen
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bliprinciper kandessatillämpar attkommunenkonsekvensEn attav
kan kommaservicehuspåfotvård attbedriverföretag ettt.ex. ett som

någotemellertidkonkurrenter. Dettasinalokalkostnad ärlägre änen
haftharföretagallaförutsattgodtas,kunnabör att sammasom

principerdesåledesVianbudstävlingen.imöjligheter delta attatt anser
upphandlingsbe-finns iaffärsmässighet,ochkonkurrens somom
uthyrning.försäljning ochvidbör tillämpasstämmelsema, även

förformernaochföretagstöd tillkommunförRätten att geen
i konkur-regleralämpligtintefrågabidragsgivningen är attär somen

kommunallagensmednaturligti ställethörrenslagen. Den samman
dessaKommitténkompetensen.kommunala attdenregler anserom

inriktatindividuelltkommunsåregler bör tillämpas ettatt gerenom
verksamhet,vissförnäringsidkare attstöd till t.ex. mangenomenen

anläggningar,lokaler ellerupplåtermark ellererbjuder att mangenom
tävlan.efterbör skedetta öppenen

KommunalLokaldemokratikommittén,delbetänkandeI upp-ett av
landstingkommuner,föreslogs1992:128dragsverksamhet SOU att

dvs.uppdrag,utföraskulleförsökföretagoch kommunala rätt attges
förtill riskenmed hänsynBl.a.marknaden.på densälja tjänster öppna

skulleuppdragsverksamhetenkonkurrenssnedvridningar förutsattes att
självkost-tillämpningstriktgrund. Enaffärsmässigbedrivas av

kommunaladeunderprissättningleda tillskulle kunnanadsprincipen av
ff.tjänsterna s.25

inomarbetsgrupplagstiftning. Entill någoninte lettFörslaget har ännu
Kommunaldepartementspromemorianihar däremotcivildepartementet

myndighetsutövningsamverkankommunalochuppdragsverksamhet om
bedrivaskall fåaktiebolagkommunalaföreslagit1995:13Ds att

områden.geografiskasinakollektivtrafik utanför

Medaffärsmässigt.bedrivasverksamhetenskallEnligt förslaget
affärsmässigföretaget tillämparbl.aaffärsmässighet att enavses

påi grundenbyggerprissättningaffärsmässig attprissättning. En
prissättningenivinst,vissbl.a. skallverksamheten att mangenerera

vinst-Vilkenavskrivningar.ochrisktagandevisstkalkylerar med
tillfällenolikavidavskrivningarvilka ärrisk ellermarginal, vilken som

högifaktorernanämndainte givet. Demed äraffärsmässigt räkna äratt
detvidmarknadssituationenbranschpraxis ochberoendegrad avav

göras.skalldå prissättningentillfälle
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Enligt förslaget får kommun eller landsting inte stödjaetten upp-
dragsverksamheten på sådant den fria konkurrensen hämmassättett att
eller i övrigt vidta konkurrensbegränsande förfarande. De åtgärderannat

sådana kan angripasär med stöd konkurrenslagen. Isom avses som av
bolagets redovisning kostnaderna, intäkterna och resultatet av upp-
dragsverksamheten redovisas särskilt. Av redovisningen skall framgå om
subventioner eller andra ägartillskott förekommit. Kommittén föreslår
dock inga detaljerade redovisningsföreskrifter.

I departementspromemorian Avgifter kommunal verksamhetinom -
förslag till modifierad .vjälvkostnadsprincip Ds föreslog1993:16 en
arbetsgrupp tillsatt dåvarande civilministem komplette-som var av en
ring till kommunallagen innebörd kommuner och landstingattav om
bedrev näringsverksamhet på marknad med fungerande konkurrensen
skulle den drivas på affärsmässiga grunder, redovisas särskilt och inte
få understödjas på sådant den fria konkurrensensätt hän1mades.att
Förslaget ledde inte till lagstiftning bl.a på grund frågan be-attav
dömdes ha konkurrensrättslig och generell giltighet.en mer

Näringsutskottet har i betänkandet Särskilda konkurrensregler för
lantbruket l99394:NU 23 uttalat det angeläget olikaäratt att
offentliga stödåtgärder utfonnas så de inte snedvrider konkurrensenatt
mellan olika företag.

departementsproinemorianI Anbudskonkurrens vid offentlig produktion
Ds 1992:121 behandlades frågan underprissättning i offentligom
verksamhet. I promemorian s.97 ff dylika kostnads-attangavs
relaterade felaktigheter har samband fleramed aspekter.

Dit hör bristande kostnadsmedvetande många håll. Man iblandgör
helt enkelt inte klart för sig egenregin bör stå för andelt.ex. att en av

viss kostnad eller viss overheadkostnad. Exempelvis kan deten av
handla egenregin kostnad får disponeraatt utanom gemensamma

lokaler och utrustning. kanDet ocksåtyp sig felaktigaresurser, röra om
fördelningsnycklar Till detta kommer det finns brister iatt storam.m.
de kommunala redovisningssystemen. Bristerna kan både leda till
bristande kostnadsmedvetenhet och utebliven kostnadstäckning,
omöjliggöra rättvisa jämförelser mellan egenregins och privatas anbud

hindra insyn och kontroll utifrånsamt för prövning bl.a.av om
principen affärsmässighet i det enskilda fallet upprätthålls i0111
praktiken eller ej. På konkurrensutsatt marknad kan detta leda tillen att
egenregin statlig eller kommunal- avsiktligt eller oavsiktligt under--
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underprissättningsådanföretagen. Enprivataskada för detillprissätter
därförjustbevis,leda iomöjligeller attmycket svårkan attvara

iErfarenheternabrister.grundläggandeharredovisningssystemen
språk jfr dettydligttalarMarknadsdomstolenrättstillämpningen i ett

uppställas.behövaskullesärredovisningTeleverksärendet. Kravs.k.
sida ikommunsmyndighet ellerstatligUnderprissättning från enenen

konkurrenslagensnuvarandeunder denkan fallanäringsidkarroll
dock mycketberörtsBevissvårighetemamissbruksbestämmelse. är som

knappastkartellförbudetkommerkonkurrenslagenomfattande. denI nya
upphandlandeellerkommunenmellanpå avtaltillämpligtbli t.ex.att en

avtal iinteföreliggerenheten. Härutförandedenenhet samt
endaåterstårDårättssubjekt.friståendemening ellercivilrättslig som

kartellförbudet inteprissättning,sådanangripa närmöjligheten att en
dominerandemissbrukvia förbudetgågår tillämpa, motattatt av

maktgradtillräckligdockställning krävssådanställning. För avenen
konkur-ställning idominerandesådanmarknaden. Enlokaladenöver

Ävenha.allskommundockmening behöverrensrättslig t.ex. omen
i detgå fridådenkommerunderprissättafortsätterden att nyaatt

lagsystemet.

medförklaradesfortgåunderprissättning kanoch kommunalstatligAtt
lättrörligtsaknarallmänhetienhetenunderprissättandeden ettatt

riskkapita-skulleföretagprivatunderskottet täcks. Hoskapital, dvs. ett
på siktinteunderprissättningbeståendevidorganisationenlet gå somur
vinst-sådanEnförlusterna.överstigervinstmedel somgenererar

detuppnås två Den ärprincip bara attgenerering kan i vägar. ena
marknad därmonopolskyddadocksåtillgång tillharprivata företaget en

Överskottet kanmarknadsmakten.grundhögt prisdet kan förta av
konkurrensutsattadenpåprissättningenkorssubventionerasedan

syftevinstgivandeövergripande,då förskermarknaden. Detta ett -
finansiellsiganvändaandrakanske ökad volym. Det ärsättet att av

mindreslåsyfteförlust, iprodukter medsinaprissättastyrka för attatt
däreftervederbörandeförutsättermarknader. Dettakonkurrenter attur

förprisnivånhöjakanföretagetmarknaden, så attmaktenhar över att
vinst.tillförvandla demochförlusternakompensera

belysautreda,möjligheterpraktiskahaansåg sig inteArbetsgruppen att
ifrågakunde kommafrågeställningarallaoch analysera omuppsom

konkretaNågraunder-prissättning.offentligochredovisningssystem
promemorian.därför iinteförslag lämnades

ingripandelagförslag tillmed199394:35propositionregeringensl om
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otillbörligt beteendemot avseende offentlig upphandling s.33 f
uttalades dock följande infonnation underprissättning:som om

I det praktiska konkurrensfrämjande arbetet har klagomål sådanom en
icke kostnadstäckande prissättning från offentliga upphandlares sida
varit särskilt vanliga. Bedömningen i promemorian det knappastär att

meningsfulltär diskutera någon fonnatt särskilt förbud motav
underprissättning så länge det saknas redovisningssystemsom som
medger effektiv kontroll i det enskilda fallet förbudet efterlevs.en attav
Konkurrensverket har pekat på de bevissvårighetema vid tillämp-stora
ningen konkurrenslagstiftningen på fall påstådd underprissättning.av av

När det gäller frågor underprissättning torde det beträffandeom
offentliga aktörer ofta handla vad kan kallas subventionsström-om som

dvs. underskott i vissett produktion täcksmar, medel tillförsattgenom
från håll, vadannat än utomlands kallas predatory pricing.mer som
Sistnämnda uttryck innebär företagnännast använder prissätt-att ett
ningen medtävlare för beröva111ot dem derassom marknad-vapen att
sandelar. Metoden för detta aggressiv prissättningär under självkost-en
naden och till förlust för prissättaren. Syftet eller effekten är att
finansiellt mindre uthålliga konkurrenter slås Metoden blir förut. ett
privat företag uppbyggt påär rörligt riskkapital ekonomisktettsom
möjlig och meningsfull endast den prissättaren marknadsmaktom ger

därefter höja prisetatt och i efterhand kompensera tidigare förluster,
sedan de finansiellt konkurrenterna fallit bort.svagare

För sådan makt förutsätts medtävlare inte kanen att sig in påtanya
marknaden. Alternativt täcker prissättaren förlusten över-genom
prissättning på marknad där denne redan har makten. Deten över-
gripande syftet med operationen i fallär långsiktigt ökadvarten
lönsamhet.

Offentliga aktörers prissättningsbeteenden detta slag täckningsamtav
underskott i rörelse korssubventioneringav torde igenom m.m.

allmänhet andrastyras överväganden de långsiktigtän ökadav rörsom
vinst. Inte desto mindre skadar beteendena de privata företagen på ett
ibland allvarligt Såsom framgårsätt. departementspromemorian Dsav
1992:121 täcker otillbörlighetsbestämmelsen inte situationen med
underprissâttning, säljarbeteendeär och inteett beteendesom ett
avseende upphandling.

Speciella överväganden med hänsyn till samhällsekonomins och
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offentligdennabehövakanintressen typkonsumenternas ägnas av
svårvisat sighar denrättstillämpningpraktiskunderprissättning. I vara

grundpåbaraintekonkurrenslagstiftningen,stödmedhantera avatt av
med bättrearbeteterfarenheterkan bl.a.bevissvårigheter. Här av

aktualiserasvidarekanbetydelse. Det attredovisningssystem vara av
till desshänsynmedsärskilt,underprissättningfråganpröva om

nuvarandetillkopplingensådanangelägenhetsgrad oavsettsom
redovisnings-metodik.bristfälliga

budochupphandlingarAvbrutna internadepartementspromemorianI
skulleLOUupphandlingoffentliglagen1994:83 föreslogsDs att om

affärsmässighetpåkrav närbestämmelsermedkompletteras enom
upphandlingsförfarande. Enligtpåbörjatenhet avbryterupphandlande ett

affärs-på ickeupphandlingavbrytabeslutförslaget skulle att enom
anbudsgivareskadestånd förtillmedförakunnamässiga grunder rätt

upphandlingen.deltagit isom

KommunalLokaldemokratiutredningentillutredningsrapportI en
och kommente-redovisas1993:112SOUDanmarknäringslivspolitik i

tillstödkommunaltrörandeenkätundersökningarresultatet avras
följande:enligtdessasidan 135sammanfattar påUtredarennäringslivet.

flestaframgår deenkätundersökninglokaldemokratikommitténs attAv
främjaallmäntsyfteåtgärder ibeslutatoch landstingkommuner attom

ellerlämnarlandstingochkommunerfjärdedelochnäringslivet, aven
delmöjligtnäringsidkare. Dettill enskilda atthade lämnat stöd är aven

tillekonomiskt stödgivitsysselsättningsskäldessa kommuner av
nödvändighindratdetsådantpåenskilda näringsidkare sätt attett en

strukturomvandling. Ettönskvärddänned försvåratochsanering en
kommunal-ansågnäringslivssekreteramaresultat attintressant ....är att

ochnäringspolitik,för kommunernasnågra hinderinnebarlagen inte
bestämmelser.kommunallagensdärmed ändravillemindre hälftenän

kompetensreglemaändringanfördes attskälenEtt mot varsomav
dåVarförnäringsidkare.enskildatillstödredankommunerna vargav

förelåg medändårestriktionerlätta deförinte intresset större att som
medvetenalltidinteKanskekommunallagenden äldre omvar man

framgårundersökningkommunförbundetsgällde. Avvilka regler som
områdetnäringspolitiskapå detderaskommunerna attatt ansvaranser
områdetpåökadei derasavspeglasnågothar ökat, engagemangsom

kommunförbundetfrånintryckallmäntl980-talet. Ettbörjansedan av
börjarnäringslivettillsubventionemakommunaladock deär nuatt

minska.
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Enligt ESO-rapport Företagsstödet Vad kostar det egentligen Dsen -
1995: 14 har kommunerna och landstingen direkta kostnader förstaten,
företagsstöd på i genomsnitt omkring 50 miljarder kronor år.per
Företagsstödet företagens samlade inbetalningar socialamotsvarar av
avgifter. Företagsbeskattningen inbringar endast tredjedel vaden av
företagen erhåller företagsstöd. finnsDet vissa vetenskapligasom
studier visar effekterna företagsstöd små och iblandatt ärsom av
negativa. En bidragande orsak olika stödåtgärder ofta har fleraär att
mål samtidigt. konkurrenssynpunktUr har företagsstödet kommit att
ifrågasättas på den grunden vissa företag får tillgång till stödatt som
stärker konkurrensfönnågan konkurrenter inte får någotgentemot som
motsvarande stöd. Enligt ESO-rapporten målen för företagsstödet oftaär

formulerade. samhällsekonomiskt rationella målvagt blandas inte sällan
med politiska mål.

I konstateras vetenskapliga studierrapporten visar på effekteratt svaga
företagsstöden. samhällsekonomiskt negativa effekter konstaterasav

oftast för de konserverande stöden subventionerar produktion ellersom
håller företag vid liv hade gått i konkurs. Omsom ettsom annars

företagsstöd inte knutet direkt till måluppfyllelsenär kan stödet ibland
leda till negativ effekt. Ett exempel på detta investerings-ären ettom
stöd, syftar till skapa arbetstillfällen, i själva verket minskarattsom
sysselsättningen företagen investerar på minskaratt sättettgenom som
behovet arbetskraft.av

Den samhällsekonomiska vinsten företagsstöd uppkommerettav om en
verksamhet inte hade tillkommit stöd ochstartas stödetutansom om ger
upphov till vinster utanför företaget, spridning teknikt.ex. genom av ny

ökad konkurrens stimuleraratt produktivitetsutvecklingengenom en
eller bättre utnyttjande samhällskapital i olika fonner.av

Företagstödets samhällsekonomiska kostnader består enligt rapporten av
fem poster:

1 skatterDe används för finansiera stödet upphov tillattsom ger
effektivitetsförluster i form minskade motiv för investera ochattav

Överföringamaarbeta. i sig inte någon samhällsekonomiskutgör
kostnad.
2 Myndigheter har kostnader för administrera stödet.att
3 Företagen har kostnader för ansöka stöd, effekteratt avrapporteraom
m.m.
4 Stödet kan ha negativa bieffekter inom företaget, verksam-t.ex. att

2 15-1086



i balansKonkurrensInledning 1995:105SOU34

påverkasLönebildningen kanbidragsmöjlighetema.heten efteranpassas
subventioneradekonkurrenskraft försämras. Denföretagetsså att

miljöeffekter.till negativaverksamheten kan upphovge
Effektivareutanför företaget.biverkningarStödet kan ha negativa5

anställda.minska antaletvarje fallslås eller måste ikonkurrenter ut

för civilautnyttjandefredstidautredningendelbetänkandeI ett omav
Civilt brukförsvarsändamål,förändamål avsedda avresurserav

nöd-försvarsmaktensföreslåsSOU 1995:29,försvarets attresurser
utnyttjaskunnautsträckning skallsjuktransporthelikoptrar ioch större

sjukvårdshuvudmännen. Förrespektiveräddningstjänsten att omav
helikopter-för civilamarknadenkonkurrensenmöjligt undvika att

priserskallförsvarsmaktenföreslåssnedvrids ta utatttransporter
vilketoavsettUtredningen konstaterarsjälvkostnaden.motsvarande att

för privatakonkurrenssituationen detillämpar tordepris Försvarsmakten
också Försvars-konstaterarpåverkas. RRVföretagen komma attatt om

konkurrenstrycketkanaktör på marknadengårmakten in som en ny
motsvarandeprisEftersomväljer.beroende på vilket prisöka, ettman

verksam-förenade medalla kostnadersjälvkostnaden innebär äratt som
konkurrensneutraluppfattasdet kunnaheten täcks borde som en

branschen framförtförföreträdaresammanhang harprissättning. I olika
privatavillkorlikainte konkurrerarFörsvarsmaktenatt som

emellertid inte självklart.med lika villkorföretag. Vad ärsom menas
så dekalkylersinaFörsvarsmakten skall justerapåKrav attatt

särskiltkonkurrensskältorde intenormalföretagetsmotsvarar varaav
utredningför i sinförekommande. RRVvanligt även ett omresonemang

meningUtredningensskall justeras.i så fallvilka kostnadsposter som
självkostnad förFörsvarsmaktensbaserad påprissättningär att en

konkurrensa-grundläggandemedförenlighelikopterverksamheten är
eventuelltunderprissättning. Detbetraktasoch kan intespekter som

samband med Försvars-uppstår ikonkurrenstryckhårdnande attsom
itorde därförhelikoptertransportmarknadenmakten träder

helhet.samhälletkaraktär förpositivhuvudsak somvara av



2 Bakgrund

I detta kapitel tecknas huvudlinjema i de omfattande strukturella
förändringar sker i den offentliga sektorns serviceproduk-som
tion. Detta förändringsarbete till del betingat denär stor av

Ökadeoffentliga sektorns finansiella kris. behov service inomav
till exempel äldreomsorg och barnomsorg i kombination med
minskade har skapat förändringstryck med krav påettresurser
ökad produktivitet och effektivitet i offentlig produktion. Olika
statliga myndigheter, kommuner och landsting har valt olika
lösningar beroende på skiftande förutsättningar. När det gäller
förändringar inom varje huvudmans ansvarsområde kan tre
huvudlinjer skönjas: privatisering, marknadsorientering av
myndigheternas verksamhet t.ex. försäljning överskottskapa-av
citet på den marknaden ochöppna övergång till alternativa
driftfonner t.ex. bolagsbildningar och anlitande entreprenörerav
för drift offentlig service. Den offentliga sektorns finansiellaav
problem har medfört olika offentligaäven huvudmänatt sam-
verkar i privaträttsliga former t.ex. interkommunala bolag och
offentligrättsliga fonner t.ex. kommunalförbund för därige-att

uppnå stordrifts och samdriftsfördelar. kapitletI redovisasnom
olika fomier företagsstödäven bl.a syftar till stimuleraav attsom

till nyföretagande, forskning och utveckling och branschinriktade
stöd, exportfrämjande stöd, arbetsmarknadspolitiska stöd och
regionalpolitiskt motiverade stöd. I kapitlet redovisas den
verksamhet bedrivs inom Samhallkoncemen.som

2.1 Strukturella förändringar inom den
offentliga sektorn

2.1.1 Den offentliga sektom

Sverige har med internationella mått offentlig sektor. Staten,storen
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till-företagenkommunalaoch delandstingenkommunerna, svarar
sysselsättningen. Dentotalatredjedel denomkringför avensammans

arbets-totaladencirka 26sysselsätterkommunala sektorn procent av
medsjunkitharlandstingochi kommunersysselsattakraften. Antalet

till1994uppgick i slutetoch1990-taletunderprocent000 10111 av
personers. enligtkommerinkomstersektornsoffentligaDen037 0001

miljarderuppgå till 1048,9beräkningarkompletteringspropositionens
UtgiftemaBNP.61,2under 1996. Dettakronor procentmotsvarar av

66,4vilketkronormiljardertilluppgå l138,4beräknas motsvarar
År konsumtionoffentligforkostnadernauppgick1995BNP.procent av

vilketkronormiljarderomkring 479investeringar tilloch motsvarar
BNP.knappt 30 procent av

byggtstill delvälfärdssamhället har attmoderna utDet stor genom
reformerochuppkommitbehovhandefterstatsmakterna, nyanyasom

elleradministrerauppgiftmedmyndigheterbeslutats, inrättat attnya
ilandstingenochkommunernagivitreformarbetetövervaka samt

offentligadengenomförandet. Närpraktiskaför detuppgift att svara
reformer inombeslutadecentraltföljdbyggdesservicen ut avsom en

funktionshindrade,sjukvård, äldreomsorg,hälso-och omsorg om
fåetc.fanns detskolan, barnomsorgenutvecklingsstörda,psykiskt

iskulle drivasverksamhetenoffentligainvändningar denatt egenmot
hundratals årsedanMyndighetsfonnenpersonal.regi och med varegen

offentligrättsligaverksamheten.offentliga Dendenbeprövad form fören
kontroll.och Detstyrninginsyn,fördelar i frågaregleringen omgav

för kommu-långtgåendeoch dethuvudmannaskapetoffentliga ansvaret
service ansågskommunalanvändarelandstingoch gentemot avner

kanmyndighetsfomi. Detdriftskäl för i även nämnastillräckligautgöra
fannstalet1980till slutetefterkrigstiden och framunder enatt av -

skulleverksamhetoffentligskattefmansieradövertygelsestark attom
offentligadrivas organ.av

enskildaursprungligenstartadesverksamheterkommunalaMånga som
doneradesmedelavsevärdadetid kaninitiativ. äldreI nämnas avsom
undervisning,ändamål såsomallmännyttigaolikaförprivatpersoner

tidslag. Underolikabarmhärtighetsinrättningarochsjukhus senareav
idärefter inkorporeratsverksamheterdrivitfolkrörelserhar som

ochkultur-driftpå dettaExempellandstinget.ellerkommunen är av

sRegeringens kommunalainom denUtvecklingen199495:220,skrivelse
sektorn 6s.
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fritidsanläggningar, bibliotek, samlingslokaler, bamstugor, mödravårds-
centraler m.m.

2.1.2 Förändringstrycket

Inom den offentliga sektorn pågår omfattande förändringsarbete.ettnu
Utöver renodlad privatisering går utvecklingen ökad marknadso-mot
rientering och konkurrensverksamhetsformer med inslag Pånya av

tid kan det främsta motivet för förändringsarbetetsenare sägas attvara
kommunerna, landstingen ochstaten, andra offentliga måsteorgan

tillgodose medborgarnas behov och krav på god offentlig serviceen
med krympande ekonomiska Möjligheterna täckaatt gapetresurser.
mellan inkomster och utgifter upplåning, skattehöjningar ellergenom
utförsäljning offentlig egendom begränsade.ärav

För del har handlingsutrymmetstatens minskat dramatiskt. Med ett
budgetunderskott på omkring 213 miljarder kronor för budgetåret
199596 och statsskuld på 1565 miljarder kronor prop.199495:l50en

det nödvändigtär samtliga offentliga åtaganden.att ompröva För fåatt
balans i statsbudgeten krävs de statliga transfereringssystemen,att som
omfördelar mellan hushåll, företag och kommuner skärs ned.resurser
De statliga förvaltningsmyndighetemas och de statligt ägda företagen
måste också räkna med ytterligare neddragningar.

Kommunerna och landstingens ekonomi har försämrats attgenom
statliga bidrag urholkas till följd inflationen och det kommunalaattav
skatteunderlaget har minskat. Enligt Kommunförbundet minskade de
reala skatte- och statsbidragsinkomstema med omkring ll procent

1995.7mellan åren 1992 och Trots efterfrågan på kommunal serviceatt
ökade minskade kostnaderna för kommunernas ordinarie konsumtion
utbildning, barn- och äldreomsorg m.m. med åtta mellan 1992procent
och 1995. Kostnader för socialbidrag och arbetsm arknadsåtgärder ökade
dock under period vilket innebar kommunernas totalaattsamma
kostnader kunde minska med omkring fem årenFör 1996 tillprocent.
och med 1998 beräknas gapet mellan ökande behov och minskade
utgifter för kommunal konsumtion till omkring två år.procent per

6Prop.199293:56 konkurrenslagstiftning6 nys.

Kommunemas ekonomiska läge, Februari 1995, Svenska Kommunförbundet
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ochså effektivtpåmåste användaskrympandeDe ettresurserna
och kommerkrav påDärför har det ställtsmöjligt.rationellt attsätt som

ökadproduktivitet,förbättradserviceutbud,på koncentreratställas krav
offentligt finansieradedenavgiftsfmansiering inomeffektivitet och ökad

tjänsteproduktionen.

huvudlinjerFörändringsarbetets2.1.3

har varitförändringsarbetetpågåendeförutsättning för detEn att
avskaffatsmonopol haroch finansiellaåtskilliga offentliga legala samt

harverksamhetenoffentligadetaljregleringen denstatligadenatt av
området harPå statligamålstyming. detminskat och med t.ex.ersatts

ochkommunersärställning. Försin rättsligaaffärsverken förlorat
deavvecklingenochnämndorganisationenlandsting har den fria av

utsträckningmöjligt istatsbidragen gjort detspecialdestinerade störreatt
tillhar medverkatAvregleringamaverksamheten.föra konkurrens i

och i ökandeavbyråkratiseratsförvaltningenden offentligaatt
government dvs.entrepreneurialutsträckning medersatts en ny

förvaltningskulturs utmärks att:som av
utförare,olikamellantill konkurrensden uppmuntrar

verksamheten,inflytandeanvändarnas direktaden stärker över
verksamheten outcomeblir slutresultatetden vadmäter avsom

fonnvad iän sätts av resurser,snarare som
verksamheten,målet förförverkligauppdragetden attgenomsyras av

pris följa utfärdade regler,inte till varjeattav
medtill kunderomdefinierar sina klienter, patienterden rätt attetc.

välja mellan olika alternativ,
problemenför gripa införebygga problem iställetden försöker näratt

uppstått,redan
förbrukaintäkter istället för baraenergi på fåden lägger ned attatt

anslagen,
såbeslutsrättnärhetsprincipen och delegerarden tillämpar ärnär

möjligt,
mekanismer,byråkratiskaframförföredrar marknadsmekanismerden

ideella sektornprivata ochefter denden störreettsträvar att ge
för offentlig service.ansvar

8Jfr Reinventing 1992Osbome, Gaebler, Government,
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När det gäller förändringar inom varje offentlig huvudmans ansvarsom-
råde kan schematiskt och därmed starkt förenklat förändringsarbetet

fortgå efter strukturella huvudlinjer.sägas tre

l Privatisering
2 Marknadsorientering och konkurrens inom förramen myn-

dighetsfonnen
Ökad3 användning alternativa driftfonnerav

Inom dessa huvudlinjer kan konkurrens i någon fonn ha avgörandeen
betydelse drivkraft i förändringsprocessen. ökadeDet inslagetsom av
konkurrens i den offentliga verksamheten har sannolikt medfört
besparingar och i de flesta fall lett till allmän kvalitetsförbättringen av
offentlig service. Den ökade marknadsorienteringen den offentligtav
bedrivna verksamheten kan emellertid medföra negativäven en
påverkan för företag på den privata marknaden offentligaattgenom
aktörer det privata näringslivets beteenden någotutananammar men
egentligt för verksamhetens ekonomiska utfall. det följandeIansvar ges

beskrivning förändringsarbetetsnärmare strukturella huvudlinjer.en av
I kapitel analyseras8 och systematiseras vilka huvudsakliga konkurrens-
problem kan uppkomma ledningen för den offentliga aktörennärsom

marknads- och konkurrensinriktatett synsätt.anammar

2.1.4 Privatisering

Vissa delar den offentligt bedrivna och skattefinansierade verksam-av
heten kan avvecklas och överlämnas till marknaden. debatten harI ofta
marknadsorientering, konkurrensutsättning och bolagisering m.m.
etiketterats privatiseringar. I verkligheten renodlade privati-ärsom
seringar relativt sällsynta. Privatisering innebär det allmänna heltatt
och hållet frånhänder sig för uppgift tidigare bedrivitsansvaret en som
i offentlig regi eller i varje fall med stöd offentliga medel. Detav
allmänna avvecklar således både driftansvaret och fmansieringsansvaret
för verksamheten. sådanEn privatisering, dvs. det allmänna avståratt
från såväl drift finansiering viss verksamhet tidigaresom av en som
bedrivits i offentlig regi, kan inom överskådlig framtid förväntas ske i
begränsad omfattning

Uförsäljning statliga företag och statlig egendom utgörav annan
exempel på privatisering i dess egentliga bemärkelse. En systematisk
försäljning statliga företag inleddes 1991. Företag AssiDomänav som



i balansKonkurrens1995:105Bakgrund SOU40

PetroleumOKPharmacia AB,Industrier Cementa AB,Celsius AB,AB,
inbringatprivatiseringamasålts. Totalt harStål haroch Svenskt ABAB

statskassan.°miljarder kronor till23

företeelse.marginellprivatiseringaroch landstingenkommunernaI är en
väsentligtalltverksamheter ipå kommunala ärberor främstDetta att

landstingenochkommunernaverksamheter ärobligatoriska som
verksam-vissdetfall förekommerombesörja. vissaskyldiga I attatt en

föreningarellerföretagoch privatahet avvecklas utan attövertas av
harverksamhet. Dettafortsattbidrag föreller löftenågot uppdrag om

camping-småbåtshamnar,turistanläggningar,förekommit det gällernär
anläggningar.och alpinaplatser

inomkonkurrensMarknadsorientering och2.1.5

myndighetsfonnenförramen

Ökad avgiftsjinansiering
delhuvudsakligfinansieras tillMyndigheternas verksamhet attgenom

Åtskilliga myndigheterverksamheten.skattemedel förpolitikerna anslår
avgifter.anslagverksamheten såvälfinansierar genomsomgenom

imyndigheterexempelaffärsverkStatliga och kommunala är som
har imyndigheteravgiftsfmansierade. Dessahelt och hålletregel är

någonnaturligt därs.k.rättsligt ellernågon form monopolregel av
ocksåkanMyndighetenförekommer.marknadsprissättning inteegentlig

frågaOm detmarknad.på konkurrensutsattarbeta är om enen
kanmyndighetlandstingskommunalkommunal eller rätten att ta ut

begränsadtillhandahållermyndighetenför nyttigheteravgift de varasom
avgifterna itotalasjälvkostnadsprincipen. Deden kommunalagenom

och SCBkommunförbundetenligt Svenskakommunerna svarar
bruttokostnadema.de totalaför 14 procentsammantaget av

yndigheterförvaltningsmstatligaaffärsverksamhet hosKonkurrensutsatt
gjortregeringens uppdragharRiksrevisionsverket RRV översynen

förvaltningsmyndig-statligaaffärsverksamhet hoskonkurrensutsattav
förvaltnings-affärs-verksamhet hosheter. KonkurrensutsattI rapporten

gRegeringens medför företagredogörelseårsskrivelse l99495z20, 1994
statligt ägande 8s.

loVad Bokslut 1993, 42verksamheten i Din kommun,kostar s.
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myndigheterna Dnr redovisades kartläggning20-91-0908 en av
myndigheteraffärsverksamheten hos statliga med sammanlagd23 en

omsättning miljarder kronor budgetåret 199091. Affärsverksam-54om
heten svarade för miljarder kronor. konstaterades6 I s.34rapportenca

affärsverksamheten i princip verkade på marknader där det förelågatt
konkurrerande alternativ graden konkurrens frånvarieradeattmen av
fall till fall. inhemskaDen och internationella konkurrensen förutsågs
dock sannolikt komma öka. Av intervjuer med företrädare föratt
myndigheterna hade utredarna erfarit statsmakterna stimulerat framatt

ökad uppdragsverksamhet inom myndighetema. Uppdragsmodellenen
upplevdes verksamhetsfomi på bra bidrar tillsättett attsom en som
kundorientera inom ocksåmyndigheten helhet ochsynsättet som som
medför ökad effektivitet. Statsmaktemas ägarambitioner meden
uppdragsverksamheten upplevdes otydlig. tilloch En orsaksom svag
detta Statsmaktemas intresse hade fokuserats påatt mestuppgavs vara
uppdragsverksamheten alternativ fmansieringsfonn myndig-som en av
hetens verksamhet. Intresset kring utveckling kämverksamhetenav
ansågs komma i andra hand. Myndigheternas ledningar saknade ofta en
uttalad affärsambition med uppdragsverksamheten och det interna

för verksamheten i flera fall otydligt. Myndighetstillhörig-ansvaret var
heten ansågs i många fall uppdragsverksamheten legitimitet ochge en

image kvalitet, opartiskhet och tillförlitlighet. upplevdesDettaen av
viktig konkurrensfördel och betydelsefullt i samarbete medsom en som

andra länder. Korssubventionering ansågs inte problem.ett stortvara
Synpunkter på prissättning hade framförts konkurrenter,t.ex. av men
inte särskilt ofta. De ekonomiska ansågs tillgodose rimligasystemen
krav på kostnadsfördelning. Avskrivning och oftast med iräntor togs
underlaget för den självkostnadsbaserade prissättningen. Avkastning på
det tillskjutna kapitalet dock nonnalt inte inkluderad istatenav var
prissättningen.

uStudien omfattade bland andra AMU, FörsvarsData, Försvarsmedia, AMS
Arbetslivstjänster, Banverket Material- och industridivisionen, Fiskeriverket
Swedmar, Lantmäteriverket Kartcentrum, Swedsurvey, Vägverket Produktdivisio-

Patent- och registreringsverketnen, InterPat, Skogsstyrelsen Frö- och plantverksam-
heten, invandrarverkStatens Spräksektionen.
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Uppdragsmodellen
uppdragsmodellen.marknadsorienteringen den s.kinslag iEtt är

politisk styrningunder fortsattmodell försökDenna utgör ett att
och säljare förmellan köpareåstadkomma marknadsliknande villkor

sidanuppdragsverksamhet vidmyndigheter har inkomster från avsom
innebärmyndighetermyndighetsuppgifter. statligasina ordinarie För

uppdragsmodellen följande.

avgiftsbelagdafrån sininkomsternal Myndigheten får disponera över
ekonomiskti principverksamhet. Full kostnadstäckning gäller som

mål.
konto hosbankmässigt hanteratMyndigheten får tillgång till2 eget

respektive placerafår lånaRiksgäldskontoret på vilket myndigheten
överskott.

anläggningstill-iinvesteringar3 Myndigheten skall finansiera sina
marknadsmässiggångar lån Riksgäldskontoreti ränta.motgenom

räkningöverskott ibalansera visst4 Myndigheten har möjlighet att ny
levereramyndigheten behöver intesärskilt regeringsbeslut dvs.utan

in överskott till statskassan.

tjänstersådana ochuppdragsverksamhet försäljningMed varoravses av
ochregleras inte i lagfrivilligt efterfrågade, dvs. avgifternaärsom

påverksamhet. Exempelförordning från offentligrättsligtill skillnad
utbildningstjkonsulttjänster,uppdragsverksamhet olika änsterär typer av

och laboratorieundersökningar.

från uppdragsverksam-myndigheternas intäkterBudgetåret 199394 var
kronor. minskning i för-kraftighet drygt miljarder Det15 är en

frånavgiftsintäktemahållande till föregående budgetår, då upp-
miljarder kronor. Dennauppgick tilldragsverksamhet drygt 29

ochByggnadsstyrelsenminskning delarberor till delenstörsta att av
199495budgetårettill bolag. UnderAMU-gruppen har ombildats

till ungefäruppdragsverksamhet stigaförväntas avgiftsintäktema från
avgiftsintäk-denivå budgetåret 199293. berorDetta attsamma som

frånöka drygtmaterielverk kommerredovisas Försvarets attter som av
Ökningen följdmiljarder miljarder kronor.3 kronor till drygt 19 är en

lzJfr. för-Riksrevisionsverket, affärsverksamhet hosKonkurrensutsan
valtningsmyndighetema, 1992.

13Riksrevisionsverket, iersättningar 1994avgifter och andraOm staten
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myndighetens verksamhet från och med budgetåret 199495 harattav
heltblivit avgiftsbelagd. delen myndighetens avgiftsin-Den största av

komster härrör dock från myndigheter.andra

Uppdragsverksamhetens kunder utanförfinns såväl inom densom
statliga sektorn. Statliga myndigheter står ungefärför 54 procent av
intäkterna.

ekonomiska måletDet för uppdragsverksamheten till övervägande delär
full kostnadstäckning, verksamhetensdvs. intäkterna skall täcka
kostnader, såväl direkta verksamhetens andel de indirektasom av
kostnaderna. praktiken behöver1 dock inte kostnaderna för varje enskild
produkt eller tjänst avgift täckasmyndighet tillhandahåller motsom en

avgiften. rimligt resultatområde produktenDet detär attgenom som
eller tjänsten ingår i balanseras till fem år.resultatperiod påöver treen

Enligt kapitalförsörjningsförordningen10 § har myndigheter harsom
disponera inkomsterna i verksamheten balansera åretsrätt att rätt att

resultat i räkning förutsatt årets resultat och det balanseradeattny
resultatet tillsammans inte överstiger verksamhetens10 procent av
omsättning. fallI skall myndigheten föreslå regeringen hurannat
överskott skall disponeras eller underskott täckas.

Av de myndigheter90 bedriver uppdragsverksamhet har 23ca som
myndigheter uppdragsintäkter miljoner kronor, vilket100över mot-

ungefär 91 de totala intäkterna från uppdragsverk-procentsvarar av
samheten. Den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden för dessa
myndigheter kan beräknas till drygt 100 procent.

Tre dessa 23 myndigheter helt avgiftsfmansierade. Fortifikations-ärav
förvaltningen, Exportkreditnämnden Statens löne- och pension-samt
sverk. Lägst intäktstyngd myndigheterna har Chefen förde 23av
marinen, där den avgiftsñnansierade verksamheten endast utgör en

den verksamheten.totala med intäktstyngd den andelprocent av menas
kostnaderna för myndighetens totala verksamhet finansieras medav som

avgifter.
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Tabell

uppdragsverksamhetMyndigheter med intäkter mkr i100över
budgetåretunder 199394

Myndighet: Intäkter:
materielverk 3 382Försvarets

Fortiñkationsförvaltningen 2 093
Exportkreditnämnden 1 705
Universitet och högskolor 473l
Skogsvårdsorganisationen 758
Vägverket 521
Banverket 426
Lantmäteriet 394
Riksgäldskontoret 387
Skattemyndigheterna 213
Chefen för marinen 212
Statens löne- och pensionsverk 209
Arbetsmarknadsverket 208
Länsstyrelserna 204
Sveriges lantbruksuniversitet 190
Statistiska centralbyrån 189
Riksantikvarieämbetet och
Statens historiska 189museer
Riksrevisionsverket 182
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut 178
Kriminalvårdsverket 164
Överstyrelsen för civil beredskap 155
Allmänna advokatbyråema 118
Försvarets forskningsanstalt 101

Summa 13 651

Beställar utförarmodellen intraprenader-
Beställar någon fonn finns i drygt 70utförannodellen BUM i-

landsting.kommuner och kännetecknas två huvud-BUM attav av
utföraruppgifterna beställaruppgiften ochi myndighets förvaltningen -

Altemativa produktionsformeri kommunal verksamhet, Ds 1993:27 s.l27
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skapasrelationmarknadsliknandeEnproducentuppgiften separeras.
inträffa.följandeförmodasDärigenomutföraren.ochmellan beställaren

följdökar tilleffektivitetochproduktivitetMyndighetensl av
marknadskänsla.och ökadkonkurrens

bolagi-ochkonkurrensutsättningtillgripabehöver inteMyndigheten2
sering.

politikerroll ochändradpolitiker fåransvarigaMyndighetens3 an-en
anställda vidgas.för desvaret

genomförd konkurrensutsättningefterIntraprenader
konkurrensförutsträckningserviceproduktion har i vissOffentlig utsatts

frånmed budjämförtsanbudanbudstävlingar där externagenom
deltagandemedkonkurrensutsättningarGenomfördaegenregin. av

detbedömtansvarigaderesulterat iflertalet fallegenregi har i att
resulterarupphandlingOmfördelaktiga.detbudetinterna mest envara

alltjämt kommerverksamheteninnebär detbudi internt attantasatt ett
upphandlingsför-Juridiskt-tekniskt innebär detregi.drivas i attatt egen

Även harantagitsinterna budetfall där deti defarandet avbryts.
deneffektivitetsvinster iavsevärdamedförti oftakonkurrensmomentet

produktionen.egna

konkurrensIntraprenader utan extern
medarbetaenbartvaltlandsting harkommuner ochmångaI attman

åstadkommaAvsiktenmarknader.på internakonkurrensintern är att
sigvändalandstingetellerkonkurrenstryck inom kommunen attutanett

förberedavarithar avsiktenmarknaden. Iblandden privatatill att
konkurrensutsättning. Internkommandeinförorganisationen en

beställar-s.k.för denupphandlingar inomkonkurrens och interna ramen
andrakostnader. Ifall resulterat i lägrehar i flerautförandemodellen

merkostnader.administrativafall har det medfört

Ökad driftformeralternativaanvändning2.1.6 av

ellerverksamhet heltoffentligalternativa driftformerMed att enavses
utförsverksamhetenskattemedel ochmeddelvis finansieras att av
Utförarenverksamheten.finansierarmyndighetdennågon än somannan

myndigheter,statligaorganisationprivaträttslignormalt ävenär menen
utförare.fungeraoch landsting kankommuner som
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De alternativa driftformema är

a offentligt ägda företag bolag, stiftelser etc.
b driftentreprenader
c bidragsñnansierad enskild verksamhet föräldrakooperativat.ex.

daghem och fristående skolor
d kundvalssystem med enskilda utförare
e köp enstaka tjänster t.ex. plats på behandlingshemav

Samtliga alternativa driftfonner har ökat något i omfattning under
år. Inslaget konkurrens varierar.externsenare av

Offentligt ägda företag
betydandeEn och ökande del den statliga affärsverksamhet drivs iav

privaträttsliga former, dvs. i aktiebolag, stiftelser Staten äretc. ensam
eller dominerande till femtiotal företag och affärsdrivandeägare ett
verk. Med dotterbolag de statliga företagen och affärsverkenomsätter

Årexkl. kreditinstituten år.omkring 250 miljarder kronor 1983per
fanns det 1 214 kommunala företag. kommunalaDe företagens
omsättning uppgick detta år till miljarder40 vilket motsvaradenärmare
drygt omslutning.15 eller 20 kommunernas Företagenprocent av

Årsysselsatte cirka 42 000 1992 hade antalet företag ökat tillpersoner.
1534 enheter. Antalet kommunala företag uppgick 1993 till 1455
enheter, dvs. minskning med 79 enheter. Företagens omsättningen
uppgick till 115 miljarder kronor. Den totala balansomslutningen var
cirka 418 miljarder anställda.kronor. Företagen sysselsatte 48 860 Om

räknar med de landstingsägda företagen uppgick de kommunalaman
företagens omsättning år 1993 till 129 miljarder kronor. Av kommuner-

koncemredovisningar för framgår1992 cirka 86,4nas att procent av
verksamhetens totala kostnader med eliminering för koncemintema
transaktioner avsåg kostnader för drift i förvaltningsfonn och cirka
13,6 i företagsform För 1993 och 1994procent motsvarande siffraär
85,7 respektive 14,3 Om det inte någon elimine-procent görsprocent.

lsRegeringensskrivelse 199495:20. 1994 års redogörelse för företag med
statligt ägande.

lsDs C 1985:13 Kommunala företag, Delbetänkande stat-kommunbe-av
redn gen.

Kommunägda företag 1993, SCB 1995.
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Omcirkablir andelen 27transaktionerring för koncemintema procent.
andelkommunala företagensblir dejämförelsen på intäktssidangörs av

cirkaförcirka 1993koncemintäktema för 1992 18,6totalade procent,
procent.cirkaoch för 21,3199420,9 procent

och avfallfastighetsförvaltning, energi, VAVerksamhetsområdena samt
för omkring 92företag svarademed sammanlagt 933kommunikationer

energiföretagantalomsättning. Under harföretagens 1994 ettprocent av
påbjudit företagsformenlagstiftarenbildats följd att somavsom en

kommunal-undantagen vissaverksamheten skallvillkor för att vara
rättsliga principer.

antal medåren ökat iunder de 10kommunala företagen harDe senaste
Ökningen antalet företagenheter eller omkringmed 20241 procent. av

kommunalasektorerna. Dede tekniskaligger uteslutande inomnästan
kommunkon-andelbetydelseföretagen har ökat i relativäven som av

respektive intäkter.totala kostnadercememas

utsträckning förlorat sinioch kommunala företagen harDe statliga stor
och kommu-tilltidigare priviligierade ställning leverantörer statensom

offentligomfattas lagenoffentligt ägda företagenDe omsom avnerna.
med privatakonkurrensupphandling i regel lämna anbud iskall

det finnsutredningenKonkurrensverkets tillföretag. I attrapport anges
avtalförlängningsklausuler iavtalstider ellerskäl långaatt anta att

vanligt före-och bolagkommun eller landstingmellan äregeten
upphandlingoffentligmed lagenkommande. Därigenom kan syftet om

komma motverkas.att

Driftentreprenader
privataoffentliga sektorn har länge varit beroendeDen entreprenörerav

På denservice till medborgama.för kunna erbjuda fungerandeatt en
ochsjukhus, kontortekniska sidan har byggt vägar,entreprenörer gator,

underhålldrift ochhar anlitats förbostäder. Privata ävenentreprenörer
Även mjuka sidanden s.k.renhållning, städning inomfordon, m.m.av

behöverförekommer driftentreprenader. Genom anlita entreprenöreratt
organisation förochmyndigheterna kompetensinte bygga upp en egen

kostnad.erbjuda till lägremarknaden kanfunktioner den privatasom

Källa inom den kommu-UtvecklingenRegeringens skrivelse 1994952220,
nala sektom SCBsamt
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Vid entreprenaddriven verksamhet fullgörs uppgift på uppdrag deten av
allmänna. Uppgiften skall regel upphandlas enligt lagensom om
offentlig upphandling se kap.6. allmännaDet huvudman förär
verksamheten och därigenom för verksamheten gentemotansvarar
användarna.

Enligt utgiven Konkurrensverket uppgick entreprenadan-rapporten av
delen de tjänster utfördes i den kommunala och landstingskom-av som

kostnadema.munala sektorn till1992 omkring 12 de totalaprocent av
Om räknar bort kostnader för myndighetsutövning, olika formerman av
transfereringar och subventioner kommunal service blir siffrornaav
sannolikt i storleksordningen 15-20 Enligt endastprocent. rapporten var
cirka 7 den kommunala verksamheten upphandlad iprocent av
konkurrens.

Enligt undersökning genomfördes SPK, Kommunalaen som av
tjänsteentreprenader 1990, detta år entreprenadandelen, inklusivevar
bygg- och anläggningsentreprenader, cirka 12,5 När det gälldeprocent.
driftentreprenader uppgick entreprenadandelen till cirka 6 procent.
Undersökningarna inte helt jämförbara. undersökningarnaAv kanär
dock dras slutsatsen mellan 1990 och 1992 entreprenadandelenatt var
oförändrad eller ökade något. årenFör och1993 1994 finns inga
motsvarande uppgifter täcker alla kommunala sektorer.s0n1

Entreprenadandelen varierar dock mellan olika verksamheter, mellan
olika kommuner och mellan olika landsting. Tekniska tjänster, s.k.
hårda verksamheter, har traditionellt mycket hög entreprenadandel.en
Bygg- och anläggningsentreprenader, färdtjänst och Skolskjutsar är
exempel på offentligt finansierade verksamheter uteslutandenästansom
utförs Enligt undersökning Svenska kommun-entreprenörer.av en av
förbundet uppgick entreprenadandelen inom och avloppsverk-vatten-

1992.samhet till 22 Totalt svarade inköp och inhymingprocent sett
och tjänster svarade för 40 kostnaderna.procentav varor av

lgKonkurrensverket, Rapport kommunal upphandling i konkurrens s.l0.om

Enligt Kommunema fram till 2020, Svenska kommunförbundet 1995,
uppgick kommunernas transfereringsutgitter till miljarder1993 62 kronor eller 24

de totala utgiftema.procent av

zlExtema i kommunaltekniken, Svenska kommunförbundet 1993.resurser
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Enligt uppgifter från Socialstyrelsen Skolverketoch refereras isom
regeringens skrivelse 199495:220 utvecklingen inom den kommu-om
nala sektorn andelen formentreprenader eller verksamhet ivar annan

inom äldreomsorg,4 inom skolan,2 8procent procent procentca ca ca
inom barnomsorgen och inom missbrukawården.57 procentca
Sannolikt har den totala entreprenadandelen ökat till följd deav
konkurrens och privatiseringsambitioner dominerade densom-
kommunala förändringsdiskussionen under åren 1992 -1994.

SCB har för Underprissättningsutredningens räkning genomfört vissa
databearbetningar ifråga antalet anställda och omsättning inom vissaom
relativt avgränsade sektorer där offentlig och privat näringsverksamhet
verkar sida vid sida. Av materialet framgår andelen privatanställdaatt
inom all hälso- och sjukvården %, tandvården18 inom 34öppen utgör
%, vård och service till boende i servicehus 6,3 HVB-hem 19,8procent,

daghem %,6,5 äldre- och handikappomsorg %,7,4 insamling,procent,
sortering och omlastning icke miljöfarligt avfall %, industri-53, 4av
och institutionstvätt %,68 konsumenttvätt %. det gäller97 När
stödfunktioner städning och finnsstorhushåll ingen tillförlitligt.ex.som
statistik eftersom dessa funktioner redovisassällan i denseparat
offentliga verksamheten. Någon tillförlitlig omsättningsstatistik för ovan
angivna sektorer finns inte.

Inom vissa tekniska sektorer sannolikt entreprenadandelen högre iär
Sverige i Storbritannien brittiska kommuner och landstingän trots att

skyldiga konkurrensutsätta egenregin enligt reglerna Compul-är att om
ÄvenCompetetive Tendering CCT. inom vård, ocht.ex.sory omsorg

skola där entreprenadandelen endast uppgår till några få vidärprocent
internationell jämförelse den andel den kommunala verksamhetenen av

utlagd på entreprenad Sverige.relativt hög iärsom

När det gäller sjukvård, äldreomsorg, finnsbarnomsorg och skola en
utbredd tveksamhet inför renodlade marknadslösningar i skala.stor
Tveksamheten grundas ofta för den offentliga insynen ochatten oro
möjligheterna påverka verksamheten skall gå förloradatt samt att
kundema inte har de kunskaper krävs för fungerande arknad.som en m
Denna tveksamhet har ibland betecknats patemalisin, dvs.som en
föreställning medborgarna inte sitt bästa.att vet egetom

Under har antal kommuner och landsting på frivillig vägettsenare
valt den verksamheten för konkurrensutsättaatt egna genom an-
budsupphandling där egenregin fått interntlämna bud. I andra fallett
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konkurrenssned-har låta egenregin delta. Frågorvalt inteattman om
i kapitelkonkurrensutsättning behandlas 8-vridningar i samband med

10.

Bidragsfinansierad enskild verksamhet
avsevärda direktalandstingen lämnar årligenStaten, kommunerna och

föreningar ochoch indirekta bidrag stöd till privata företag,som
del finns inga hinderstiftelser. kommunerna och landstingensFör mot

verksamheter harlämna stöd det frågaså länge äratt som an-om
inteknytning till eller dess medlemmarkommunen samt att mottagaren
förför något utförsnäringsidkare. Om bidraget ersättningär utgör som

Bidragoffentlig upphandling.det allmännas räkning gäller lagen om
docktill idrottsföreningar,till ideell verksamhet, exempel utgörsom ges

sällan ersättning för utförda tjänster.

daghemsverksamheten idagbidragsfmansierade enskildaDen motsvarar
daghems-omkring samhällsfmansieradeden totala8-10 procent av

barnomsorgsgarantin, gällerverksamheten. Med hänsyn till den s.k. som
expansionfrån och med den januari finns förl 1995, utrymme en av

emellertid alltjämtden enskilda barnomsorgen. harKommunerna rätt att
finns behovbestämma hur utbudet skall Om det intestort avvara.

ytterligare daghem i kan kommunen bestämmakommunen att nya
enskilda några bidrag.daghem inte skall beviljas

Kundvalssystem med utförareprivata
kundvalssystemNär privat utförare anlitas inom för etten ramen

privataföreligger alternativ driftfonn. Kundvalsmodeller meden
utförare och barnomsorgen. Kund-förekommer inom äldreomsorgen

för öka valfriheten förvalssystem i första handär ett system att
Omanvändarna och inte medel ned kostnaderna.ett att an-pressa

privatavändarna, till föräldrarna väljerexempel inom barnomsorgen,
utförare konkurrenstryck kan ökauppkommer emellertid på sikt ett som
kraven på ökad effektivitet offentligt bedrivna verksamheten.i den

Köp enstaka tjänsterav
privata företag förKommuner och landsting har under lång tid anlitat

placering behandlingshem. relativtmissbrukare Trots stortt.ex. ettav
några fördelarutbud köparna kunnat drabehandlingsplatser har inteav

viktig förklaringden potentiella konkurrensen marknaden. Enav
ofta utformade för enskildatorde dessa tjänster är attatt passavara

SPK-studieindivider praktiken begränsar Enligti urvalet. avsom en
marknaden för placeringar på hem för vård eller boende HVB är
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orsaken dåligt utvecklad beställarkompetens bristfälligasamten
utvärdering.instrument för uppföljning och

2.1.7 Samverkansfonner inom den offentliga sektorn

Samverkan mellan myndigheter växande inslag offentligai denär ett
sektorns förändringsarbete. Samverkan kan i privaträttslig formäga rum

två kommuner sluter samarbetsavtal i någon vissatt t.ex. ettgenom
fråga, köper tjänster varandra eller bildar aktiebolag,ett gemensamtav

stiftelse eller förening för angelägenheter. Offent-en en gemensamma
ligrättslig samverkan kan åstadkommas två eller fleraattgenom
kommuner eller landsting inrättar kommunalförbund. Kommunalför-ett
bundet slags specialkommun kan bildas för vilket kompeten-är en som
senligt ändamål helst.som

Genom samverkan kan myndigheterna åstadkomma besparingaräven
bruk och samordning stödfunktioner såsomgemensamtgenom av

telefonväxlar, vaktmästerifunktioner, städning, matsalartransporter,
Denna samverkansfomi går ibland under benämningen sambruk.m.m.

Enligt från Konkurrensverket erbjuder rad olika myndig-rapporten en
heter och offentliga tjänster, i konkurrens privatamed företag,organ
inom de verksamheter där de har överkapacitet. Enligt verket är
sambruk-tjänstema oftast skattefmansierade vilket leder till konkur-att

snedvrids. Sambruk mellan olika huvudmän föregåendeutanrensen
upphandlingsförfarande kan strida lagen offentlig upphandlingmot om

kommunallagen.och

2.2 Företagsstöd

2.2.1 Vad företagsstödär

Staten, kommunerna och landstingen omfattande stöd tillettger

Upphandling institutionsplatser Hem för vård eller boende HVB,av -
SPK:s rapportserie 1992:5

23K0nkurrensverket,Sambruk i offentlig sektor effekter konkurrenspå och-
effektivitet.
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förmånliga lånnäringslivet. Stödet kan utgå i fomi direkta bidrag,av
och Stödet kan indirekträntesubventioner. även natur t.ex.vara av
skattelättnader, garantiåtaganden, stödköp eller tjänster m.m.av varor

på olikaAvgränsningen begreppet företagsstöd kan sätt.görasav
till näringslivetKonkurrensverket i Offentligt stödgör rapporten -

Åtgärder klassificeringför ökad konkurrensneutralitet följande av
stödfonner.

Generellt specifik resurskate-stöd stöd inte bundet tillär ärsom en
gori, produktionsfaktor, produktionsinriktning, lokalisering etc.
Stödet önskemål. Exempel:kan disponeras företaget efterav egna
driftbidrag i form reducerade arbetsgivaravgifter eller transport-av
kostnader.

Selektivt stöd syftar till stimulera ökningstödär att en av ensom
viss resurskategori, produktionsfaktor, produktionsinriktning, loka-
lisering Exempel: nyanställningsstöd.etc.

Proportionellt till aktiviteter fortgårstöd stöd kopplatär ärsom som
tiden Exempel: Regionalt transportstöd.över

aktivitet.Marginellt stöd stöd kopplat till befintligär ärsom en
Exempel: flertal sysselsättningsstöd.ett

produktions-Direkt stöd stöd utgår vid nyttjandet vissär som av en
faktor. produktionsan-Exempel: Stöd lämnas till investering i
läggningar produktion-stödet syftar till främja tillkomstenattom av
sanläggningar.

Indirekt stöd stöd inte den resurskategorilämnas tillär som som
stödet främja. syfte främja sysselsättningenExempel: Iatt attavser
lämnas stöd till investeringar i produktionsanläggningar.

Horisontellt städ särskilda företag,stöd inte inriktatär är motsom
speciella branscher eller regioner brett spektrumutan n1ot ett av
företag på marknaden. Exempel: stöd till forskning och utveckling

stödFoU, till SME.

Branschspecifkt vertikalt stöd stöd riktas speciellär mot ensom
bransch eller sektor Bankstöd,jordbruksstöd,i näringslivet. Exempel:
presstöd.
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företag.specielltriktas tillFöretagsspecifikt stöd stödär ettsom
nyetableringsstöd.omställningsstöd till krisföretag,Exempel: ett

egentligen DsdetFöretagsstödet vad kostarESC-rapport,I en -
företagsstöd.följande definition1995:14 föreslås av

regleringarindirekt stödtill företag ellerDirekta betalningar t.ex.som
prissättning.ellerlönsamhetsannolikhet påverkar derasmed visssom

Överföringar inom dennormalt utförsverksamhetsområdeninom som
del dehand bör räknasoffentliga sfären eller i första avsom ensom

företagsstöd.räknas intesociala trygghetssystemen som

företagsstöd vidareovanstående definitionbör observerasDet äratt av
kapitelRomfördraget. Se vidareanvänds idet statsstödsbegreppän som

företagsstödSamhällsekonomiska målen för
företagsstödmålen församhällsekonomiskaTeoretiskt kan de samman-

påfattas följande sätt.

kollektivaeffekter,Ejfektivitetsmål: Stödet skall korrigera förl externa
informationsasymmetriermonopolism ochstordriftsfördelar,varor,

tillgång tillfåfår svårigheterkan bidra till nyföretagare attattsom
riskkapital.

investeringar,kan stimuleraStabiliseringspolitiska mål: Företagsstöd2
efterfrågan låg.konsumtionsysselsättning och ärnär

ambitionmotiverasmål: Företagsstöd kan3 F ördelningspolitiska enav
handikappade,befolkningsgrupper,låta regioner eller t.ex.att

och vidarbetslivetfå villkor ikvinnor och invandrare bättre
nyföretagande.

konsumenternade valPaternalism: Samhället underkänner4 som
finkultur.produktionträffar och därför stöd till t.ex.avger

effektermotverka negativaförSec0nd-best: Företagsstödet5 attges
företagsbeskattning.ingripanden,andra offentliga t.ex.av
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2.2.2 Företagsstödets omfattning

Enligt ESO-rapporten uppgick statliga företagsstödet underdet totala
budgetåren miljarder198283 199394 till i genomsnitt knappt 54-
kronor år. 199394 uppgick stödet till omkring miljarder kronor.82per
Det statliga stödet fördelat på cirka olika stödformer och150är
administreras olika myndigheter. Kommunalt och lands-drygt 60av
tingskommunalt år.stöd uppgår till omkring miljarder kronor1,5 per

Enligt ESC-rapporten kostnaderna för det statliga stödet fördelatär
enligt följande. kronor:miljoner
l Branschinriktat jordbruksstöd,stöd 67 250 bl.a. bankstöd,

presstöd, stöd till bokförlag, filmbolag m.fl., räntestöd till bostads-
byggande och företagsspecifikt stöd

2 Forskning och teknisk utveckling stöd till FoU via NUTEK,877
Industri- och nyföretagarfonden, Norrlandsfonden, kontaktsekreteria-

teknikbrostiftelsema och strategiska stiftelserten,
3 Exportfrämjande stöd exportkrediter och u-krediter74

Småföretagsstöd4 stöd till småföretagsutveckling via311 NUTEK,
utvecklingsbolagen, innovationscentrum
Stöd5 miljö- och energiområdet stöd via för799 NUTEK
insatser för energiteknik, Energiteknikfondenny

6 Regionalpolitiska stöd lokaliseringsbidrag, transportstöd,1198
nedsatta arbetsgivaravgifter, sysselsättningsbidrag och Norrlands-
fonden

7 Arbetsmarknadspolitiska stöd ungdomspraktikplatser,58110 re-
kryteringsstöd, beredskapsarbete, bidrag, arbetsliv-starta eget-
sutveckling och bidrag till utbildning i företag

8 Administration 876 administrationskostnader för det företagsstöd
fördelas via Bankstödssnämnden, Kulturrådet, AMS,NUTEK,som

Jordbruksverket, Länsstyrelserna, m.f1.

Landstingens stödåtgärder sker huvudsak de regionalai genom
utvecklingsbolagen. Landstingen FoU, marknadsföringävensatsar av
regionen, bidrag till regionala råd, bidrag till stiftelser för samverkan
mellan forskning och regionens näringsliv, bidrag till bevakningskontor
i Bryssel, regional turism, näringslivsrådgivning, ut-bildning m.n1.

Kommunal näringslivspolitik syftar främja näringslivsutveck-till att
lingen i kommunen. Verksamheten innefattar utbildning, infomiation,
service och rådgivning till kommunens företag, marknadsföring genom

och andra aktiviteter, förvaltning industrifastighetermässort.ex. av m.m.
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och hyrauppförapåavsevärda utKommunerna ävensatsar resurser
vidmakthållandeochIordningställandesmåföretag.lokaler till av

kommunala in-ochindustrispår, hamnarindustriområden, annan
för företagensha betydelsekanexempel på insatserfrastruktur är som

enskilda privatatillindirekta bidragkonkurrenskraft. Direkta eller
utsträckning.sannolikt i vissföretag förekommer

stödfonnerVissa2.2.3

stödRegionalpolitiskt
rättvisauthållig tillväxt,regionalpolitikenmålen förövergripandeDe är

iför medborgarnalevnadsvillkor skapaslikvärdigaoch valfrihet så att
regionalfrämjaförsökerolika stödfomierriket. Med hjälphela statenav

balans.

Arbetsmark-harregionalpolitiska stödetdetHuvudansvaret för
ochlänsstyrelsernamedel till bl.afördelarnadsdepartementet utsom
allaHuvuddelenteknikutvecklingsverket, NUTEK.ochNärings- av

gällerVadvid länsstyrelserna.stöd skerbeslut regionalpolitiskaom
kapitalbehovettotala godkändainvesteringsstöd där detärenden somom

överförsmiljoner kronoröverstigerför ansökan 20ligger till grund
beslut.mindre antalsåledes förRegeringendessa till NUTEK. ettsvarar

ochspeciellregeringen i regelhänskjuts tillärendenDe är naturavsom
fråganbeslut kanfattarlänsstyrelseninte sällan komplicerade. Innan
AndraLänsarbetsnämndema.ochremitteras till Almi Företagspartner

syssel-transportstöd,stödfomier bl.a.regionalpolitiskt motiverade är
socialavgifter.sättningsbidrag, nedsatta

stödarknadspolitisktA rbetsm
lönekostnademafår utgå med högst 50Rekryteringsstöd procent av

månaderhögstmånad och undermed kronordock högst 7000 sexper
Anställninginte kan lösasindivider sysselsättningtill sätt.annatvars

år.fyller Avskall anställas 20juli denfår ske tidigast den detl som
%,långtidsarbetslösa 35alla arbetslösa storutgör enca varavgruppen

år.till 55i åldersgruppen 50% äldreandel ungdomar 23är samt

arbetsfönned-meningenmorot ochStödet skall användas är attsom
kontakter medsinaförhandlingsutrymme iskall utnyttja sittlingama

utgårutbildatsEnligt den praxisför hålla stödet.företagen att somnere
fyralönebikostnaden ioch% lönregelmässigt stödnivå på 50 aven

konkurrenssnedvridningartillkan upphovmånader, något gesom
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överkompensera företag anställer arbetskraft.attgenom som vuxen
Stödbeloppet individ enligt nämnda tumregel blir 30-35 tkrper ca per
nyanställd, vilket miljarder kronor för budgetåret3,5motsvarar ca
199495. deAv hade anställning med rekryteringsstödpersoner som
under budgetåret %88 anställda inom den privata sektorn.var

I 1994 uppdrog regeringen revisionsbyrån KPMG Bohlin attmars
kartlägga hanteringen beredskapsarbeten och rekryteringsstödav
Avrapportering skedde till Arbetsmarknadsdepartementet den 9
september 1994. Enligt Bohlins förekom variationliten mellanen
stödnivå och tiden åtgärderna,i arbetsfönnedlingsorganisationemastrots
förhandlingsutrymme. Vidare hävdade många arbetsgivare deatt tog

rekryteringsstöd de skulle anställt stöd.emot äventrots att utan

Utbildningsvikariat innebär företag ordinarie tjänst medersätteratt som
vikariat berättigar arbetsgivaren till avdrag motsvarande maximaltett

500 kronor dag. Bidraget utnyttjas för vikarie personal lämnarnärper
Ävensin tjänst för exempelvis för vidareutbildning. den går påsom

utbildning erhåller bidrag med 75 kronor i timmen till maximalt 40upp
kronor.000 Uppskattningsvis % denna bidragsfonn går till70 denav

offentliga sektorn företrädesvis till sjukvårds- och omsorgssektom. Av
,

dem påbörjade utbildningsvikariat budgetåret 199394 %73som var
kvinnor.

Bidrag till utbildning i företag kan ha klarare syftesägas änett
rekryteringsstödet sänker samtidigt de indirekta arbetskraftskost-men
nadema. Bidraget utgår med krtimme för totalt timmar60 920 tot. ca

kr.55 000 Länsarbetsnämndema använder detta bidrag i förhand-
lingarna med kommunerna för fönnå dem inte personal.sägaatt att upp
Av beräknade medel för budgetåret 199394 på miljarder kronor2,15
för utbildning i företag utbetalades endast miljoner kronor.419 En
förklaring till detta utfall enligt AMS årsredovisning andraattvar
åtgärder prioriterades till följd den snabbt ökade tillströmningenav av
arbetslösa.

Starta-eget-bidrag berättigar till 6 månaders ersättning motsvarande a-
kassa eller KAS enligt förordningen arbetsmarknadsutbildning.om
Sedan juli dennal 1993 åtgärd prioriterad tilloch syftarär att ettge
tillskott till nyföretagarens försörjning initialskedetunder som egen
företagare. Under budgetåret 199394 skedde fördubbling besluten av

starta-eget-bidrag från 9 i förhållande till föregående000 18 000om
budgetår. utbetaladesTotalt miljoner935 kronor under budgetåret
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handel,nyföretagande inomhuvuddelen gick till199394, varav
länsarbetsnämn-medkonsultverksamhet. samarbeteoch Irestaurang-

tillämpningriktlinjer förAMS utarbetatoch hardema NUTEK av
effektivare ochfåstarta-eget-bidraget med målsättning att meren

delatsRiktlinjerna harhela landet.handläggning bidraget ilikformig av
budgetår. DennaKonkurrensverket under föregåendepå remiss till

kan utgå mednyföretagarlånsärskiljas från detbidragsfomi skall som
egeninsats 10 000förutsättningtotalt kronor under100 000 omav en

kronor.

beredskaps-konkurrensproblemTvå bidragsformer kan orsaka ärsom
socialmedicinskt motiveratarbeteoch stöd till offentligt skyddatarbete

beträffande beredskapsarbeteproblemstöd. Ett uppmärksammat är att
anbudstäv-skyldighet vidde harkommunerna inte alltid iakttar attatt

medkan utförasförfrågningsunderlaget uppdragetskriva in ilingar att
lönekost-utgår med högst 50beredskapsarbete. bidragDetta procent av

investeringsarbetenvidkronor månad,naden dock högst med 7000 per
stödområde.dag ialternativt kronorhögst kronor dag 25001500 perper

Näringspolitiskt stöd
bolagUtvecklingsfonden består 23f.d.Almi Företagspartner AB av

ställs på verksam-samtliga kravoch finns representerade i län. De som
dvs.ihop till inflationen,sin kreditgivning skall tjänaheten Almi iär att

något vinstkrav. Dethållas intaktkapitalet skall i reala utantenner men
i för-mått subventionvisst, litet,innebär i praktiken änett avom

riskkapital.utlåninghållande till affärsmässig aven

kompenseranäringspolitikenMålsättningen med beskrivnaden är attnu
uppkommerföretag för litenhet och de problemdess när nysom

finansierings-omfattar,verksamhet skall Insatsema utöverstartas upp.
i praktikenRådgivningenolika slags rådgivning.hjälp, utgöräven

hälften Almizs verksamhet.omkring av

Moderbo-landsting.och respektiveregionala bolagenDe ägs statenav
tillde regionala bolagen,fördelar miljarder kronor pålaget, 2,5 ägssom

%51 staten.av

frånfyra varderastyrelser sitter åtta ledamöter,de regionala bolagensI
moderbolagetrespektive landstinget. harDessa utsättsstatens genomav

inäringslivsorganisationer deltarsjuavtalsenligt förfarande därett
för enskildamotverkar risknomineringen Detta attrepresentanter.av
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företag gynnas.

Industrifonden, också förfogar miljarder kronor, fördelar2,5översom
sina medel jämt mellan de två verksamhetsområdena utvecklingspro-l
jekt riktade företrädesvistill industriföretag mån till småi viss även
och medelstora företag och 2 nyföretagarlån, vilka successivt kommer

överföras till Almi.att

lndustrifondens administrerar Innovationscentrum, stiftelseen vars
urkund stipulerar det belopp miljoner kronor stiftelsen500att om som
förfogar skall fulltanvändas för tidiga stöd och medöver ut ett
subventionsinslag.

Lån till kvinnliga företagare utgår med totalt miljoner kronor för50
budgetåret 199495 och relativtverksamheter med högresettavser
risknivå. långivningDenna innehåller inget förbud subventioner.mot
Enligt förslaget inför 18-månadersperiod lånefonnkommer dennanästa

tilldelas miljoner kronor,200 vilket innebär ökad satsning på detatt en
kvinnliga företagandet. erhålla denna lånefonn krävs egenfmans-För att
iering minst %.50om

2.3 Samhall

När Samhall startade sin verksamhet i januari förekom hel del1980 en
kritik från privata företag med anklagelser orättvis prissättning-om
underprissättning. Kritiken efter det verksamheten fann sinaavtog att
fomier. För närvarande har problemen i mån återkommitviss inom
några affärsområdende 12 konstituerar affärsverksam-Samhallsav som
het.

Det gäller i första hand
butiker Samhall driver i glesbygdegna som-

drivs i fransksamarbete med Accorrestauranger restau-som en- -
rangkedja
bensinstationsservice-
fastighetsskötsel, renhållning och reparationsarbeten-
hemtjänst, exempelvis matleveranser-

Produktionen inom Samhallskoncemen sker i 20-tal regionalaett
dotterbolag. arbetar i olikaMan arbetslag med arbetsledare. En storen
del verksamheten legotillverkning Samhall i egenskapdärutgörsav av
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underleverantör producerar insatsvaror till tillverkningsindustrin.av
Utvecklingen går bl.a. effektivitetsskäl mindre tillverkning ochmotav

tjänsteproduktion. Effektivitetsförbättringama skall emellertid intemer
uppnås ökat arbetstempo, aspekt särskilt påpassad frånärgenom en som
handikapporganisationer.

Företagsgruppen tidigare organiserad med dotterbolag i varje länettvar
har sedan genomfört sammanslagningar dotterbolag för attmen av

minska administrationskostnadema och effektivisera affärsstrukturen.
Utöver de för närvarande 19 regionala dotterbolagen finns även tre
särskilda affärsbolag och fem säljbolag. Säljbolagen samordnar
produktutveckling och marknadsföring viss bolagDessaav varugrupp.
har inget för produktion, ellerpersonal lokaler. Samhall har ävenansvar
representationskontor i länder. Affärsbolagens funktion samlaär attsex
enheter inom olika regionala företag verksamma inom samma pro-
duktområde. Ett samlat för investeringar, produktutveckling ochansvar
marknadsföring ökad effektivitet. Produktionen ligger dock kvarger en

med 800 mindre arbetsställen spridda landet.överca.-

Koncemledningen fattar beslut i frågor företagsförvärv, då dettaom
betraktas särskilt känsligt från konkurrenssynpunkt. krav påEttsom
koncernen från statsmaktemas sida årligen minst 3 % deär att av
arbetshandikappade anställda skall slussas på den reguljära arbets-ut

Årmarknaden. Detta krav har uppfyllts. lämnade1994 4,7 procenten-
heter dessa anställd Samhall för andra arbeten. Vid sådana över-av
gångar tillämpas regel prövotid för den anställde med gårätt attsom en
tillbaka till Samhall. Vidare utgår stöd till mottagande företag under ett
antal månader. Statsm aktema begär Samhall redovisar varaktighetenatt
i övergångama.

Arbetsförmedlingen har hänvisa till anställning.ensamrätt att personer
Ett statsmaktemas krav på Samhall och Arbetsmarknadsverketannat av

minst % de40är nyrekryteras till Samhall skallatt av personer som
komma från vissa prioriterade med psykiska funktionshinder,grupper
utvecklingsstörning eller funktionshinder.än ettmer

Ca 29 000 de anställda i Samhallskoncemen arbetshandikappadeärav
rekryteras från arbetsfönnedlingen. De % samtliga89utgörsom av

anställda vilket kan jämföras med andel %76 vid företags-en av
bildande år 1980. Det för Samhall arbets-är strävan attgruppens en

handikappade skall kunna utföra allt service och admini-ävenmer av
strativa uppgifter.
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Samhall arbetstränings-säljer rehabiliteringstjänster i formäven av
främst verksamhet gällertill försäkringskassoma. dennaIprogram,

principen kostnadstäckning. identifierat behovetfull Samhall har att
dessa tjänster och öka marknadsan-i arbetslivet är stort attav avser

Årdelarna inom område. faktureringen fördetta uppgick den1994
rehabiliteringstjänster ökningtill miljoner kronor, vilket med56,4 är en
61 % jämfört med året innan.

Inför Samhalls omvandling från stiftelseorganisation till aktiebolag år
1992 ställde statsmakterna krav kostnader för verksam-att statenssom
heten effektivi-successivt skulle minska. Under femårsperiod skulleen
tetsförbättringar tilloch förändrad företagsorganisation medverka atten

ersättning begränsas till högst lönekostnaden förstatens att motsvara
de arbetshandikappade Samhalls fastighets-anställda kostnader församt
fond.

budgetåretFör 199293 erhöll Samhall statsbidrag med 5 miljarder
kronor. det månader långa budgetåret 199596 har riksdagenFör 18
anvisat miljoner kronor, 12-månaderspe-6 774,6 eller, beräknat för en
riod, miljoner kronor. beloppet innefattar4 516,5 Det anvisade en
engångsbesparing på budgetåret 199596300 miljoner kronor för 200
miljoner kronor för månader. Vid beräkning anslaget för12 av
budgetåret i kommande grunden för be-1997 budgetarbete skall
räkningen belopp på miljoner kronor, dvs. med4 716,4utgöras ettav

återläggande engångsbesparingen. Som jämförelse kan nämnasett av en
lönekostnaden för de arbetshandikappade anställda kalenderåret 1994att

uppgick till miljoner kronor.3 938,7

det effektiviseringsarbeteI pågår inom Samhallkoncemen ingårsom
bl.a. framför verksamhet,allt viss verkstadsindustriellersättaatt t.ex.
metallindustri, med mindre kostnadskrävande verksamhet. Delar av
denna produktion har påverkat rörelseresultaten negativt eftersom
kostnaderna för produktionen varit väsentligt intäkterna.högre än

Samhalls konkurrensstrategi och prissätiningsprinciper
Enligt statsmaktemas intentioner skall Samhall i sitt marknadsagerande
tillse inte komma i konflikt med konkurrenslagens regleratt 0111
underprissättning. har riktlinjerDärför Samhall utarbetat principer eller
för marknadsmässig prissättning. Särskilt uppmärksammasen om
Samhall i branscher överkapacitet ellerkännetecknasnärvarar som av

Samhall verksamhet i helt bransch. Vidarenär strävarstartar en ny
Samhall inte uppnå marknadsdominerande och därmed prisledan-att en
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de ställning.

Om marknadspriset jämförelser med andra företag inte kangenom
fastställas utgår från s.k. nonnkalkyl baseras på deman en som
förutsättningar privatägt företag med likvärdig produktions-utrustningett
skulle låtit grund för sin prissättning.utgöra

Merkostnader uppkommer bl.a. till följd attav

arbetstempot och arbetsförhållanden i övrigt måste medanpassas-
hänsyn till aktuellt handikapp
lokaliseringen grundats på arbetsmarknadspolitiska överväganden ej-
företagsekonomiska och
stödinsatser för slussa till den reguljäragörs att överpersoner-
arbetsmarknaden.

Den merkostnadsersättning Samhall kan inte kombinerasstatensom ger
med andra statliga bidrag såsom regionalt stöd eller bidrag för arbets-
hjälpmedel. För rehabiliteringstjänster gäller priserna skallatt motsvara
minst full kostnadstäckning, dvs. inom detta affärsområde skall priserna
täcka verksamhetens samtliga kostnader.

Kontaktrådet Samhall näringslivet-
Kontaktrådet inrättades år 1980 överenskommelse mellangenom en
Samhall och de näringslivsorganisationema Svenska Handelskamma-tre
reförbundet, Sveriges Industriförbund och Företagarnas Riksorganisa-
tion. Sedan Samhall gått in i detaljhandelsbranschen har rådet utökats
med ledamot från Sveriges Köpmannaförbund.en

Kontaktrådets två huvuduppgifter dels prövningsverksamheten medär
utredning och prövning klagomål, dels infomiations- och debatt-av
verksamheten. Samhall har utfästelse åtagit sig följa deattgenom en
rättelser Kontaktrådet rekommenderar. Näringslivsorganisationemasom
har å sin sida åtagit sig verka för, så långt föreningsmandatetatt som
sträcker sig, också medlemsföretagen skall respektera rådets rättelser.att
Kontaktrådets prövning sker efter skriftlig anmälan till rådets sekretera-

Klagomålet skall konkurrensosund eller otillbörligtannatre. avse
marknadsuppträdande för ärendet skall registreras och tillatt tas upp
prövning. Vidare förutsätts regel klagomålen riktadeäratt mot ettsom
konkurrerande företag inom samhallkoncemen och klagomålenatt
innehåller yrkande det påstådda osunda beteendet böratt snarastom
upphöra.
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kompliceradeI ärenden anlitas expertis för biträda sekretera-extern att
i rådet. Utredningsarbetet sker under sekretesssträng gentemotren

utomstående företag och organisationer. Uttalandenpersoner, av
principiell betydelse prejudikat återges efter avidentifiering av
företagens i Kontaktrådets verksamhetsberättelse företc. attnamn
fungera vägledning. avgifterParterna debiteras inga eller kostnadersom
i anslutning till prövningsförfarandet.

Uppföljning hur rekommendationer rättelser efterlevs bevakasav om av
Kontaktrådet. Om svaranden något Samhalls dotterbolagär av
framförs rådets kritik till bolaget via koncemledningen.



3 Internationell utblick

I detta kapitel redovisas våra erfarenheter hur konkurrens-av
problem i samband med offentlig näringsverksamhet, konkur-
rensutsättning och offentlig stödgivning uppfattas och hanteras i
Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien och Tyskland.

dessaI länder pågår omfattande förändringsarbete inom denett
offentliga sektorn. Detta sker dels privatiseringar i formgenom

utförsäljningar offentligt ägda företag dels ökadeav av genom
inslag konkurrens inom den offentliga sektorn. Förändringarnaav
syftar till uppnå ökad kostnadseffektivitet och bättre kvalitetatt
för medborgarna. I alla länderna har den offentliga närings-sex
verksamheten kritiserats för bristande kostnadsredovisning,
korssubventionering konkurrensutsatt verksamhet och konkur-av
renssnedvridande stödgivning. Några ingående utredningarmera
och försök till kvantifiering konkurrensproblemen har inteav
företagits i något länderna. Det dock finnas sambandettav synes
mellan den offentliga sektorns relativa storlek och förekomsten

konkurrensproblem. I länder med förhållandevis litenav en
offentlig sektor och där statliga, lokala och regionala organ
endast får sig sådant har uttryckligtägna stöd iettsom
särskild lagstiftning, konflikterna mellan offentlig och privatär
sektor relativt begränsade. länderI där den offentliga sektorn är

omfattning och den lokala och regionala nivånstörre präglasav
mått självbestämmande finns i regel flerastörreettav av

potentiella konfliktanledningar.

3.1 Inledning

I alla länder förekommer strävanden effektivisera den offentligaatt
sektorns olika institutioner. I många avseenden finns betydande likheter
och parallella utvecklingstendenser. Detta gäller särskilt inom den
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europeiska unionens viktig faktor reglermedlemsländer. En EU:sär om
upphandling och konkurrens bindande för såväl medlemsländer-ärsom

för EES-avtalet. redovisas i kapitelNorge genom EU-reglemana som
offentligrättsliga dockDen regleringen i övrigt skiljer sig i väsentliga

hänseenden. Förhållandena i Danmark, Finland, Island och Norge är
givetvis intresse eftersom offentliga sektorn i dessa länderdenstortav
i storlek och svenska.rättslig reglering i allt väsentligt liknar den Av
särskild landsting har,betydelse nordiska kommuner ochär att
internationellt ovanligt stark ställning För-sett, gentemot staten.en
hållandena i Storbritannien intresse flera orsaker. Till börjaär attav av
med få marknadslös-det andra länder så konsekvent introduceratär som
ningar i offentliga framstår förden verksamheten. Vidare många
Storbritannien föredöme inspirationskälla det gälleroch närettsom en
privatisering och konkurrensutsättning offentligt finansieradav
serviceproduktion. Tyskland förs livlig privatiseringsdebatt.I en
Lagstiftning och utvecklingstendenser i Tyskland har fått ökaden
relevans för det svenska reformarbetet eftersom Tysklands politiska
betydelse har vuxit på år.senare

3.2 Danmark

Danmark har liksom Sverige offentlig sektor och högtstor etten
skattetryck. Statens, kommunernas landstingensoch tskomam munemas
samlade utgifter bruttonationalproduktendrygt 60motsvarar procent av
BNP.

Statlig näringsverksamhet
Statlig näringsverksamhet har iförutsätter verksamheten stöd lagatt
szerlov eller bevillningslov. myndighetsfonnDen kan bedrivas i
statslige institutioner eller i privaträttslig fomi selskaber, selvejende
institutioner likn.. anslagsfmansieradel. Verksamheten nomialtär
statsvirksomhed indtaagtsdaekketkan avgiftsfinansieradävenmen vara
virksomhed.

Budgetvejledningen
För försäljning den s.k.och tjänster gäller sedan 1992statens av varor
Budgetvejledningens regler priskalkylering. dessa slås det fastI attom
det råder förbud verksamheter.korssubventionering mellan olika Demot
statliga myndigheternas priser skall så de genomsnittligabestämmas att
fasta och rörliga kostnaderna täckta, åtminstoneför verksamheten blir
på sikt. Om prissättningen inte står i överensstämmelse med Bud-
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konkur-priset innefattargetvejledningen och det gällandegörs ettatt
adfzerd kankonkurrenceforvridenderenssnedvridande beteende

Finansministeriet och 3Ressortministeriet,klagomål inlämnas till l 2
Konkurrensrådet Konkurrensverket.

Offentlig upphandling
upphandling har i dansk implementeratsregler offentligEU:s rättom

samordnings-utfärdade Industri-s.k. bekendtgørelser ogavgenom
finns inte någonBoligstyrelsen. Detministeriet respektive Bygge- og

upphandling. Upphandlingarenhetlig dansk lag offentlig somom
icke prioriterade tjänster B-understiger tröskelvärdena respektive avser

Sverige inte följatjänster behöver till skillnad från vad gäller isom
överträdelsenågra Klagomål angåendebestämda procedurregler. av

Erfarenheterna frånEU:reglema kan till Klagenzevnet for Udbud.ges
avhåller sig frånverksamhet företagKlagenaevnets attattuppges vara

små ochklaga på grund rädsla för bli svartlistadeatt samt attav
mellanstora företag inte sig ha råd med advokatkostnader.anser

licitationsloven
afoch licitationsloven nr 216För bygg- anläggningsarbeten gäller

privata8.juni tillämplig både för det allmänna och1966. Lagen är
EG:sföretag. gäller dock inte i den mån reglerna skulle stridaDen mot

konkurrensförhållan-upphandlingsregler. Reglerna syftar till regleraatt
dena beträffande upphandling och anläggningsentreprenader.bygg-av

byggherrarLagen föreskriver skyldighet för offentliga och privata att
tillämpa reglerna förutsatt byggherren infordrar anbud från fler änatt

ifråga pristvå anbudsgivare. Genom lagen åstadkoms offentlighet om
kvalité och kostnadsstyming.och dänned viktigt instrument förutgör ett

fängelse.Den överträder licitationsloven kan dömas till böter ellersom

Udbudscirkzzlwret
statliga cirkulaere udbudFör myndigheter gäller Finansministeriets om

udlicitering af statslige drifts- anlzegsopgaver nr. af42 l.martsog og
1994. Syftet cirkuläret statliga institutioner skall efterlevamed är att

driftentreprenader.principen bedst och billigst vid upphandlingom av
Statliga institutioner skall med lämpliga mellanrum konkurrensutsätta
driften såväl verksamheter utförs leverantörerexternaav av somsom

förverksamheter drivs i regi möjligaår utsättaattsom egen men
kankonkurrens. En verksamhet skall inte konkurrensutsättas detom

möjlig ellersannolikt konkurrensupphandling integöras äratt om
förkonkurrensupphandling skulle medföra för kostnader ellerstora stor

och drift iadministration. Vid jämförelse mellan anbudexterna egen

3 15-1086
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regi skall omständig-det alternativ väljas med hänsyn till samtligasom
heter bedöma det fördelaktiga förär att mest staten.som

Cirkuläret tillåter de statliga institutionemas egenregiverksamheter att
delta i anbudstävlingar s.k. kontrolbud internt bud undermed ett
förutsättning institutionen i samband med anbud infordrasatt att
upplyser anbudsgivare egenregin i anbudstävlingendeltarexterna attom
och upphandlingen kan komma kontrollbudetavbrytasatt att antas.om
En bilaga till cirkuläret innehåller riktlinjer för kalkylering kontroll-av
budet och kalkylmodell för jämförelse bud med kontroll-externaen av
budet. Kalkylmodellen följdkost-består två delar: kostnadskalkyl ochav
nadskalkyl. korrekt kalkylering tidsperspektivet väsentligFör ären en
faktor. Om pågådet driftentreprenad förutsätts under längreär en som
tid måste kalkylen hänsyn till reinvesteringar och eventuellata
nyinvesteringar. Enligt anvisningarna bör kalkylperioden uppgå till
minst den period åtagandet Utgångspunkten för kalkyle-omfattar.som
ring kontrollbudet innan anbuden emotsom de ärgörs externa tasav
samtliga direkta och indirekta åtgår för den verksamhetkostnader som

skall konkurrensutsättas full- omkostningskalkulation.costsom
på direkta kostnader förExempel kostnader löner, lönebikostnader,är

köp och tjänster för och underhåll skallreparationersamtav varor som
kostnadsföras för aktuell tidsperiod. Med indirekta kostnader avses
kostnader uppgift skallinte kan hänföras enbart till densom som
utföras. påExempel indirekta kostnader kontorskostnader, ADB-är
kostnader, utvecklingskostnader, ledning administration,försäkrings-och
kostnader eller motsvarande, kostnader för produktionsfaktorer som
utnyttjas förräntningkostnad, kostnader för avtalspensioner,utan av
drifts-och anläggningskapital, avskrivningar m.m.

kalkylmodellen skall beaktas kostnader tillkommerI deäven som
folgeomkostninger grund vissa kostnader inte faller bon ellerattav

Somtillkommer följd institutionen anbud.externtatt antar ettsom en av
exempel kostnader inte faller återstående hyreskost-bort nämns:som
nad för lokaler maskiner inte kommer till användning,och som

intäktsbortfall. Somkostnader för omskolning personal ochav ev.
exempel på tillkommande kostnader för tillsyn ochkostnader nämns
kontroll kostnader tillleverantörer, försäkringskostnaderexterna samtav
följd för leverandør-risken leverantör inte klarar uppdragetattav en

kansvigt. I kalkylen skall också medtagas eventuella intäkter som
uppkomma till följd uthyrning försäljning anläggningstill-ellerav av
gångar. Något för hänsyn till långsiktiga dynamiskautrymme att ta
effekter inte i kalkylmodellen.ges
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inteutsträckt användning udbudscirkuläret på områdenEn somav
uppmärk-för konkurrensupphandling medföra störreutsatts anses en

Genomsamhet och kunskap verksamhetens egentliga kostnader.om
statliga institutionernaarbetet med fram kontrollbud tvingas deatt ta ett

för-företa inventering vilka kostnader äratt en noggrann av som
budknippade med viss verksamhet. Vid prövningen motexternaaven

kan leda tillkontrollbudet synliggörs kostnaderna vilket i sin etttur
kostnadsmedvetande och möjlighet för ledningenhos personalenstörre

kostnadsutvecklingen.att styra

de beräkningarPrivata anbudsgivare har inte möjlighet granskaatt som
udliciteringsråd,ligger till grund för kontrollbudet. Ett utsessom av

finansministem, uppgifter från denhar dock möjlighet begäraatt
statliga institutionen. Om konkurrensutsättning medför EU:satten

anbudsgivare klaga tillupphandlingsregler träds för kan missnöjdnär en
Klagenaevnet for frågorUdbud. Klagenzevnet kan dock inte avgöra som

förkalkylering egenregins kostnader kontrollbud.ettavser av

Bygge- Boligstyrelsens cirkulcere udbud af bygge- anlag-og om og
sarbejder
I två cirkulär Boligstyrelsen finns särskildautgivits Bygge-som av og
regler upphandling statliga och statsfmansierade bygg- ochom av
anläggningsarbeten miljonermed kontraktsvärde överstigande 40ett
kronor. syftar tillReglerna kompletterar upphandlingsregler ochEU:s

främja konkurrensen obligatorisk upphandling.kravet påatt genom
Förfrågningsunderlag skall utfonnas i enlighet med given mall. Enen
byggherre har tillgång till statligt stöd får inte lämna anbud.som

Kommunal näringsverksamhet
I Danmark finns kommuner och amtskommuner landsting.273 14

kommunalfuldmagten,Kommunernas allmänna kompetens, den s.k.
följer oskrivna bedrivaregler. Kommunerna inte ha rätt attav anses
allmän näringsverksamhet i fonn handel, hantverk, industri 111.111.av
såvida det inte föreligger särskilt lagstöd för det. kan dockKommunerna
med stöd sin allmänna kompetens bedriva viss näringsverksamhet.av

och främst detta kommunernas produktion för bruk.Först gäller eget
kan sälja biprodukter inkl. periodisk överkapacitetKommunerna även

driva tillåten verksamhetverksamhet med anknytning till kommunal
,
s.k. accessorisk virksotnhed verksamma inom försörjnings-samt vara
sektorerna försörjning elektricitet, fjärrvämie m.m..vatten,av gas,
Tillsynen amtskommunemas, Köpenhamns och Fredriksbergsöver
kommuners Tillsynenverksamhet lndensrigsministeriet.utövas överav
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amtsnivå. Tillsynsmyn-påövriga tillsynsrådkommuner utövas genom
överensstämmelseidighetema kommunerna handlarställningtar om

legalitetskontroll. Till-med lagstiftningen. frågaDet är renom en
kommu-klagoinstans. Ettsynsmyndigheten inte någon domstol ellerär
kommu-Omkan upphävas.nalt beslut strider gällande lagmot ensom

åtgärder kommunenunderlåter vidtanalbestyrelsemedlem äratt som
för debötertillsynsmyndigheten beslutaskyldig vidta kanatt om

Straff ochunderlåtelsen.ansvariga förkommunbestyrelsedamöter ärsom
fråga.skadestånd kan också komma i

erhvervsudvik-deltagelseamtskommunersLov kommuners iom og
lingsaktiviteter

enligt lov kommunersamtskommuner harDanska kommuner och om
erhvervsudviklingsaktiviteter lovamtskommuners deltagelse i nr.og

åtgärder tillifrågaaf maj avsevärda befogenheter383 20. 1992 om
utveckling.näringslivets Lagenstöd för det lokala och regionala ger

myndigheteroch mellanstöd för samarbete mellan olika myndigheter
kannäringslivsfrämjande aktiviteternaoch privata företag. tillåtnaDe

delas in

konsultstöd,rådgivning,näringslivsfrämjande åtgärder1 Kollektiva
fömiedlingnäringsverksamhetsutvecklingscentra,teknisk service, av

och kunskapscentra,och forsknings-kontakter mellan företag
tillhandahållandedatakommunikationssystem, avgemensamma

m.m..för utställningar och konferenserutrustning

varje projektförutsätterTjänsteexport systemeksport.2 Lagen att
nollresultatfyra uppvisaroch verksamheten inomsärredovisas att

överskott.eller ger

privata aktöreroffentliga ochSamverkan mellan med andra3 om
och näringsliv iutveckla infrastrukturåtgärder syftar till ettattsom

geografiskt område.större

aktieselskabersamarbejde medtskoznmunersLov koznmunersom og am
m.v.

samarbejde medamtskommunersEnligt loven kommuners ogom
ochkan kommuneraf maj 1992aktieselskaber lov 384 20.nr.m.v.

marknaden och detpå denamtskommuner sälja och tjänster öppnavaror
innebärkommunal uppgift. Lagenfinns koppling till erkänd atten en

näringsverksamhet ökarkommunernas möjligheter sigägnaatt om
får bidra medaktiebolagsfonn. kommunverksamheten bedrivs i En
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bestämmande inflytandekapital och får inte ha rättsligtpersonal ettmen
påExempelbolaget. Styrelsen skall bolagsstämman.över utses av

DANWASTE PROJEKTaktiebolag bildats med stöd lagen ärsom av
MARPOLSPROJEKTETAS med Köpenhamns kommun delägare,som

AS medApS med Nyborgs kommun delägare och EXPAN ettsom
flertal kommuner på Nordjylland delägare.som

Vejloven
amtskom-Enligt vejloven lov af. får kommuner och381 maj 1994nr

påutföra an1äggnings-, drifts- och underhållsarbeten vägar sommuner
Kontrakt med värdetillhör andra kommuner eller amtskommuner. ett

föregåendetecknasunderstiger miljoner kronor kan1,6 utansom
upphandlingsförfarande. eller amtskommunkommunNär avgeren en

upphandlingsför-anbud, internt bud eller sluter avtal någotett utanett
farande kostnader. Verksamhetenskall priset täckning för samtligage
skall särredovisas.

andreudførelse af forLov kommuners amtskommunersom opgaverog
offentlige myndigheder

udførelse af forEnligt lov kommuners amtskommuners opgaverom og
kanandre offentlige myndigheder af juni 1995lov 378 14.nr

andrakommuner och amtskommuner utföra tjänster på uppdrag av
enlighet medkommuner under förutsättning tjänsterna upphandlats iatt

upphandlingsregler. stk. stadgas följande.EU:s I 2 §

Kommunbestyrelser tilbud påamtsråd skal, forinden de afgiver ogog
indgår offentligaftale udførelse af for andenom en opgave en

vilmyndighed, foretage kalkulation af omkostninger, derde samladeen
afforbundet amtskommunens varetagelsemed kommunens ellervaare

på ellerKommunbestyrelser amtstråd må ikke afgive tilbudopgaven. og
vederlzeggelse,indgå aftale udførelse af indebaarerderom opgaver, en

lavere end det kalkulerade belobsom er

Konkurrensutsättning och entreprenadlösningar
verksam-tio kommunala och amtskommunalaKnappt denprocent av

Konkurrensutsättning och entreprenad-heten utlagd på entreprenad.är
udlicitering före-lösningar udbud af offentlige driftsopgaver och

byggnads-,kommer inom renhållning, städning, storkök, tvätterier, väg-
och sjukvård kulturgatuarbeten räddningstjänst. hälso- ochInomsaint

finns inte någraoch fritid, skola och barnomsorg vård ochsamt omsorg
exempel på udbud ocheller udlicitering.
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likhet Sverige finns inte någon lagstiftning ålägger kommu-I med som
för konkurrens. dåvarandeden verksamheten Denutsättaattnerna egna

regeringen iuppmanade dock i kommunerna1992 störreattmars
utsträckning drift- ochtidigare varit fallet konkurrensutsättaän som
anläggningsarbeten.

Kommunernas landsforening har på grundval landsomfattandeav en
enkät konstaterat huvuddelen kommunerna räknar medde danskaatt av

stigande anbudsförfaranden redskap föranvändning atten somav
åstadkomma bättre och effektivitet.styrning

Konkurrenceloven
För dansk offentlig och privat näringsverksamhet gäller den danska
konkurrenceloven lov af juni lov370 1989, ändradnr. genom nr.

af april280 29. 1992, Bekendtgørelse af Konkurrencelov 114 af 10nr.
1993. syftar till främja fri och lika konkurrens i detLagenmarts att

danska näringslivet. konkurrensreglerDen bygger till skillnad från EG:s
och den svenska konkurrenslagen på förbudsprincipen påinte utan
missbruksprincipen. innebär konkurrenceloven kompletterarDetta att
EG-reglema fånga konkurrensskadligavissa beteendenattgenom upp

inte omfattas artikel i Romfördraget.85 och 86som av

Konkurrenceloven gäller i princip offentlig näringsverksamhetäven som
underkastad offentligrättslig det gäller sådanreglering. Närär annan

näringsverksamhet kan dock Konkurrencerådet inte ingripa mot
konkurrensstömingar på påtala saken för densätt änannat attgenom
ansvariga myndigheten.

Pågående reformarbete
tillsatte1994 industri- och samordningsministem arbetsgrupp meden

uppgift bakgrund offentlig ochdet ökade samarbetet mellanatt mot av
privat sektor, den ökade omfattningen kommunal näringsverksamhetav

klagomål konkurrensstömingar verksamhetfrån offentligsamt om
utreda för offentlig näringsverksamhet. Uppdraget begränsadesramarna
till den offentliga näringsverksamhet befinner sig i direkt konkur-som

med privat näringsverksamhet, dvs. där den offentlige aktörenrens
erbjuder tjänster marknad till marknadspriser eller där etten
befintligt eller potentiellt privat företag skulle kunna konkurrera med

slags tjänster den offentlige aktören. Offentlig skattefinansi-samma som
erad näringsverksamhet där politikerna med stöd i lag bestämt att
medborgarna inte skall behöva betala någon avgift eller endast betala en
starkt reducerad avgift för vissa inom utbildnings-tjänster tjänster
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väsendet, och omfattades inte arbets-kultursektom social service av
överväganden. skulle inte heller uttala sigArbetsgruppen omgruppens

huruvida viss uppgift skall bedrivas i offentlig regi elleren

har Offentlig lige konkurrence blandArbetsgruppen i privatrapporten
diskuterat vilken mån danska lagstiftningen tillförsäkrari denannat som

offentlig förutsättningarnäringsverksamhet bedrivs underatt samma
privat näringsverksamhet.som

Arbetsgruppen konstaterade det finns väsentliga skillnader mellanatt
riskoffentlig och privat näringsverksamhet. vissa fall kunde det finnasI

för konkurrenssnedvridning. Från det privata näringslivet hade man
pekat på frånvaron privata ägarintressen med reell personligav en
affärsrisk och möjligheten för täcka underskott meddet allmänna att

ansågskattefmansiering betydelsefulla skillnader. Arbetsgruppensom
dock betydelsen dessa skillnader ofta överdrivs.att av

Frånvaron personligt ekonomiskt risktagande ansågs inte innebäraav
någon konkurrenssnedvridning begränsadei och för sig. det förstaFör

kostnadstäck-gällande regler, med krav på korrekt priskalkylering och
ining, möjligheten för myndighet skattefmansiera underskottatten

konkurrensutsatt verksamhet. andra fanns privata verksam-För det även
heter något verksamheterpersonligt ekonomiskt risktagande,utan t.ex.

fonder.drevs i stiftelsefonn eller ägdes stiftelser ochsom som av
Korssubventionering privat närings-förekom såväl inom offentlig som
verksamhet. konkurrensrättsligtI själva verket det välkäntettvar
fenomen företag tillämpade verksamheterkorssubventionering mellanatt
i syfte in på bibehålla marknadsandelar ellermarknad,tränga attatt en
konkurrera företag inteandra från marknaden. Detta visadeut att man

såborde ställa så krav offentliga näringsverksamhetenrigorösa den
den inte fömiår konkurrera med den privatapå lika villkoratt att

verksamheten. underskottOm skulle förbjuda varje formt.ex.man av
i offentlig näringsverksamhet och dämied blottställde egenregiverksam-
heten för konkurrens från privata aktörer vill inbrytningargörasom
den offentliga tjänstemarknaden med hjälp icke kostnadstäckandeav
kontrakt skulle privata monopol.förbudet kunna leda till uppkomsten av

särskilt problem samtidigt uppträderEtt myndighetnär somvar en
köpare och leverantör, myndigheten konkurrensutsätternärt.ex.som en
verksamhet och enhet juridiskt delutgörsett sammaen som en av

Ävenmyndighet läggerlämnar internt bud. den enhet ettett om som
internt bud organisatoriskt avskild från myndigheten i övrigt fannsär
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det interna budetrisk för det skulle uppkomma misstanke attatt om
uppkommafavoriserades. sådan misstanke kunde emellertidEn även

avsågegenproduktion produktionenbeträffande privat företagsett om
tjänster inom försörjningssektorema.

näringsverksamhetväsentlig skillnad mellan offentlig och privatEn
inomansågs offentlig näringsverksamhet ofta bedrevsatt sammavara

innefattade myndighetsutöv-organisatoriska verksamhet somram som
underkastadning. offentliga näringsverksamheten därvidDen var

för denoffentligrättslig reglering begränsade handlingsutrymmetsom
politiskt bestämdaoperativa ledningen. verksamheten gällde oftaFör

förmål. nackdel denUr affärsmässig synpunkt kunde detta utgöra en
offentliga näringsverksamheten.

fokusera på skillnaderArbetsgruppen ansåg istället föratt attman
koncentrera sig påmellan offentlig och privat näringsverksamhet borde

påverkarhur förhindra uppkom olikheterkunde detatt somman
alltkonkurrensen. ansåg befintliga regelverket iArbetsgruppen detatt

offentliga närings-väsentligt motverkade konkurrenssnedvridning i den
bristfälliga påverksamheten. dockKunskaperna gällande reglerom var

många håll. Arbetsgruppen föreslog att

räkenskaper, tillsyn ochl udbudscirkulzerets regler kalkylering,om
kom-tillämpliga på detöverklagandemöjligheter borde ävengöras

motverkas,området så för korssubventionering kanmunala riskatt
tjänster2 det borde införas regler föreskriver prisetatt somsom

utförs med privata företag skallmyndigheter i direkt konkurrensav
och kostnader med,bestämmas så samtliga direkta indirekta tasatt

näringsverksamheten,det offentliga3 borde införas regler denattom
med redovisningsmässigt avskild frånvissa undantag, skall vara

påmyndighetens övriga aktiviteter: antingen krav attgenom
den bedrivsverksamheten drivs i aktiebolagsfonn eller att av

särskiltorganisatoriskt fristående enheter med skyldighet lämnaatt
bokslut för verksamheten.

redovisa4 det införs regler myndighet skulle skyldig attattom en vara
ipå vilket indirekta kostnader kalkyleratsandelsätt ettsom av

kontrolbud internt bud.
förstärks.Konkurrencerådets rådgivningsverksamhet och tillsyn5
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Finland3.3

offentliga sektornDen
BNP.omkringoffentliga utgifterna uppgick till 621993De procent av

statligt ägda företagenSverige högre andel. Dehade endastl Europa en
produktion.totalanäringslivetssvarade för omkring 20 procent av

kraftiga besparingarekonomiska krisen medförtSedan dess har den
fåttföretagen harde statligaoffentliga sektorn samtidigtinom den som

offentligaandel de totalaägarbas.bredare Kommunernas aven
utgifterna uppgår till omkring 43 procent.

alltsektorn ifinska offentligarättsliga regleringen denDen ärav
gäller ifrån vadsvenska. Till skillnadväsentligt mycket lik den som

verkställandetingripa vidDanmark och kan finska ministrar inteNorge
förvaltningslagenochenskilda finska kommunallagenärenden. Denav

rättssäkerhetsjälvstyre ochpå principer kommunaltbygger samma om
genomförtFinland har nyligenför enskilde gäller i Sverige.den ensom

bestämmafrihetkommunallagsrefonn kommunerna större attgettsom
organisationsstrukturen.politiskasåväl driftformer denöver som

finska kommunernamed Sverige deVäsentliga skillnader jämfört är att
landsting. ställetinte finns några Iväsentligt fler 455 st och detär att
sjukhus för fleradriverfinns omkring samkommuner bl.a370 som

fakultativaverksamheter i Sverigekommuner. Flera kommunala ärsom
har sedan varit specialreglerade i Finland.länge

lågkon-internationellaFinland drabbades tidigare Sverige denän av
ochentreprenadlösningarKommunala företagsbildningar,junkturen.

drivskommunala verksamhetenföreningsdrift diskuteras livligt. Den
med personal.emellertid till i regi och90 procent egenegen

Regler upphandlingom
upphandlingreglerFinland liksom Sverige implementerat EU:shar om

fallendast i dei särskild uppliandlingslag. gällerLagen när enen
från leverantörer.upphandlande enhet köper eller tjänster externavaror

finnsegenregiverksamhet för konkurrensNågon skyldighet utsättaatt
ochmyndigheterdock åtskilliga statligainte. På frivillig harväg

konkurrensupphandlingkommuner sig sättanvänt ett att pressasomav
Helsingfors, harned kostnaderna. Större kommuner, startatt.ex.som

kommunen köper 75avknoppningsprogram kan innebära attsom
detförsta året,personalägt företags tjänster det 50 procentprocent ettav

Därefter förutsättstredje verksamhetsåret.andra året och det25 procent
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företaget kunna stå på ben.egna

Regler konkurrensom
Lagen konkurrensbegränsningar från 1992 innehåller dels reglerom om
konkurrensbegränsande samarbete och missbruk dominerandeav
ställning bygger på förbudsprincipen dels generalklausulsom en om
ingrepp konkurrensbegränsningar bygger på missbruksprin-mot som
cipen. Lagen tillämplig på offentlig näringsverksamhet.är Detäven
finska Konkurrensverket har till uppgift administrera lagen. Ettatt
domstolsliknande anknytningmed till Industri- och handelsminis-organ
teriet Konkurrensrådet kan döma konkurrensskadeavgift och böter.ut- -

finskaDet Konkurrensverket har handlagt antal klagomålsärendenett
avseende konkurrensstörande beteenden i offentlig näringsverksamhet.
Klagomålen har i vissa fall gått på statliga myndigheter ochut att
kommuner säljer tjänster den marknaden. Klagomålen haröppna
gällt kommunala bussföretag utfört bilreparationer privatat.ex. som
kunder i sina reparationsverkstäder.

3.4 Norge

Den offentliga sektorn
Den norska offentligrättsliga lagstiftningen påminner mycket denom
danska. Till den förvaltningsrättsliga traditionen hör minister kanatt en
gripa in i enskilda ärenden. I Norge finns 439 kommuner och 19
fylkeskommuner landsting. och fylkeskonimunerKommuner svarar
tillsammans för omkring 38 de offentliga utgifterna. 1992procent av
uppgick den totala offentliga upphandlingen till omkring miljarder180
norska kronor. Kommunernas och fylkeskoiiiiiiunemas andel uppgick till
omkring 47 den totala upphandlingen. Enligtprocent rapportav en av
Prisdirektoratet nuvarande Konkurrencetilsynet från november 1993
saknade 23 landets kommuner upphandlingsreglemente ellerav
liknande. 75 kommunerna företräde till lokala företag.procent av gav
Anbudskonkurrens egenregin mycket ovanlig.av var

Regler offentlig upphandlingom
Norge har implementerat EU:s upphandlingsregler lov 27.genom
november 1992 offentlige anskaffelser Upphandlingar kanom ni.v.
överklagas till allmän domstol kan upphäva uppliandlingsbeslutettsom
och döma skadestånd.ut
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Regler konkurrensom
konkurrenceLoven i erhvervsvirksomhet, konkurrenceloven, träddeom

i kraft den januari1 Tillsynsmyndigheter Konkurren-1994. utgörs av
cetillsynet Administrationsdepartementet. bygger såväl påLagensamt
förbudsprincipen missbruksprincipen. Avtal striderär motsom som
lagen ogiltiga. Den sig skyldig till överträdelse lagen ellerär görsom av
Konkurrenstillsynets beslut kan dömas till eller fängelse i högstböter

år. Om brottet i högst år.ärtre grovt sex

Stortingets Kontroll- konstitusjonskomitee hari betänkande Innst.ettog
S nr.4, 1994-95 angående klagomål det norska Televerketmot om
föreslagit idet samband med revidering teleloven införs be-att av
stämmelser förhindrar korssubventionering mellan monopolverk-som
samhet och konkurrensutsatt verksamhet.

3.5 Island

På Island gäller sedan 1992 offentlig verksamhet elleratt en en
verksamhet i viss omfattning fungerar med stöd offentligtettsom av
monopol eller offentligt skydd åläggaskan dela verksamhetenatt upp
i del drivs med stöd offentligt monopol eller skydd ochen som av en

del befinner sig i konkurrens med andra. Bestämmelsen finnsannan som
i 14 andra stycket§ konkurrenceloven och har följande lydelser.
Når det drejer sig offentlig virksomhed eller virksomhed, derom en en
i vist omfang fungerer i af offentligt eller offentligmonopolet et
beskyttelse, har Konkurrencerådet til foreskrive økonomiskret at en
opdelning mellem på den side den del af virksomhedens drift derene
nyder afgodt monopolet eller beskyttelsen, på den anden side denog
del af driften der i fri konkurrence andre. tilsemed Man skal ater
konkurrencedriften ikke subsidieres af monopoldriften eller den
beskyttede drift.

isländskaDen konkurrensmyndigheten Konkurrencerådet- behöver inte-
bevisa den blandade verksamheten medförthar skadlig verkan påatt
konkurrensförhållandena. tillräckligtDet det föreliggerär att en
möjlighet marknaden för någon form konkurrenstöming.att utsätts av
Konkurrencerådet har med stöd bestämmelsen ingripit bl.a. motav
Landsforeningen af islandske turbekolospatienter drev Reykjsom
rehabiliteringscenter och plastfabrik. Reykjaviks kommun har ålagtsen

skilja kyrkogårdsförvaltningen från begravningsbyråverksamhet.att
ingrepp har vidare förekommit isländska vägverket, Suöumesjamot
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kommunes Statens Reykjavik kommunes datacentralbrandvaem, ogog
Post. telestyrelsen.og

Storbritannien3.6

ojfentliga sektornDen
för kraftfullabrittiska offentliga sektorn har sedanDen 1979 utsatts

följdnäringsverksamheten har krymp tillbesparingar. statligaDen av
långtgående Exempel på privatiseringarprivatiseringsprogram. ärett

Steel,utförsäljningama British detBritish Gas, British Telecom,av
ochbrittiska elektricitetsverkbilregistret och offentligt ägda samt vatten-

för omkringavloppsanläggningar. och landsting 28Kommuner svarar
Uppgiftsfördelningen mellan statliga,de offentliga utgifterna.procent av

förhållande.kommunala regionala avviker från svenskaoch organ
social securityExempel på detta för socialbidragär att staten svarar

å andra sidanoch hälso- och sjukvård. County councils landstingen är
huvudmän för polisväsendet.

Kommuner och landsting
Sverige flerBrittiska kommuner och landsting har i jämförelse med

Storbritannien harinvånare, färre förtroendevalda och färre anställda.
konstitutionellainte någon författning. därmed reglerskriven Det saknas

verksamhet bygger iför den kommunala självstyrelsen. Kommunernas
kommunernastället på principen ultra vires. Med det attmenasom

i lag harendast har bedriva sådan verksamhet parlamenteträtt att som
allmän kompetens finns inte.givit tillstånd till. Någon fri sektor eller

avgifter och lokalinkomster från statsbidrag,Kommunernas härrör en
svenskafastighetsskatt, Council Någon motsvarighet till deTax.

kommunernas beskatta medborgarnas inkomsterrätt att genom
kommunalskatt finns inte.

Local authorities
landstingDen brittiska motsvarigheten till kommuner och är non-

metropolitan districtmetropolitan district eller borough councils,
councils.councils, London borough councils och Encounty gemensam

förbeteckning municipalities. finnslocal authorities eller Detär
Nordirland, Wales ochnärvarande cirka local authorities i England,500

london bo-Skottland. England och Wales har districts inklusiveI
exklusiveroughs i genomsnitt invånare och counties128 000

storstäder 690 000 invånare 1989.
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Sverigeuppgifter icouncils fullgörDistrict eller borough närmastsom
bostadsförsörjning,samhällsplanering,på primärkommuner;ankommer

för skolorintedockfritidsverksamhet Derenhållning och ansvararm.m.
landstingen.svenskadecouncilsservice. Countyoch social motsvarar

ochäldreomsorginklusivesocial serviceför skolor,De ansvarar
polis,räddningstjänst,konsumentskydd,fritidsverksamhet,barnomsorg,

ochvägar persontransporter.

egenregiverksamhetKommunernas
miljonerhar totalt 3landstingenkommunerna ochbrittiska nästanDe

anställda iantalettotaladetanställda vilket 10 procentmotsvarar av
utbildnings-arbetar inomhälften dessaStorbritannien. Nästan av

väsendet.

uteslutandemyndigheternalokalaanvände sig deUrsprungligen av
personalenuppgifter.kommunaltekniska Numeraförprivata företag är

organiserade i utföraren-och landstingbrittiska kommuneri flertalet
ServiceDSO DirectOrganisation ochLabourheter, s.k. DLO Direct

ochDLOpersonalen iorganiseraskyldighetOrganisation. Någon att
påbyggalagstiftning kannuvarandeinteDSO finns sägasatttrots en

contractor.och utförareclientsplit mellan beställareuppdelning

CCTCompetitive Tendering,Compulsory
harår 1979tillträddeden konservativa regeringenSedan genom

förverksamheterkommunalatvingande lagstiftning rad utsatts externen
TvångetCCT.Tendering,Competitivekonkurrens Compulsory

blivitkommunala sektorndenansågmotiverades regeringen attattav
landsting hadeochineffektiv och kommunerför och tappatattstor

kontrollen utgifterna.över

säkerställaocheffektivitetstimulera tillCCT syftar därför till störreatt
konkurrensförutsättningarrättvisaför pengarnamera värde genom

AvsiktenDSO och privataegenregi-verksamhetensmellan entreprenörer.
privataskall utförassåledes inte alla tjänster entreprenörer utanär att av

tillhandahålla tjänstenfårmyndigheternaklart de lokalagöra attatt
utföraredenutförarorganisationende visat denendast äratt egnaom

medfördelarnadevärdet för Endet storamesta pengarna. avsom ger
tänkalandstingochkommunerden tvingarCCT attattanses vara

målvilkai detalj,sina aktiviteterigenom överväganoggrant somegna
uppnås på bästaskallgälla och hur dessa göraskall sätt attsamt en

kanoch personellamateriellaundersökning hurgrundlig resurserav
effektivt möjligt.så rationellt ochutnyttjas som
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Lagregler finns i The Local Government Planning and Land Act 1980
och The local Govemment Act 1988 och Huvudregeln1992. är att
kommuner och landsting endast får utföra vissa tjänsterslags defined
activities i regi och med anställda anbud infordrats föregen egna om
dessa tjänster och egenregi-verksamheten vunnit anbudstävlingen iatt

frioch konkurrens. Den internaöppen anbudsgivaren måste i så fall
skriftlig kostnadskalkyl skall kunna veriñeras ipresentera en som

räkenskapema. Kostnadskalkylen får inte överskridas. Om detta sker
ñnancial failure kan departementet ingripa med sanktioner. Efter
kontraktstidens utgång skall upphandling Kontraktstider-ägaen ny rum.

varierar mellan olika verksamheter normalt mellan 4 och 7 år.na
Kommuner och landsting skall infordra anbud från privata företag inom
följande områden.

1 Allmänna reparations- och underhållsarbcten på byggnader.
2 Större nybyggnads- och nyanläggningsarbeten.
3 Mindre nybyggnads- och nyanläggningsarbeten.
4 Allmänna vägarbeten nybyggnads- och reparations-t.ex.

arbeten, Snöröjning och reparation gatubelysning.av
5 Sophämtning från hushåll och företag, dock inte industriav-

fall.
6 Städning och fönsterputsning kommunalai byggnader, dock

inte bostäder, äldreboende, bamhem och polisbyggnader.
7 Renhållning parker och liknande.gator,av
8 Skolmat och social catering meals wheels till äldret.ex. on

i deras hem, dock inte specialskolor och andra institutioner
där måltider tillagas del i utbildning eller socialsom en
träning.

9 Annan måltidsverksamhet såsom personalmatsalar, barer med
serveringstillstånd, kaféer på bibliotek och sim-t.ex. museer,
hallar, dock inte på institutioner för vidare- och högre ut-
bildning.

10 Mark- och parkunderhållsarbeten gräsklippning ocht.ex.som
trädplantering, dock inte sådant arbete innefattar forsk-som
ning eller bevarandet vissa växter.av

ll Reparation och underhåll fordon, dock inte polis- ochav
brandbilar.

12 Drift och fritidsanläggningar såsom simhallar,sport-av
ishallar, sporthallar, tennis- och squashbanor, fotbollsplaner,
löparbanor, golfbanor, bowlinganläggningar, ridanläggningar

Till drift räknas instruktion och övervakning,ävenm.m.
catering, uthyrning redskap, marknadsföring anlägg-av av
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entréavgifter,bokföringuppbörd ochningen, tidbokning, av
städning m.m.

avsikt driva någonlandsting har förkommun ellerEn attett avsom
mellanrumskyldig med jämnaovanstående aktiviteter i regi är attegen

forProcedurreglemafrån privata anbudsgivare.infordra anbud
egenreginomfattande. förhindraupphandlingen mycket Förär att att
räkenska-skyldiga förade lokala myndigheternaär att separatagynnas

och med anställda. Förutförs i regiför de tjänster egnasom egenper
Revisionsbe-femavkastningskrav påverksamheten gäller procent.ett

avkastningskravethuruvidarättelsen skall innehålla uttalande ärett
uppfyllt eller inte.

The Local Government Act 1992
CCT till följandeutvidgadesGenom the Local Act 1992government

områden.

brand-underhåll polisens ochStädning polisens byggnader,l avav
konsthallar,ochkårens fordon, skolskjutsar, ledning teatrarav

parkeringsövervakning-bibliotek ochstödfunktioner avseende
kontroll,

till ochingenjörstjänster med anknytning bygg-2 Arkitekttjänster och
egendomsförvaltning,anläggningsverksamheter samt

för internaJuridik, ekonomi, personliga tjänster och datastödstjänster3
och administrativa behov.

skall genomföras successivt.Avsikten dessa utvidgningarär att

Anbudsprövning
of thefrom theVid anbudsprövningen gäller Circular Department
anbudskall välja detEnvironment upphandlande enheten1093 denatt

DSOfråndyrare internt budrespektive interna bud lägst. Ettärsom
motiv föroch välgrundatmyndigheten har specificerataccepteras ettom

tillhänsynReglerna tillåter upphandlande myndighetendet. den att ta
får uppdragetDSO intekostnader för personal blir övertalig omsom

krävsinte detredudancy Någon schablonkostnadcosts. utanaccepteras
årkontraktstiden kortareprövning i det enskilda fallet. Om änär etten

övertalighetskostnaderpund fåroch kontraktsvärdet understiger 100 000
hyresavtal, serviceavtalinte beaktas. Kostnader för som enm.m.

får beaktas.anbudsgivare inte har för avsikt övertaatt
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Anti-Competitive Behavior
påupphandlingsförfarandet inteoch landsting får vidKommuner agera

sådant konkurrensen otillbörligt eller förhindras Anti-sätt störsatt
beteendeCompetitive Behavior. Exempel på sådant otillbörligt är:

tjänster ellerFörfrågningsunderlaget för paketl attstortettavser av
huvudsakligapaketet innehåller tilläggstjänster inte har med densom

tjänsten göra.att
Anbudstidcn för kort.2 är
Kontraktstiden för kort.3 är
Känsliga affärshemligheter avkrävs anbudsgivama in-4 trots att
formation inte nödvändig.är

på anbudsgivare eertifierats enligt BS eller5 Krav 5770 motsvaran-att
har erhållitde endast fåtal företag på marknadentrots att ett

certifiering.
Vid anbudsprövningen hänsyn till kostnader för uppfölj-6 förtas stor

förrådning och kontroll kapitalförstöring avseendeentreprenörer,av
inte kanoch fordon, kostnader för lärlingar och handikappade 50m

sysselsättas personalavvecklingentreprenören,av m.m.

Sanktioner
Om Secretary State kommunen eller lands-regeringen of finner att
tinget inte har levt kan regeringen bestämmatill lagens krav omupp
sanktioner gå påmyndigheten. sådan sanktion kanEn attmot ut en

ellerupphandling får innehålla särskilda villkor för utförandetgöras om,
ifrågavarandeförbud fortsättningsvis tillhandhållautgöra ett mot att

tjänst med hade omkring 3000personal. Till och med 1994egen
iupphandlingar Regeringen har beslutat sanktioner 50-ägt ettrum. om

fall. grund felkalkyle-tal I omkring fall har ingripanden skett på100 av
ring vid bud.jämförelser mellan anbud och internaexterna

Audit Commission
localAudit Commission statlig myndighet reviderarär sortien

Service hälso-kommuncnlandsting och National Healthgovemments
och sjukvård. National Healthstatliga förvaltningenförutomDen
Service, omfattarrevideras National Audit Office. Revisionenav
revision räkenskaper förvaltningsrevision prefor-financial audit,av

audit och laglighetskontroll Audit Commissionlegal audit. görmance
målnationella studier nationellamyndigheternas verksamhet där deav

utvärderingari lagstiftningen utvärderas. Dessasom anges som
utförandet ochinnehåller performance indicators nyckeltal för

kostnadsjämförelser publiceras i Audit Commission försökerrapporter.
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påverka blir affärs-lokala myndigheter så redovisningenatt att mera
mässig.

Audit Commission samverkar med of EnvironmentDepartement som
kontinuerligt bygger och förbättrar regelverket. setDepartementetut
the förordningar. Auditlaw dvs. skriver lagar och cirkulars
Commission och kontrollmonitor the law dvs. tillsyn överutövar
efterlevnaden guidelines råd och anvisningar.publicerar med Intesamt
sällan förekommer svårigheter reglerna. kommunalatolka Föratt
revisorer har organisationen The Public Institute of Public Finance and
Accountancy CIPFA tagit fram Code of Practice for Compulsoryen
Competition.

Audit Commissions arbetsuppgifter har ökat väsentligt i takt med att
CCT-reglema förhar byggts och fördjupats. Revisionsberättelsenut
kommuner innehållaoch landsting måste från och med 1995-1996 ett
Statement of Support Services SSSC visar samtligaCosts som
kostnader utförarorganisationema har för stödtjänster.som

Försäljning till utomståendetjänsterav
En myndighet har lagligt mycket begränsade möjlighetersett att
producera kommuner eller överskottskapacitet på denandra säljaatt

marknaden. tillåtet till privatiseradeDet dock sälja tjänsteröppna är att
vattenverksbolag och elektricitetsbolag. Försäljning överskottskapaci-av

sker i viss utsträckning Cross Boundary Tendering dvs.tet attgenom
kommun deltar i anbudstävling utlysts kommun.en en som av en annan

dock i princip förbjudet. Om det fråga tillfälligDetta är är om en
överskottskapacitet Commission. Tillfälligingriper dock inte Audit
överkapacitet kan föreligga den inte föreligger 12 18änom mer -

Auditmånader. Om det fråga omfattande kanär övertrampettom mera
Commission ingripa med order eller vidta åtgärder kanstop somen
leda till personligt för såväl politiker ansvariga tjänstemän.ansvar som

Erfarenheter CCTav
Systemet med obligatorisk anbudsinfordran existerat sedanhar 1980.nu
Lagstiftningen har gradvis ställt allt krav på den kommunalastörre
upphandlingen och kommit omfatta allt fler områden. kommu-Denatt
nala självstyrelsen har beskurits kommuner och landsting inteattgenom

har skalllängre möjlighet bestämma i vilken form dess tjänsteratt
produceras. marknaden något regeringsor-Detta bestäms ellerav avnu

Enligt CCT kunnaDepartmentent of Environment skulle ersättasgan.
med frivillig konkurrensutsättningreglering eftersom fördelarna med nu
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inte ifrågasätts.längre

till värdekontrakterat tjänsterTill och med hade kommunerna1992 ett
catering förknappt miljarder Sophämtning ochtvå pund. svararav

miljonerkontraktsvärdet respektive 410hälften det totala 460nästan av
miljoner pund ochföljer mark- och parkunderhållpund. Därefter 320

pund.miljonerstädning och fönsterputsning byggnader 260av

har privatagenomförts hittillsAv de drygt upphandlingar3000 som
kontrakten. Skottlandomkring Ivunnit 20 25entreprenörer procent av-

dock i genomsnittomkring DSO harmotsvarande siffra 15är procent.
många fallkontraktsvärdet. Ivunnit omkring det totala85 procent av

delta imåttligt intresse förhar det privata näringslivet visat attett
haft ifrågaharanbudstävlingar. Störst framgång entreprenörerna om

vunnitskontraktenstädning byggnader där knappt 40 procent avavav
entreprenadandelen finns inomlägstaprivata Denentreprenörer.

gått till det privatacateringområdet fåtal kontraktdär endast ett
näringslivet.

regeringenforskningsrapport utförts på uppdragI presenterasaven som
CCT 1991. Avresultatet undersökning erfarenheter t.o.m.avav en om

har reducerat sinaframgår kommuner och landstingrapporten att
följd CCT.kostnader med i storleksordningen sju procent som en av

Bilden dock inte helt entydig.är

och landstingEnligt The Audit Commission har de flesta kommuner
tidplaner. dellyckats genomföra upphandlingar enligt regeringens I en

fall inte följerhar kunderna framfört klagomål entreprenörern1ot som
påpekanden. Dåligtsina åtaganden och inte sig efter berättigaderättar

i sista hand hävningutförande har utlöst viten, skadestånd och av
harkontraktet. fall tolv. del fallDetta har inträffat i omkring Iett enav

och kontrollenbeställama byråkratisk överdrivit detaljstymingeni anda
så varit minimalt.handlingsutrymmet för entreprenörenatt

inteI hälften alla upphandlingar har privata entreprenörernästan av
exempelvisat något anbudstävlan. det gäller tillintresse delta i Näratt

hälftenSkolmåltider kontrakt DSO.har alla vunnits Mer ännästan avav
har konkurrens från det privata näringslivet.dessa kontrakt vunnits utan

EG-direktivetråder innebördenFör närvarande viss osäkerheten om av
överlåtelse företag,77187EEG skydd för arbetstagare vid avom

till viss delverksamheter verksamheter. Direktiveteller delar ärav
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införlivat med brittisk års regler Transfer of1981rätt genom om
Undertakings Protection of Employment EG-domstolen hariTUPE.
juni 1994 slagit fast den brittiska lagstiftningen inte fulltatt ut motsva-

kraven i EG-direktivet.rar

Aljuka tjänster
Som framgått omfattas de n1juka sektorerna bortsett från kultur- och
fritidsverksamheten inte CCT. Skolor och social emellertidärav omsorg
inte opåverkade hårdade omvälvande förändringarna inom deav
sektorerna. På frivillig har flertal lokala myndigheter anlitatväg ett
privata och ideella organisationer. Vid upphandling harentreprenörer
CCT i många fall varit mönsterbildande. målsättning kommu-En är att

på sikt skall omvandlas till enabling authorities, dvs. tillhandahål-nerna
och verksamheten privata företagutförsattramar resurser men av

entreprenad.

The National Health Service Communityand Care Act 1990
Från och med skall kommuner1993 och landsting använda sig av
intemmarknader PurchaserProvider Split och upphandla sociala
tjänster från privata frivilligaoch samarbeta medentreprenörer
organisationer. Ansvaret för kostnaderna för institutionsboende för de
äldre nursing homes och resident homes flyttats från tillhar staten
kommuner och landsting. Dessa har också fått för produceraansvaret att
planer för vården, anordna inspektions- och registreringsenheter för att
kontrollera standarden i sina särskilda bostäder också för attegna men
auktorisera privat drivna särskilda bostäder.

Regeringen kanmarknadslösningar och marknadsorienteringattanser
kombineras med socialaplanering så tjänster inteattnoggrann
fragmenteras med negativa effekter för kvalitet och effektivitet. I en

utarbetad Social Services S.S.I. praktiskInspektoraterapport av ges
vägledning och återges praktiska exempel hjälp till lokalasom
myndigheter vid upphandling sociala tjänster.av

Skolan
detNär gäller skolorna har valt linje driftentreprenad-änman en annan

modellen nämligen självförvaltning. Idag cirka 15är procent av
grundskolorna styrda självförvaltningsorgan bestående föräldrar,av av
lärare och andra intresserade näringslivet pårepresenterarpersoner som

Självförvaltningsorganet alla beslut gäller skolanorten. tar som
inklusive anställande och avskedande och kan ocksåpersonalav
förvärva eller sälja mark. Statsbidraget för verksamheten går direkt från
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ingenälvförvaltningsorganet lokala Skolstyrelsen hartill och denstaten
bestämmanderätt.

Regler konkurrensom
reglerarRegler finns i Trading Act 1973konkurrens Fair somom

Trade Practiceskontrollen monopol och koncentrationer, Restrictiveav
samordnade för-karteller ochAct 1976 reglerar kontrollensom av

ofOfficefaranden, Resale Competition Act 1980.Prices Act 1976 samt
tillsyn ochKonkurrensverket och löpandeFair Trading utövarmotsvarar

Commission harkontroll enskilda företag. Monopolies and Mergersöver
monopolsitua-undersöka föreliggertill uppgift i vissa fall detatt enom

tion kräver ingripande från det allmänna.som

Pågående reformarbete
med förslag tillRegeringen white paperhar 1989 presenterat ett

föreslagitRegeringen harreformering den brittiska konkurrensrätten.av
landstingkommuner ochPrivate Finance Initiative, oktober 1994 att

privata företag iskall tillåtas utsträckning samverka medi störreatt
till den privatafömiås tillgångarjoint-ventures, att avyttragemensamma

understödja lokalasamverkansprojekt ellersektorn i syfte stimuleraatt
rationell användningprivata investeringar få till ståndsamt att meraen

tillgångar.kommunala kommersiellaav

Deregulation and Contracting Out Act
möjlighetRegeringen har under föreslagit det1994 öppnas attatt

konkurrensutsätta offentlig verksamhet däribland skatteupp-ytterligare
bördsverksamhet.

Tyskland3.7

0j7entligaDen sektorn
återförening i oktoberFörbundsrepubliken Tyskland sedan landetsär

den i Tyskland1990 befolkningsmässigt EU. ärstörsta staten en
förbundsnivånfederativ mellanstatsbildning med statsmakten delad

stiftas lagarBund och delstater Länder. På förbundsnivån16 som
federal upphand-gäller till exempel försvar, utrikespolitik, finanspolitik,

alltling konkurrens. stifta lagaroch princip har delstatemaI rätt att om
pådragitsså håller sig inom delängeannat uppman ramar som

näringsverk-förbundsnivå. offentligoffentligrättsliga regleringenDen av
gällasamhet Subsidiaritetsprincipenuppvisar avsevärda skillnader. anses

nivå. Tysklandvilket möjligainnebär problem skall lösas på lägsta Iatt



utblickInternationell 851995:105 Konkurrens i balansSOU

genomsnittmed i 5000Gemeindenomkring kommunerfinns 5000
bl.a.Kreisenomkringmellankommunal nivå finns 300invånare. På som

dock s.k.städerCirkakommunerna. 100tillsyn ärstörreöverutövar
såvälochHamburg Bremenstäder: Berlin,kreisefreie städte. Tre är

självstyrelsenkommunalagemeinde delstater. Den ärsom egna
Grundgesetz, Artikel 28.grundlagsskyddad

Statlig näringsverksamhet
utsträckning.ihar privatiseratsStatliga företag och affärsverk stor

Lufthansa.privatiseradeförbundsägda företag inteExempel på ärärsom
statligaaffärsverk ellernågra statligaindustrisektom finns inteInom

Sparkassenländemivå vissa bankerföretag. På staten.ägs av--

Kommunal näringsverksamhet
kommunernasförutsättningar förkommunallagI respektive lands ges

kommunförutsättning förgrundläggandeallmänna kompetens. En att en
angelägenhetviss uppgift denskall sig är ärägna att avenen

bedrivs inom kommu-kommunmedlemmama ochallmänt intresse för
för sininomskyldighethar i regelKommunerna att ramenennen.
förbehövsunderhålla anordningarförmåga anskaffa och de attsom

Kommunmed-försörjningssektorema.näringsverksamhet inombedriva
och i vissainrättningamaanspråk de offentligalemm har tairätt attarna

till och avloppsan-sina fastigheterfall skyldighet ansluta vatten-atten
möjligheterfjärrvärmeanläggningarläggningar, Kommunernas attm.m.

företagskommunaltnäringsverksamhet begränsade. Ettbedriva är
tillanpassadmåsteändamål måste lagligt och verksamheten varavara

förhandenvar-kompetenstekniska och kommersiellakommunens samt
detföreskrivsfleraeller sannolika behov. Iande även attstater

företagetnäringsverksamhetföretaget endast får bedrivakommunala om
privat företagbättrelika bra ellerkan driva verksamheten minst än ett

kommunallag stadgarsubsidiaritet. Exempel på detta Bayemsär som
errichten,wirtschafliche UntemehmenDie Gemeinde dürfenatt nur

Zweck dasöffentlicheerweitem, derübemehmen oder wenn
Umfangnach undUntemehmen Artuntemehmen erfordert, das
GemeindeLeistungsfähigkeit derVerhältnis dereinem angemessenen zu

ebensoZweck nichtBedarf steht, derund voraussichtlichen gutzum
erfülltwird odererfülltwirtschaftlich durch einenen anderenund

werden kann § 89 Abs.l.

affärsverkKommunala företag och
framförallt verksammaaffärsverkenochkommunala företagenDe är

avlopp,elektricitet, ijärrvänne,försörjningssektoremainom vatten,gas,
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hamnar och lokaltrafik. Verksamheten förvaltningsfonnkan bedrivas i
Eigenbetrieb eller i privaträttslig form Kapitalgesellschaft. I ett stort
antal kommuner har den kommunala näringsverksamheten slagits

till tekniskt kontor eller fusionerats företagtill ellerett ettsamman
organiserats aktiebolagsrättslig koncern. s.k. QuerverbundDessasom en
med diversifierad verksamhet har Bundesverfassungsgerichtgodtagits av

förenliga med grundlagen. Fördelarna med Querverbandsmodellensom
den anhållna verksamheten upphov till tekniska,attanses vara samm ger

affärsmässiga, finansiella, skattemässiga och miljömässiga synergieffek-
ter.

Offentlig redovisning
allFör offentlig näringsverksamhet gäller tvingande regler för extern

redovisning. Dessa regler har utfärdats Bundesrechnungshofav som
det svenska Riksrevisionsverket BundesrechnungshofRRV.motsvarar

har möjlighet påtala felaktigheter och föreslå ändrade rutiner. Någraatt
sanktionsmöjligheter finns inte myndigheterna följer genomgåendemen
de förslag till förbättringar Bundesrechnungshof rekommenderar.som
Huvudprincipen vid prissättning offentliga tjänster priset skallär attav

kostnadstäckning såvida det inte finns politiskt beslut detett attge om
allmänna helt eller delvis skall finansiera Någottjänsten. krav på
avgränsad eller sluten redovisning för offentlig näringsverksamhet finns
inte. Det finns inte heller något förbuduttryckligt korssubventione-mot
ring konkurrensutsatt offentlig näringsverksamhet.av

Offentlig upphandling
Genom das Haushaltsgrundsätsgesetz HGrG, der Vergabeverordnung
VgV och der Nachprüfungsverordnung Verdingungsordnung fürsamt
Leistungen VOL och Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB
har flertalet upphandlingsdirektivEU:s implementerats i tysk rätt.av
Tjänsteupphandlingsdirektivet och rättsmedelsdirektivet har inteännu
implementerats. Det tyska reglerna inte förfördelade anbudsgivareger
någon sin sak prövad domstol eller tillerkännasrätt att rättatt attav
skadestånd. I dessa hänseenden har EU-direktiven direkt effekt.

Staten, länderna och kommunerna upphandlar rad och tjänster.en varor
Vissa kommunala verksamheter sköts uteslutande privatanästan av

Exempel på detta renhållningsverksamhet. Driftentrep-entreprenörer. är
renader inom den mjuka sektorn mycket ovanliga. Någonär motsva-
righet till den brittiska obligatoriska konkurrensupphandlingen finns inte.
Inom vissa sektorer råder förbud offentliga företag lämnar anbudattmot
i konkurrens med privata företag. Exempel på detta bygg- ochär



utblickInternationell 87iKonkurrens balansSOU 1995:105

tryckerisektorema.

Regler konkurrensom
Wettbewerbsbesch-Gesetzfinns i daskonkurrensRegler gegenom

WettbewerbunlauterenGesetz denGWB och dasränkungen gegen
miss-påförbudsprincipensåväl påUWG. Reglerna bygger som

skyddaoch kanlagenGWB den primärabruksprincipen. sägasär
frihetstävja dennaUWG till förmedanfriheten konkurrera är attattatt
oderUntemehmendieGWB stadgas: Verträge,inte missbrukas. I 1 §

ZweckgemeinsameneinemUntemehmenVereinigungen von zu
sindUntemehmenVereinigungenund Beschlüsseschliessen, vonvon

Marktver-oder diediegeeignet sind, Erzeugungunwirksam, soweit sie
gewerblichen LeistungenoderVerkehr mithältnisse für den Waren

nicht,Dies giltbeeiflussen.Wettbewerbsdurch Beschränkungen des zu
ellerist. avtalbestimmt EttGesetz anderessoweit in diesem etwas

ogiltigt.såledeskonkurrensenförfarande begränsarsamordnat ärsom
på marknadentvingaskrävs företagFör detta sättettatt somagera

avtaletkonkurrensbegränsandegjort.normalt inte skulle ha Detde
påverkaoväsentligtsyfte och inteföljdmåste ett gemensamtvara en av

förgällerkonkurrensbegränsningsreglemafrånmarknaden. Undantag
ochjämvägsföretag, land-tyska postverket, vattenvägstransport,t.ex.

försäkringsbolagkreditinstitutioner,bank- ochjordbrukskooperationen,
Bundesmi-ansökan tillvattenföretag. Genomel-, ochoch allmänna gas-

erhållaövriga företagBundeskartellamt kanWirtschaft ochnisterium für
undantag från förbudet.

Marknadsdominansställning.missbruk dominerandeförbjudsI 22 § av
väsentlignågonförföretag inteföreligga är utsattettomanses

överlägsenharsina konkurrentereller detkonkurrens gentemot enom
arknadsandelenföreliggaställning. Marknadsdominans om mpresumeras
företag bedömstvå ellermarknaden. Omöverstiger 13 den totala trean

hälftenharföreligga demarknadsdominanstillsammans ompresumeras
hartillsammanskrävs defem eller flera företagmarknaden. För attav

omsättningföretagsPresumtionen gäller inte23 marknaden. ettomav
detbedömningenmark. Vidmiljoner tyskaunderstiger 250 av om

finansiellaföretagenstillmarknadsdominans hänsynföreligger äventas
rättsliga ellerförsäljningsmarknader,ochtill inköps-styrka, tillgången

olikatvå principielltsikte påfaktiska etableringshinder 22 § tarm.m.
förförsvårarföretagetdominerandeförfaranden. det första detFör när

företagetandraunderprissättning och för detkonkurrenter t.ex. när
lyder:led. Stadgandeteller försvårar i andradiskriminerar
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Untemehmen in einer fürdie Wettbewerbsmöglichkeiten anderer1.
Weise ohne sachlichauf Markt erheblichenden Wettbewerb dem

gerechtferigen Grund beeinträchtigt;
densonstige Geschäftsbedingungen fordert, dieEntgelte oder von

mit hoherbei wirksamen Wettbewerbjenigen abweichen, die sich
dieWahrscheinlichkeit würde; hierbei sind insbesondereergeben

Märkten mitVerhaltensweisen Untemehmen auf vergleichbarenvon
wirksamen berücksichtigen;Wettbewerb zu

Geschäftsbedingungen fordert,ungünstigere Engelte oder sonstige
auf vergleich-als sie marktbeherrschende Untemehmen selbstdas

sei dess,baren Märkten gleichartigen Abnehmem fordert,von es
dass Unterschied sachlich grechtfertigt istder

stadgas: Wer imI UWG finns regler otillbörlig konkurrens. I l §om
geschäftlichen Zwecken Wettbewerbes HandlungenVerkehre deszu

aufvomimmt, die Sitten kann Unterlassungdie guten verstossen,gegen
und Schadenersatz in Anspruch werden.genommen

offentlig ochKonkurrensreglema principiell skillnad mellaningengör
tvättinrättning,privat näringsverksamhet. Om offentligt.ex. somen

dominerar allmänheten tvätteritjänsterden lokala marknaden, erbjuder
till underpris träffas förfarandet förbudsreglema.av

Central Berlin. varje landtillsynsmyndighet Bundeskartellamti Inomär
sköts Landesbehörde, medadministrationen och tillämpningen av

Bundeskartel-undantag fusionskontrollen uteslutande skötsav som av
lamt.

Några internationella3.8 slutsatser denav

utblicken

offentliga studeratDen och privata näringsverksamheten i de länder
offentligaverkar i de flesta fall inom relativt avgränsade sektorer. Den

näringsverksamheten fungerar komplement till denettsnarast som
för den in-privata näringsverksamheten. många fall denl svarar

frastruktur näringsverksamheten.förutsättning för den privataärsom en
Företrädare landsting, statliga ochför departement, kommuner,
kommunala företag någon utbredd för denhar inte redovisat attoro
offentliga allvarligtnäringsverksamheten sådan skulle utgöra ettsom
konkurrensproblem.
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Samtliga undersökta implementerat eller i färd medländer har är att
konkurrens-implementera EG:s upphandlingsregler. nationellaDe

offentlig och privatreglerna ingen principiell skillnad mellangör
offentliga näringsverk-näringsverksamhet. alla länderna har dock denI

korssubventione-heten kritiserats för bristande kostnadsredovisning,sam
konkurrenssnedvridandering konkurrensutsatt verksamhet ochav

ochstödgivning. återkommande uppfattning offentligEn närär att
detprivat näringsverksamhet konkurrerar marknad finns ensamma

risk för konkurrensen villkor.inte sker på likaatt

Några ingående utredningar försök till kvantifieringoch avmera
konkurrensproblemen har inte företagits i något länderna. Det synesav

storlekdock finnas mellan den offentliga sektorns relativasambandett
och förekomsten med förhållandeviskonkurrensproblem. länderIav en
liten offentlig regionala endastsektor och där statliga, lokala och organ
får sig sådant i särskild lagstiftning,har uttryckligt stödägna ettsom

konflikterna mellan offentlig och privat sektor relativt begränsade. Iär
länder och lokaladär den offentliga sektorn omfattning denär störreav

självbestämmandeoch regionala nivån måttpräglas störreettav av
finns i regel flera potentiella konfliktanledningar.

förDanmark och Storbritannien kan två olika skolorsägas representera
hur kankonflikter mellan offentlig och privat näringsverksamhet
hanteras. ökadanska linjen går på tillåta och till och medDen attut

för kommuner ochoffentlig näringsverksamhet. Danskautrymmet
amtskom fått varandrahar ökade möjligheter sälja tjänster tillattmuner
och samverka med företag minst det gäller kommu-privata inte näratt

på dennal tjänstecxport. Lagstiftningen ställer dock krav näratt,
offentliga aktören sig till uppdragsgivare, tillämparvänder externa
avgränsad redovisning och täcker samtliga kostnader.prisertar ut som

brittiska krympa denDen modellen i första hand sikte på atttar
offentliga annaskapetsektorn avveckla det offentliga huvudmattgenom
för vissa offentligt produceradeverksamheter och minska andelen
tjänster. brittiska kommunerna och landstingen tenderar utvecklasDe att

enabling authorities, dvs. lokala och regionala myndighetermot som
tillgodoser medborgarnas behov service köpa tjänsteratt avav genom

företag självförvaltnings-privata eller finansiellt stöd till lokalaatt ge
såsom vissaföräldrastyrda skolor CCT reglerna innebär attetc.organ -

kommunala verksamheter inte får i regi och meddrivas egenegen
privatapersonal inte egenregin DSO vunnit anbudstävlanom en som

företag inbjudits Genom särredovisning, kalkyle-delta kravatt
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anbudbud ochegenreginsför jämförelser mellanringsregler externa
företagenprivatarisken för deavkastningskrav minskar attsamt

brittiska kommunerFöreträdare förvid anbudsprövningen.missgynnas
ligger ireciprocitetframhållit den bristandeoch landsting har attsom

sinbud på någotmöjlighet läggaegenregin saknar änannatatt egen
måste verksam-upphandlingsomgångverksamhet. Om den förlorar en

heten avvecklas.

införts reglerdanska modellen harbrittiska i denSåväl i den omsom
motverkasyftar tillredovisning och priskalkyleringavgränsad attsom

förprivata företagrisker finns för myndighetde utsätteratt ensom en
Tyskland finnsStorbritannien ochosund skattefmansierad konkurrens. I

och kontrolltillsynmyndighetercentrala statliga överutövarsom
sub-tyskaverksamhet. Deni all offentligredovisning och revision

underföretag endastfår bildasidiaritetsmodellen, dvs. kommunernaatt
lika bra elleruppgiften minstutföraförutsättning de kan förväntasatt

restriktiv påutryck förbättre privat företagän är ettett synmeraen
företagsfonn.verksamhet imöjligheter drivakommunernas att



4 Konkurrens, marknad och samhälls-

ekonomisk effektivitet

kapitelDetta belyser några begrepp i ekonomiskcentrala teori.
Syftet redovisa några olika och perspektiv påär att synsätt
begreppens innebörd effekter bristande konkurrens.samt av
Syftet bevisa värdet konkurrens eller marknadensär inte att av
överlägsenhet. kapitletI diskuteras konkurrens med utgångspunkt
från konkurrensstrukturer och konkurrensbeteenden. Ett annat
perspektiv på konkurrens utgår från konkurrensprocessen, dvs.
enskilda företags upplevelse konkurrensen, konkurrensklima-av

deras konkurrensdrag och konkurrensspel. Detta perspektivtet,
anläggs i Maria Bengtssons studie några ärenden hos konkur-av
rensverket bland innefattar konkurrenssnedvridandeannatsom
offentlig prissättning. diskussionEn hinder för fungerandeom
konkurrens och motiv för offentliga åtaganden och ingrepp
avslutar kapitlet.

1 Begreppet konkurrens

Konkurrenslagstiftningen bygger på på konkurrens tävlansynen som en
mellan producenter eller distributörer kunder, avsättning, arbetskraft,om
råvaror eller andra fömödenheter. Denna tävlan går företagut att
utnyttjar sina relativa fördelar och därigenom försöker nå ytterligare
fördelar framför andra företag. På sikt det endast de effektivaär
företagen överlever. konkurrenslagensI förarbeten sägs attsom
konkurrensförhållandena spelar avgörande roll för dynamik ochen
tillväxt i den svenska ekonomin. Konkurrensen stimulerar till bättre
användning samhällets och stärker svenskadet näringslivetsav resurser
förmåga långsiktigt hävda sig på internationella marknader. ökadEnatt
konkurrens till fördel för konsumenterna prisernaär attgenom pressas
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breddasutbudetoch

inomanvändskonkurrens,perfektframhållas begreppetbörDet att som
modellanalysredskap och änekonomisk teori, främst är ett snarareen

faktiskaegenskaper. Denfaktiskamarknadsbeskrivning av enen
medbeskrivasi ställetmarknader kanolika ut-konkurrensen på

fungerandefinnsdetutsträckningfrån i vilkengångspunkt ensom
visserligenKonkurrenssituationenmarknader.olika ärkonkurrens på

stimuleraförtillräckligtoftakonkurrenstrycketperfektinte attärmen
fullständigtkanenskilt företagmedföra ingeteffektivitet och att agera

kännetecknasmarknaderVissakonkurrenter.kunder elleroberoende av
kankonkurrensbristandeOrsaken tillbristande konkurrens.dock av

medkonkurrensbegränsande avtalslutitföretagvissaaattvara
marknaden,pådominansuppnåtthareller flera företagvarandra, b ett
föreskrifterochförordningarlagar,regleringar i formoffentligac

verksam-bedrivnaoffentligtdfungerande konkurrens,motverkar en
för konkurrens.intenågot skälheter har utsattsav

sådanuppgiftermångafinnstjänsteproduktionenoffentligadenInom av
Omkonkurrens.förlämpligamöjliga ochdekaraktär utsättaattäratt

konkurrensutsättningsystematiskstrategier förmyndigheterna antar
effektivarebesparingarpotential föravsevärdfinns i regel genom enen

resursanvändning.

delår tillunderharekonomini den svenskaRefonnarbetet storsenare
privatadeneffektivitet inomochkonkurrensfrämjavarit inriktat på att

offentligoch lagenkonkurrenslagensektom.och offentliga Den omnya
område.dettalagstiftningsproduktemade centralaupphandling är

tågtrafik, brevbe-inrikesilyg,såsommonopolverksamheterTidigare
föravreglering ochföremål förhar varit öppnatsfordran, radio och TV

speciallagstiftningochkommunallagenändringar iGenomkonkurrens.
legalahar desocialtjänstenochskolväsendetoffentligaför dett.ex.

verksamhet föroffentligfrivilligökatmöjligheterna väg utsättaatt
konkurrens.

24Prop.199293:56 4s.

Ändringar socialtjänstlageniinförtsjanuari 1993från och med denhar l
l985:l25och lagentandvårdslagensjukvårdslagen 1982:763,hälso-och1980:620,

primärvård. lagenGenommed kommunalförsöksverksamhetl99l:ll36om
möjligheterhar kommunemainom skolanentreprenadförhållanden att1993:800 om

för dessaentreprenad. Motivetgymnasieskolanundervisning inomvisslägga ut
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En central myndighet för konkurrensfrågor, Konkurrensverket, har
inrättats. Verket skall enligt sin instruktion förordningen 1992:820 med
instruktion för konkurrensverket verka för effektiv konkurrens ien
privat och offentlig verksamhet. Konkurrensverket skall förutom att
tillämpa konkurrenslagstiftningen lämna förslag till avregleringsåt-även
gärder, uppmärksamma hinder effektiv konkurrens i offentligmot en
verksamhet lämna förslag till lämpliga åtgärder. När det gällersamt
information och tillsyn lagen offentlig upphandlingöver attom om
efterlevs har särskild myndighet, nämnden for offentlig upphandling,en
tillskapats.

Ett centralt motiv för denna politik relativt enighet i Sverigeär storen
bättre fungerande konkurrens betydelse föratt är stor attom en av

förbättra effektivitet, tillväxt och dynamik i den svenska ekonomin.
Därmed ökar förutsättningarna för kunna bevara eller öka välfärdenatt

medborgarna.för En ökad, effektivare och rationell produktionmera
i internationellt konkurrenskraftiga företag upphov till arbetstill-ger nya
fallen och ökade skatteintäkter. Ett ökat konkurrenstryck på den
offentliga sektorn kan likaså medföra offentligt finansierad serviceatt
i form vård och kan produceras fortsattmed högt.ex.av omsorg
kvalitet till lägre kostnader.men

I den renodlade marknadsekonomin fattas besluten hurom resurserna
skall användas enbart på marknaden. På marknaden producentermöts
och konsumenter och pris, kvantitet och kvalitet på detgör upp som
köps och säljs. Om det råder fri eller perfekt konkurrens prisetger

ändringar öka inslaget konkurrens och tydliggöraär entreprenader tillåtna.att att ärav
kapitelI 5 redovisas de juridiska för vad möjligt förgränserna är att utsättasom

konkurrens.

zöEkonomikommissionenhävdade i betänkandet Nya villkor för ekonomi
och politik SOU 1993:16 s.67 fi bl.a. de angelägna uppgifterna föratt mesten av
den ekonomiska politiken återställa fungerande marknadsekonomi deattvar en
svenska och tjänstemarknadema. Marknadsmekanismema ansågs inom centralavaru-
områden marknadssektom ha spel. offentligaInom den sektorn användessattsav ur
sådana mekanismer inte alls. Orsaken till Sveriges effektivitetsproblem ansågs vara
konkurrenshämmande regleringar och privata avtal konkurrensbegränsningarom
mellan företag i bransch. Bristande konkurrens ansågs huvudproblem ietten vara

delen den svenska ekonomin.större bristandeDen konkurrensen yttrade sig bl.a. iav
högre priser i jämförbara länder. Genomän återställa fungerande marknadseko-att en
nomi på de svenska och tjänstemarknadema skulle välfärdsvinstema kunna blivaru-
betydande för medborgarna.
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Om deproducera.vad de börproducentemasignaler tillkorrekta om
ochdeproduceradetvingasmarknadenkvar påvill att varorvara

betala för.och kanvill hakonsumenternatjänster som

Konkurrenshuvudbetänkandesittkonstaterade iKonkurrenskommittén
ekonomiskaenligt den70del 1välfärd SOU 1991:59.för ökad atts.

effektivitet.samhällsekonomisktillkonkurrensteorin leder fri

nämligendedrivskonkurrensför attföretagenGenom är utsattaatt
efterfrågarkonsumenternadetproducerasaker, dvs.producera rätt som

valharkonsumenternaOminkomstfördelningen. ettvid den rådande
uttryckakan devarandramedkonkurreraralternativmellan flera som

produceraföretagendrivsSamtidigtköpbeslut.önskem attsina genom
kostnaderså lågatillefterfrågadedetproducerasaker dvs.rätt, som

medhushållamöjligtlångtsådemtvingarmöjligt. Konkurrensen att
långsiktigtKonstenproduktionen.effektivisera attattgenomresurserna
producerasgäller vaddetbådeproduktionsfömiåganförnya när som-

förut-näringslivetirörlighetocksåkräveroch hur det sker somen-
företag.självständigamellankonkurrenssätter

tvingaskonkurrensmarknadfungerandepåarbetarFöretag ensom
ochproduktionenieffektivitetenefter förbättraständigt sträva attatt

produkterförbättradeochframochdistributionen svararatt ta somnya
hållsprisemasamtidigtbehovändradekonsumenternas nere.mot som

påkravkundernasefterverksamheteninteProducenter anpassarsom
efterfrågeför-marknadenstillpris, dvs.och lågtkvalitet, kvantitet

maskinerdepersonal,marknaden. Denfrånslås successivthållanden, ut
såutnyttjasmåste därigenomförfogandetillståroch de insatsvaror som

resursfördelningeffektivtillvilket ledermöjligt,effektivt ensom
tillbidrakankonkurrenstryck attvaraktigt äveneffektivitet. Ettstatisk

påföretagenfönnåutveckling ochdynamiskfram satsadriva att nyaen
effektivitet.dynamiskproduktionsmetoderprodukter och

hoskonkurrenskraft byggsinternationellstudier hurEmpiriska uppom
dynamiskai deleverföretagland visarinom mestföretagen attett som
och stärkaupprätthållafömiårdeindustrimiljöemakrävandeoch är som

dendetdettaEnligtkonkurrenskraft ärinternationella synsättsin
hållaföretagendrivermikromiljönindustrimiljön attlokala som

ochkonkurrerarmiljöågan. I dennafömyelseförmochinnovations-uppe

Konkurrensens långsiktiganäringslivetssvenskaför detbetydelse ut-
välfärdökadförKonkurrensbetänkandet SOU 1991:59vecklingskraft, Bilaga till6
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utvecklar företagen produktionsfaktorer kvalificerad arbetskraft, kapital
etc. samtidigt tävlar med sina rivaler tillgång till välsom man om
utvecklad industri för leveranser olika slags input.av

Ett företag på konkurrensmarknad har kostnader försom agerar en
kontakt, kontrakt och kontroll. Sådana kostnader brukar kallas för
transaktionskostnader. Transaktionskostnader uppkommer både på
företagets inköps- och säljsida sök- reklamkostnader. Attresp.
förbereda och genomföra upphandling kan förenat meden vara
avsevärda kostnader för utarbeta förfrågningsunderlag inkl.att
kravspecifikationer Ävenkvalitetssäkringssystem m.m. och kontrakt.
uppföljning och utvärdering fullföljer sina kontrakt-att entreprenörerav
senliga åtaganden kan medföra betydande kostnader. Höga trans-
aktionskostnader kan bärande förutgöra organiseraargument att varu-
och tjänsteflöden organisation hierarkiskt,inom exempelvis inomen

företag eller inom den offentligaett förvaltningen, istället för på
marknaden.

4.2 Välfärdsteori och samhällsekonomisk

effektivitet

Kännetecknande för arknadsekonomi enskilda aktörer såsomär atten m
företag och konsumenter betydande inflytande de beslutöverges som

deras välfärd.rör Välfärdsteorin, täcker brett spektrumegen som en av
frågeställningar, har sitt kämoinråde policyfrågor rörande för-som
delningen allokering tillgängliga och hur denna fördelningav resurser
kan maximera den samhälleliga välfärden. Ett viktigt resultat i den
ekonomiska teorin perfekt konkurrensmarknadär uppfyller deatt en
kriterier ñrst best conditions leder till ekonomin ställer in sigattsom
i allmänt jämviktsläge där produktionenett och konsumtionen balanserar
varandra. Konsumenternas värderingar kommer sådan marknaden

produktionens inriktningatt och omfattningstyra så samhälletsatt
används optimalt. Eftersom det inte finns några outnyttjaderesurser

effektivitetsvinster leder enligt den välfärdsteoretiska modellen varje
offentligt ingrepp i form regleringar, subventioner eller stöd tillav
enskilda företag på viss marknad till minskning den totalaen en av
välfärden och därmed till samhällsekonomisk förlust.

En ekonomi i allmän jämvikt Pareto-effektiv, vilket innebärär att man
inte kan öka välfärden för någon den samtidigt minskar förutan att någon annan.



balansiKonkurrens1995:105SOUmarknadKonkurrens,96

framförförordasbörkonkurrensvarförframförekonomerskälDet om
följande.enligtsammanfattasmonopol kan

konkurrensmarknadfungerandemonopolVarje ersätter merensom
vad deprishögretillkvantitet änlägreproducera ettkommer att en

samhälletsblirFöljdengjort.haskulle attden resurserföretag ersätter
underutnyttjandeskeroptimalt. Detutnyttjas ettkommer avinte att

förnackdeltillverksamhetenmonopoliseradei dentillgängliga resurser
helhet.samhället som

regleradeÖsteuropa ochbestämdeiplanekonomiemagamladeI
ochsamordningomfattning,inriktning,planmyndighetercentrala

planekonominrenodladedenlproduktionsresurscma.fördelning av
utformasskulleoch tjänsterproduktionensigtänkte att varoravman

olikamellansamverkanochplaneringproducerasoch noggranngenom
förKännetecknandeföretag.ägdastatligtochsamhällsorganstatliga

begränsatmyckethaskulleindividerna ettplanekonomin attvar
anläggningar. Företagochbyggnadermark,ägandetinflytande över av

drivenlångtundertillgångardessaförfogademyndigheteroch över
såväl företagtillinsatsvarorexempelviskontroll. Leveranserstatlig av

Prisernadirektiv.statliga motutstyrdesmyndighetertill genomsom
kontrollprisers.k.medadministrativbestämdes väg varskunderna

Denplanen.visaviavstämningspunkterfungerasyfte att somvar
meddock sällanöverensstämdehos konsumenternaefterfråganspontana
medlågt,föroftakonsumtionsvarorför satteskontrollprisema, som

principenbärandeföljd. Den attlånga köerochefterfrågeöverskott som
bestämstjänsterochdär prisetmarknadsmekanismen aversätta varor

sigvisademyndighetsbeslutmedefterfrågeförhållandenaochutbuds-
Eneffektivitet.samhällsekonomiskmedförenamöjliginte attvara

effektivasaknadesdetsigvisadebrist i attsystemet varaannan
ochinnovationförincitamentekonomiskai formbelöningssystem av

förnyelse.

förmedelsigmål i attframgått inte ettutanKonkurrens ettär som
kanKonkurrenspolitiken sägassamhällsekonomin.ieffektivitetuppnå

konkurren-ökaförsökamålcentraltdelmål. Ett är attinnehålla flera
Konkur-sektorn.offentligadenprivatasåväl denstrycket inom som

slåsföretageffektiva utleda tillkanbeteenden attrcnsskadliga som
medkonkurreraupphörellermarknadenfrån atteller stängs ute

regleradebrytamålstävjas. Ett ärmåste attvarandra annat upp
verksam-offentligkonkurrensutsättningförverkaochmarknader att av
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budgetpropositionenhet. Den regeringen framhåller i attnya en
effektiv konkurrenslagstiftning och väl fungerande konkurrenstillsynen

tillsammans med olika insatser för avreglering och regelöversynutgör
viktiga inslag i det effektivitetsfrämjande arbetet. övergripandeDe
målen för näringspolitiken medför skärpta krav på effektivt resursut-
nyttjande inom såväl offentlig privat sektor. Sunda konkurrensför-som
hållanden inom och mellan dessa sektorer främjar sådan effektiviteten
och därmed svenska företags konkurrensfönnåga. Utöver de konkur-
renspolitiska målen har emellertid samhället andra i viss månäven
motstridiga mål. mål kanDessa fördelningspolitisk,t.ex.vara av
stabiliseringspolitisk eller miljöpolitisk Ibland kan dessa mål-natur.
föranleda offentliga åtaganden och ingrepp i det marknadsekonomiska

kan leda till konkurrensbegränsande effekter. Konkurren-systemet som
kan därför konstant hotad dels företagenssägassen vara genom

beteenden dels offentliga åtaganden och ingrepp.genom

Den samhällsekonomiska kostnaden för icke fungerande eller bristande
konkurrens kan betydande. Om företagen har makt priseratt ta utvara

högre vad varit möjligt vid fungerandeär än att ta utsom som
konkurrens medför leder detta för det första till allokeringsförluster

konsumenterna inte har råd köpa vissa produkteratt attgenom som
därigenom inte kommer kunna produceras. Vissa företagsledareatt
försöker tillskansa sig kontroll marknaden försökaatt över attgenom
påverka beslutsfattare på olika Sådan lobbyingverksamhet kansätt. vara
kontraproduktiv och dämied medföra ökade allokeringsförluster som
leder till samhällsekonomiska förluster. Företag påsom opererar en
marknad med bristande konkurrens har sällan någon öka denattpress

ejfektiviteten. Nödvändiga rationaliseringarinre och besparingar kommer
inte till stånd då företag med skyddad marknadsposition hellre höjeren
priserna. Företagen får inte heller tillräckliga incitament för utveckling

produkter och produktionssätt.av nya

Konkurrensbegränsningar behöver dock alltid innebära samhäl-inte att
lets används felaktigt Koncentration och samverkansätt.ettresurser

företagmellan och samverkan företagmellan och samhälle kan intill en
viss nivå medföra fördelar för samhället stordriftsfördelar,genom

konkurrensfömiåga.synergieffekter, stabilitet och ökad internationell

29Prop.199495400, bilaga 13

30Ny konkurrensbegränsningslag SOU ff.1978:9 78s.

15-10864
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handeln mellanpåverkaråtgärderKonkurrensbegränsande som
Romfördraget.enligtnormalt förbjudnamedlemsstaterna är sett

deundantagartikel medgeKommissionen kan dock enligt 85.3 om
konkurrensbegränsande åtgärdennegativa verkningarna den uppvägsav

uppställspositiva faktorer. villkorDe ärsomav

distributionenellerförbättra produktionenavtalet bidrar tillatt att-
med andraavtalet måsteframåtskridande;eller till ekonomisktett

kostnaderna minskarobjektiva fördelar såsomord medföra klara, att
produktionskapaciteten ökar.eller att

den vinstskälig andelkonsumenterna tillförsäkrasatt somaven-
kvalitetsförbättringar.uppstår lägre priser ellergenom

nödvändiga förkonkurrensbegränsningama måste attatt varaanses-
uppnå positiva effekterna.de

föreller tjänsterväsentlig aktuelladel är utsattaatt varoraven-
konkurrens.

angivit 18från har Kommissionentillkännagivande 1968I typerett av
Bland tillåtnakonkurrensbegränsande.samarbetsavtal intesom anses

marknadsundersökningar,märkssamverkansavtal gemensamma
forsknings-genomförandekreditgarantier, gemensamt avgemensamma
beslutatpå vissa villkorKommissionen haroch utvecklingsprojekt. om
inköpsavtal,exklusivaensamåterförsäljningsavtal,gruppundantag för

immateriella rättigheteravtal vissaavtal selektiv distribution och omom
know-howlicensaval.ochsåsom licensavtal patentom

motsvarandepåKonkurrensverketGenom gruppundantag fårs.k. sätt
konkurrensbegränsandefrån förbudetbesluta undantag motom

samarbete i konkurrenslagen.6 §

näringslivmellanlångtgående samarbeteinnebär oftaFöretagsstöd ett
uttryck förbl.a.statsstödsregleroch samhälle. Roinfördragets attger

fallsamhälle i vissanäringsliv ochsamverkan mellandenna form av
marknaden.konkurrensen påtill främjakunna bidra attanses
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4.3 Begreppet marknad

4.3.1 Marknad mötesplats mellan säljare ochsom
köpare

Det finns ingen given definition vad marknad. En vanligärav som en
beskrivning marknaden mötesplats där säljare och köpareär mötsav en
och priset. På den marknadengör utbjuder säljöppnaupp om arna varor

tjänsteroch betalning. Köpama efterfrågar och tjänster ochmot varor
villiga betala för det. kundenär När bestämt sig för erläggsatt en vara

betalning några komplicerande inslag. och brukareKöpareutan
slutanvändare i regel och Det går identifieraär atten samma person.

utbudssida, efterfrågesida och prismekanism.en en en

Marknaden består flertal alemarknader eller marknadssegment.ettav
I konkurrenslagstiftningen återkommer aspekter på marknaden:tre
produkterna skall utbytbara, de skall inom visstavsättas ettvara
geografiskt område tillräckligt homogent och de skall till-ärsom
handahållas inom viss tidsrymd. Vad relevant marknad harären som
betydelse för konkurrenslagens tillämpning och kan i övrigt fåäven
betydelse för eventuella åtgärder konkurrenssned-att avgränsa mot
vridningar till följd offentliga åtaganden och ingrepp.av

4.3.2 skattefinansieradeDen marknaden

I marknadsrelation betalar konsumenten själv sin konsumtion.en normal
Ett utmärkande drag för s.k. mjuka tjänster tillhandahållssom genom
den offentliga sektorns försorg sjukvård, äldreomsorg, skola, bamom-

m.m. varken säljaren eller köparen harär fullständigtatt ettsorg eget
finansiellt finansiellaDet ligger istället hos tredjeansvaretansvar. en

kommunens skattebetalarkollektiv.part t.ex.-

Frågan blir då frikopplingen från finansielladet medföransvaret attom
Ävendet inte föreligger marknad. viss tjänst utförs i regien om en egen

går det i ekonomisk mening identifiera såväl utbudssidaatt en som en
efterfrågesida. Om eventuella avgifter i relation till nyttjandetsätts av
tjänsten finns dessutom prismekanisin.en

I den mån kommun övergår till köpa tjänster frånt.ex. attsom en
leverantörer i stället för producera tjänsterna i regiexterna att egen

kommer den uppträda ställföreträdande konsument föratt som en
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för till-upphandling tjänstervidbrukarna. gäller främstDetta av
bibehållet huvud-serviceverksamhet medgodoseende kommunalav

Även huvudmän förutsättsenskildabidragsgivning tillmannaskap. vid
kvalitetskravenlighet med deverksamheten bedrivas iden enskilda som

kommunala verksamheten.gäller i den

för marknadensfår betydelsefinansieraskonsumtionenHur ytterst
ocksåfinansieras harproduktionföretagsstruktur och funktion. Hur ett

budgetkoppladeoch detmarknadskopplade företagetbetydelse. Det
i formföretagettillförsperspektivet vadföretaget kan jämföras i som

verksamhetenoch vilka prestationerproduktionsresurser input somav
output.ger

sinerhållerprivatfmansierade företagetochmarknadskoppladeDet
anställerlångivare. Företagetfrån ochkassa likvida medel ägare

påsin produktionoch säljerinsatsvarorpersonal, köper etc. en
kontinuerligtefterfrågas erhållesprodukternaproduktmarknad. Givet att

försäljningsintäktema.från marknaden viakassamedel

sjukhusellerskolaföretaget, exempelvisbudgetkoppladeDet etten
efterfördelar demmarknadenpå densäljer inte sina tjänster öppna utan
stat,anslagsgivareberoendenågon princip. Företaget är av enannan

gäller iPå inputsidankassaflöde.landsting för sittkommun eller
fårdvs. deför de båda företagstypema,princip förutsättningarsamma

arbetskraft och sökakonkurrerafinansieringssättet bäggeoavsett on1
efter prisvärda insatsvaror.

budgetkopplade företagetrespektivemarknadskoppladeDet renodlat
sektornoffentligafinansieringsmodeller. dentvå Inom ärutgör en

undantag.regelfinansieringsmodellemablandning änsnarareav
kostnaderfår sinaaffärsverksamhet delarbedriverMyndigheter avsom

uppdragsverksamhet.täcktaoch andra delaranslagtäckta genomgenom
subventionerasuppdragsverksamhetenmedföra risker förkanDetta att

anslagsmedel.med

avgränsningMarknadsbegreppets4.3.3

påunderförstått kravliggertraditionella marknadsbegreppetdetI ett
dentjänsten ochellermellan den bjuderdirekt utbyte ut somvaransom

endastskulle med dettamarknaddensamma. Enkonsumerar synsätt
bjuderdendirektbetalning mellandet skerföreligga utnär somanses
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eller tjänsten och den efterfrågar densamma. Utbuds- ochvaran som
efterfrågesidan klareras med hjälp marknadens prismekanism.möts av
Detta exempel på marknadsavgränsning.utgör ett snäven

På marknader huvudsakligenmed budgetkopplade företag, där endast
mindre del finansieringen kundernas direktbetalningar,utgörsen av av

balanseras inte utbud och efterfrågan på prismeka-sättsamma av en
nism. Producentema har inte heller incitament mark-ettsamma som
nadskopplat företag utbudet till förändringar i efterfrågan.att anpassa
Det går emellertid fortfarande urskilja utbuds- och efterfrågesidaatt en

Ävenför ifrågavarande eller tjänst. direktbetalningen fullstän-vara om
digt uteblir jfr s.k. nolltaxa och utbudet finansieras uteslutande med
skattemedel kommer efterfrågesida kunna identifieras beståendeatten

de konsumerar ifrågavarande eller tjänst. Deras mot-av som vara
prestation har i detta fall reducerats till enbart konsumtion. Detta utgör

exempel på tolkning marknadsbegreppet.ett extensiven av

Mellan de två finansiellt olika typföretagen kan också tänka sigsett man
olika former branscliglidning, offentligt delvis anslags-t.ex. ettav
finansierat företag successivt alltmer marknadskopplat ochgörssom
därmed beroende försäljningsfraingång på marknaden. sådanEnav
dynamisk kan ingå strategi inför privatisering där detprocess som en
offentliga sig såväl sitt finansiella sitt huvud-avsäger ansvar som
mannaskap.

Konkurrens eller konkurrensliknande förhållanden kan åstadkom-även
mellan enheter eller individer organisationer. Ett exempel påinommas

detta de planerade marknader tillskapatsär inom kommuner ochsom
landsting införande resultatenheter och beställar utföramio-genom av -
deller intraprenader.

4.4 Hinder för fungerande konkurrens och
motiv för offentliga ingrepp

4.4.1 Marknadsimperfektioiier

I verkligheten kan sannolikt ingen marknad uppfylla alla de kravanses
gäller för perfekta konkurrensmarknader. I allmänhet finns radsom en

marknadsimperjêktioner inarknadskraftema inte fönnårgör att attsom
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optimalt läge.samhällsekonomisktproduktionen ända fram till ettstyra
marknadsbarriärer kanmarknadsimperfektioner ellerDessa vara

på marknad elleretableradenaturliga, skapade de företag är ensomav
tillkomna offentliga regleringar.genom

samdriftsför-stor-ochpå marknadsimperfektionerExempel naturliga är
fallandestordriftsfördelar till följdexempelvisdelar. Dessa fördelar, av

har plats förmarknaden endaststyckekostnader, kan medföra ettatt
alltförkommakan därigenomfåtal lönsamma företag. Företagen att vara

fria val för konsumenterna.få priskonkurrens ochför möjliggöraatt
kräververksamheterStordriftsfördelar förekommer i storasom

anläggningarna förfastaanläggningstillgångar.investeringar i De
exempeloch VAjämvägama, kraftproduktion, eldistribution utgör

s.k. naturliga monopol.

transportkost-marknadsimperfektionerAndra exempel på naturliga är
infrastrukturi bl.a.och hållbarhet. samband med investeringarnader I

investeringskostnader.sunk costs, eller irreversibelatalar ofta omman
altemativanvändningFörekomsten investeringar saknar utgörav som

vilja tillpåverkar företagenegentligen uträdesbarriären men
till inträdeskost-sunk costs måste läggasmarknadsinträde attgenom

sunkmarknadspenetrering. På så drivernadema vid misslyckad sätten
avskräckande föri sig kan verkainträdeskostnadema, vilketcosts upp

företag med normal riskaversion.ett

konkurrenskraftuthålliguppnå eller bibehålla lönsamhet ochFör att
ocksåföretag kanföretagen efter öka effektiviteten. Vissasträvar att

oberoendemarknadsdozninans, möjlighetefter dvs.sträva att avagera
investeringar ikonkurrerande företag. effektandra En en meraav

kvalitet, ökadförbättradrationell och kapitalintensiv produktionsapparat,
murarservice uppkomstenoch marknadsföring kan runtavvara

blirkonkurrentermarknader marknads-segment. tänkbaraeller För
avstår från etablerainträdesbiljetten till marknaden så dyr deatt att

sig.

efterockså företagensPå från början fri marknad kan strävan atten
ellerstordriftsfördelar till företag läggsutnyttja leda attatt samman

horisontells.k.Härigenom åstadkomsföretag köps konkurrenter.upp av
sig inkorporerar fleraOm företag koncern inomellerintegration. ett en

vertikalåstadkoms s.k.led i kedjan producent distributör kund- -
kommafåtal företag kan därigenomEtt ellerintegration. attett

eller oligopol lederfullständigt Sådana monopoldominera marknaden.
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till konkurrensen spel.att sätts ur

Givetvis kan offentliga regleringar i formäven offentligt sanktione-av
rade monopol via koncessioner, tullar, avgifter och subventioner leda till

den fria konkurrensen spel.att sätts ur

4.4.2 Marknadsmisslyckanden

Marknadens prismekanism ibland felaktiga signaler och kan därförger
vilseledande eftersom densägas inte fungerar för vissavara sorts varor

och tjänster. Detta fallet beträffande s.k. kollektiva nyttigheter.är
Kollektiva nyttigheter har den egenskapen individs konsumtionatt en
inte påverkar andras möjlighet till konsumtion och det svårtäratt att

någon från konsumtion.utestänga Exempel på kollektiva är öppnavaror
landskap, och vägbroar. Exempel på kollektivamotorvägar tjänster är
försvaret och rättsväsendet. Det finns ingen naturlig marknad där
producenter och slutliga konsumenter kollektiva och tjänsterav varor

Något marknadspris förmöts. försvarets fönnåga skyddat.ex. att
medborgarna frentliga låter sig svårligen fastställas. Någonmot angrepp
form kollektiv finansiering förutsätts. De flesta dessaävenav attanser
tjänster måste produceras och med personal.istaten regiav egen egen
I Sverige har sådana tjänster utbildning,även sjukvård, socialsom

barnomsorg felaktigt betraktats kollektiva tjänsteromsorg, osv. som
måste produceras offentligasom av organ.

Föreställningen kollektiva och tjänster måste producerasattom varor av
offentliga Ävenhar i Sverige kommit ifrågasättas alltmer.attorgan om
marknaden inte kan lösa behoven kollektiva nyttigheter kan detav
givetvis uppkomma marknad där prismekanismen fungerar nären
offentliga vänder sig till privata företag för leverans kollektivaorgan av

och tjänster för slutlig konsumtion medborgarna.varor av

Det förhållandet marknadens prismekanism inte hänsyn tillatt tar
förekomsten effekter det produceras och konsumerasexternaav av som
kan också betecknas marknadsmisslyckande. Medett externasom
effekter positiva eller negativa effekter andra marknadsaktö-änavses

själva. Dessa ofta svåra bedöma och överblickaär på längreattrema
sikt. Exempel på positiva effekter forskning och utbildning.externa är
Exempel på negativa effekter samhälleliga effekterexterna är av
miljöskadlig industriproduktion, arbetslöshet, social utslagning m.m.

I ekonomi befinner sig i allmänt jämviktstillstånd finns ingaetten som
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marknadsekono-ocksåeffektivitetsvinster. Om dettaoutnyttjade vore
olikaåtaganden och ingreppoffentligaskullenonnaltillståndmins av
Olikasamhällsekonomiska förluster.alltid leda tilldefinitionslag per

kännetecknaremellertid detobalanserstörningar eller ärtyper somav
principiellavälfärdsteorinsSåmarknaden. även accepterarmanom

och klaraingreppoffentligamotiv förkan det finnasutgångspunkter
marknaden.spelregler på

politiskauttryck förgrundenioffentliga ingreppMotiven för är
styrningförinstrumentsamhällsutvecklingen. Ettambitioner att styra

kontrollförordningarlagar ochreglering attsamtutgörs avgenomav
förväntadeutvärderinguppföljning ochdessa efterlevs avgenom

ambitioner kanförverkliga dessai syfteeffekter. instrumentEtt attannat
och andratjänstervissaproduceraroffentligadetatt varor,vara

personal.mednyttigheter i regi och egenegen



offentlig närings-Regler5 styrsom

verksamhet

offentligreglerdetta kapitel redovisas de huvudsakligaI styrsom
för övervägandenkan ha betydelsenäringsverksamhet och som

offentligsigkonkurrensproblem det allmännanär ägnarom
drivs iserviceproduktion. Offentlig näringsverksamhet som

offentlig-omfattas regleroffentligrättsliga fomier av samma om
skadestånd-tjänstefelsansvar,het och sekretess, offentlig tillsyn,

serviceskyldighetmöjlighet överklaga beslut ochatt somsansvar,
bedriven verksamhet. Det eko-gäller i övrig offentligrättsligt

gäller för offentlig närings-nomiadministrativa regelverk som
samhälletverksamhet i allt väsentligt de kravmotsvarar som

Intemredovisningen,ställer på privat näringsverksamhet. ur
vilken bl.a. de olika kostnadskomponenter tillsammans utgörsom

inte författnings-totalkostnaden för viss tjänst kan utläsas, ären
näringsverksamhet.reglerad sig offentlig eller privativare

på offentlig närings-Konkurrensreglema i princip tillämpligaär
offentligt producerade tjänsterverksamhet. Vid prissättning ärav

konkurrenslagstiftningeni vilken månrättsläget emellertid oklart
intetäcker in situationer där offentlig serviceproducent tar uten

konkurrenslagensfull kostnadstäckning. Vår bedömning är att
tillförbudsregler oftast går tillämpa för kommainte rättaattatt

med offentlig konkurrenssnedvridande prissättning. Regler som
redovisas ioffentlig upphandling och offentlig stödgivningstyr

kapitel 6 och

näringsverksamhetVad offentlig5.1 är

Offentlig kommun,näringsverksamhet föreligger när ettstaten, en
driverlandsting, kommunalförbund eller offentligt företagett ett
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frågakanekonomisk kommersiell Detverksamhet eller natur. varaav
nyttigheter.och andraoch försäljning tjänsterproduktionom av varor,

upphand-myndighetsutövning,Uppgifter innefattar nonngivning,som
näringsverksamhet.ling och stödgivning räknas i princip inte som

privaträttsligaoffentligrättsliga ellerVerksamheten kan bedrivas i
former.

Begreppet näringsidkare
verksamhet drivsnäringsverksamhet betecknarBegreppet av ensom

i bokföringslagennäringsidkare används bl.anäringsidkare. Begreppet
Även i den gamlaoch marknadsföringslagen 1975:1418.1976:125

näringsidkare.konkurrenslagen användes begreppet1982:729
fysisk och juridiskNäringsidkarbegreppet omfattar varje person som

krävs inteekonomiskyrkesmässigt driver verksamhet Det attart.av
vinstsyfte. verksamhet finns ingenoffentligverksamheten drivs i I

näringsverksamhet.given exakt avgränsning vad ärav som

Marknadsdomstolen det uppenbartkan uttalatHär ärnämnas attatt
generellt kankommuns verksamhet inom skolväsendet inteatt en

kommunen kanbetraktas näringsverksamhet. hindrar inteDetta attsom
åtgärderområde vidtarnäringsidkare den dettanärattvara anse som

omständighetermed ekonomisk innebörd. Som KO har anfört kan vissa
mål. begreppetanföras för sådan i detta Itill stöd bedömningen

tillåtgärder syftarmarknadsföring ligger det skall frågaatt om somvara
nyttigheter.främja avsättning tjänster eller andra Denatt varor,av

presumtiva elever i denannonsering aktuell i målet riktar sig tillärsom
ochi Botvidsgymnasietskolutbildning kommunen erbjudersom

har således tillvälja denna utbildning. Annonseringendem attuppmanar
erbjuder.kommunensyfte främja avsättningen tjänstatt av en som

ingripaMarknadsdomstolen fann emellertid den inte kunde motatt
sådant ingripandeannonseringen på tryckfrihetsrättsliga grunder. För ett

kommersiell verksamhet och ihade krävts imeddelandet lämnatsatt
föremål.kommersiellt kommersiella förhållanden tillsyfte och har rent

F öretagsb egreppet
företag harI förarbetena till den konkurrenslagen begreppetsägs attnya

näringsidkare ochväsentligen innebörd begreppet attsamma som

31Prop.l975:l04 203s.

Beslut dnr1994-01-27, B 1093
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avsikten begreppet företag skall ha innebördär att samma som
undertaking. Genom företagsbegreppet kopplats till undertakingatt
har emellertid åstadkommits tolkningen begreppet företag kommeratt av

knyta till den rättspraxis utvecklas EG-domstolen.att an som av
skallBegreppet tolkas vidsträckt och juridiski princip omfatta varje

eller fysisk driver verksamhet ekonomisk eller kommer-person som av
siell Det spelar därvid ingen roll verksamheten inriktad pånatur. ärom

Ävenvinst eller inte. statliga och kommunala driverorgan som
verksamhet ekonomisk eller kommersiell räknas företag,naturav som

myndighetsutövning.dock inte det fråga långt denHurnär är om nya
konkurrenslagens företagsbegrepp sträcker sig med avseende på
offentlig verksamhet har inte Marknadsdomstolen eller EU-prövats av
domstolen.

artikelI i Förvaltningsrättslig tidskrift hävdar professor1994 s.153en
Curt Riberdahl företagsbegreppets tillämpning kommuneratt är ett
juridiskt problem. Redan ordalydelsen inbjuder enligt min mening till
principiella svårigheter. verksamhetEn myndighetsutövning kanärsom
väl knappast varken ekonomisk eller kommersiellsägas natur.vara av
Bestämmelsen har utformats iundantag det själva verketnär rörettsom
sig i förhållande till företag helt artfrämmande verksamhet. Detom en
måste också rimligen finnas verksamhet varken myndighetsutöv-ärsom
ning eller verksamhet ekonomisk eller kommersiell I kommu-natur.av
nala sammanhang kan det enligt min mening kommu-sigrörat.ex. om
nal bidragsgivning till idrotts- eller kulturlivet kommunen.i Andra
exempel kan verksamheter kommuner och landsting enligt lagvara som

skyldiga ombesörja, service i offentligrättsliga former inomär att t.ex.
för sjukvård, äldreomsorg och skolväsen jfr. Carlsson-Görans-ramen

son-Schuer: Konkurrenslagen och EES-avtalets konkurrensregler s.39.
Här kan Konsumentverket för sin del inte arknadsfö-attnoteras ansett m
ringslagen tillämplig på kommunalt gymnasium, beslut 1993-05-24, 93
K 466. Att enskild näringsidkare subvention i fonn lån ellerge en av
bidrag inte myndighetsutövning, kommunen fattar knappastär ettmen

33Prop.199293:56 67s.

Begreppen myndighetsutövning i viss oklart. för allmån Gemensamtär
myndighetsutövning det sig beslut eller andra åtgärderär röratt ytterst är ettom som
uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till fårmedborgarna och som
rättsverkningar den enskilde i kraft offentligrättsliga regleringar. faktiskaDetmot av
genomförandet beslut innefattar myndighetsutövning det kommunalapåav som
området i regel möjligt överlämna till enskilda utförare, dvs.är att entreprenörer.
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kommunalpolitiskapåföretagaresin egenskapbeslut isådant utan
näringspolitik.sinled igrunder ettsom

otillbörligtingripandetill lagmed förslag199394:35 motI omprop.
regering-dåvarandeansåg denupphandlingoffentligbeteende avseende

i frågatillämpligkanföretagosannoliktdet är att termenatt ansesen
såledesupphandling,vidvidtaroffentlig aktörförfaranden som enom

mark-frånrättspraxisprejudicerandeavsaknadköpare. I avsom
i vilkenosäkerhetrådafår detEG-domstolenellernadsdomstolen anses
konkur-företag ibetraktaserviceproduktionoffentligmån är att som

följande.rättslägettolkningmöjligmening. En ärrenslagens av
företag.räknasmyndighetsutövninginnefattarVerksamhet inte somsom

myndighetenräknasaffärsverksamhetbedrivermyndighetNär renen
ellerkommunOmmening.konkurrenslagens ettföretag i ensom

fallandraellertillhandahållerlandsting ersättning itjänster motvaror
sker inomtillhandahållandetföretagmyndigheten utgöra ett omanses

ochbadhus-driftexempelverksamhet tillfakultativ frivillig av
campingverksamhetidrottsanläggningar,uthyrningmuseiverksamhet, av

Även inomstödfunktionerinnefattarverksamhetsådanm.m.. som
fastighetsförvaltning,verksamhetfakultativobligatorisk och som

företag.bedömatordeoch Skolmåltiderstädning att somvara

ombesörjaskyldigalandstingochkommunerKämverksamhet är attsom
hälso- ochsåsomverksamhetobligatorisklåta ombesörjaeller

ochkommunal barnomsorgochoffentliga skolväsendetsjukvård, det
betraktagenerellttordeoffentligrättsliga formerdrivs i attinte varasom

konkurrensutsattgällernäringsverksamhet. detNärföretag ellersom
kommersiella formerbedrivs ikämverksamhet och ärkommunal som

företag.bedömasannoliktverksamheten att som

35Carlsson, EES-avtalets konkur-ochKonkurrenslagenSchuer,Göransson,
rensregler, 1993
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Legala begränsningar för offentlig5.2 nä-

ringsverksamhet

Mål för offentlig näringsverksamhet5.2.1

offentliga näringsverksamheten ledningen förDen kännetecknas attav
verksamheten för inför offentligtdenna Dettaettansvarar organ. organ
ställer i allmänhet inte krav på verksamheten skall maximal vinstatt ge
för Detta beror på verksamheten på ellerägaren. sätt äratt ett annat av
allmännyttig politisktkaraktär. Ledningen därmed underkastadär
fastställda mål och riktlinjer.

Målen för offentlig näringsverksamhet ofta flerfaldiga och inte sällanär
motsägelsefulla. det gäller Systembolaget och de statligaNär t.ex.
spelföretagen förenas mål måletövergripande socialpolitiska med att
tillföra så tillskott möjligt till statskassan. andra fall kanIett stort som
det övergripande målet upprätthålla offentlig styrning ochattvara en
kontroll produktion och produktionsmedel bedömsöver som vara av
central betydelse för offentliga åtaganden.

privat påFör näringsverksamhet leder krav på avkastningägamas
investerat kapital vinstm aximering det primära målet för verksam-äratt

Ävenheten. Vinstmålet kan emellertid långsiktigt. det allmännavara
ställer ofta avkastningskrav på offentligt affärsverk-bedrivennumera
samhet. Statlig näringsverksamhet omfattas, till skillnad från den
kommunala näringsverksamheten, förbudinte generelltett motav
spekulativ, dvs. vinstsyftande, verksamhet.

5.2.2 för statligGränser näringsverksamhet

Enligt kap. regeringsfomren personliga,l 2 § skall den enskildes
ekonomiska kulturellaoch välfärd grundläggande mål för denvara
offentliga verksamheten. skall särskilt åligga det allmännaDet att trygga

till arbete, bostad och utbildning verka för socialrätten samt att omsorg
och trygghet och för god levnadsmiljö. Några begränsningar fören

åtaganden finns inte i regeringsfonnen. Några lagar sätterstatens som
för inom vilka områden eller branscher statliga myndig-gränser som

heter eller statliga företag får bedriva näringsverksamhet finns inte
heller.
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förbolagsordninginstruktionen för myndighet, koncession ellerI etten
begränsningar för vissstatligt aktiebolag kan regeringenägt enange

regeringsformenkap.myndighet eller statligt företag. Enligt ll 6 §ett
interegeringenlyder bl.a. statliga förvaltningsmyndigheter under om

enligtmyndigheten riksdagen. Regeringen kanmyndighet underär
förvaltningsmyndighet,denna bestämmelse direkta order tillge en

myndighetsutövning ellerförutsatt ärendet hos myndigheten inte röratt
tillämpning lag.av

näringsverksamhetför kommunal5.2.3 Gränser

ochrättsliga ställningKommunernas och landstingens existens,
kommunallagen och flertalverksamhet reglerad i regeringsfomren,är ett

verksamheterspecialförfattningar för olika kommunala t.ex.som
äldreomsorg, socialtjänst och skola.

landstinggrundläggande förutsättning för kommun ellerEn ettatt en
lag förskall det finns stöd ikunna sig viss verksamhet ärägna atten

förenligbedriva verksamheten. Verksamheten måste såledesatt vara
kommunallagen ellermed den allmänna kompetens följer kap.2som av

speciallagstiftning.den särskilda kompetens följersom av

Utgångspunkten landstinget får handkommunen ellerär taatt om
kommunensangelägenheter allmänt har anknytning tillintresseav som

eller inte skall handhas enbartlandstingets område och staten,avsom
någon 2 kap. §kommun, landsting eller 1ett annaten annan annan

kommunallagen.

Enligt kap. får kommuner och landsting driva2 7 § kommunallagen
näringsverksamhet, vinstsyfte och går på till-den drivs ututanom
handahålla medlemmarna iallmännyttiga anläggningar eller tjänster
kommunen råder förbud föreller landstinget. Regeln innebär detatt
kommuner företag. Förbudetoch landsting driva spekulativa motatt

överskott.vinstsyfte inte fårinnebär dock inte verksamheten ettatt ge

någonEtt kommunalt företag energiföretag har inteutom mera
ochlångtgående kompetens kommunen själv har.vad Entreprenörerän

kommunallagensandra säljer tjänster till kommunen berörs intesom av

36Prop.199091;117 34s.
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begränsningar på kommunens möjlighet ingå avtalänsättannat att att
kan begränsad.vara

Kommunerna och landstingen engagerade i mängd aktiviteter därär en
de betalning prestationer varierande slag direkt till allmän-görmot av
heten eller till delkollektiv allmänheten i kommunen.öppna av
Huvuddelen verksamheten hänförlig till sedvanlig kommunalärav
affärsverksamhet där kommunen eller landstinget tillhandahåller
allmännyttiga prestationer el, fjärrvänne, ocht.ex. vattensom gas,

En mindre del den kommunala näringsverksamheten kantransporter. av
bedrivas inom för det egentliga näringslivet. finns intesägas Detramen

någon exakt mellan den sedvanliga kommunala affärsverksam-gräns
heten och det egentliga näringslivet. Gränsen för den kommunala
kompetensen inom näringslivet har dock blivit tydligare i och med en

kommunallagen och den efter hand alltmer utbyggda speciallagstift-nya
ningen ifråga elförsörjning, bostadsförsörjning, trafiksäkerhetvägar,om
m.m.

Sedvanlig kommunal affärsverksamhet
Exempel på kompetensenlig sedvanlig kommunal affärsverksamhet är
bostadsföretag, tvätterier, el-, och värmeverk, renhållningsverk,gas
fryserier, kollektiva verkstäder för småindustri och hantverk, saluhallar,
slakthus, parkeringsanläggningar, kollektivtrafik, hamnar, flygplatser,
hotell- och restaurangrörelser, drift campinganläggningar, idrottsare-av

simhallarnor, m.m.

Kommuner och landsting har sedan länge haft erkänd drivarätt atten
fristående kollektiva tvätterier i regi eller stöd till enskildaattegen ge
näringsidkare i tvätteribranschen. Fram till kunde lån utgå1967 statliga
för anläggande, inköp, utvidgning eller modernisering tvätteri. Lånav
fick beviljas kommun eller landsting under förutsättning bl.a att
sökanden förband sig medge alla inom tvätteriets verksamhetsområdeatt
boende lika begagna tvätteriet avgift, interätt att överstegmot som
kommunens eller landstingets självkostnad. I äldre praxis ansågs staden

uppföra och driva tvättinrättning avsedd för såvälrätt att störreen
inlämningstvätt inklkemtvätt älvtvätt. Trots anläggningenattsom var
överdimensionerad i förhållande till det aktuella behovet i staden och

skulle från andra håll själva staden lämnades klagan-tvätt tas änemot
dens besvär bifall. Staden framhöll den väntade befolknings-utan att
tillväxten skulle skapa tvättbehov motsvaradesnart ettnog som
anläggningens kapacitets huvuddelen skulle kommatvättensamt att av
från landstinget. R 1950 ref. 22.
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oomtvistliglandstingen harområden där kommunerna ochInom rätten
eller landstingetnäringsverksamhet kommunenbedrivaatt varaanses

understödja privatägdaeller påoförhindrade lån sättannatatt genom
deintressetillgodoser allmännaföretag, vilkas verksamhet somsamma

tvätterier ellerelektricitetsverk,affärsverkens, privatakommunala t.ex.
kommunikationsföretag.

egentliga näringslivetDet
principlandsting ifår kommuner ochdet egentliga näringslivetInom

ellernäringslivet i kommunenvidta åtgärder allmänt främjarendast som
näringslivsfrämjande åtgärd kanlandstinget. allmäntEn attvara

företagen i kommu-och teknisk service tilltillhandahålla mark, lokaler
ochi utställningar,Kommunala mässor annannen. engagemang

i principverksamheter fallerkollektiv marknadsföring tillåten. Vissaär
tillåtna detändåutanför kommunala kompetensen. De kanden omvara

kommunalbefintlig och erkändfinns anknytning till redanen en
förädlingi kommunala hamnar,verksamhet stuveriverksamhett.ex.som,

frånplantskoleväxteroch försäljning från kommunägda grustag samt
också hastadsträdgårdar. och landstingKommuner ägnarätt attanses

överskottskapacitet och förtillfälligsig försäljning vid attextern
det enskildainvesteringar. Närundvika kapitalförstöring redan gjordaav

normaltserviceområdcinitiativet på visstviker eller faller bort ett som
också uppkommahävdas den privata företagsamheten kan det ettav

otillåten verksamhet.rättsligt förutrymme annars

lagstiftning och praxis.Från dessa huvudprinciper finns undantag i
KommunalaKommunala hamnar sådant undantag.kan utgöra enanses

ochkommunmedlemmama sjöfartenhamnar betjänar inte primärt utan
på undantagexempelden därmed förknippade handeln. Ett ärannat

turistväsendet och lagenlagen befogenheter inomvissa kommunalaom
kommunal tjänsteexport.om

pålandsting denMöjligheterna för kommun eller öppnaattett ageraen
begränsade.och således Detkonkurrensutsatta marknaden är ytterst

räknas tillråder näringsverksamheti princip förbud bedrivamot att som
varuproduk-området hördet egentliga näringslivet. Till det förbjudna

Från denna princiption, marknadsföring, penning- och kreditväsendet.
hör tillverksamheter normaltfinns vissa undantag. rättspraxis harI som

kompetensenliga på grunddet näringslivetegentliga bedömts avvara

37Bohlin, Kommunalrättens gmnder, 90s.
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särskild anknytning till befintlig och erkänd kommunal verksamhet.en
Exempel på sådan verksamhet stuveriverksamhet i kommunalaär
hamnar, biografrörelse i kommunen disponerad allmänen av sam-
lingslokal och kommersiellt nyttjande kommunägda naturtillgångar,av
jord- och skogsbruk. Sedvanlig kommersiell kringverksamhet på
kommunala anläggningar cafeterior och kiosker på sjukhus,t.ex.som
servicehus, skolor, idrottsarenor, och simhallar har iteatrar accepterats

RÅrättspraxis. I godtogs1953 I 107 kommun bedrev kioskrörelseatt en
inom för busstrafik den aktuella varudistributionen itrots attramen
princip föll utanför kommunens allmänna kompetens. kommun harEn
också kunna bedriva försäljning plantskoleväxter tillansetts av
allmänheten, då verksamheten hade naturligt samband medett

RÅhållande stadsträdgård 1968 K 61.av

kommunsEn brand- och civilförsvarsnämnd har kunna bedrivaansetts
konsultverksamhet i brandskyddsfrågor, frågadettrots att var om
tjänster, fanns tillgängliga på marknaden. Verksamheten avsåg bl.asom
brandteknisk rådgivning, riskanalyser Råd och anvisningar im.m.
förebyggande frågor skulle till enskilda och myndigheter. Verksam-ges
heten skulle tjänster kommunen inte skyldig till-attavse som vara
handahålla enligt förvaltningslagen eller räddningstjänstlagen. Den
skulle begränsad till fem den förebyggande avdel-procentvara av
ningens verksamhet. För tjänsterna skulle utgå avgifter motsvarande
självkostnaden. Avgörande för utgången konsultverksamhetenattvar
hade naturlig anknytning till den förebyggande verksamhet, inomen
brandskyddsområdet, åvilade nämnden enligt räddningstjänstlagensom

den begränsad omfattning och inte avsedd vinstsamt att attvar av ge
RÅ 1992:61.

Som exempel på den kommunala anknytningen bedömtsatt vara
otillräcklig kan fall där kommun åtagit sig i anslutningnämnas ett atten
till sitt avloppsreningsverk uppföra kontors- och verkstadslokaler för

miljon kronor statligt företag utvecklade ochnärmare etten som
tillverkade reglerverktyg för miljövård. Bolaget skulle använda
reningsverket testanläggning för sina produkter. Dessa skullesom ge
kommunen möjligheter till ekonomisk och tekniskt effektiv drift-en
övervakning avloppsreningsverket. Regeringsrätten upphävde beslutetav

kompetensöverskridande. Som skäl anfördes bolagets verksam-attsom
het visserligen skulle kunna bli till för kommunen dennanytta attmen

inte stod i rimlig proportion till kommunens åtagande R ref.1975nytta
23
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ihaAlingsås harTvätteriettvätteri rättlandstingsägt attEtt ansetts
säljamarknadenallmännapå denundantagsfall konkurrera attgenom

framhöll KammarrättendomskälenAB.SAAB-SCANIA Itjänster till
inriktad pådelövervägandetillverksamhet atttvätterietsatt var
grannlandstingochlandstingetför dettvättbehoventillgodose ettegna

produk-delringabarainnebaravtalet med bolagetoch attatt aven
Tvätteriverksamhetenmarknaden.allmännariktades dentionen mot var

landstingverksamhetetablerad och erkändsådandessutom ettsomen
tvätteriet förnaturligtfick därförmed.fick befattning Det attta anses

ochövergångsperiodunderkapitalförstöringonödigbl.a. undvikaatt en
konkurrerade påomfattningmindreitillfällig överskottskapacitetvid

med SAAB-avtaletinte visatmarknaden. Detden allmänna attvar
stå strideller iaffärsriskbeaktansvärdnågonSCANIA skulle innebära

fastställde KammarrättensRegeringsrättenlokaliseringsprincipen.mot
ref. 12.dom R 1993

kommunalaisamarbetabefogenheterlångtgåendeharKommuner att
medteckna avtalskulleGöteborgkommunangelägenheter. En en

tillfartsledbyggaentreprenadpåMölndalgrannkommun att enom
kommunenstill deni grannkommunen,från riksväg, belägen egnaen

medföraskulleavtaletmotiverades medBeslutetoch attväg- gatunät.
i sysselsätt-arbetetbehövdegatukontoretsamordningsvinster och att

varvidöverklagadesbeslutetkommunalaningsutjämnande syfte. Det
entreprenadupp-åtagit siggällande kommunenklagande gjorde ettatt

riksintressetillgodosestorleksordning i syftedrag betydande ettattav
kommunensfrämmande föraffärsriskoch därmed tog som varen

kompetensenligtbeslutetansåg dockRegeringsrättenkompetens. att var
följande motivering.med

ordnandetförtillfartsleden harbetydelsehänsyn till denMed av
hinderinteGöteborgtill och inomkommunikationerna möter mot att

ledenbyggandetekonomiskt isigGöteborgs kommuner avengagerar
densamma. Ettkommunensutsträckningi den nyttamotsvarar avsom

tillbidragi formolika såsomske påsådant kan sätt avengagemang
bådadeeller på såref. 19jfr. 1938byggandet leden R sätt attav

regi. Samverkanleden ibyggakommunerna avtalar att gemensamom
Beslutetkommunalförbund.bildandekan vidare ske attavgenom
innebärtillfartsledenentreprenad byggapågatunämnden skall att

utanför kommu-fallernormaltverksamhetnämnden inlåter sig som
kommunsGöteborgsanförtgatunämndenkompetens. Vadnal om

anläggningspersonalsinfortlöpande sysselsättaintresse kunna görattav
byggerGatunämndenkompetensenligt.bliri och för inte beslutetsig att
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emellertid själv del trafikledden till vilken tillfartsleden hör.storen av
Entreprenaden ansluter sig därför naturligt till den gatunämnden påav
den trafikleden redan bedrivna anläggningsverksamheten.större Med
hänsyn härtill och till Göteborgs kommuns intresse anslutningenattav
till riksväg E6 kommer till stånd kan gatunämndens klandrade beslut
inte innebära nämnden överskridit sin befogenhet. R 1977attanses
ref. 77.

Kommunala beslut inrätta och driva trafikskolor har erkäntsatt som
kompetensenliga För närvarande finns det inga kommunala trafikskolor.
Rättspraxis ändå intresse exempel på anknytningskompetens.är av som
I referatfall hade kommunen beslutat inrätta körskola. Verksam-ett en
heten skulle avgiftsñnansierad inte avsedd någonattvara men var ge
ekonomisk vinst. Klaganden hävdade beslutet måste betraktasatt som

intrång på det privata näringslivets område och det kommunalaett att
anslaget skulle falla ojämnt nyttosynvinkel och därför vilade påur
orättvis grund. Regeringsrätten uttalade det kommunala beslutet inteatt
kunde innefatta överskridande den kommunala kompetensenettanses av
RÅ 1965 ref. 43. I kommun hade kommunen beslutat inrättaett annan

kommunal trafikskola. fullm äktigebeslutetI bemyndigades skolstyrel-en
ansvarig nämnd, för körkortsutbildningenatt ta utsen, som var

elevavgifter sådan storlek kommunens kostnader helt täcktesattav av
elevavgiftema. Klaganden gjorde gällande beslutet inrättaatt att
trafikskolan utgjorde otillbörligt intrång på verksamhetsområde,ett ett

traditionellt förbehållet det privata initiativet. Regeringsrättensom var
framhöll i sitt utslag i dagens samhälle framstår behovet körkortatt av
för medborgarna i såsom särskilt starkt med hänsyn tillgemen
yrkesutövning och fritidsverksamhet. Mot bakgrund härav får det anses
falla inom den kommunala kompetensen aktivt sig iatt engagera
utbildningen motorförare 1968 K 1770.av

I beslut bestämde fullmäktige kommunen inte skulleatt ta utsenare
kostnadstäckande elevavgifter för körkortsutbildningen. besvärI över
detta beslut gjordes gällande beslutet innebar prisreglering för deatt en
privata körskoloma och fullmäktige därför överskridit sin befogenhetatt
och kränkt enskilds Regeringsrätten ogillade besvären och framhöllrätt.

kommunen varit oförhindrad helt eller delvis finansiera verksam-att att
heten med skattemedel 1974 A 1426, 1979 Ab 54.

Befogenhetsutvidgande speciallagstiftning
Kommunerna och landstingen har speciallagstiftning tillagtsgenom
befogenheter inom turism, hamnverksamhet, bostadsförsörjjning,
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degårhandikappade och tjänsteexport utöversysselsättning för som
kompetensregler.allmännakommunallagensföljergränser avsom

Turism
inombefogenheterkommunalavissa1968:131Enligt lagen om

och driftuppförandeföråtgärdervidtafår kommunturistväsendet aven
turistväsendetfrämjaförpåkallatmån detturistanläggningar i den är att

bidrag tillbedömtsinsatser harkompetensenligaSominom kommunen.
garantiåtagande förC 42,turisthotell R1969privatprojektering av

C 283,1971Ri kommunenvintersportanläggningartillcharterresor
köpoch 381,C 2841971liftbolag Riaktieteckning avm.m.

privatägtpersonalbostad föranvändasbostadsfastighet ettatt som
arrendatortilloch bidragC 164R 1972turistföretag i kommunen av

686.Ahelårsdrift R 1974för möjliggöraturisthotellkommunägt att

Hamnverksamhet
kommuner.betydelsekommersiellnågonFlertalet hamnar ägs avav

hamnkonventionårsanslutning till 1923SverigesGenom anses
skyldigahamnarallmännainnehavare antaattkommuner är varaavsom

vissa1981:655lagenEnligthamntaxa.offentliggöraoch omen
falli vissaallmän hamninneharfårhamn denavgifter i allmän ensom

liknandeellerkaj, bryggatillhörighamninnehavarenfastänavgifterta ut
nyttjas.anlöps ellerområde intehamnensanordning inom

Bostadsförsörjning
får kommunboendetstöd tillkommunalt1993:406Enligt lagen enom

minska derasstöd i syfteekonomiskthushållenskildalämna att
Enligtbostad.innehaanskaffa ellerkostnader för permanentatt en

förarbetena grundläggandedetbakgrundfår det ansvaretmot av
denharbostadsförsörjningenfrågaha iförutsättskommunerna om

såledesfåromfattande. Detkommunala kompetensen ansetts varaanses
bostadsföretag.och drivakommunkompetensenligt för startaatten

fortsätt-hade kommunernauppfattningbostadsutskottets ävenEnligt
olikamöjlighetkompetensenden allmännaningsvis med stöd attav

drivsföretagenbostadsföretagkommunalastödja oavsettsätt somom
fomi.eller iaktiebolag, stiftelser annan

handikappadeSysselsättning för
frågaibefogenheterkommunalavissa1970:663lagenI omom

38Prop. 19929349BoU199293242,
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sysselsättning för handikappade kommunerna befogenheter attges
bedriva affärsverksamhet för fårsysselsätta handikappade. Dettaatt
dock endast ske det egentliga näringslivet och inte klararnär staten av
uppgiften. I verksamheten får endast finnas sådana handikappade som
hänvisats dit den statliga arbetsfönnedlingen.av

Tjänsteexport
Enligt lagen 1986:753 kommunal tjänsteexport får kommuner ochom
landsting i samverkan statligmed myndighet eller privat företagetten

kommunala tjänster. Med kommunala tjänster nyttig-exportera avses
heter fonni kunskaper och erfarenheter finns i kommunernasav som
och landstingens verksamhet. Kommunerna och landstingen får inte utan
medgivande regeringen sluta avtal direkt med de utländska kundernaav

skall ha ställningen underleverantör till den statliga myndig-utan som
heten eller det privata företaget. ekonomiska riskerna för verksam-De
heten skall åvila medverkan exportverksam-Kommunernas iexportören.
het får inte innebära konkurrensen hämmas snedvrids. Enligteller 2att

tjänsteexportlagen§ 2 skall kommunen betinga sig ersättning först en
tjänsterna bestämts enligt affärsmässiga skallgrunder. Kommunensom
således inte bara erhålla kostnadstäckning också möjlighetskall hautan

vinst.göraatt en

Övriga5.2.4 begränsningar och särdrag i offentlig
näringsverksamhet

Kompetensenlig offentlig näringsverksamhet drivs i offentligrättsli-som
former begränsas rad andra gäller privatregler inteävenga enav som

näringsverksamhet.

Offentlighet och sekretess
detI allmännas verksamhet gäller lagregler offentlighet ochom

sekretess. Statliga företag omfattas inte dessa regler. För kommunalaav
företag där kommun eller landsting har rättsligt bestämmandeett etten
inflytande gäller i princip regler offentlighet och sekretesssamma om

Ävenför den kommunala förvaltningen övrigt. offentligai densom
näringsverksamheten underkastad offentlighetsprincipen. Dettaär
innebär offentlig aktör skyldig lämna allmänna hand-att är att uten
lingar det inte fråga uppgifter för vilka råder sekretessdetärom om
enligt sekretesslagen. Enligt 6 kap sekretesslagen gäller särskilda1 §
Sekretessregler för myndighets affärs- driftsförhållandeneller deten om
kan någon driver likartad pårörelse myndighetensantas att som gynnas
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upphand-råder sekretess ibekostnad. Enligt kap sekretesslagen6 2 §
lingsärenden.

Offentlig tillsyn
tillsynJustitieombudsmannen JO och Justitiekanslern JK utövar över

verksamheten. Privatagäller förmyndigheterna följer de lagaratt som
myndighet,företag, de driver verksamhet på uppdrag äräven av enom

Verksamhet drivs med stödinte föremål för JO och JK:s tillsyn. avsom
någon formsärskilt tillstånd från i allmänhet förär utsattstaten av

förvaltnings-myndigheten. Centralatillsyn från den tillståndsgivande
socialstyrelsen tillsynmyndigheter såsom konkurrensverket och utövar

privata företag.även över

Tjänstefelsansvar
innefattar myndig-Företrädare för kan fatta beslutdet allmänna som

Omhetsutövning och har särskilt straffrättsligt tjänstefelsansvar. ettett
förvaltnings-offentligt eller privat företag med stöd lag tillagts enav

tjänstefelsansvaruppgift innefattar myndighetsutövning kansom
utkrävas.

Skadeståndsansvar försummelse vid myndighetsutövningför fel eller
tillOm någon vid myndighetsutövning,för fel eller försummelseutsätts

företrädare,exempel felaktig upplysning myndighetens somen av
försummelsen lider skada,medför den blivit för felet ellerutsattatt som

skadeståndslagen.har det allmänna särskilt skadeståndsansvar enligtett
regel.Privata företag kan bli skadeståndsansvariga enligt dennainte

Ekonomiska och kommersiella olikheter
ekonomisk ochOvan medför frånangivna begränsningar, för sig,sett

offentliga närings-kommersiell synpunkt konkurrensnackdel. Denen
verksamheten den drivs förvaltningsfonn för konkurren-om iär utsatt

insyn, i vissa fall överklagbara, verksamheten ombesluten ärtemas
likställig-den kommunal lokaliseringsprincipen,begränsadär är av

hetsprincipen och självkostnadsprincipen.

näringsverksamhet bedrivs i för-Ett särdrag i offentligannat som
kunnavaltningsfomi den offentlige huvudmannen inteär att anses

försättas aktörer mycketi konkurs. innebär offentligaDetta äratt
kreditvärdiga få tillgång förmånliga lån. innebäroch kan till Det även

den lönegarantisystemet ochoffentlige aktören inte omfattas attatt av
skulderna vid avveckling skrivs av.eventuell inteen
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För all offentlig näringsverksamhet, sådan offentlignästan även
näringsverksamhet idrivs i privaträttslig form, gäller reglerna lagensom

offentlig upphandling och otillbörligt förfarande vidlagenom om
offentlig upphandling. vidReglerna syftar till främja konkurrensenatt
offentlig sektornsupphandling och därmed minska den offentligaatt
kostnader för inköp. transaktion-Reglerna medför emellertid även att
skostnadema för den offentliga näringsverksamhetens inköp är större än
i motsvarande privat näringsverksamhet. Upphandlingsreglema
behandlas i kapitel 6.

Offentlig näringsverksamhet till riskkapi-har normalt inte tillgångsett
talmarknaden. sällan upplevs bristen på tydliga signaler från deInte
offentliga huvudmännen nackdel. Ledningen för offentligsom en
näringsverksamhet förutsätts inte bara driva verksamheten affärsmässigt

åläggs ofta fullgöra uppgifter icke-kommersiell Somutan att natur.av
exempel från kartläggningen kan Göteborgs spårvägarnämnas som

trafikuppgiften driverutöver även ett museum.

offentligaDen näringsverksamheten bedrivs i förvaltningsfonnsom
kompenseras dock den frikallad från skattskyldighet tilläratt staten.av
Detta innebär överskott inkomstbeskattas.eventuellt inte Dettaatt

Ävenhänger med det allmännas beskattningsrätt. kostnader församman
sociala avgifter lägre.är

Risker finns i all näringsverksamhet drivs konkurrensinar-som en
knad. Skillnaden mellan den offentliga och den privata näringsverksam-
heten i den offentliga näringsverksamheten det med-är att är ytterst
borgarnas skattemedel riskeras. den privata näringsverksamhetenIsom

det bortsett från olika former offentligt företagsstöd ochär av
kreditinstitutens utlåning privatpersoners tillskjutna medelytterst som
riskeras.

Om konkurrensutsatt offentlig näringsverksamhet drabbas ekono-av
miska problem det bakgrund den offentliga sektornsär mot av
finansiella kris inte längre självklart offentligeden huvudmännenatt
tillskjuter Ledningen och de anställda i konkurrensut-mera pengar. en

offentlig näringsverksamhet kan knappast räkna med den offentligesatt
huvudmannens beskattningsrätt outsinlig finansieringskällasom en om

Ävenverksamheten skulle bedrivas ineffektivt. konkurrensutsatta delar
offentlig näringsverksamhet kan därför drivas från marknadenbortav

och till slut avvecklas.
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några typisktinteMarknader bygger på offentlig finansiering utgörsom
Behovetefterfrågan.riskfyllda marknader med svängningarsett stora av

vilketoftast enkelt prognostiserade tjänster efterfrågas är attav som
budgetering. Någon riskfelaktigminskar risken för förluster till följd av

dockinte. föreliggerför kunden ställer in betalningarna finns Detatt
på förutsättningarna,risk for politiska majoriteten kan ändraden t.ex.att

riskoffentlig verksamhet. Dennaprivatisera tidigareattgenom en
näringsverksamhet.drabbar emellertid både offentlig och privat

överklagbarhetFörvaltningsbesluts5.2.5

förvaltningsmyndighetkommunalBeslut fattas statlig ellersom av en
laglighetsprövning hoskan förvaltningsbesvär elleröverklagas genom

säljamyndighet beslutar sig förförvaltningsdomstol. Om statlig atten
möjligheter få laglig-tjänster marknaden finns ingaden öppna att

ellerOm kommunheten beslutet prövad domstol. ettenav av en
och säljagå på marknadenlandsting bestämmer sig för den öppnaatt ut

erkänd kommunal angelägen-tjänster tillräcklig anknytning tillutan en
laglighetspröv-kan landstinget begärahet medlem i kommunen elleren

folkbokförd i kommunen,ning. Medlem kommun den ärär son1av en
kommunalskatt där.taxerad tillfast egendom i kommunen elleräger är

kommun inomMedlem landsting den medlemär ärett enav som av
personligenlandstinget. krävs inte kommunmedlemmenDet äratt

Å harberörd få klandra det. andra sidan denbeslutet för äratt somav
sigföretag uppleverberörd kommunalt beslut,ett t.ex. ett varaav som

inte kommunmedlem,för offentlig underprissättning och ärutsatt som
kommunalt beslut kaninte någon begära laglighetsprövning. Etträtt att

någon särskildöverklagas laglighetsprövning det inte finnsgenom om
fråga verkställig-besvärsregel i tillämplig lag och det inte är om renen

kommunalthet tidigare krävs således det finnsbeslut. Det att ettettav
försäljningsverksamhet påbeslut. Om kommunal enhet inleder enen

finns inte någotden marknaden, något beslut saken,öppna utan om
beslut kan laglighetsprövas.som

laglig-kommunalt skall kunna överklagasFör beslutatt ett genom
till inomhetsprövning krävs vidare klagom ålen kommit länsrättenatt

ellerveckor från då tillkännagavs på kommunensden dag dettre
Ombeslutet justerats.landstingets anslagstavla protokollet överatt

ellerklagomålen utgång har kommit till kommunenföre klagotidens
ändålandstinget skall överklagandeti stället för till länsrätten, prövas.
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Institutet laglighetsprövning något rättsmedelegentligen inteär utan en
form medborgarkontroll den kommunala förvaltningen. kanDetöverav

rättssäker-heller inte form statlig kontrollsägas utan ettvara en av
någonhetselement i den kommunala självstyrelsen. sker inteDet

materiell prövning innehållet i det kommunala beslutet och domsto-av
len får inte något beslutdet överklagade beslutet ellerrätta sätta annat
i det överklagade beslutets ställe.

Om det kommunala beslutet upphävs kommunen eller landstingetär
skyldigt Om följts civilrättsligt avtalbeslutet. besluteträttaatt ettav

företag ofta kommu-med medför emellertid eventuell rättelseett atten
eller landstinget kan bli skyldigt betala skadestånd för avtals-attnen

brott. Om kommunen och det inteeller landstinget inte besluteträttar
fråga myndighetsutövning finns inte någon straffrättsligemellertidär om

eller civilrättslig därför intesanktion tillgripa. Kommunallagen kanatt
fullgott skydd för den företagare sigsägas ett utsattge som anser vara

för konkurrenssnedvridande prissättning från kommun eller etten
landsting. Det bör dock Finansdepartementet i departements-nämnas att
promemorian Kommunalt domstolstrots och lagtrots förslagett om-
personligt mål laglighetsprövning Ds 1995:27vitesansvar i om
föreslagit det införs personligt vitesansvar i mål laglig-att ett om
hetsprövning dels vid verkställighetsförbud dels vid utebliventrots mot
eller otillräcklig rättelse upphävda tidigare verkställts.beslutav som

tjänster5.3 Regler för prissättning av varor,

och andra nyttigheter tillhandahålls inomsom

offentlig näringsverksamhet

Statlig näringsverksamhet5.3.1

Regler för prissättning tjänster och andra nyttigheterav varor, som
tillhandahålls följainom för statlig näringsverksamhet kanramen av en
särskild lag eller förordning särskilt besluttelelagen ellert.ex. ettav

regeringen koncessioner för Tipstjänst, Penninglotteriet. Fört.ex.av
statliga myndigheter under regeringen gäller bestämmelserna iäven
avgiftsförordningen kapitalförsörjningsförordningen1992:191 och
1992:406. avgiftsförordningen och Riksrevisionsverkets föreskrifterAv
och allmänna råd för tillämpning avgiftsförordningen1992-06-23 av
framgår följande.
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myndighet fårstatligenligt §Som huvudregel gäller 3 uttaatt en
följerdettillhandahåller baraoch tjänster denavgifter för omsomvaror

regeringen.särskilt beslutförordning ellerlag eller ett avavav en
myndighetensmedförenligtmyndighet, detEnligt får4 § äromen

avgiftförordning,instruktion elleruppgift enligt lag, motannan
tillhandahålla:

publikationer,tidskrifter och andra
kursmaterial,ochinformations.

kurser,konferenser och
rådgivning,
lokaler,
utrustning,

resurssamordning,ochoffentlig inköps-
tjänsteexport,

allmändatabehandlingautomatiskupptagning utgörsomav
bestämmelserfinns1973:289datalagenhandling. I om

personregister,uppgifterförsäljning urav
myndighetenservicetelefon, denupplysningar10. omper

serviceskyl-myndighetenstillhandahåller gårdärmed utöver
förvaltningslagenochsekretesslagen 1980:100dighet enligt

1986:223.

verksamhetenbarafår tillhandahållasoch tjänster ärVaror avom
särskiltfall krävsmindre omfattning. Itillfällig eller i ettannatnatur

relation tilliskall främstMindre omfattningbemyndigande. sättas
verksamhet.myndighets totalavarje enskild

enligtskallverksamheten beslutats,mål förOm inget ekonomisktannat
Bestämmelsenuppnås.kostnadstäckningså fullavgifter beräknas5 § att

vidintäkterna,rådRiksrevisionsverkets allmännainnebär enligt att en
direkt ellerverksamhetensamtliga medskall täckaviss beräknad volym,

avkast-myndigheten disponerarOmindirekt förenade kostnader. ett
skall såledesverksamhetenavgiftsñnansieradekapital i denningspliktigt

avgiftensmellanavgiften. Sambandetavkastningskravet täckasäven av
det gällerstarktprestationen börstorlek och kostnaderna för närvara

frivilligtfråga övrigaavgifter.offentligrättsliga Is.k. betungande, om
avgiftensmellanlika starktsambandeterlagda avgifter behöver inte vara

kanMyndighetenprestationen.för den enskildastorlek och kostnaderna
för vissaersättningenavgifterna såväljai det fallet sätta attattsenare

älvkostnadenförhållande tilliinnebäreller tjänster överuttagettvaror
tillhandahålls inomeller tjänsterersättningen för andrasåvida somvaror
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resultatområde innebär motsvarande underuttag. När det gällersamma
avgifter för frivilligt efterfrågade och tjänster kan det ekonomiskavaror
målet tolkas såsom gällande för hela myndighetens uppdragsverksamhet,
för varje Verksamhetsgren, eller produktgrupp eller för denprogram
enskilda produkten. Om inte regeringen föreskrivit viss bestämdatt en
verksamhet skall resultatområde, får myndighetenutgöra ett separat
bedöma vilka verksamheter bör resultatområden. Enutgörasom egna
indelningsgrund bör de marknadsm ässiga förutsättningar undert.ex. vara
vilka verksamheten bedrivs. Resultatutjämning bör normalt intesett
förekomma mellan sådan avgiftsbelagd verksamhet offent-ärsom
ligrättsligt reglerad och sådan frivilligt efterfrågad. Subventione-ärsom
ring verksamheten med anslagsmedel får inte förekomma, änav annat
efter särskilt bemyndigande.

Någon motsvarighet till den generella självkostnadsprincip gällersom
för kommunal verksamhet enligt kap.8 3 b kommunallagen§ finns inte
för statlig verksamhet. Självkostnadsprincipen innebär kommuneratt
och landsting inte får högre avgifter kost-ta ut än motsom svarar
naderna för de tjänster eller nyttigheter kommunen eller landstingetsom
tillhandahåller. Självkostnadsprincipen syftar till skydda kommun-att
medlemmarna och andra anlitar kommunal verksamhet n1ot attsom

för monopolprissättning.utsättas Principen full kostnadstäckningom
gäller ekonomiskt mål för statlig avgiftsbelagd verksamhetsom om

bestämts.inget För uppnå full kostnadstäckningannat skallatt
myndigheten beräkna avgiftsnivån så den långsiktiga självkostnadenatt
täcks. Med långsiktig självkostnad samtliga kostnader skallattavses

tiden fördelas på deöver avgiftsbelagda prestationer tillhandahållssom
myndigheten. Något absolut hinder marknadsprissättning finnsmotav

inte. Om konkurrensen fungerar kommer dock marknadspris ochett ett
självkostnadspris sig varandra för inänna princip så småningomatt att
helt stämma överens.

På uppdrag utredningen fredstida utnyttjande för civila ändamålav om
försvarsändamålwavsedda för har RRV utvecklat innebördenav resurser

begreppet full kostnadstäckning.av

Full kostnadstäckning innebär myndigheten skall beräknaatt

Handledning i prissättning, Riksrevisionsverket 67s.

40Civilt bruk försvarets SOU 1995:29av resurser
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ellerförsjälvkostnadenlångsiktigaså denavgiftsnivån att varan
några årspåkostnadstäckning gällerpå fulltäcks. Kravettjänsten

verksamhetenuppfylltsikt och kan även t.ex.omvaraanses
därpå.åretår och överskottunderskottuppvisar ett

tjänst behöverellerföravgift myndighetenVarje tar ut vara enensom
täcks.eller tjänstenförsjälvkostnadenberäknad såinte att varanvara

defmieratsharverksamhetmålet gäller för denekonomiskaDet som
prestation kanföravgiftenbetyderresultatområde. Det attett ensom
självkostnadenförhållande tilliinnebärså den överuttagsättas ettatt

tillhörprestation,avgiften förförutsättningunder att somannanen
underuttag. Detmotsvarandeberäknas lämna ärresultatområde,samma

formpå någonbaseraspraktiska skäl oftaavgifternanaturligtt.ex. att av
beräknad kostnad.genomsnittligtav

avgiftsunderlaget föringå iskallfråga vilka kostnaderEn är somannan
får betalaprestationersjälvkostnadsberäkning. De avnämarensomen

myndighetenaktiviteter inomradföregåttsersättning för har ofta enav
provnings-exempelvisBeträffandeandra myndigheter.eller inom

inneburitprovningsförfarandeträkna medverksamhet kan man
och kompetensupp-metodutvecklingsarbetestartkostnader i fonn av

föreskrifter utarbetats.ochprovning hartvingandebyggnad. För normer
visstha krävti sinkanföreskriftsarbetenormerings- ellerDetta tur

Även startkostnaderandrautvecklingsarbete.forsknings- och t.ex.som
kaninformationssystemochvidmakthållande data-ochuppbyggnad av

idärför ledverksamheten ochbedrivabehövas för tautgör ett attatt
pågårverksamhetererhåller. Vissaprestationfram den avnämarensom

tid.långkostnader underflera och orsakaröver

skallperifera kostnadervilkainte generellt bestämmakanMan som
det finnsgår inteavgiftsunderlag.räknas Deti säga attattett ens

självkostnadematidenlångt tillbaka iför hurnågon naturlig gräns som
varjeimåste därförrimlighetsbedömningskall beräknas. En göras

förändrade styrningendenförordningsmotiven ställerenskilt fall. Enligt
avgiftsfmansieradeuppföljning denmyndigheterna höga krav avav

såskärpasbehöverRedovisningskravenresultat.verksamhetens att
samtliga kostnadersärredovisningnomialfallet, i formresultatet i avav

verksamhetsområde, framgåroch intäkter belastar avresp.som
i deråd till 5 §redovisning. allmännamyndigheternas I RRV:s sägs att

prissättningen intemyndigheten beaktabörfall konkurrens föreligger att
konkurrensbegränsning.skadligmisstankefår leda till om
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5.3.2 Kommunal näringsverksamhet

Den kommunala avgiftsmakten
Avgiftsmakten skiljer sig från beskattningsrätten i det avgiftatt en
förutsätter specificerad motprestation från kommunen medan skatten en
kan karakteriseras tvångsbidrag specificerad motprestation.ett utansom
Om det fråga skattär nonngivningskompetensen förbehållenärom en
riksdagen. Grunderna för beskattningen beslutas riksdagen medanav
själva skattesatsen i princip beslutas varje kommun.av

Kommunernas och landstingens avgifter för sin verksamheträtt att ta ut
regleras i kap.8 kommunallagen.3a § Kommuner och landsting får ta

avgifter för tjänster och nyttigheterut de tillhandahåller. Försom
tjänster och nyttigheter kommuner och landsting skyldigaärsom att
tillhandahålla, får de avgifter bara det särskilt föreskrivet.ta ut ärom

bestämmelsenI förarbetena till slås fast bestämmelsen inte innebäratt
något avgiftsfmansieringstvång den kommunalrättsliga utgångs-utan
punkten alltjämt kommunersär och landstings medelsbehovatt skall
täckas med skatt underskottsprincipen. Avgiftsmakten utövas av
fullmäktige. I regel beslutar fullmäktige reglerartaxaom en som
avgiftsuttaget. En avgift kan dock fullmäktigeäven tas ut att targenom
ställning i enskilt fall, i sambandett med exploateringsavtalt.ex. ett
med byggföretag.ett

Kommunala avgifter principiellt olika slag.är treav

l Betungande eller tvångsmässiga offentligrättsliga avgifter: Dessa
avgifter får i verksamhet kommunentas skyldigut är attsom
ombesörja. Den enskilde kan tvingas betala, sig han villatt tavare

prestationen eller inte, gatukostnadsersättning,emot VA-t.ex.
anläggningsavgift, sotningsavgift och renhållningsavgift. Till denna
kategori hör också avgifter den enskilde betalaär tvungen attsom
för komma i åtnjutande vissatt fömiån eller prestation, t.ex.av en
bygglovsavgifter.

2 Icke-betungande offentligrättsliga avgifter: Dessa avgifter får tas ut
ersättning för sådana prestationer den enskilde frivilligtsom tarsom

Prop. l99394zl88 107s.
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skyldigalandstingeteller attärkommunenanspråki men som
avgiftlandstingeteller utför kommunen att tatillhandahålla. Rätten

ochsocialtjänstlagenstöd i lag,särskilthamåsteslag t.ex.dettaav
sjukvårdslagen.ochhälso-

verksamheterifåravgifteravgifter: Dessa utPrivaträttsliga tas som3
Å ingensidanandrabedriva. ärskyldigintekommunen attär

Exempelanspråk.inyttighetenellertjänstenskyldig att ta
ochbadhusavgiftergasavgifter,elavgifter,avgifterprivaträttsliga är

museiavgifter.

avgifteroffentligrättsligabeslutasregeringsfonnenkap. 3 §Enligt 8 av
stycketandra9 §kap.enligt 8dockkanBeslutsrättenriksdagen.

direktdelegerasbemyndigandeellerlagregeringsfonnen annatgenom
uppgifterfrivilligaförmotivenIkommunerna. att somtill anges

obligatoriskregleradoffentligrättsligtförinomtillhandahålls enramen
förbemyndigandesärskilt attkrävs ingetSkolmåltider,verksamhet, t.ex.

avgifter.haskalllandstingeteller rätt att utkommunen

äälvkostnadsprincipen
landstingochkommunerföreskrivskommunallagenkap. 3b § attI 8

deförkostnademaavgifter mothögrefår inte änutta svararsom
tillhandahållerlandstingetellerkommunennyttigheterellertjänster som

ellerkommuninnebärSjälvkostnadsprincipen attsjälvkostnaden. en
debeloppsådanatillavgifter attsinainte får bestämmalandstingett

medfårAvgiftsintäktemavinst.landstingetellerkommunentillför en
verksam-förverksamhetenförkostnadernaöverstigainteandra ord

frånlandstingochkommunerhindraprincipenmedSyftetheten. är att
sigbefinneroftademonopolsituationdenvinstsyfte begagnai somatt

föravgiftskollektivetkommuneninnebär utsätter enEtt överuttag att
särbeskattning.olaglig

tillämpningsområdeSjälvkostnadsprincipens
verksamhetför allhuvudregelgällerSjälvkostnadsprincipen somsom

fakultativfrågasig detbedriver äroch landstingkommuner omvare
förstaiavgiftMed begreppetverksamhet.specialregleradeller avses

landstingellerkommun tar utersättning ettekonomiskhand ensomen
huvudsakligenkaraktärallmännyttignyttigheterellerför tjänster somav

medlemmarlandstingets ettellerkommunenstillhandahålls som

42Prop.1993942188 81s.
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kollektiv. Enligt motiven självkostnadsprincipen inte tillämpligär på
enstaka affärsuppgörelser karaktär.kommersiellav

Undantag från självkostnadsprincipen
När självkostnadsprincipen lagfästes uttalade regeringen det inteatt
borde generellt undantaggöras från självkostnadsprincipenett för
prestationer tillhandahålls marknadpå konkurrensutsatt Dettasom en
skulle enligt vår mening felaktiga signaler till kommuner ochge
landsting. Utgångspunkten för den kommunala verksamheten denär att
skall allmännyttig karaktär och det råder härvid principielltvara av ett
förbud s.k. spekulativ verksamhet, dvs. verksamhetmot bedrivs isom

Ävenvinstsyfte. i de fall kommuner och landsting behörigaär att
bedriva näringsverksamhet gäller enligt 2 kap. 8 § kommunallagen att
verksamheten skall bedrivas vinstsyfte. Som grundregelutan anser
regeringen därför självkostnadsprincipen också böratt omfatta konkur-

verksamhet, interensutsatt särskilt föreskrivet ellerärannatom
enligt rättspraxis. Vi villaccepterat understryka vikten kommu-attav

inte förhindras erbjuda tjänster till marknadsbestämdaatt prisernerna
inom verksamheter anknyter till kompetensenlig verksamhet,som t.ex.
inom energiområdet.

Undantag från självkostnadsprincipen gäller däremot ifråga om
kommunernas och landstingens medelsförvaltning. Självkostnadsprin-
cipen inte heller tillämpligär det gäller förvaltningnär kommunalav
fast och lös egendom. Enligt propositionen innebär detta bland annat att
de kommunala bostadsföretagen inte omfattas den kommunalaav
självkostnadsprincipen.

.Självkostnadsprincipens innebörd
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en
verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har således regel intesom
någon betydelse. Enligt propositionen s.85 innebär självkostnadsprin-
cipen i princip samtliga kostnaderatt vid normal affärsmässigsom en
drift motiverade från företagsekonomiskär synpunkt bör kunna läggas
till grund för självkostnadsberäkningen. Vidare uttalas en självkost-att
nadskalkyl bygger ofta på osäkra antaganden. Det därför inteär
realistiskt uppnå fullständigatt överenstämmelse mellan faktiskaen

43Prop.199394:l88 82s.

Prop. 1993941188 83s.
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godtasdärför kunnaavgifter böroch intäkter. Ettkostnader överuttag av
försjälvkostnademaöverstigerväsentligenavgifterna inteså länge

överstigainte fåemellertidbörtotala avgiftsuttagetverksamheten. Det
tid. Enunder längreverksamhetenförkostnadernade totala en

överskottenförutsättningbara underöverskott fårfondering attgörasav
enlighet mediinvesteringarför framtidaanvändasfrån avgifterna skall

överskottsådanaRedovisningenverksamheten.plan förlångsiktig aven
rådakanoklarhetså ingenbokföringenskall i avgränsas att om

beloppen.ackumuleradeoch årenårligaomfattningen de överav

avkastningskäligkan räknakommungodtagitspraxis harI att enen
avkastningkapital. Enverksamheten nedlagtpå i motsvararsom

avkast-respektiveinlåningsräntagenomsnittligakommunens statens
Trumslagarmålet NJAs.k.skäligt. detlharningsränta accepterats som

detmotsvaradedensåinte få bestämmasansågs4571988 atträntans.
investeringar.privataavkastningskravetkalkylm ässigagenomsnittliga

självkostnads-kommunalförtillåtetdet inteMed detta synsätt är en
självkostnadskal-riskpremie imednäringsverksamhetbaserad att ta en

kylen.

verksamhetoffentligiRedovisning5.4

redovisningRegler för5.4.1

inteform gälleroffentligrättsligibedrivsnäringsverksamhetFör som
lydermyndigheterStatligaaktiebolagslagen.bokföringslagen eller som

ekonomiadministrativas.k.följa detställetregeringen har iunder att
och RRV:sbokföringsförordningenbestårregelverket bl.a. avsom

bestämmelsernagälleroch landstingkommunerallmänna råd. För om
för bådaGemensamtkommunallagen.i kap.ekonomisk förvaltning 8

påskall skebokföringen överensstäm-regelsystemen sättettär att som
god redovisningsed.medmer

kvalitativthosredovisningspraxisredovisningssedgodMed enavses
preciserabl.abokföringsskyldiga. Förkretsrepresentativ närmareatt

myndighet,särskildverksamhetenprivatafinns för dendetta begrepp en
Även FARAuktoriserade RevisorerBokföringsnämnden. Föreningen

rekommendationerpubliceratutarbetat ochRedovisningsrådet haroch
detredovisningssed. Inomgodför främjaredovisningsfrågori att

föreskrifter ochRiksrevisionsverket RRVutfonnarområdetstatliga
redovisningssed. Ingengodinnebördenråd beträffandeallmänna avav
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dessa institutioner har några rättsliga befogenheter ifråga kommunalom
redovisning.

När det gäller kommuner och landsting utarbetar Svenska kommunför-
bundets och Landstingsförbundets referensgrupp igemensamma
redovisningsfrågor förslag till regler syftar till främja godattsom
redovisningssed i kommuner och landsting. Referensgruppens rekom-
mendationer de Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet,motsvarar som
Föreningen Auktoriserade Revisorer eller Riksrevisionsverket utfärdar
på det privata och statliga området. En aktuell sammanställning finns i
publikationen Redovisningsreglemente för kommuner och landsting med
kompletterande uttalanden 1994. likhetI med vad gäller det privatasom
och statliga området rekommendationerna endast den externaavser
redovisningen.

Statlig näringsverksamhet
För statliga myndigheter lyder direkt under regeringen reglerasson1
kraven på redovisningen i första hand bokföringsförordningengenom
1979:1212 och Riksrevisionsverkets föreskrifter och allmänna råd till
förordningen. Därutöver finns regler i förordningen 1993:134 om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning, anslagsför-
ordningen 1992:760, kapitalförsörjningsförordningen 1992:406 samt
avgiftsförordningen 1992:191.

Enligt 2 bokföringsförordningen§ skall bokföringsskyldigheten med
iakttagande särskilda bestämmelser för statlig verksamhet fullgörasav
på det sätt med god redovisningssed.överensstämmer Godsom
redovisningssed innebär redovisningen skall rättvisandeatt bildge en

verksamhetens resultat kostnader, intäkter och ställning.samtav av
Redovisningen rättvisande den aktuell, fullständig,äranses vara om
riktig, jämförbar och ändamålsenlig. Reglerna avseri princip endast den

redovisningen.externa

Enligt förordningen 1993:134 myndigheters årsredovisning ochom
anslagsframställning skall statliga myndigheter under regeringen senast

månader efter räkenskapsårets sluttre lämna årsredovisning avseendeen
det året till regeringen

.

Årsredovisningen skall bestå resultatredovisning, resultaträkningav en
och balansräkning anslagsredovisning och fmansieringsanalys.samt en
Utformningen resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsa-av
nalysen huvudsakiöverensstämmer med vad tillämpas inom densom

5 15-1086
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enligtskedockskallbokföringMyndigheternassektorn.privata
på några1977:1212bokföringsförordningenibestämmelserna som
Anslags-1976:125.bokföringslagenireglernaskiljer sig frånpunkter
anslagendelhursammanställningredovisningen över storutgör aven

olikamyndighetensbelastatutgifteroch vilkaförbrukatshar somsom
oförbrukadebudgetåret harvid slutetmyndighetOmanslag. aven

Anslagsredovisningenin dessa. ärfall drai vissaregeringenmedel kan
organisationerförhellernormalt inteochföretagför privatainte aktuell

inneståendeföradessa kanstatsanslag, överfår särskilda utansom
år.medel till nästa

verksamhetensoch kommenterabeskrivaskallResultatredovisningen
Myndighetverksamhetsmålen.uppställdadeförhållande tillresultat i

mål skalloch dessaVerksamhetsgrenvarjeverksamhetsmål förskall ha
samhällssek-ellerverksamhetenmål forövergripandei deha sin grund

tillmotsvarighetNågonregering.ochriksdagbeslutats entom avsom
företag,affärsdrivandeprivataförfinns interesultatredovisningsådan
därmedresultatetochi kronorintäkternakan nonnaltdär mätasutan

resultaträkning.i företagetsutläsas

näringsverksamhetKommunal
räkenskapsföringlandstingsochkommunersreglerGrundläggande om

ochStyrelsenkommunallagen.kap. 14 23finns i 8och redovisning -
medelderäkenskaperfortlöpande föranämnder skall överövriga som

skallredovisningarnämndersfått övrigaharstyrelsenförvaltar. Närde
idettasammanfattaochårsbokslutmedräkenskapemaden avsluta ett

upplysning lämnasskallårsredovisningenårsredovisning. I omen
ekonomiskafinansiering, denverksamhetensverksamheten,utfallet av

övrigaochborgensförbindelserårets slut,vidställningen ansvars-
Årsredovisningen kommunalsådanomfattaocksåskallförbindelser.

Årsredovisningen skallföretag.kommunaladrivsverksamhet som av
förtillgänglighållasskallkommunfullmäktige. Dengodkännas av

föreskrifterskall lämnaKommunfullmäktige nämiareallmänheten. om
redovis-regelmässigt iredovisningen. Detta ettkommunala görsden

Landstingsför-ochkommunförbundetsSvenskaningsreglemente. I
kravenredovisningsreglementeförslag till attbundets anges

innefattarreglementet att

ekonomiskainträffadebokföralöpandesystematisktochkronologiskt
finns tillverifikationerhärmed tillsesambandihändelser attsamt

bokföringsposter,alla
årsbokslutmedbokföringenavslutautgångräkenskapsårets ettvid
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och sammanfatta detta i årsredovisning,en
tillräcklig kontroll,upprätta en

F beskrivning tillämpatupprätta redovisningssystem,överen
arkivera verifikationer, bokföringsböcker och räkenskapsmate-annat
rial

Kommunallagen innehåller inte några detaljer hur redovisningenom
skall genomföras. I den kommunallagen uppställs i 18 § kravet pånya

god redovisningssed skall iakttas.att Innebörden begreppet skiljer sigav
inte från det gälla för det privata näringslivet och dvs.som anses staten,
redovisningspraxis hos kvalitativt representativ krets bokföringsskyl-en
diga i detta fall kommuner och landsting. God redovisningssed inteär-
något statiskt begrepp. Det förändras tiden och behöver inte haöver

innebörd i alla situationer. I förarbetena till kommunallagensamma
framhålls betydelsen det arbete utförs Svenska kommunför-av som av
bundets och Landstingsförbundets referensgrupp igemensamma
redovisningsfrâgor.

detI följande skisseras några huvudpunkter i det föremålet förärsom
begreppet god redovisningssed den redovisningen och vadexterna- -

med intern redovisning.som avses

5.4.2 Redovisningens roll i ekonomisystemet

Den ekonomiska redovisningen del företagsär ellerett t.ex.en av en
kommuns ekonomisystem. Ekonomisystemet består budget ochav
redovisning. Budgeten vad vill åstadkomma under vissanger man en
tidsperiod och vilka konsekvenser genomförande planernaett av
beräknas få på företagets eller kommunens ekonomi. Redovisningen ger
information verkligt utfall och utvecklingen ligger i linje medom on1
planeringen. Det krävs därför systematisk samordning mellan budgeten
och redovisning.

Den offentliga redovisningen syftar i likhet med de regler gäller försom
privat näringsverksamhet rättvisande och tillförlitlig ekonomiskatt ge en
information till politiker, anställda, medborgare och företag. Den skall
dessutom fungera vägledning för planering och ekonomisk styrningsom
och underlag förutgöra uppföljning,ett utvärdering och kontroll. Inom

45Prop.199091:117 122s.
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förbättrats. Desuccessivtekonomisystemensektorn harden offentliga
ställsväsentligt desammai alltredovisningenställs påkrav är somsom

företag.redovisningen i privatapå

redovisning5.4.3 Extern

omvärldenmedtransaktionerbaserasredovisningenDen externa
Extemredovisningenhelheten. ärtillställning ochochresultat ser

löpandeskallaffärshändelseSomaffärshändelser.s.k.uppbyggd
sammansättningochstorlekfömiögenhetensförändringar iallanoteras

redovis-och skulder. Denfordringaroch utbetalningar,in- externa
redovis-resultaträkning. Denochbalans-i externaningen avslutas en

tillsynsmyn-exempelvisintressenter,sig främst tillriktarningen externa
påutsträckningibyggeroch medborgare. Denföretagdigheter, stor

kanvadförprincipernormerandeförordningarochlagar samt som
betraktaskanvadexempelSomredovisningssed.god somsomanses

nedanverksamhet återgeskommunalredovisningssed i ettgodsom
redovisningföranvisningreferensgruppsovannämndaavsnitt avur

anläggningstillgångar.

årligenskalli värdeminskarfortlöpandeAnläggningstillgång som
skallAvskrivningsbeloppetvärdeminskning.medbelastas anpassas

livslängd.ekonomiskatillgångenstillmed hänsynlämplig plantill
Kollektivasärberäknas.anläggningsobjekt börVarje avgränsat

fastigheter.förförekommadärför inteavskrivningar bör

anläggningdåtidpunktvidpåbörjas tasskallAvskrivningarna enen
anläggningstillgångarallaövrigt förgäller föri bruk. Detta typer av

maskiner. Närfordon,inventarier,i värde t.ex.minskarsom
detkanändras,avskrivningarpåbörjandetförprinciper varaav

investeringso-gamlaföravskrivningsplanerbehållaacceptabelt att
investeringsobjekt.förtillämpasprinciperbjekt trots att nyanya

i ellerskallprincipervilka notUpplysningar använtsöver angessom
på sätt.annat

ursprungligadeutläsakunnaskallnotförteckningenUr man
ackumuleradedestorlekenvärdeanläggningstillgångamas samt

avskrivningama.



SOU 1995:105 Konkurrens Regleri balans offentlig näringsverksamhet 133styrsom

5.4.4 Kontoplanesystem

Grundläggande för väl fungerande ekonomisystemett ändamålsen-är en
lig kod- eller kontoplan. För den löpande redovisningenexterna
användes tidigare inom kommunsektom den s.k. K-planen kommuner
och L-planen landsting. Dessa utvecklades på 1960 -talet och speglade
det infonnationsbehov och den teknik då fanns. l första handsom var
det de centrala och kommunövergripande behoven styrde ut-som
fonnningen kontoplaner och redovisningsrutiner. Flertalet kommunerav
och landsting har genomfört omfattande förändringar sin verksamhet.av
Förändringarna har sin grund i kraven ökad produktivitet ochsom
effektivitet innebär för olika verksamheters ekonomiskaatt ansvaret och
verksamhetsmässiga resultat förlagts allt längre i organisationen.ut
Detta har medfört behov kodplaner byggerett på flerdimen-av som en
sionell redovisning.

Från och med 1996 kommer alla 288 kommuner ha gåttt.ex tillöveratt
den s.k. baskontoplanen liknar den tillämpas privatasom som av
företag. BAS-planen omfattar åtta kategorier eller klasser konton:av
tillgångar, skulder ställningskonton, intäkter, kostnader, personal,
material, tjänster, transfereringar och övrigt resultatkonton. En nionde
kontoklass kan användas för intemredovisning, fördelningt.ex. av
indirekta kostnader. Jämfört med de kontoplaner används i detsom
privata näringslivet den infomiationär erhålls den internasom ur
redovisningen i allmänhet omfattande.mera

5.4.5 Intern redovisning

Den interna redovisningen kompletterande infonnation vadger om som
händer inom olika delar organisationen. Den interna redovisningenav
riktar sig främst till interna intressenter. I kommun det politiker,ären
ledande tjänstemän och personal har detaljeradannan nyttasom av

Ävenekonomisk information. tillsynsmyndigheter Socialstyrelsensom
och Skolverket ställer emellertid krav på intemredovisningen för att
kunna nationella uppföljningar.göra Den inriktad vissär en
verksamhet, viss förvaltning, avdelning och dess resultat.en en
lntemredovisningen bygger på indelning i begrepp eller objekt.en
Exempel på begrepp slag, verksamhet,är aktivitet ochansvar, pro-
jektobjekt. Indelningen beror på det enskilda företagets eller t.ex.
kommunens infonnationsbehov. Genom kombinera extemredovis-att
ningens mått eller klassificering ekonomiska händelser medav
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flerdimensionelluppnåsobjektellerintemredovisningens begrepp en
redovisning.

förkostnaderkostnader t.ex.indirektaredovisasintemredovisningenI
på olikaservicefunktioneroch-andra stödadministration ochkapital,

ellertjänstrespektivetillfördelasdärifrånkankostnadsställen och
kostnadernadel ärkostnadsbärare. Hurprodukt s.k. stor somav

organisationdecentraliseradstarktorganisationen. Enpåindirekta beror
Omadministrationskostnader.indirektaandellägretill exempelhar

kostnaderhurredovisarintemyndighetenföretaget eller gemensamma
verksamheterolikabelöperorganisationenför olika delar av

Öppenredovisning. medföraredovisning atts.k.tillämpas öppen anses
delfinansierarverksamhetupptäckasvårtdet är annanatt enom en

korssubventionering.s.k.verksamhet,

kostnaderindirektafördelainternt ärredovisningen attiMotivet för att
olikaske medkanFördelningenbeställaren.förpåverkbarade är

intempriser.eller viapåläggschablonerolikaviametoder i olika steg
tillupphovpåverkagårinte ettkostnaderFördelning att gersomav

ochinfonn ationöverflödigiposterantal transaktioner ärsystemet som
exempelvisFöriinfomiationsvärdetförsvårakan attsystemet.som

pris förrättdärmed fåochproduktkalkylersinakunna stämma av
redovisnings-tillsidoordnatskei ställetfördelningprodukten kan en

systemet.

Kalkylering5.4.6

kalkylering.bokföringlöpandeomfattar förutom ävenredovisningIntern
beslutinförintäkterochkostnaderberäknakalkylering ettMed attavses

mellanutvärdering. jämförelsekorrektkunnaFöreller göraatt enen
lönsammavälja detochkostnadsbärareellerkalkylobjektolika mest

kalkylobjekten.påförskostnadersamtligagälleralternativet att
uppfattningså godkostnadskalkyleringMålsättningen med är att en

tjänstellerverksamhetmycketmöjligt hur ensom enresursersom av

46Konkurrensverket, konkurrensinriktadekostnadsredovisningKommunal -
utförarmiljö,och 17åtgärder i beställar- s.

Se egenregi,kalkyleringkostnaderverksamhetensBeräknat.ex. avom-
kommunförbundet, 1995Svenska
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förbrukar. Kalkyleringen kan också syfta till få beslutsunderlagatt ett
i valsituation, mellan drift i egenregi och entreprenad.t.ex. En vanligen
kalkylmodell används i dessa sammanhang självkostnadskalky-ärsom
len. Självkostnadskalkylen omfattar fullkostnadsfördelning dären
samtliga kostnader påförs kalkylobjektet. Vissa kostnader kan påföras
kalkylobjektet direkt, s.k. direkta kostnader. De indirekta kostnaderna
fördelas till kalkylobjektet utifrån andra grunder. Olika fördelnings-
nycklar eller intempriser kan användas. Vid divisionskalkylering
beräknas priset för produkt samtliga kostnader dividerasatten genom
med normalvolymen. Vid påläggskalkylering fördelas de indirekta
kostnaderna på respektive produkt hjälpmed eller flera schabloni-av en
serade fördelningsnycklar, i proportion till de indirekta kost-t.ex.
naderna. De indirekta kostnaderna fördelas då pålägg på deettsom
direkta kostnaderna. Utgångspunkten för självkostnadskalkylen är att
varje kalkylobjekt skall bära sin andel resursförbrukningen. Allaav
kostnader fram till dess produkt eller tjänst levererats ochatt en en
betalats skall inkluderas i självkostnadsberäkningen. Fördelningen av
indirekta kostnader sker beroende på interna styrprinciper direkt i
redovisningssystemet ocheller i den enskilda kalkylsituationen.

5.4.7 Enhetlig intemredovisning

Uppläggningen intemredovisning skiljer sig mellan olika företagav
och mellan olika myndigheter. För företag och myndigheter medstora
många anställda arbetar med olika slags produkter eller tjänster ochsom
där verksamheten bedrivs på olika avdelningar behovet in-är av
formation och ekonomistyrning intemredovisning iänett annatgenom
små företag eller myndigheter med produkt eller tjänst och fåtaletten
anställda. I två lika kommuner den med traditionellstora ena en-
centraliserad förvaltningsorganisation och den andra med decentrali-en
serad marknadsorienterad organisation råder olika förutsättningar för att
snabbt få fram rättvisande underlag för priskalkylering.ett skriftI en
från Svenska arbetsgivarföreningen och Sveriges industriförbund sägs

det inte möjligt liksomatt är det gäller affärsredovisningen,att, när
konstruera fasta mallar för uppläggningen intemredovisningen annatav -

möjligen i vissaän branscher lika.där företagen mycket privataIär
företag intemredovisningenär konkurrensskäl hemlig. Om statligav en

Tillämpning Bas-kontoplan, Svenska arbetsgivarföreningen ochav
Sveriges industriförbund
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intemredovisningen.

mellanjämförelserförprinciperantagitharkommunervissaI man
bud.internaanbud ochexterna

konkurrensneutralupprättandeföranvisningarstadsStockholmsAv av
facknämndsföljer bl.a.1994-06-15 ut-intraprenadkalkyl att en
verksamhet. Enfrån övrigskiltredovisasskallförarverksamhet

utföraförharstadenkostnadersamtliga attutgångspunkt enär att som
kostnadersamtligastadensmedjämförasskallregiverksamhet i egen

internanollställasmåsteanbud motentreprenad. Entreprenörersvid en
samtligaskallkalkylutförarensanbudsgivare. Istadensfrånbud

Även kostnaden förmed.kostnaderindirektaochkostnaderdirekta tas
förhandlasskallberäknas. Dennaskallutförarenadministrationdirekt
kostnaden.direktadentilloch läggasbudvarje interntlokalt förfram

kostnaderindirektainnehållabudet skallför det internaKalkylen även
redovisningendirekt iutförarenbelastar utanintekostnaderdvs. som

påkan finnaskostnaderDessabeställaren ellerhosåterfinns ägaren.
ochnämndennivå denoch lokalnivå stadshusetcentral egna

beståroverlieadencentralaoverheadkostnader. Denbenämns av
påverkas endastför dennaKostnadernakoncemledning.ochkommun-

skall ingetDärförentreprenad.ochregimellanvaletmarginellt egenav
läggerutförarebud. Närinternaoverhead belastapålägg för central en

följande.enligtställaskalkylbud skallinterntett upp

lönekostnaderBeräknadekostnader:Direkta
lön 40 %PO-pâlägg på

administra-Förhandlade
tionskostnader
Övriga direktaberäknade
kostnader

kostnaddirektSumma

overheadLokal motsvararkostnaderIndirekta
direktnormalt l-3 % på

kostnad
Likviditetskostnad 1,2 %

kostnaddirektpå
kostnadindirektSumma

kostnadSumma total
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5.4.8 Avgränsad redovisning

Avgränsad redovisning i eller mindre utvecklad form har före-mer
kommit sedan lång tid i den offentliga näringsverksamheten, särskilt
inom traditionell affärsverksamhet. Kommunala energiverk, ochvatten-
avloppsverk, renhållningsverksamhet har varit skyldiga tillämpaattm.m.
avgränsad redovisning så inte abonnentkollektiv för särbes-att utsätts
kattning. Offentlig näringsverksamhet har inte sällan organiserats i
privaträttslig form där redovisningen automatiskt från övrigavgränsats
offentlig verksamhet sluten redovisning. Förändringsarbetet i staten,
kommunerna och landstingen har medfört allt delstörreatt en av
verksamheten blivit redovisningsmässigt avgränsad i olika former av
interna balansenheter, resultatenheter och kostnadsenheter. Motiven för
avgränsad redovisning kan åstadkomma:attvara

l ökad produktivitet och effektivitet,
2 tydligare organisation, rationell och befogenhetsfördelning,ansvars-
3 ökat för ansvarsenheten och dess ekonomiska resultat,ansvar
4 långsiktigt ekonomiskt tänkande på lägre ansvarsnivåer,även
5 tydligare anpassning till lagar, regler och rättspraxis,
6 objektiva avgifter och ersättningar,taxor,
7 säkrare underlag för jämförelser med andra verksamheter,
8 tydliga redovisnings- och kalkylprinciper,
9 resultat- och marknadsorienteratett synsätt.

skriftenI Välj ekonomimodell avgränsad redovisning Svenskarätt om-
kommunförbundet 1994 diskuteras förmotiv val ekonomimodell ochav

redovisningsenhet. målEtt åstadkomma såtyp sägs attav vara en
fullständig redovisning möjligt. Därmed de avgränsadeattsom avses
redovisningsenhetema organisationsnivå så fullständigtoavsett ettges
ekonomiskt olika aspekter möjligt, rimligt ochäransvar, som ur
väsentligt. Balansenhet, resultatenhet och kostnadsenhet följandeges
definitioner.

Balansenhet
Balansenheten lämplig för affärsdrivande verksamheter, fastighetsför-är
valtning och verksamheter kan konkurrensutsättas. Enheten harsom en
marknadsliknande relation till sina kunder och för väsentligsvarar en
del kommunens ekonomi. En balansenhet har långsiktigtettav ansvar
för den kapitalbindningen och det finansiella resultatet. Enegna egna
förutsättning samtliga transaktioner hör till den avgränsadeär att som
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redovisningsåret.enheten också redovisats inom denna ochhar avser
redovisningfullständig. EnhetensRedovisningen både sluten ochär

innehållerprinciper,bygger på extemredovisningens ävenmen
ingårverksamhetens finansieringkommunintema förAnsvarposter.

rörelsekapital, kort- ochvanligen balansenhetens tillgång tillinte.För
fmansförvaltning. Detlångfristig upplåning kommunenssvarar

räntabilitet på totaltmed måttekonomiska resultatet kan ofta följas som
och kapital.eget

Resultatenhet
konkurrensutsät-Resultatenheten för stödfunktioner kanlämpligär som

förhållande tillmarkanläggning, kostservice och städservice. Itas, t.ex.
ekonomisktbalansenheten har resultatenheten begränsatett ansvar.
det kapital denEnheten för sitt resultat inom för somramenansvarar

förfogar över.

Kostnadsenhet
myndighetsutöv-Kostnadsenheten lämplig för verksamhetär t.ex.som

verksamhet svårning och helt skattefinansierad är mätaattsomannan
itraditionella anslagsmodellen medi tillämpas denHär ansvarpengar.

princip endast för kostnaderna.

kanVilka offentliga verksamheter5.5 ut-

för konkurrenssättas

i regeringsfonnen för överlämnande5.5.1 Stöd av

förvaltningsuppgift

Grundlagsstöd producenter finns i llför myndighet anlitaatt externaen
förvaltningsuppgij kankap. där6 regeringsfomien det§ 3 sägs attst

enskildstiftelse elleröverlämnas till bolag, förening, samfällighet,
skall det ske med stödindivid. Innefattar uppgiften myndighetsutövning

lag.av

till regeringsfomienFörvaltningsuppgift omfattar enligt förarbetena
räkning4°.för det allmännasverksamhet innefattar förvaltningsom

måste därför sinNågon precis definition inte. Begreppet gesmera ges

49Prop. 3961973:90 s.
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bestämning utifrån det verksamhetsområde inom vilket uppgiftsöver-ett
lämnande kommer fråga.i

Inom socialtjänsten, det offentliga skolväsendet och obligatoriskannan
verksamhet räknas alla de uppgifter ankommer på den ansvarigasom
nämnden enligt lag eller författning förvaltningsuppgifter.annan som
Inom det fakultativa området förvaltningsuppgifter sådanutgörs av
verksamhet bygger på den allmänna kompetensen i kap.2 l §som
kommunallagen.

5.5.2 Stöd i kommunallagen för överlämnande av
vården kommunal angelägenhetav en

En kommun får enligt kap.3 16 kommunallagen§ 1 efter beslut av
fullmäktige lämna vården kommunal angelägenhet, föröver av en vars
handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till aktiebolag,ett ett
handelsbolag, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelseen en en
eller enskild individ.en

Med överlämnande vården kommunal angelägenhet såvälav av en avses
kommunen bildar kommunalt företag huvud-att ett övertarsom

mannaskapet för viss verksamhet kommuner anlitaratten som en
för utförande kommunal uppgift.entreprenör av en

5.5.3 Särskilt lagstöd

Uppgiftsöverlämnande socialtjänsteninom
För undanröja den osäkerhet tidigare funnits på sina hållatt som om
möjligheterna lägga verksamheter inom socialtjänsten påatt ut
entreprenad har § socialtjänstlagen4 kompletterats med följande text:

Kommunen får sluta avtal med någon utföra kommu-attannan om
uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter innefattarnens som

myndighetsutövning får dock inte med stöd denna bestämmelseav
överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelseett en en en
eller enskild individ.en

Uppgiftsöverlämnande det offentliga skolväsendetinom
Genom lagen 1993:800 entreprenadförhållanden inom skolan harom
kommunerna möjlighet lägga viss undervisning inomatt ut gym-
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yrkesutbildningsom-pågäller främstnasieskolan på entreprenad. Det
första paragraf lyder:rådet. Lagens

fysisk ellerenskildfår avtal medKommuner och landsting sluta en
undervisning inombedriva vissskalljuridisk dessaattperson om

i sådanaundervisningfår endastgymnasieskolan. Avtalet avse
iämnesblockingår i deingår i de ämnenämnen somsomsom

estetiskabetecknas1985:1100bilaga till skollagen2 ämnen,som
yrkesämnen.ochekonomiskatekniska ämnen, ämnen

försvenskundervisningvuxenutbildning komvux,Kommunal
läggsundervisningSFI får utföras Närinvandrare utentreprenörer.av

myndighetsutövning,förpå entreprenad kan t.ex.entreprenören ansvara
betygssättning.

kämområdetobligatoriska5.5.4 Det

pålämnamöjligtOm den för vad är ut externaattyttre ramen som
speciallagstiftningkommunallagen ochproducenter avgränsas somav

s.k.begränsad detinrekommunerna kan den sägasrör avvararamen
oundgängligendvs. det kommunenobligatoriska kämområdet, som

personal.och medi regimåste besluta ocheller sköta egenegenom

kämområdet bestårobligatoriskDet av

utfärdandeellernomigivning, antagandel Kommunal taxort.ex. avav
föreskrifter.andra generella

låta uppgiftenlagstöd försaknasMyndighetsutövning det2 attom
beslutmyndighetsutövningExempel påbedrivas enskild. är omav

bistånd enligtbesluthandlingar,utlämnande allmänna omav
miljökontroll, bidragochbygglov, hälso-socialtjänstlagen, beslut om

bidragetskyldigoch företag kommunentill föreningar är att uteom
enskildaavgifter förbestämmandegrunder i lag,enligt avsom anges

inom det obligatoriska området.
inkl.kommunala skolväsendetObligatorisk egenregiverksamhet; det3
ochräddningstjänstskolhälsovård,grundskola, gymnasium och

civilförsvar.
fakultati-inom detavgifter för kommunala tjänsterBestämmande4 av

området.va
Bidragsgivning.5
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Stöafunktioner
Även i regi ochkommunen skyldig driva verksamhetär att egenom en

stöd-med personal finns inte något hinder läggamot att utegen
färdtjänsttransporter ochfunktioner städning, Skolskjutsar,som

skolm åltider på entreprenad.

Kommunal normgivning
generellaKommunernas avgiftstaxor eller utfärda andrarätt att anta att

föreskrifter följer kap. kap. kap. och ll8 3 8 3 8 9av
regeringsformen kap. och kap. kommunallagen.2 5 § 8 3a §samt
Sådana ochföreskrifter eller riktar sig medborgarna ärmotnormer

följabindande för dem. kommunala normgivningsmakten kanDen av
särskildriksdagen kommunerna besluta direkt enligträttatt gett att en

lag t.ex. kommunallagen eller riksdagen regeringen ettatt gett
bemyndigande beslutet. Fullmäktige haröverlämna fattarättenatt att
inte Fullmäkti-överlämna nonngivningsmakten till någonrätt att annan.

kan avgifter tilldock i viss mån delegera beslutarätten attge om
kommunale-nämnderna. gäller främst avgifter saknar egentligDet som

konomisk Fullmäktigebetydelse och inte heller principiell vikt.är av
kan inte delegera sådan beslutsrätt till företag eller privatpersoner.
Kommunal nonngivning obligatoriskakan därför tillhöra detsägas
kämområdet.

Normgivning myndighetsutövning. Tillämpningenär inte av en av
fullmäktige normgivande föreskrift inom det obligatoriskaantagen
området, till avgiftexempel med stöd beslutaatt omsorgstaxaen omav
för enskild kommunmedlem, dock myndighetsutövning.utgören

Myndighetsutövning
saknarBegreppet myndighetsutövning förekommer i rad lagaren men

legaldefinition. till vilkenIden gamla upphävda förvaltningslagenen nu
regeringsformens förarbetenoch den gällande förvaltningslagensnu
hänvisar fanns emellertid definition. Enligt denna avsåg myndig-en
hetsutövning utövning enskildbefogenhet för bestämmaatt omav
förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat
jämförbart förhållande.

Gemensamt för all myndighetsutövning det sig beslut ellerär, röratt om
andra åtgärder, samhällets maktbefogenheteruttryck förärytterstsom

förhållande till medborgarna. behöver dock inte frågaDeti vara om
åtgärder medför förpliktelser för enskilda. Myndighetsutövning kansom
föreligga i form gynnande tillstånd vissbeslut, drivat.ex. attav



142 Regler offentlig näringsverksamhet istyr SOU 1995:105 Konkurrens balanssom

verksamhet, befrielse från viss i författning stadgad förpliktelse och
beviljande social förmån. Karakteristiskt emellertid denär attav

Ärenskilde på visst befinner sig i beroendeförhållande. det frågasätt ett
beslut, varigenom han förpliktas tåla eller underlåtaett göra,attom

något, måste han sig efter beslutet, eftersom han riskerarrätta attannars
tvångsmedel något slag används honom. det sigRörmot ettav om
gynnande beslut, kommer beroendeförhållandet till uttryck på det sättet

den enskilde för komma i åtnjutande exempelvis rättighetatt att av en
vända sig till samhällsorganen och dessas tillämpningär tvungen att att

de författningsbestämmelser gäller på det aktuella området blirav som
avgörande betydelse för honom.av

Begreppet myndighetsutövning komplicerat och mångfasetterat.är
Kommittén för det allmännas skadeståndsansvar hävdar sittiöversyn av
betänkande någon slutgiltig, heltäckande definition begreppetatt av
sannolikt aldrig kommer kunna allmännasDet skadeståndsan-att ges

SOU 1993:55 s.84. Kommittén sammanfattar förarbeten, doktrinsvar,
och praxis enligt följande.

1 Det skall fråga åtgärd ensidigt detavgörsvara om en som av
allmännas företrädare.
Åtgärden2 skall komma till stånd och få rättsverkningar i kraft av
ojfentligrättsliga regler.
Åtgärden3 skall direkt få, eller i fall kunna leda till, bestämdavart
rättsverkningar positiv eller negativ innebörd för den enskilde.av
Det krävs däremot inte åtgärden i bindande beslut.att utmynnar ett
Åtgärden4 skall, åtminstone i sin förlängning, uttryck för detettvara
allmännas maktbefogenheter den enskilde.gentemot
Åtgärden5 skall vidtas rättssubjekt därvid intar offentligettav som en
monopolställning på så ingen enskild kan vidta åtgärdsätt att samma
med motsvarande verkan.

6 Den enskilde, vilken åtgärden riktas, skall inta beroendeställ-mot en
i förhållande till det allmänna. Denna har sin i för-ning grund

hållandena enligt 1 5 ovan.-

Under begreppet förmån faller såväl förmåner från den allmänna
försäkringen, socialbidrag och allmänt barnbidrag, förmånersom av

färdtjänst. Kommunalt och landstingskommunalt stödnatur, t.ex.annan
till näringslivet inklusive kommunala företag enligt kap.2 8 §
kommunallagen torde inte hänförligt till myndighetsutövningvara
eftersom det inte finns någon författningsenlig skyldighet någotatt utge
stöd. likafulltDet uppgifter inte kan överlämnas till privataär som
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rättssubjekt för. Motiveringen till det kommunen inteatt ärta attansvar
kan avhända sig bestämmanderätten hur kommunala skattemedelöver
anslås och används. kultur- fritidssektomInom och kan kommunen t.ex.
inte överlämna fördelning föreningsbidragen till föreningarna själva.av

Begreppet myndighetsutövning innefattar beslut kommunalaäven om
avgifter har särskilt stöd i speciallagstiftning. på sådanaExempelsom
avgifter avgifter med stöd socialtjänstlagen och35 1är tas utsom av

hälso-26 § och sjukvårdslagen. Måltidsavgifter inomtas utsom
gymnasieskolan inte myndighetsutövning eftersom det inte finnsutgör
någon författningsenlig skyldighet tillhandahålla måltider inomatt
gymnasieskolan. Endast beslut avgift enskild med stödatt ta utom av

räknas myndighetsutövning. Beslut taxekonstruktiontaxaav som om
och taxenivå normbeslut ankommer på fullmäktige. Norm-är som
givning kan inte till enskilda.överlämnas

Uttrycket jämförbart förhållande innebär ärendenannat ävenatt som
inte kan förmån, rättighet, skyldighet eller disciplinärsägas röra
bestraffning kan bli hänföra till myndighetsutövning det i någotatt om
avseende gäller offentligrättsligt ingrepp i enskilds ställning.ett
Betygsättning inom det kommunala skolväsendet sådant exempel.är ett
Vidare det inte bara myndigheten fattar beslut varigenom ärendetär när

myndighetsutövning. I begreppet myndighetsutövningavgörs utgörsom
torde sådana åtgärder under utredningen ärendeäven ettrymmas som av
vidtas i kraft samhällets maktbefogenheter förhållandei till denav
enskilde.

Den gamla förvaltningslagen avsåg handläggning ärenden hosav
myndigheten. En myndighets faktiska handlande föll utanför lagens
tillämpningsområde. Eftersom begreppet myndighetsutövning grundatär
på denna upphävda lag innebär detta det normalt endast äratt settnu
kommunens handläggning ärenden innefattar myndighetsutöv-av som
ning och träffas regeringsfonnens krav på lagstöd för överläm-som av
nande myndighetsutövningsuppgift till enskild. Enskilda rättssubjektav
kan således normalt för det praktiska genomförandetsett svara av
myndighetens beslut.
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5.6 Regler konkurrensom

5.6.1 EG:s konkurrensregler

En de viktigaste grundvalama för den europeiska unionen skapaärav
och vidmakthålla rättvisa konkurrensvillkor och avskaffa handelshin-att
der. viktigtEtt inslag i den förda konkurrenspolitiken har varit att
åstadkomma ordning säkerställer konkurrensen inom denatten som

marknaden inte snedvrids. Romfordragets konkurrens-gemensamma
regler finns i artiklarna 85 94. En förutsättning för tillämpning av-
EG:s konkurrensregler det s.k. samhandelskriteriet uppfyllt,är att är
dvs. ifrågasatt åtgärd direkt eller indirekt märkbart påverkar elleratt en
kan påverka handelsmönstret för eller tjänster mellan med-varor
lemsstatema.

Artiklarna 85 direkt90 tillämpliga på företag. Med företagär- -
undertaking varje enhet bedriver ekonomisk eller kommer-avses som-
siell verksamhet. Stater, delstater, kommuner, landsting och offentligt

företagägda räknas företag till den del de bedriver ekonomisk ellersom
kommersiell verksamhet. finnsDet för inte någranärvarande regler eller
någon praxis slagit fast exakt avgränsning företagsbegreppet.som en av
En extensiv tolkning all verksamhet innefattar myndig-är inteatt som
hetsutövning företag. En restriktiv tolkning offentligt finans-är är att
ierad serviceproduktion inom hälso- och sjukvård, social servicet.ex.
och utbildning drivs i offentligrättsliga fonner inte kan utgörasom anses
företag eftersom den inte bara innefattar myndighetsutövning ävenutan

föremål för offentligrättslig reglering se avsnittär 5.1.ävenannan

Artikel 85
Artikel 85 innehåller förbud konkurrensbegränsande avtal.ett mot
Fördragstexten lyder:

1. Alla avtal mellan företag, beslut företagssammanslutningarav
och samordnade förfaranden, kan påverka handeln mel-som
lan medlemsstater och har till syfte eller resultat hin-attsom
dra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemen-

marknaden, oförenliga med den mark-ärsamma gemensamma
naden och förbjudna, särskilt de innebär attsom
a inköps- eller försäljningspriser eller affärsvillkorandra di-
rekt eller indirekt fastställs,
b produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar
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begränsas eller kontrolleras,
c marknader eller inköpskällor delas upp,
d olika villkor tillämpas vid likvärdiga transaktioner med handels-

varigenom dessa får konkurrensnackdel,partners, en
e det ställs villkor för ingå avtal den andra åtarattsom att parten
sig ytterligare förpliktelser varken till sin eller enligtnatursom
handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Avtal eller beslut förbjudna enligt dennaär artikel ogiltiga.ärsom

Bestämmelserna i punkt fårl dock förklaras inte tillämpliga på
varje avtal eller avtal mellan företag,grupp av-
varje beslut eller beslut företagssammanslutningar,grupp av av-
varje samordnat förfarande eller samordnade förfaranden,grupp av-

bidrar till förbättra produktionen eller distributionenattsom av varor
eller till främja tekniskt eller ekonomisktatt framåtskridande,
samtidigt konsumenterna tillförsäkras skälig andel densom en av
vinst därigenom uppnås och intesom son1
a ålägger de berörda företagen begränsningar inte nödvändi-ärsom

för uppnå dessa mål,attga
b dessa företag möjlighet konkurrensen spel förger sättaatt ur en
väsentlig del i fråga.av varorna

Kommissionen kan ålägga upphöra tillämpaparterna att avtalet elleratt
beslutet och kan döma böter på högst miljonut eller högst 10en ecu

de inblandade företagensprocent omsättning. Bötema betalas tillav
Kommissionen. De företag lidit skada till följd konkurrens-som av en
begränsande åtgärd kan föra skadeståndstalan vid nationell domstol.en

Förbudet konkurrensbegränsandemot avtal tillämpas inte på bagatellav-
tal. I tillkännagivande Kommissionenfrånett har uttalats avtalatt som

marknadsandel under fem eller 200 miljoneravser ECUen inteprocent
kommer angripas med stödatt artikel 85.1. Vidare kan kommissio-av

besluta undantag från förbudet de negativa verkningarnanen om om av
konkurrensbegränsande åtgärd positiva faktorer.en uppvägs av

ñoPublicerati EGT den 12 september 1986
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Artikel 86
ställning.dominerandemissbrukförbudinnehållerArtikel 86 motett av
kanföretagexempelvisställningdominerande att ettMed ageramenas

inomkonkurrentereventuellatillhänsynoberoende ochhelt enutan
monopol-frågaintebehövermarknaden. Detviss sektor enomvaraav

eftersomförbjudna.monopolallaintekartellersituation. Liksom är
marknaden.påkonkurrensenförbättrafall kanockså i vissasådana

lyderFördragstexten

på denställningdominerandemissbrukföretagsfleraEtt eller av en
idennaväsentlig delinom är,ellermarknaden avengemensamma

oförenligtmedlemsstater,mellanhandelnpåverkadet kanden mån
missbrukSådantförbjudet.ochmarknadenmed den gemensamma

bestå ikan att

förinköps-elleroskäliganågonpåtvingaindirektellera direkt
affärsvillkor,oskäligaeller andrasäljningspriser

tillutvecklingtekniskellermarknaderproduktion,begränsab
nackdel för konsumenterna,

transaktionerlikvärdigaför gentemotvillkorolikatillämpae
konkurrensnackdel,fårdessavarigenomhandelspartners, en

åtar sigandradeningå avtalvillkor för partenställad attattsom
handels-enligtellertill sinvarkenförpliktelserytterligare natursom

avtalet.föremålet församband mednågotbruk har

utgårställningdominerandemissbrukförbudetTillämpning mot avav
bedömningmarknaden. Förrelevantadenbedömningfrån avenaven

marknadsan-endastemellertid intedetdominansföreliggerdet ärom
särskiltmedbedrivsNäringsverksamhetbetydelse.hardelen somsom

uppdragpåmonopolverksamhetellerdet allmännatillstånd ensomav
kunnaställning. Fördominerandealltid ha attdet allmänna antas enav

kanåtgärdenåtgärd krävskonkurrensstörandeingripa att ansesmot en
dominerandeEtti artikel 86.meningi denmissbrukutgöra som avses

rörligagenomsnittligasinaantingenpriserhåller lägreföretag änsom
fastställtsprisernatotalkostnadergenomsnittligaeller sinakostnader om

underprissättningkonkurrentmedbliplanled i attett enavensom
ställning.dominerandesinmissbrukakan anses

EG m.fl .S267Allgårdhoch IEC-rätten.
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AKZO-fallet
Bakgrunden till det brittiska företaget Engineering Chemicaland
Supplies Ltd ECS anmälan det holländska bolaget AKZO förav
påstådd underprissättningen AKZO sökte förmå ESC avståatt attvar
från med stöd hemmamarknaden Storbritannienatt Irland församtav
mjöltillsatser expandera på den betydligt och lukrativastörre mer
plastindustrin och därigenom AKZO på marknad iutmana en som
princip omfattade hela EU-området. Under 1979 startade ECS sin
försäljning organisk peroxid på den europeiska plastmarknadenav
vilken dominerades AKZO. AKZO både muntlig och skriftligtogav
kontakt med ECS och hotade ECS med selektiva prissänkningar på
mjöltillsatsmarknaden, dvs. högre priser för kunder för ECS:sänegna
kunder, inte företaget drog sig tillbaka från plastindustrin. ECSom
fortsatta dock plastmarknaden och AKZOatt genomfördepenetrera
faktiska och strategiska prissänkningar på marknaden för mjöltillsatser
benzyl peroxid.

Den juni15 inkom1982 ECS till Kommissionen med klagomålett om
AKZO missbrukat sin dominerandeatt ställning på den begränsade

marknaden för mjöltillsatser tillämpa priser inteattgenom som var
kostnadstäckande. På marknaden agerade företag med följandetre
marknadsandelar: AKZO UK 55 %, ECS 30 % och Diaflex 15 %.
Kommissionen gjorde därefter tillslag såväl AKZO:s moderbolagmot

dotterbolag och erhöll handlingar vilka det framgick hotelsersom av
från AKZO riktade ECS. I anteckningar från mellan företagenmot möte
klargjorde AKZO sin avsikt genomföra generell prisökning, nedatt en
till nivåer under produktionskostnadema på mjöltillsatsmarknaden om
ECS fortsatte sin försäljning till plastproducenter. Vidare framkom att
AKZO planerade locka till sig ECS kunderatt erbjuda demattgenom

fullständigt sortiment tillsatsämnen,ett inklusive benzyl peroxid, tillav
förlustbringande priser.

Kommissionen fattade år 1983 interimistiskt beslut i påett väntan ett
slutgiltigt avgörande där AKZO beordrades tillämpa vissa minimipriser
och inte behandla likvärdiga kunder olikfomiigt. Beslutet innebar
emellertid AKZO tilläts i försvarssyfteatt konkurrentersatt möta
prissänkningar under dessa minimipriser med motsvarandeegna
nedjusteringar för inte förlora tidigare kunder ochatt volymer.vunna

Kommissionen fann i sitt slutliga beslut 1985 AKZO missbrukatatt
sin dominerande ställning på marknaden för organisk peroxid att:genom

i slutet hota1979 ECS i syfte få företaget dra sig tillbakaattav att-
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plastindustrinfrån
ononnalt lågaECS kunderoffererasystematisktfrån december 1980-

sökt tvingabärkraftekonomiskaECSundenninerapriser för samtatt
tillsitt prissänkaAKZO ellertillsina kunderöverlämnaECS att

kundernabehållaförlustnivå för att
förprisertill % högremed 60anbudselektivaofferara egnaupp-

kunderECSanbuden tillmedkunder jämfört
iingick i sortimentetnormalt intevitaminpreparat etterbjuda som-

tillbenzyl-peroxid,produktECS viktigainnefattandeproduktpaket,
ECSförlockpriser utestängaatt

brittiskapå denartificiellt låga prisertillämpaperiodunder längreen-
ipositionfinansiellastarkakraft dessmjöltillsatsmarknaden i av

ECSförhållande till
kunderenskildastrategi visavikommersiellfullfölja större somen-

andrafrånanbuduppgifterdetaljeradepå begäragick attut om
erbjudadärefterESC förinkl.mjöltillsatserproducenter attav

enda leverantör.AKZOväljerkundenlägsta pris attmot som
skadasyftetlångsiktigamed dettaktikovannämndaimplementera att-

fråntillbakasigskulle draECSförsäkra sigocheller attom
plastindustrin.

omedelbartochi bötermiljonerAKZO dömdes betala 10att ecu
i artikel 86.förbudetmed överträdelsemaupphöra av

priserkring närKommissionenbeslutet fördeI nämnare resonemang
Gemenskapensartikel 86.innebördenochmissbrukövergår till av

upprättandeinnefattaartikel f3Romfördragetsskall enligtverksamhet
inom denkonkurrensensäkerställerordning att gemensammasomav en

princip ochdennadelArtikel 86snedvrids.marknaden inte utgör aven
skadadirekt kanbeteendensådanaenbart påsyftar därför inte som

indirektsituationerpåkunderellerkonsumenter ävenutan som
Artikel 86konkurrens.effektivförförutsättningarnamotverkar en

användas förskallkostnadsregel avgöranågonföreskriver inte attatt
övergår tillföretagdominerandefrånprissänkning attnär ett varaen

vadtolkningvidmissbruk förbegreppettalarmissbruk. Tvärtom aven
slå företag.syftarbeteendenkan att ututgöra somsom anses

efterbedömasprissättning börföretagetsAKZO för attargumenterar
inte,kostnaderna ellerrörligagenomsnittligadehuruvida priset översteg
ochAreedalanseratskostnadsregeldentillvilket ansluter avsom

marginal-med ellerlikapriserinnebärår Den överTurner 1975. att
marginalkost-priser underlagenliga ochkankostnaden presumeras vara
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naden missbruk. Enligt Kommissionen uppfyllde intepresumeras vara
AKZO denna regel på grund företaget endast definierat råmaterialattav
och energikostnader rörliga kostnader genomsnittliga rörligasom
kostnader kan betraktas approximation till marginalkostnaden.som en
Enligt AreedaTumer skall vid tillämpningen kostnadsregeln deav
rörliga kostnaderna innefatta direkta tillverkningskostnader såsom
arbetskraftskostnader, reparations- och underhållskostnader, och endast
exkludera kostnadsslag kapitalkostnader hänförbara till investering-som

i anläggningstillgångar, andra tillgångar och skatter inte gårar attsom
härleda till löpande produktion avskrivningar till följd kapital-samt av
förslitning.

Kommissionen kunde inte missbruk fastställs enbart medacceptera att
hjälp mekanisk tillämpning ovannämnda kostnadsregel. Utöverav en av

hänsyn bör till artikel 3 f ochatt vikten skyddatas effektivattav en
arknadsstruktur, regeln heller inte tillräcklig hänsyn till långsiktigatarm

strategiska överväganden hos det prissänkande företaget, aspekten
särskilt tydlig i detta fall. Vidare ignoreras innebörden prisdis-av
kriminering kostnadsregeln tillåta dominerandeattgenom synes en
producent upprätthålla full kostnadstäckningatt högreatt ta utgenom
priser hos den kundkretsen samtidigt konkurrentens kunderegna som
lockas lägremed priser. Det inte bara mindre effektiva företagär vilket
AKZO anfört kan skadas dominerande företag säljeratt ettsom av
under totala kostnader genomsnittlig rörlig kostnad.över Om prisetmen
sänks till nivå inte täckning för verksamhetens kostnaderen som ger
kommer mindre likväl effektiva företag till sist slås och detattmen ut

företaget med dessstörre överlägsna finansiella inklusiveresurser,
möjligheten korssubventionerar, kommeratt överleva.att

Kommissionen fann också AKZO finansierade de låga priserna påatt
delmarknaden för jöltillsatseri Storbritannien korssubventione-m genom
ring på koncemnivå i praktiken tillåta AKZO UKatt attgenom-
tillämpa icke-kostnadstäckande intempriser visavi moderbolagets plast-
och elastikavdelning.

Kommissionens beslut överklagades till EG-domstolen fattade sittsom
domslut 3 juli 1991. Domstolen, i allt väsentligt fastställdesom
Kommissionens bedömningar beträffande AKZO:s missbruk av
dominerande ställning, presenterade därutöver definition påen egen
underprissättning. Den innebär priser lägre denatt är änsom genom-
snittliga rörliga kostnaden med vilka dominerande företag försökerett
eliminera konkurrent Ävenskall betraktas missbruk. priseren som som
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dekostnadernatotalagenomsnittligade överlägre änär genom-men
prisetmissbrukmåste betraktaskostnadernarörligasnittliga omsom

konkurrent.slåi plandel ututgör att enenen

whichthosethatVariablePrices below tocosts varysay,average
dominantwichofproduced byquantitiesdepending the ameanson

abusive.regardedcompetitor beeliminateundertaking seeks mustto asa
thatpricessuchapplyinginterest inundertaking has exceptAdominant rio

pricesraise itssubsequentlyenablecompetitorseliminating toof toasso
each salesincemonopolistic position, generatesof itstaking advantageby

thosethatfixedof thetotalloss, namely the tocostsamount say,a
produced and, least,quantitiesregardless of the atwhich remain constant

pricesproduced. Moreover,unitrelating theof the Variable tocostpart
butVariableplusfixedthat costs,below total coststocosts, say,average

abusive theyregardedbeVariableabove costs, must areasaverage
pricescompetitor. Sucheliminatingforof plandeterrnined canpart aaas

theefficientwhich perhapsundertakingsdrive from the market asasare
financialsmallerof theirwhich, becauseundertaking butdominant

againstwagedcompetitionwithstanding theincapabel ofareresources,
them.

olikaKommissionensochAKZO:suppmärksammadesdomskälenl syn
kostnad.rörligskall betraktasarbetskraftskostnademabl.a.på somom

fastvarkenkostnadsslagpoängterade ärDomstolen naturenatt ett av
varieradepersonalkostnaderAKZO:sAvgörandeeller rörlig. var om
grundadDomstolens slutsats,inte.produktionen ellerFörändringar imed

sambanddirektnågotinte fannsdetfrån AKZO, blevpå uppgifter att
aktuellai detarbetskraftskostnademaochkvantitetmellan producerad

fallet.

från till 7,5% 10med 25böternadomstolenAvslutningsvis sänkte
intemissbrukenaktuellademotiveringenmedmiljoner bl.a. attecu

underden tidochområdepå konkurrensrättenstidigare attprövats
marknad-företagenspåverkatinteförbudet skettvilken överträdelsen av

sandelar nämnvärt.

lägrepriserunderprissättning ärdefinitionEG-domstolens är att somav
dominerandevilkakostnadengenomsnittliga rörligaden ettän genom

priset däremotförbjudna. Om sättskonkurrentslåföretag söker ärut en
krävssnittkostnademaunderkostnadrörlig attgenomsnittligöver men

förkonkurrentelimineraplandel iingårprissättningen att ensom en en
påverkasbevisbördanunderprissättning. Hurden skall utgöraatt anses

medskall tillmätasbetydelse syftetvilkenlågt prisethur sätts samtav
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ledning domstolens uttalanden principiellt intresse förärav av
utredningen och utvecklas därför nämiare.

Ett tolka domstolens uttalandensätt med avseende på innebördenatt av
avsiktskriterium priset understigerett genomsnittlig rörligär att om

kostnad så förutsätts underprissättning definition. ankommerDetper
således på företaget visa syftet inte skada konkurrensenslåett att är att

konkurrent. Om priset däremot liggerut mellan genomsnittlig rörligen
kostnad och snittkostnaden skulle skrivningen plan och därmedom en

långsiktigt systematiskt agerande kunna förståsett det krävsattmer som
explicit syfte bakom prissättningenett marknadsmakt förerövraatt att

leda underprissättning i bevis. Rättsvårdande instans skulle under dessa
omständigheter bära bevisbördan visa företagets syfte skadaatt att är att
konkurrensförutsättningamaslå konkurrent.ut en

5.6.2 Konkurrenslagen

Konkurrenslagen utfonnad med artiklarnaär 85.1 och i Romför-86
draget förebild. I dessa artiklar uppställs förbud konkurrensbe-motsom
gränsande samarbete mellan företag och missbruk från eller fleraett
företags sida dominerande marknadsställning. Romfördragetsav en
konkurrensregler direkt tillämpliga på konkurrensbegränsningar medär
effekt på samhandeln mellan medlemsländerna. Romfördragets regler
har högre dignitet nationella konkurrensregler och såledesän övertar

det uppkommer kollision med reglerna i konkurrenslagen. Dettaom
innebär konkurrenslagen inte får tillämpas så det inverkaratt menligtatt
på tillämpningen EG-rätten.av

Konkurrenslagen syftar till undanröja och motverka hinder föratt en
effektiv konkurrens frågai produktion och handel medom av varor,
tjänster och andra nyttigheter. effektivEn konkurrens kan i princip

råda på marknad där antalet säljare inte för begränsat, deäranses en
utbjudna produkterna inte för differentierade, företagen inte handlarär
i samförstånd med varandra och inga väsentliga hinder finns för

företag.nyetablering av

52Prop.199293:56 66s.
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5.6.3 Två förbudsregler

innehållerLagen två förbudsregler:

1 Förbud konkurrensbegränsande samarbete 6 §,mot
2 Förbud missbruk dominerande ställning 19 §.mot av

Konkurrensbegränsande samarbete
Med konkurrensbegränsande avtal mellan företagsamarbete somavses
har till syfte hindra, snedvrida konkurrensen på denbegränsa elleratt
svenska marknaden märkbart eller sådant avtalsättett ett ettgerom
sådant resultat.

Som exempel på avtal kan komma omfattas förbudet nämnsattsom av
i 6 §

avtal inköps- eller försäljningspriser,om-
avtal kontroll eller begränsningar produktion, marknaderom av-

eller teknisk utveckling,
avtal uppdelning marknader eller inköpskällor,om av-
avtal innebär olika villkor tillämpas för likvärdigaattsom-

transaktioner, varigenom vissa får konkurrens-handelspartner en
nackdel,

avtal ihopkopplingsförbehåll varan eller tjänsten kopplasom-
med produkt eller prestation.annan

Avtal eller avtalsvillkor förbjudna enligt denna bestämmelse ärärsom
ogiltiga. Ogiltigheten innebär inte kan gällande enligtavtalet görasatt
sitt innehåll.

Transaktioner inom moderföretagekonomisk enhet, mellan ettt.ex.en
och dess dotterföretag, inte konkurrensbegränsandenormalt utgöraanses
samarbete. Transaktioner och kommunalt företagmellan kommun etten

fonnellt Konkurrensverketinte koncemintema transaktioner.utgör sett
har dock med princip uttalatstöd den ekonomiska enhetens ettattav
förmånligt lån till företag betrakta såsomkommunal ärett att en
koncemintem transaktion och regeln konkurrensbegränsandeatt om

tillämplig.samarbete därmed inte är

För bestämmelsen konkurrensbegränsande samarbete skall bliatt om
tillämplig krävs inte det finns uppsåt hämma konkurrensen,att ett att

53Konkurrensverket, Dnr 69893
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det räcker med avtalet får effekten.denutan att

Missbruk ställningdominerandeav
Enligt flera företags sidakonkurrenslagen missbruk från eller19 § är ett

marknadendominerande ställning på den relevanta svenskaav en
förbjudet. Sådant beståmissbruk kan i

högatvinga på någon oskäliga inköps- eller försäljningspriseratt-
eller låga eller andra oskäliga affärsvillkor,

teknisk utveckling tillbegränsa produktion, marknader elleratt-
förnackdel konsumenterna,

tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner kan gällaatt-
priser, rabatter m.m.,

ställa villkor för ingå andra åtar sigavtal den partenatt att attsom-
ytterligare förpliktelser samband med föremålet för avtalet t.ex.utan
krav på köparen förvärvar produkt.ävenatt en annan

förfarandet skall förbjudet krävs företaget harFör delsatt att envara
företagetdominerande ställning på den relevanta marknaden, dels att

missbrukar denna ställning. inte förbjudet dominerande.Det är att vara
på uppsåt uppställs för frågaNågot krav inte det skallatt ettvara om

ställning.missbruk dominerandeav

Underprissättning
konkurrensrättsligUnderprissättning i mening förfarandeär ett som

innefattar missbruk eller flera ställningföretags dominerandeett ettav
marknad såväl geografiskt produktmässigt. denpå relevant Ien som
domen målrefererade 6286 AKZO chemie Kommissio-BVovan

har EG-domstolen lägre dennen uttalat pris änatt ett som var
genomsnittliga de fasta och rörligatotala kostnaden summan av
kostnaderna, genomsnittliga rörliga kostnaden,högre denänmen
utgjorde konkurrentmissbruk elimineradet del i plannär att envar en
Sådana från marknadenpriser kan enligt domstolen få bort företag som
kanske pålika effektiva det dominerande företaget,är men somsom

motstågrund sin ekonomiska ställning ståndär att enav svagare ur
sådan konkurrens.

Den relevanta marknaden
Vid produkt-marknadsavgränsning bestäms dels den relevantaen

54Prop.199292:56 86s.



Regler offentlig näringsverksamhet154 iKonkurrens balansSOU 1995:105styrsom

marknaden dels den relevanta geografiska marknaden. Vid bestäm-
ningen geografiska marknaden kan det svårtden avgränsaatt ettav vara
område homogent. konkur-tillräckligt Med homogentär attsom avses

förrensförhållandena beträffande den relevanta produkten desammaär
alla företag. relevanta marknaden ofta hela landet. mindreDen Enär
marknad kommun eller landsting kan också tänkas. När detettsom en
gäller i rättsutlåtande tillbostadsmarknaden professor Bemitz ettanser
Sveriges Fastighetsägareförbund den lokalt avgränsad och denär attatt
sannolikt i omfattar kommun eller del kommun.regel en av enen

annorlundaAndra offentliga verksamheter torde kunna bedömas
förberoende på de realistiska ekonomiska alternativ står till budssom

köpare och missbruk kan också densäljare. Vid bedömningar av
geografiska missbruksförfarandetomfattningen eller räckvidden varaav
relevant. brist på prejudikat betraktaRättsläget torde i att somvara
oklart.

Dominerande ställning
företag dominerande harNär kan bedömas ha ställning prövatsett en

EEG-domstolen i fall. Frågan krävs för statligflera vad attav om som en
myndighet, kommun eller landsting skall dominerandeetten anses vara
har dock inte kan ställning beskrivasRent allmänt dominerandeprövats.

möjligt förstark ekonomisk ställning hos företag detgörettsom en som
påföretaget hindra effektiv konkurrens upprätthålls relevantatt att en

marknad utsträckningmedge företaget i avsevärdatt attgenom agera
oberoende sina konkurrenter och kunder och i sista hand konsumen-av

understigandeEnligt förarbetena tyder marknadsandel 30terna. en
Ävenpå påinte dominerande ställning. marknadsandelarprocent en

mellan och nivå tyda på30 40 ligger under denprocent som anses
dominans. förefallerProcenttal överstiger dock40 procent varasom
beaktansvärda och tydliga tecken på marknadsandel pådominans. En

50 presumtion för dominans. Skulleharöver utgöraprocent ansetts en
marknadsandelen överstiga torde presumtionen för arknads-65 procent m

Ävendominans bli omöjlig kullkasta. andra faktorernästan änatt
marknadsandelar betydelsefulla bedömningenkan ivara av om
marknadsdominans föreligger. styrka sådan faktorFinansiell är en som
kan tillmätas betydelse. vår mening osannoliktEnligt det inteär att en
näringsdrivande myndighets princip obegränsade finansiella styrkai
skulle kunna marknad-medföra kraven ställs lägre i fråga denatt om
sandel erforderlig för kravet på ställning skalldominerandeär attsom

uppfyllt. prejudicerandeRättsläget torde dock i avsaknadvara av
rättsfall bedöma osäkert.attvara som
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Offentlig5.6.4 underprissättning

För underprissättning skall kunna angripas med stöd konkur-att av
renslagen krävs underprissättningen antingen missbrukatt utgör ett av

företags dominerande ställning på den relevanta marknaden l9§ett
eller led i avtal konkurrensbegränsande samarbete mellanär ett ett om
företag 6 §.

Företagsbegreppet
Oavsett underprissättning skall bedömas avtal konkur-ettom som om
rensbegränsande samarbete mellan företag eller missbrukutgör ett ettav
företags dominerande ställning på den relevanta marknaden den förstaär
åtgärden i analys konkurrenslagen tillämplig försökaär atten om
fastställa den verksamhet vilken påstående konkurrens-mot ettom om
snedvridning har riktats kan betraktas företag i konkurrenslagenssom
mening. skallBegreppet tolkas vidsträckt och i princip omfatta varje
juridisk eller fysisk driver verksamhet ekonomisk ellerperson som av
kommersiell Det spelar därvid ingen roll verksamhetennatur. ärom

Äveninriktad på vinst eller inte. statliga och kommunala organ som
driver verksamhet ekonomisk eller kommersiell räknasnaturav s0n1
företag, dock inte det fråga myndighetsutövning. myndig-Mednär om
hetsutövning förvaltningsakter innefattar åtgärderbeslut elleravses som

uttryck för samhällets maktbefogenheter och fårär ettsom som
rättsverkningar den enskilde i kraft preciserade offentligrättsligamot av
regler se under avsnitt 5.5.4.ovan

Företagsbegreppet ha väsentligen innebörd begreppetsägs samma som
näringsidkare i den gamla konkurrenslagen. långt den konkur-Hur nya
renslagens företagsbegrepp sträcker sig med avseende på offentlig
verksamhet har inte svensk domstol.prövats av

Missbruk dominerande ställningav
EG-domstolen har i AKZO-fallet tagit ställning till vad krävs försom

underprissättning skall missbruk dominerandeatt utgöraanses av
ställning. Domstolen kom fram till bedömning detatt en av om
föreligger underprissättning bygger 1 prisrekvisit företagetett -
säljer under sina kostnader 2 subjektivt rekvisit syftet skallett vara-

eliminera konkurrent. Tolkningen underprissättning i svenskatt en av
följer EG-domstolens tolkning. Amerikansk kräverrätt rätt ett

prisrekvisit företaget säljer under sina kostnader och sannolik-ett-
hetsrekvisit föreliggerdet sannolikhet förlusten företagetstor att som-
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skede.återtas ikommer kunnavid underprissättningen ettattgör senare
rekvisit. måstesubjektivt Maninnehåller således ingetAmerikansk rätt

konkurrent. Priserelimineraled ivisa prissättningeninte är ett attatt en
missbrukrörliga kostnadenunder den genomsnittliga presumeras vara

genomsnittliga rörligadenmedan priserdominerande ställning överav
och EG-rättensvensklagliga. Enligtkostnaden ärrättpresumeras vara

elimineralågt prismyndighets syfte meddet endast är attett enom en
dominerandedenmissbrukpriset kankonkurrent utgöra ett avsom
missbrukadeprivat företagAKZO-fallet detställningen. I ett somvar

underprissättning. EG-tillämpadominerande ställningsin attgenom
svarandenunderprissättning därinte något falldomstolen har prövat av

kan diskuteraoffentligt företag. Manmyndighet ellervarit ett om enen
elleralltid harvinstmaximerandeintemyndighet, ettär utansom

någonsin kanpå marknaden,skäl befinna sigallmännyttigt attannat
till eliminera konkurrent.syfta att en

konkurrentplanerar elimineraOm kommunal enhet attatt genomenen
täcker de rörliga kost-intetjänster till prisererbjuda sina som ens

har kommersielltinteagerandet kommunennaderna borde ettoavsett att
ställning. Närdominerandemissbrukvinstmotiv bedömas ett avsom

förlustenpriserna varvidhöjs återkonkurrenterna väl utslagna tasär
självkostnadsprincipenkommunaladenigen. innebär dockDetta att

rättsfall därprejudicerandenågotför finns emellertid inteträds Detnär.
Rättslägetprissättningoffentligt företagsmyndighet eller prövats.etten

osäkert.måste därför betraktas som

tillämp-uppfyllda försällannonnalfallet förutsättningarnaI torde vara
statliga affärsverken,från dening Offentliga aktörer, bortsett§ 19.av

affärsverksamhettraditionellkommunalde statliga bolagen och viss
marknaden.ställning påpå dominerandesällan uppfylla kravettorde

Även ställningendominerandemissbruk denså fallet tordeär avom
priseraktören tillämparden offentligeendast för handen somomvara

påståenderörliga kostnadema. Ettde genomsnittligainte motsvarar om
i planledlåga priserden offentlige aktören attsätter ettatt ensom

leda i bevis.svårteliminera konkurrent torde attvaraen

samarbeteAvtal konkurrensbegränsandeom
offentligtmyndighet ellerprissättningKonkurrenssnedvridande ettav en

konkurrensbegränsandesannolikt inte betraktaföretagägt är att ettsom
krävskonkurrenslagen. dettaenligt Församarbete mellan företag 6 § att

förfarandesamordnatellerföreligga avtal, beslutdet kan ettanses
och företagföretagmyndighetmellan ettettsomsom ageraren
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avtalskriteriet. Avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet har
till syfte hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på denatt
svenska marknaden på märkbart eller sådant resultatett sätt ettge
konkurrensbegränsningskriteriet.

Ett avtal innefattar kommunal subvention till företagettsom en som
därmed får möjlighet tillämpa så låga priser tillträde till markna-att att
den för andra företag förhindras kan möjliggöra konkurrenssnedvridande
prissättning knappast fall konkurrensbegränsandeettmen vara av
samarbete omfattas 6 I rättsutlåtande professor Ulfettsom av av
Bemitz kommunalt stöd till kommunala bostadsföretag 1994-06-06om
hävdar Bemitz det kan aktuellt tillämpa konkurrenslagen6 §att attvara
på konkurrensbegränsande överenskommelser och andra avtalsvillkor

tillämpas mellan kommuner och kommunala bostadsstiftelser. Ettsom
avtal upplåtelse kommunal fritidsanläggning därt.ex.om av en
kommunen föreskriver maxpris kan möjligen angripasett ettsom
konkurrensbegränsande avtal. Om prissättningen i offentlig närings-en
verksamhet med marknadsdominans inte täcker de genomsnittliga
rörliga kostnaderna ligger emellertid § 19 till hands.nämnare

5.6.5 Offentliga regleringar

Enligt förarbetena till konkurrenslagen ingripande enligt lagen inteanses
kunna ske konkurrensbegränsningar direkt och avseddmot ärsom en

denna.effekt lagstiftning eller ofrånkomlig följd kanDet inteav en av
otillåtet enligt konkurrenslagen handlar påatt sättparter ettanses som

de förpliktade till enligt andra offentligrättsligaär föreskrifter. I en
lagkommentar utgiven Carlsson, Göransson och Schuerav menar
författarna på sidan konkurrenslagens56 regler endast viker föratt
speciallagstiftning och därpå baserade tillämpningsförfattningar och inte
för regeringsförordningari allmänhet, myndighetskungörelser Detn1.m.

osäkert undantaget för offentligär reglering kanom anses vara
tillämpligt kommun vid tillämpning den kommunala självkost-om en av
nadsprincipen bestämmer pris inte baseras på lönsam-ett som en
hetskalkyl eller kommun väljer tillämpa noll-taxa påatt ettom en
kommunalt Kommunalrättsligt har kommun eller landstingettgym. en
ingen skyldighet några avgifter alls för de tjänsteratt ta ut som
tillhandahålls i kompetensenlig verksamhet det sker i konkur-även om

55Prop.199293:56 70s.
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nämligen detUtgångspunkten i svenskpå marknad. ärrätt attenrens
avgiftsfinansieringstvång huvudregelninte föreligger något är attutan

skillnad från vadtäckas med skatt. Tillkommunens medelsbehov skall
verksam-ensidigtgäller i verksamhet kommunenavgörstatens omsom

avgifter den s.k.delvis skall täckashetens kostnader helt eller genom
lagstadgade älvkostnadsprin-underskottsprincipen. Enligt den numera

riskpremiecipen råder förbud kalkylera med gör attmot att somen
avgiftenpriset överstiger självkostnaden.

Sanktioner5.6.6

upphöra med överträdelserKonkurrensverket får ålägga företagett att
Vitet dömstvå förbuden. sådant beslut får förenas medde Ett vite.av

tingsrätt på talan Konkurrensverket.ut av av

också bli ålagdkonkurrenslagen kanDen bryter förbuden i attmotsom
sådan avgift får utdömasbetala konkurrensskadeavgift. En aven

avgift skallStockholms på Konkurrensverket. Förtingsrätt talan attav
hos företaget eller denkunna fordras uppsåt eller oaktsamhetutdömas

alltså nödvändigtintehandlat på företagets Det är attvägnar.som
företagarenhos den enskildeuppsåt eller oaktsamhet kan konstateras

hos intarsjälv- eller det fråga juridiskär person somom om en person,
detta kan konstaterasledande ställning i denna det räcker attutanen -

frågapå företagets kanhos handlat Detvägnar. omvaraen person som
begångenöverträdelse kananställd eller uppdragstagare. En ansesen en

på företagetsoaktsamhet företaget eller den handlar vägnarav om som
negativa verkningarrimligtvis förutsett handlandet skulle haborde ha att

kännedomförbjudet. Bristandepå konkurrensen det slag är omsomav
försvar förförbudens innebörd ingetförbuden eller misstag är enom

överträdelse.

kronor ellerfastställas till lägst 000Konkurrensskadeavgiften skall 5
överstigandedock intehögst miljoner kronor eller till högre belopp5 ett

Vid fastställan-% företagets föregående räkenskapsår.omsättning10 av
till hursärskild hänsyndet konkurrensskadeavgiften skall tasav

skallhar pågått. ringa fallallvarlig överträdelsen och hur länge den Iär
sådant denAvgiften skall påingen avgift påföras. bestämmas sätt att

avskräckande för andraverkar avhållande på fråga ochföretaget i

56Prop.19929356 92s.
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57företag
.

företagEtt kan också få betala skadestånd till den drabbassom om
företaget uppsåtligen eller oaktsamhet bryter förbuden. Sommotav
exempel på ersättningsgill skada kan ersättning for uteblivennämnas
vinst vid bruttoprissättning, merpris beställare får betala påsom en
grund anbudssamarbete och merkostnader vid säljvägran.av

5.6.7 Sammanfattande bedömning

Vår bedömning konkurrenslagens förbudsregler oftast inteär gåratt att
använda för komma till med offentlig konkurrenssnedvridandeatt rätta
prissättning. Konkurrensreglema i princip tillämpliga på offentligär
näringsverksamhet. Vid prissättning offentligt producerade tjänsterav

rättsläget emellertid oklart iär vilken mån konkurrenslagstiftningen
täcker situationer där offentlig serviceproducent inte fulltar uten
kostnadstäckning och därmed snedvrider konkurrensen på marknaden.
Ett avgörande hinder för konkurrenslagens tillämpning offentligaär att
aktörer sällan uppfyller kravet på dominerande ställning i 19 §
konkurrenslagen. För kommuner och landsting tillkommer konkur-att
renssnedvridande prissättning direkt och avsedd effektärsom en av
lagstiftning eller ofrånkomlig följd denna kommunallagen inteen av
torde åtkomlig med stöd konkurrenslagen.vara av

5.7 Uppgiftsskyldighetslagen
Konkurrenskommittén föreslog i sitt huvudbetänkande Konkurrens för
ökad välfärd lagen 1956:245 uppgiftsskyldighetatt rörande pris-om
och konkurrensförhållanden skulle ändras i vissa avseenden. Enligt
lagen företagare skyldiga lämnaär de uppgifter erfordras föratt attsom
främja allmän kännedom pris- och konkurrensförhållanden inomom
näringslivet. Om det erfordras för kontroll eller fullständigande av
uppgift också skyldig lämnaär uppgifter. Vidare åligger detattannan
företagare efter aning lämna uppgift konkurrensbegränsningatt anm om

berör hans verksamhetsområde och har avseende på pris-,som som
produktions-, sättnings- och transportförhållanden beskaffenhetom attav
inverka på prisbildningen. Uppgiftsskyldigheten innebär inte skyldighet

57Prop.199293:56 93s.
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åläggaskan ocksåyrkeshemlighet teknisk Företagareröja natur.att av
korre-handelsböcker,avtal,tillhandahålla konkurrensbegränsandeatt

uppgiftsskyldig kanspondens och andra handlingar. Den ävenärsom
myndighet.vederbörandekallas inställa sig införatt

Om någonvitessanktioneras.Skyldigheten lämna uppgifter kanatt
förelagd tid lämnainomunderlåter, uppsåtligen eller oaktsamhet, attav

eller,till dagsböteruppgift kan han dömasuppgift eller lämnar felaktig
dagsböter.år eller tilltill fängelse i högstbrottet är ettgrovt,om

kan ha fyra syften:UL sägas

införasskulle kommatill kontroll prisstoppmöjlighet attatt omge
med dei sambandfå infonnation från företagmöjlighet attatt ge

ärende enligt KLundersökningar behövs i ettsom
prisundersökningarlokalaunderlätta genomförandetatt av

allmän kännedomsyftar tillunderlätta utredningar attatt ge ensom
branschut-branschkonkurrensförhållanden inompris- och enom

utredningar.redningar eller s.k. marknadstransparanta

Kommittén gjorde följande övervägande.

fåförhållanden.exceptionella Föraktuell vid vissaPunkt l bara attär
konkurrenslagenbehövs inte eftersominformation enligt punkt UL,2

uppgiftsskyldighet ochbestämmelseinnehåller motsvarande omen
frånuppgifterkonkurrensmyndigheten behöverkan åberopas,denna om

behövspunktenligt 3lokala prisundersökningarföretag. Förett
prisuppgif-fåtorde kunnanormaltuppgiftsskyldigheten, även om man

uppgiftslämnande. Vadfrivilligtfrån källor elleröppnaterna genom
ikonkurrensmyndighetenansåg kommitténgäller punkt 4 ävenatt

omfattningenbranschutredningarfortsättningen skall genomföra attmen
marknadsförhållan-de uppgifterbör minska. Kommittén ansåg att om

behöver,myndighetenden, produktionsförhållanden, priser m.m., som
frivilligt uppgiftsläm-fås från källor ochborde kunna öppna ettgenom

kundeundersökningarnaockså fördelnande. skulleDet omvara en
etableraskulle bli lättareeftersom det dågenomföras på frivillig attväg,

och företagorganisationerfruktbart samarbete med de ärett som
tillmåstebranschundersökningbranschen.verksamma inom En stora

kanmed democh diskussionerdelar baseras på intervjuer som
hurkänner tilldenna,utvecklingstendensema inombranschen och
börvadidéerkonkurrensmedel och kanföretagen väljer somomge

svårligeninformationför främja konkurrensen, dvs.göras att som man
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kan tvinga fram obligatoriskt uppgiftslämnande. Kommitténettgenom
bedömde också med frivilligt uppgiftslämnande skulle fåatt ettman

korrekta uppgifter vid obligatoriskt.än ettmer

Kommittén förslog ändringar i uppgiftsskyldighetsförordningenäven
1988:1404. Konkurrensmyndighetens borde strykas ochnamn
länsstyrelserna befogenheter inhämta de prisuppgifterattges m.m. som
behövs för kunna genomföra lokala prisundersökningar. Om iatt
särskilda lägen prisreglering skulle behöva införas skulle förordningen
snabbt kunna ändras och den myndighet skall ha föransvaretsom
priskontrollen utses.

15-10866





6 Regler offentligstyrsom

upphandling

I detta kapitel redovisas de regler offentlig upphandling.styrsom
Reglerna återfinns i rådsdirektiv, lagen offentlig upphandlingom
och lagen ingripande otillbörligt beteende avseendemotom
offentlig upphandling. Reglerna innebär ingen skyldighet att
upphandla tjänster utförs i regi och med personal.som egen egen
Om upphandlande enhet inlett upphandlingsförfarande skalletten
regelverket åtföljas. De grundläggande principerna för offentlig
upphandling konkurrens, affärsmässighet och objektivitet. Omär
reglerna inte åtföljs kan den upphandlande enheten förpliktas att

upphandlingen eller skadeståndgöra till förfördeladeatt utgeom
anbudsgivare. Om upphandlingsförfarandet något skäl avbryts,av

kommun infordrat anbud på driften visst.ex. om en som av en
verksamhet, väljer fortsätta driva verksamhet iatt att en egen
regi det f.n. oklart huruvida avbrytandet åtkomligtär med stödär

upphandlingsreglema.av

6.1 EG:s regler upphandlingom

EG:s upphandlingsregler syftar till åstadkomma konkurrensutsattatt en
offentlig upphandling för därigenom främja inre marknad.att öppenen
Reglerna återfinns i särskilda rådsdirektiv och omfattar upphandlingar

delstater, kommuner,görs landsting och juridiskastater,som av
helt eller delvis offentligrättsligt reglerade. De sektorerärpersoner som

omfattas regelverket tjänster, bygg- och anläggnings-ärsom av varor,
entreprenader. Särskilda regler finns för upphandling inom försörjnings-
sektorerna vatten och avlopp, energi, och telekommunika-transporter
tioner. Viss offentlig upphandling, sådan sker för för-t.ex. som
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upphandlingför offentligGrundprincipemasvarsändam undantagen.är
affärsmässig-ochanbudsgivarelikabehandlingöppenhet,kravet påär av

försektorn skalloffentligahet. Något krav på den utsättas externatt
införmedlemsländernadockhindrarkonkurrens finns inte. Inget att

Storbritannienanbudsinfordran.obligatorisk Ilagstiftningnationell om
kommunaldelaravseendeanbudsinfordranhar regler obligatorisk avom

ochbestår förstUpphandlingsreglemasedanverksamhet gällt 1980.
upphandlingarinnebär bl.a.procedurregler.främst Dessa överattav

databasenJournal och iOfficialskall ivissa tröskelvärden annonseras
tjänster inomUpphandlingDaily.Tender ElectronicTED t.ex.av

prioriterades.k. ickeoch utbildningsjukvård, social servicehälso- och
procedurreg-annonsering och andrapåomfattas inte kravettjänster av

innehållerProcedurreglemagrundprincipema.får stridaler inte motmen
ställas påfårvilka kravupphandlingsfomier ochregleräven somom

Huvudprincipen vidfår särbchandlas.leverantöranbudsgivare. Ingen
fördelaktigaekonomisktdet lägsta elleranbudsprövning mestär att
anbudspröv-förskall grundernadet falletanbudet skall Iantas. senare

detförkastasbud fårlågtpå förhand. Ettningen extremt menanges
skallUpphandlingsbeslutförklaring.särskildkräver i så fall en

skallupphandlingardokumenteras och resultatet annonseras.av
upphandlingsdirektiv implementerasEG:sKommissionen övervakar att

har ellerdenföreskrivsrättsmedelsdirektivinom särskildaEU. I att som
skada ellerliditkontrakt ocherhållahar haft intresse ettatt somav

nationellttillvända sigmöjlighetlida skada skall hariskerar ettattatt
skall kunnaupphandlingen. Dettagranskarkontrollorgan organsom

upphandling.pågående Deträttsstridiga beslut ochundanröja stoppa en
förfördeladförerhålla skadeståndfinnas möjlighetskall även att enen

anbudsgivare.

upphandlingoffentlig6.2 Lagen om

i kraft denLOU träddeupphandlingoffentlig1992:1528Lagen om
värdemässigtdirektiv förGenom lagen har EU:sjanuari 1994. störrel

och medLOU går tillsvenskinförlivats ioffentliga upphandlingar rätt.
s.kdebestämmelserinnehållerlagenlängre ävenattett steg omgenom

etcsjukvård, socialhälso-ochsektorernaicke-prioriterade samtomsorg
upphandlingarmindreSådanaupphandlingar.värdemässigt mindre

lika ingående.dock interegleras

upphandlingspro-tvingandeBestämmelserna är garanterar sammasom
leverantöreravlägsnasåolika medlemsländernacedur i de ävenatt mer
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reell chans med i anbudstävlan.attges en vara en

Vid all upphandling tjänster, värde, skall följande huvud-oavsettav
principer iakttas.

Befintliga1 konkurrensmöjligheter skall utnyttjas,
Anbudsgivare2 och anbud skall behandlas ovidkommandeutan
hänsyn,
Upphandlingen3 skall också i övrigt genomföras affärsmässigt.

Ett de viktigaste inslagen i EU:s reglering den offentligaav av
upphandlingen upphandlingen skall ske på marknadens villkor ochär att

det marknaden konkurrens kan de billigaste ochäratt som genom ge
bästa villkoren. Kraven på upphandlingen skall genomförasatt utan
ovidkommande hänsyn, dvs. objektivt, syftar till förhindraatt att en
snedvriden konkurrens uppkommer. Detta innebär upphand-attt.ex.
lingen inte får eller missgynna vissa leverantörer på obehörigtettgynna

Även i övrigt gäller kravet affärsmässighet.sätt.

Med begreppet upphandlingsförfarande procedur tänktäravses en som
leda fram till anskaffning. Förfarandet denatt startar atten genom

upphandlande enheten via eller på tillkännager sinsättannatannons
avsikt anskaffa något till enheten. kanDet gällaatt en vara, en
byggentreprenad eller tjänst.en

LOU huvudsakligen förfarandelag behandlar olika delarär en som av
upphandlingsprocessen. Syftet därvid söka bl.a.är att garantera att
förfarandet går till på sådant alla deltar i upphandlingensättett att som
får chans få sina anbud korrekt hanterade. I detta ingår regler föratten
hur värderingen dessa anbud skall gå till. kommitDessa har till iav
syfte främja prövningen anbuden sker ovidkommandeatt att utanav
hänsyn.

Däremot innehåller LOU inget krav upphandlingsförfarandeatt ett
måste avslutas på det anbud Det krävs intesättet att ett antas. att en
upphandling måste komma ståndtill med leverantör ellerextern atten

anskaffningutlyst anbudstävling måste resultera i Lagenen en .innehåller inte något inslag obligatoriskt anbudsförfarande.av

58Ds 1994:83 26s.
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Vilka omfattas lagenav
LOU omfattar upphandlingar görssom av:
l staten,
2 kommunerna,

landstingen,3
4 kyrkliga kommuner
5 kommunalförbund,

offentligaoch andrastatliga, kommunala, landstingskommunala6
uppgifter i det allmännasföretag, har inrättats för fullgöraattsom

karaktär,eller kommersiellintresse och inte har industriellen
offentligalandstingskommunala och andrakommunala företag,7

försörjningssektorema,företag inom
inom försörjningssektoremaprivata företag bedriver verksamhet8 som

koncession.särskilt tillstånd myndighetmed av

sannoliktföretag och allainnebär flertalet statligaReglerna att
LOU. försörjningssektoremakommunala företag omfattas Inomav

anknutet företagtjänster frånomfattas enligt kap. inte köp4 4a § ettav
genomsnittliga årsomsätt-minst den del företagets80 procentom av av

inom EES, härrörföregående åren tjänsterning under de tre som avser
förstnämndadetfrån tillhandahållande tjänsterna till företag somav

landstingföretag fleraföretaget anknutet till. LOU omfattarär även som
interkommunala företag.ocheller kommuner tillsammansäger

huvudsakligen harDelägda företag omfattas endast i den mån kapitalet
tillskjutits myndighet.av en

från företagKöp privata
köper, leasar,LOU offentliga aktörengäller till börja med dennäratt

tjänster från privatahyr, eller hyrköper byggentreprenader ellervaror,
kommun medföretag. finns juridiskt hinderDet inget mot att t.ex.en

behövs i denpersonal producerar alla de tjänster egnaegen som

591 bestårbland upphandling för verksamhetkap. LOU regleras4 annat som
tjärrvärmedistribu-drift elektricitet-, elleri och avloppsanläggningar,vatten- gas-av

busstrafik,tunnelbana,tion drift hamnar, järnvägar, spårvägar,samt m.m.av

GOUndantaget industriellföretag driver verksamhetför offentliga som av
i renodlat vinstsyfte.eller kommersiell karaktär företag bedriver verksamhetavser som

företag. den kommunalti princip förhindrade sådana I månKommunerna ettär att äga
tillämpligföretag bedriver i vinstsyfte således inteverksamhet renodlat LOUär

inom försörjnings-företagets upphandlingar såvida det inte fråga företagär ettom
sektorema.
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verksamheten. Det kommunen bestämt sig förär när prövaatt om
marknaden externa privata producenter kan erbjuda bättre ochett
billigare alternativ till produktion i regi, lagen blir tillämplig.egen som

frånKöp offentligt ägda företag
Lagen också tillämplig den offentliga aktörenär köper frånnär egna
eller andra offentligt ägda företag. Om kommun överfört deten
kommunala huvudmannaskapet för viss verksamhet till kommu-etten

företag,nalt bostadsföretag, lagen inte tillämplig påt.ex. ett är
kommunens âgarrall förhållandet till företaget. Om däremot kommu-i

köper tjänster företaget, till exempel fastighetsförvaltning, får detnen av
kommunala företaget inte på bekostnad till exempel privatagynnas av
företag på så kommunen underlåter infordra anbud enligtsätt att att
LOU:s regler. Detsamma gäller kommunen bildar särskilt företagettom
för städning kommunens lokaler.t.ex. av

frånKöp andra myndigheter
När den offentliga aktören köper från andra myndigheter eller landsting
gäller också lagen, dock inte statlig myndighet köper frånom en en

statlig myndighet. skollagenI och räddningstjänstlagen finnsannan
regler utgår från det möjligt köpa och sälja tjänster mellanatt är attsom
kommunerna. Dessa regler, tillkom före LOU, utgår fråninte attsom
anbud skall infordras. Sådant interkommunalt samarbete torde inte
omfattas LOU.av

frånKöp avknoppningen
Om anställda inom myndighet bildar personalkooperativ elleretten

personalägt företag kan myndigheten inte sluta avtalannat med
kooperativet köpa tjänster först infordra anbud.att utan attom

Lagen tillämplig vid upphandlinginteär intern
När enhet inom myndighet utför verksamhet på uppdragen en av en

lagenenhet inom myndighet gäller beror påDettainteannan samma
samtliga nämnder och resultatenheter inomatt kommunt.ex. en

tillsammans juridisk Inget hindrarutgör dock kommunenatten person.
riktlinjer för intem upphandling byggerantar på lagens principer.som

Ds 1992:62 Offentlig upphandling och EES del tjänsteupphandlingIl, s.-
68-69.
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avbrytsanbudsförfarandettillämpliglagenOklart är omom
samtligaförkastaförsigbestämmerupphandlande enhetenOm den att

skadestånd.begäraanbudsgivare kanhuruvidadet ovisstanbud är en
upphandlingsför-påbörjatbestämmelseinnehåller ingenLagen ettom
enhetenupphandlandedenavslutas med ettfarande måste antaratt

upphandlinghellerkrävs inteföretag. Detfrån privatanbud attett en
resulterar ianbudstävlingutlysttill stånd ellerkommer att enen

upphandlingavbrytandekonstateraskan såledesanskaffning. Det att av
Avbrutnadepartementspromemoriani LOU. lsärskilt regleratinte är

klargörandeföreslogsbud 1994:83Dsupphandlingar och ettinterna
vidgällaskulleaffärsmässighetpåinnebörd kravetmed ävenatt

anbudssökande,Anbudsgivare ellerupphandling.avbrytande somav en
affärsmässigickeavbrutitsupphandlingsförfarandedeltagit i ett som

positivadet s.k.såväl förskadeståndberättigad tillbligrund, föreslogs
skulle haför denhandelsvinstuteblivendvs.kontraktsintresset som
förberedaförkostnaderonödigaföranbudstävlingenvunnit attsom

har inteFörslagetupphandlingsförfarandet.iövrigt deltaanbud och i
fåralltjämtavgöranderättsligtpåi bristlagstiftning varför dettilllett

affärsmässiga skälickeavbrytandeosäkerhet huruvidaråda ett avanses
ifrågasät-det kan19941995:153LOU. Istår i strid med sägs attprop.

ellerförbättringartill någralederangivet slagbestämmelsetas avom en
klargöranden.

verksamhetenskildbidragsfinansieradtillämplig vidLagen inteär
föreningverksamhet,enskildtillbidragkommunNär t.ex. engeren

privatskolor ochräkning,fritidsanläggning fördriver egenensom
uppdragsför-någotintenomialtfinnsenskild barnomsorg settm.m.

går dock inteLOU. Dettillämpningföranleder atthållande avsom
ellerföretagpåståentreprenadmaskera ettattatt engenomen

förersättningfrågasjälva verketdet ifår bidragförening ärett omom
kommunen.på uppdragutförtstjänster avsom

röskelvärdenT
vilkaiangivnatröskelvärdenantal s.k.LOU finns styrI ett ecu som

förbetydelsebl.a.Tröskelvärdet hartillämpliga.iregler lagen ärsom
databasenJournal ochOfficaltillskallförhandsannonsering görasom

tekniskaellerteknisk standardbestämmelsereventuellaTED, omom
upphand-resultatetoch anmälanskall gällaspecifikationer avavom

Journal.till Officialskalllingen göras

Upphandlingsformerna
Öppenolikafemske påupphandlingoffentlig sätt.LOU fårEnligt
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upphandling, förenkladförhandladupphandling, selektiv upphandling,
Öppen upphandling, selektivdirektupphandling.upphandling samt

användas vid upphand-upphandling skallupphandling och förhandlad
Upphand-tröskelvärdena.A-tjänsterling prioriterade tjänster överav

skallvärdeicke-prioriterade tjänster B-tjänsterling görasoavsettav
A-tjänster undergäller förförenklad upphandling. Detsammagenom
innebär allaupphandlingsformentröskelvärdet. förenkladeDen att

skall skriftliga.delta. Anbudenintresserade producenter har rätt att vara
anbuds-flerafår förhandla med ellerupphandlande enhetenDen en

enheten vänderupphandlandeDirektupphandling innebär dengivare. att
skriftligt anbud.infordradirekt till leverantörsig ettutan atten

lågt ellertillåtet upphandlingens värdeDirektupphandling ärär omom
skäl. skälpå synnerligasynnerliga Som exempeldet finns nämnerett

inte kunnatomständighetersynnerlig brådska orsakadlagtexten somav
enheten. Direk-på upphandlandeförutses och inte heller beror den

affärsmässigheten.fråntupphandling får inte innebär görsatt avsteg
kostnaden eller bästaSålunda vid direktupphandling den lägstabör även

prisnivå eftersträvas.kvaliteten till given

Rättelse fel och nollställning m.m.av
uppenbart felnågotfelskrivningar, felräkningar ellerUppenbara annat

Även kan skedetfår i andra fall får anbudeni anbuden rättasrättas. om
diskriminering kanfördiskrimineras. Riskandra entreprenörerutan att

bliri praktikenuppstå innebär anbudetden rättelse ettgörs attsomom
det ursprungligen lämnats.änannat som

innebäranbuden jämförbara. DettaSyftet med nollställning göraär att
förriskkompletteras det skeranbud får förtydligas eller utanatt ett om

propositionen betonassärbehandling konkurrensbegränsning. Ieller att
nollställning kanpånollställning skall användas restriktivt. Exempel när

klart.anbud dunkelt på punkt därbli aktuellt ärannatär är ettatt ett en
kontakt medexempel den upphandlande enhetenEtt är tarannat att

arbetskraftbeträffandeoch frågar alla kringkostnaderanbudsgivaren om
medräknade.är

anbudsgivare tordemedegenregin deltar i anbudstävlingNär externaen
konkurrensneutral jämförelseinnefattanollställning göraäven att en

Beträffande förbasbeloppför sin del uttalatlågt värde har NOU att ett
basbelopptjänster kan lämpligt. vissa konsulttjänster kan tvåoch Förvaror vara

aprilinfo 94.accepteras
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mellan anbud och bud från egenregin.externa

Val anbudsgivareav
De grundläggande kraven på anbudsprövning det anbud skallär att

har lägst anbudspris eller det anbud det ekonomisktantas ärsom som
fördelaktiga med hänsyn till samtliga såsomomständigheter pris,mest

kvalitet, uppföljningssystem, företagskompetens Om förfrågnings-m.m.
underlaget saknar uppgifter vilka omständigheter kommer attom som
ligga till grund för anbudsprövningen den upphandlande enhetentorde

skyldig det anbud har lägst vilketAttpris. avgöraatt antavara som
anbud har lägst pris förhållandevis enkelt. Vid upphandlingärsom av
driftentreprenader inom de mjuka sektorerna prislägsta i allmänhetär

otillräckligt urvalskriterium. blir då aktuelltDet använda regelnett att
det ekonomiskt fördelaktiga anbudet.mestom

upphandlandeDen enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i
upphandling vilka omständigheter till exempelannonsen om ange

kvalitetsindikatorer den tillm Ombetydelse. ständighetema skalläter om
möjligt efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.anges

Anbud verkar orimligt låga kan den upphandlande enhetensom vara
förkasta. Innan sådant anbud förkastas måste enheten skriftligenett
begära förklaring till det låga priset. Enheten bör kräva anbuds-atten
givaren förklarar sig skriftligen. Om inte får något ellerman svar om
förklaringen inte tillräcklig får anbudet förkastas. Enheten kan dåär

anbud högremed pris.anta ett

Överprövning
För stärka efterlevnaden LOU har länsrätten medatt utrustatsav
möjlighet pågående upphandling. Enprövaatt entreprenören som anser

han lidit eller kan komma lida skada på grund upphand-att att attav
lingsreglema inte har följts kan påkalla prövning hos länsrätten. Denna
prövning måste ske innan den upphandlande enheten fattat beslut om

Om länsrätten inte framställning före nämndaentreprenör. prövar en
tidpunkt kan den inte vidta några åtgärder den upphandlandemot
enheten.

Förfaranden kan komma bli omfattarprövade exempelvisattsom
utformning förfrågningsunderlag.och Exempel på sådantav annonser

redan förts till prövning har varit för korta anbudstider ochsom nu upp
felaktig beskrivning föremålet för upphandlingen i förfrågnings-av
underlaget.
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Om upphandlande enhet har brutit någon LOUregel i och dettamoten
har medfört lidit eller kommakan lida skada, skallentreprenörenatt att
länsrätten besluta upphandlingen skall eller den fårgörasatt attom
avslutas först sedan rättelse gjorts. får dock avslåLänsrätten en
framställan fel har begåtts den skada föranlettsäven ettom om som av
felet mindre de ekonomiska följderna ingripa i pågåendeär än att ettav
upphandlingsförfarande.

dom kanLänsrättens överklagas till kammarrätten. För kammarrät-att
dom skall kunna regeringsrätten krävs prövningstillstånd.tens prövas av

Med hänsyn till prövning måste ske innan beslut haratt entreprenörom
fattats får överklagningsrätten till kammarrätten och regeringsrätten
begränsat värde.

Skadestånd
Den anbudsgivare missnöjd med upphandlingsbeslut harär ettsom
möjlighet ansöka stämning vid tingsrätten och begära denatt attom
upphandlande enheten förpliktas skadestånd. Om tingsrättenutge
kommer fram till den upphandlande enheten inte följt bestämmelser-att

i upphandlingslagen skall anbudsgivaren för därigenomersättasna
uppkommen skada. Med skada i detta sammanhang skada ellerallavses
det s.k. positiva kontraktsintresset förlorad handelsvinst. Den som
begär skadestånd har bevisbördan för sitt krav. motiven tillAv
bestämmelsen skadestånd framgår i princip skallentreprenörattom en
ha förlorat kontraktet på grund felaktig hantering hos denav en
upphandlande enheten för skadestånd skall utgå.kunnaatt

Talan skadestånd skall väckas hos tingsrätten därinom det områdeom
den upphandlande enheten finns. Talan skall väckas inom år från denett
tidpunkt då beslut fattades.entreprenörom

Jävsregler
Lagen offentlig upphandling innehåller några jävsregler.inte Omom en
förtroendevald eller anställd jävig i upphandlingsärende tordeär etten
dock kravet affärsmässighet medföra vederbörande förhindradäratt

delta eller vid handläggningen ärendet. Eftersomnärvaraatt av
jävsfrågan, till skillnad från vad fallet i den upphävdasom var numera
upphandlingsförordningen och det för kommuner och landsting frivilligt

upphandlingsreglementet, inte särskilt reglerad i lagenantagna är om
offentlig upphandling finns betydande rättsosäkerhet. Därtill kommeren

upphandlingsbeslut inte går överklaga laglighetsprövning.att att genom
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Enligt kap.6 25 kommunallagen förtroendevald eller anställdär en
jävig bland saken angår själv, han ställföreträ-honom ärannat om om
dare för den finns någon särskildsaken angår eller det i övrigtsom
omständighet ägnad rubba förtroendet till hans opartiskhet iär attsom
ärendet. Det fn. oklart bestämmelsen täcker den situationenär attom

förtroendevald eller i utformningen för-anställd deltagiten en av
frågningsunderlag, utformat medverkatinternt bud vidett samt
anbudsprövningen. I kap. kommunallagen föreskrivs7 10 § att
personalföreträdare inte har bland ärendenrätt närvara näratt annat som

beställning eller upphandling behandlas.avser

Laglighetsprövning
medlem i kommun vill överklagaEn eller landstingett etten som

upphandlingsbeslut kan få stånd laglighetsprövninginte till en av
beslutet. Endast överprövningden leverantör kan begäraärsom av
upphandlingen skadestånd hos allmänhos länsrätt och väcka talan om
domstol. Om LOUupphandlingsförfarande avbryts och inteett anses
tillämplig kan kommunallagens regler laglighetsprövning bliom
tillämpliga. Teoretiskt skulle beslutet internt bud kunnasett ettatt anta
upphävas. förutsättning innefattarEn för det beslutet över-är att en
trädelse någon de grunder för överklagande i kommu-av av som anges
nallagen.

otillbörligt6.3 ingripande be-Lag motom

teende avseende upphandling LIU

Lagen 1994:615 ingripande otillbörligt beteende avseendemotom
199463.offentlig upphandling trädde i kraft den juli1 Lagen ger

för gripa in vissa konkurrenssnedvridande beteendenutrymme att mot
vid upphandling. Syftet med lagen bland skapa tilltro hosär annat att en
de privata företagen till de affärsmässig ochkommeratt att ges en
objektiv behandling vid anbudstävlingar. Vidare syftet med lagenär att

den praxis utbildas främja positiv utvecklinggenom som en av
upphandlingskompetensen och konkurrenstrycket.höja Lagen är ett
komplement till konkurrenslagen och lagen offentlig upphandling.om

Lagen gäller otillbörliga beteenden i samband med sådan upphandling
i LOU. tvingar inte myndigheterna konkurrensutsättaDen attsom avses

63Prop.l993l94z222, bet. l99394zFiU22, rskr. 1993942383
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skallanbudstävlingmyndigheten väl utlystsin verksamhet när enmen
konkurrensneutralt.myndighetens handlande vara

tillfallet vänder den sigtvå beteenden. detriktar sig ILagen mot ena
förmån förproducent tilldiskriminering externmot extern annanav en
vänder den sigegenregin. det andra falletproducent eller I attmot

anbudstävlan.syftet medkonkurrensvillkoren skeva förhållande tilliär
framtidatill beslut avseendetillämpningsområde begränsatLagen är

pågående upphandling.beteenden underupphandlingar och interör en

förbjudafår efter ansökanföreskrivs MarknadsdomstolenI 3 § att en
upphandling igenomförandeoffentligt videnhet ett organ att av

upphandlingbeteende avseendeanbudskonkurrens tillämpa visstett som
1otillbörlig på grundvid samlad bedömning är attatt aven anse som

till denförhållande antingennågot företag påtagligt diskrimineras i
för tillgodose behovetverksamhet enheten själv bedriver att enavsom

företag, eller 2tjänst eller nyttighet eller till ett annatvara, annan
förpåtagligt snedvrider förutsättningarnabeteendet på något sättannat

konkurrens vid upphandlingen.

förbjuda visstför Marknadsdomstolen skall fåförutsättningEn ettatt
beteendet eller detbeteende enheten tidigare tillämpatär attatt av annan

detta.kommer tillämpasärskild anledning sannolikt enhetenär attatt
beteendefår visst angivetEtt förbud gälla inte bara ävenutanett

det angivna.beteenden väsentligen medöverensstämmersom

visst fallKonkurrensverket. Om verket förAnsökan får göras ettav
sammanslutningbeslutar inte ansökan, får ansökangöra görasatt enav

företag berörskonsumenter, löntagare eller företag eller ett somav av
förbud får förenas med vite.beteendet. Ettav

kan aktualiseraförfarandenpropositionen exempelI somanges som
förbud.ett

packarför företagen. Manl Anbudspaketet för de privatagörs stort
de privatakombinationen blockerar bortihop artskilda tjänster där

vilkettjänsternasamtidigt arbetar med bådaföretagen intesom
egenregindäremot gör.

så tidsnödinformation i förfrågningsunderlaget,2 Bristfällig attges
egenregin väli läge däruppstår för de privata företagen ärett-

skall lämnapå anbudsgivarenförberedd. Onödigt krav ställsstora att
detaljerad nivå, mängdmängd upplysningar på mycketstor enen
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det kostar mycket fram.att tasom
3 Krav ställs på dyrbara investeringar skall ha gjorts föreatt an-

budstävlingen. Anbudsunderlaget finns inte i många exemplar.nog
Krav ställs på vinnande privat företag skall köpa egenregitillgång-att

Privat vinnare få disponera lokaler, fordon ellervägrasar. annat som
egenregin haft tillgång till.

4 Man bjuder bara privata företag med bristfälliga förresurser
uppgiften eller enbart privata företag, respektive endast dyrasvaga
sådana. Endast okända privata företag får med medanvara man
underlåter inbjuda befintliga välkända, resursstarka eller fran1-att
gångsrika privata företag.

5 Man för under hand fram till de privata företagen budskap kansom
frånta dem viljan tid och på delta i anbudstäv-att satsa attresurser
lingen. Som exempel kan budskap de egentligen intetas attom nog

lämpliga för uppgiften, deär sannolikt kommer förlora elleratt att
de har bjudits endast därför den offentligeatt upphandlarenatt

känt sig tvungen.
6 Upphandlaren hänsyn till faktorer såsom vilka anställningsvillkortar

tillämpar för sin personal, huruvida denentreprenören anställdär
eller uppdragstagare, ursprungsland för produkter entreprenörensom
använder i sitt arbete och har eller inte har finansielltentreprenören
stöd från institution upphandlaren vill eller inte vill stödja.en som
Obefogade krav ställs på de privata skall ställaatt entreprenörerna
bankgaranti ställs upp.

7 De privata företagen får betala avgift för få delta i anbudstäv-att
lingen. Avgiften för specifikationer för bidrag tillsätts att ge
kostnaden för utarbeta dem i stället för kostnaden föratt utgöraatt

framställa kopia. Kommunen in kostnaderatt vägeren om egen-
regiverksamheten förlorar, saklig grund.utan

I departementspromemorian Ds 1992:121 underströks starkt att
diskriminerande förfaranden diskuterad från vadutgörart avarterav

naturligtvis huvudlinjen vid den anbudsupphandlingutgörsom som
statliga myndigheter, landsting och kommuner bedriver i Sverige.

I propositionen 5.48 f lagen inte fångar den situationenatt attanges
anbudstävling avbryts till följd offentlig upphandlare låteratten av en

sin egenregiverksamhet hand arbetsuppgift vilken denneta om en om
anordnat anbudstävlan. Bestämmelsen förbud otillbörligtmoten om
beteende heller inte inriktad på situationenär egenregiverksamhetenatt
får delta i utfomining anbudsunderlag, valet deltagare ellerav av
utseendet vinnare ha jävsliknande innebörd.etc.av som mera synes en
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näringslivetning till

stödgivningoffentligde reglerkapitel handlarDetta styrom son1
förBestämmelser med relevansföretagsstöd.till näringslivet s.k.

finns i Romfördraget,till näringslivetoffentlig stödgivning
och kommunallagen.konkurrenslagenstatliga stödförordningar,

snedvriderstödgivningall offentligEnligt Romfördraget är som
handeln mellanpåverkarhotar konkurrensen ocheller som

förenligtkanförbjudet inte stödetmedlemsstaterna varaansesom
totalförbudNågotmarknaden.med den motgemensamma
stödförordningarAlla existerandestatsstöd uppställs således inte.

markna-förenliga med deni Sverige i principär gemensamma
stöd tillbranschövergripanderegionalpolitiskt stöd ochden, t.ex.

utvecklingforskning ochsmå och medelstora företag, samt
stödförord-enligt de statligamiljöinvesteringar. stödUtöver
föregåendelämnaskan försumbart stödningama utant.ex.

kommunallagen får kommu-Enligtanmälan till Kommissionen.
allmänt främjaåtgärder föroch landsting genomföra attner

inriktatIndividuelltlandstinget.näringslivet i kommunen eller
finnsdetnäringsidkare får lämnas barastöd till enskilda om

enskildafallet detskäl för det. kansynnerliga Detta vara om
serviceområde och detinitiativet viker eller faller bort på visstett

eller privatpersonerstår inte finns enskilda företagklart detatt
Kommunaltnödvändiga insatserna.beredda deär göraattsom

förenligttill får endast lämnas detstöd enskilda företag ärom
med statsstödsreglema.

statsstödsreglerEG:s7.1

Grundläggande principer7.1. 1

snedvrideroffentlig stödgivningEG:s statsstödsregler innebär allatt som
med-handeln mellanoch påverkareller hotar konkurrensen som

förenligt medstödet kanlemsstatema förbjudet inteär anses varaom
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den marknaden. Sverige har anslutningen till EUgemensamma genom
förbundit sig följa statsstödsreglema och bistå Kommissionen iatt att
övervakningen reglerna inte träds för De statliga stödprogramatt när.av
med samhandelseffekt fanns vid Sveriges inträde i EEA den lsom
januari har1994 anmälts till och i de fallflesta godkänts ESA.av
Genom inträdet i EU den l januari 1995 överfördes samtliga stöd-

till Kommissionen dess förenlighet med regelver-prövarprogram som
ket. Nya stödfonner och ändringar i de befintliga stödprogrammen skall
anmälas till och godkännas Kommissionen innan de får verkställas.av

De grundläggande statsstödsreglema återfinns i Romfördragets artiklar
Även92-94. artiklama 77 och i Romfördraget90 artiklarna 54samt

och i95 Fördraget upprättandet Europeiska kol och stålgemen-om av
skapen EKSG innehåller bestämmelser statsstöd. Statsstödsreglemaom

sikte på selektiva stödåtgärder. Stöd generell karaktärtar t.ex.av som
Skatteregler faller utanför regelverket såvida inte effekten stödet ärav
selektiv. artiklarnaI och101 102 finns regler behovet samrådom av
mellan medlemsstaterna för undvika snedvridningar konkurrensenatt av
till följd generella stödsystem.av

Inget fotaförbud statsstödmot
Romfördraget uppställer inget totalt förbud statsstöd. artikell 92mot
föreskrivs stöd medlemsstat eller med hjälp statligaatt som ges av en av
medel, vilket slag det och snedvrider eller hotarän är attav som
snedvrida konkurrensen företag ellervissa vissattgenom gynna
produktion oförenligt med den marknaden i denär gemensamma
utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Förenligt
med den marknaden och därmed godkända ärgemensamma

l stöd social karaktär till enskilda konsumenter, underav som ges
förutsättning stödet diskriminering med påavseendeatt utanges
varomas ursprung,

2 stöd för avhjälpa skador förorsakats naturkatastrofer elleratt som av
andra exceptionella händelser,

3 stöd for ekonomin i vissa delar Förbundsrepubliken Tysklandav som
påverkats Tysklands delning, i den utsträckning stödet ärgenom
nödvändigt för de ekonomiska nackdelaruppvägaatt som upp-
kommit denna delning.genom

Vissa former statsstöd kan förenliga med denav anses gemensamma
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marknaden och därmed godkännas efter prövning varje enskildav
stödfonn. gällerDet

l stöd för främja den ekonomiska utvecklingen i regioner däratt
levnadsstandarden onormalt låg eller där allvarlig brist påär
sysselsättning råder,

2 stöd för främja genomförandet viktiga projektatt gemensamtav av
europeiskt intresse eller för avhjälpa allvarlig störning iatt en en
medlemsstats ekonomi,

3 stöd för underlätta utveckling viss näringsverksamhet elleratt av
vissa regioner, i den mån stödet inte påverkar handeln i negativ
riktning i omfattning strider det intresset,moten som gemensamma

4 stöd för främja kultur och bevara kulturarvet, sådant stöd reatt om
påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom gemenskapen i en
omfattning strider det intresset,motsom gemensamma

5 stöd slag i enlighet med vad Rådet förslagpå Kommis-annatav av
sionen, kan komma bestämma beslut kvalificeradmedatt genom
majoritet.

Begreppet statsstöd
Med statsstöd alla former stöd från kommunerna ochstaten,avses av
landstingskommunema för näringsverksamhet. Mottagareär avsettsom

stöd kan privata och offentligt ägda företag också statliga,av vara men
kommunala och landstingskommunala myndigheter driversom
näringsverksamhet kan statsstöd. Begreppet statsstödmottagarevara av
har i den praxis skapats Kommissionen och EG-domstolen givitssom av

vid tolkning och omfattar till börja med direkta och indirektaatten
stödåtgärder statsbidrag, förmånliga lån och räntesubventioner.som
Begreppet täcker andra stödfonner skatterabatter, garantier vidäven som
företagslån i bank eller på kapitalmarknaden.

7.1.2 Anmälan stödav

Beslut stödfonn eller förändring befintlig stödfonnom en ny en av en
eller stöd vid sidan redan godkänt stödprogram skall anmälas tillettav
kommissionen notiñering. Försumbart stöd behöver inte anmälas. Alla

eller förändrade stödprogram skall anmälas till Näringsdepartemen-nya
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Kommissionentillfonnella anmälanregeringensförtet som svarar

Tillåtna stödfonner7.1.3

EGzs reglerlämnarutgångspunkten negativTrots avsevärtettäratt
det följandenäringslivet. Ioffentligt stöd tillförutrymme ges en

beskrivning finnsutförlignågra stödformer. Enkortfattad redovisning av
stöd tilloffentligtregler förskrift EG:si Näringsdepartementets

näringslivet vägledning.en-

Försumbart stöd de minimis
företagför stöd tillminimisregeln gälleradministrativ deEn gräns om

FoUändamål utomoch för alladet investeringar alla slagavser av
intestödSådant försumbartövriga utgifter inkl. FoU.och anses

konkurrenssnedvridande. Detpåverka handeln mellan länderna eller vara
får detSammantagetKommissionen.anmälas tillbehöver därför inte

treårsperiod.underförsumbara stödet inte överstiga 100 000 ecu en
sådant stöd skulleåtgärderKommissionen vidtar inga ettoavsett om

stöd gällerförsumbartkonkurrenssnedvridning. Reglernamedföra omen
särskildaomfattas deför exportstöd och för sektorerinte avsom

branschstödsreglema.

Branschövergripande stöd
små och medelstorastöd tillbranschövergripande stöd räknasTill

miljöinvesteringar,stöd tillforskning och utveckling,företag, stöd till
statliga garantieromstruktureringsstöd,undsättnings- och

och sysselsättningsstöd.

till och medelstora företagStöd små
företagenssmå och medelstorakonkurrenspolitik deEU:s värnar om

till skapaföretag bidrarutvecklingsfömiåga.konkurrens- och Dessa att
sindynamik på marknadensysselsättning upprätthålleroch genomen

underblåsa konkurrenseninnovationskraft och flexibilitet. Genom att
förnyelse i stelnadeochtill underlätta omstruktureringarbidrar de att

medelstora företagindustrigrenar. Statsstödet till små och är sättett att
blotta företagsstor-följer direktkompensera dem för nackdelar avsom

riskvilligt kapital,anskaffaleken. företag har ofta svårigheterDessa att

6413025 vägledning, Närings-näringslivetregler för offentligt stöd till en-
departementet, 1995
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finansiera forsknings- och utvecklingsinsatser och bära offentliga pålag-
or.

199265Rådet har i riktlinjer beslutade meddelat vissa tröskelvärden för
stöd till mindre och medelstora företag. Underskrids dessa stödetanses
i princip acceptabelt. Kommissionen har fri prövningsrätt beträffande
statsstöd till individuella företag med högst 250 anställda och antingen

årsomsättning inte överstiger 20 miljoner eller balan-en som ecu en
somslutning på högst 10 miljoner Företagen får inte till 25änecu. mer

eller flera företag.ägasprocent ett störreav

Allmänt investeringsstöd kan det gäller små och medelstora företagnär
lämnas för allmänna investeringar, miljöinvesteringar, stöd för konsult-
hjälp, utbildning och kunskapsfömiedling forskning och utveckling.
Statsstöd godkänns i allmänhet till sådan verksamhet, stödeten om

högstmotsvarar

7,5 investeringskostnaden för medelstora företagprocent och 15av
för små företagprocent

3000 arbetstillfälle skapas, ellerecu per som
200.000 totalt stödet inte åsyftar sig investering ellerecu om vare en

skapa sysselsättning.att

Mera regler gäller för mindre utveckladegenerösa områden i t.ex.
Grekland och på Irland. Inom dessa områden stödaccepteras motsva-
rande 15 investeringskostnaden stödet till företagprocent ettav om ges

har högst 50 anställda och har omsättning på högst fem miljonersom en
ecu.

Stöd till forskning och utveckling
Kommissionen intar positiv attityd till stöd riktas till företagensen som
FoU-verksamhet vid sin bedömning hur stödet står sig visavi detav
generella förbudet. Ju marknaden stöds effekternärmare kanett
förväntas uppträda desto kritisk blir granskningen. Statligt stöd tillmer
grundforskning eller tillstöd FoU-verksamhet i anslutning till högre
utbildningvid forskningscentra omfattas regel inte förbudet. Försom av
industriell grundforskning högre stödandelar, nomialt till %,50ges upp

motsvarande andel för tillämpadän forskning. Sistnämnda forskning
ofta framtagande och ligger således markna-prototypavser näraav en

EGT c 213
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aktuella krävsskall bli%stödnivåer 50högre attden. För änatt
genomförs idetgemenskapsprogram,tillprojektet knutet attär

förenadeellervälfärdsvinstersärskildaförknippas med ärstödområdena,
risker.med höga

Stöd till miljöinvesteringar
givitsmedlemsstaternaharmiljöområdetpåEnligt bestämmelserna

huvudprincipenenlighet medibefogenheter attuttryckliga att omagera
i fonnincitamentekonomiskapositivabetalar. Bådeförorenaren av

och avgifter harskattersåsompålagoroch olikasubventioner typer av
betraktasSubventionermiljön.förberättigade värnaattansetts somvara

Statsstödettillämpbar.intehuvudprincipenlösningbästa ärnärnäst som
l investe-kategorier;in imiljön kan delastill skydd förlämnas tre

gårinsatserochtillanpassningringsstöd för bl.a. somnonnernya
stödbranschövergripande2tvingaderedan befintligalängre än nonner,

miljöproblemlösaforskningsinsatserexempelvisför med stödatt av
driftstödinfonnationsspridning 3ochmed kunskaps-kompletterat samt
drabbarandra pålagorellerför de skatterkompensation somsom

intemiljöskatter förfrånlättnaderkanDriftstödetföretagen. attavse
iförsämrasskallkonkurrenskraft inteinternationellaföretagens

avfallshantering ellerföreller bidragskattförhållande till länder utan
försubventioneringårkategoriåtervinningssystem. I denna attäven

miljövänligaväljaföretagochkonsumenter attuppmuntrat.ex.
produkter.

omstruktureringsstödochUndsättnings-
undvikaförnedläggningshotat företaglämnas tillUndsättningsstöd att
normalttillskall tidsbegränsasproblem. Stödet,allvarliga sociala som

förnödvändigtsig till vadbegränsamånader, måste attärsomsex
normallån tilllånegaranti ellerbestådriften och kanupprätthålla enav

strikt begränsasgäller detomstruktureringsstödmarknadsränta. För att
lönsamhetåterställdleder tillomställningförtill ett somprogram en

utformasstödetkravstödmottagande företaget. Etthos det är att
och det tidsbestämt.degressivt äratt

Statliga garantier
utanförgårgarantierinnebär lämnande ettStödprogram somavsom
garantiemaOavsettKommissionen.anmälas tillmåste omprogram

institutionerfinansiellaellerdirektlämnas statenstaten genomavav
endastGarantier godtasförbudet.generellaunder detfaller dessa om

kontraktvillkor.särskildaidem regleratinfriandet ärav
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Sysselsättningsstöa
Stöd endast syftar sänka företags arbetskraftskostnadertill att ettsom

träffastillgodose behov likställs med driftstöd ochsärskildautan att av
det förbudet. omvända gäller för stödprogramgenerella Det synsättet

riktasstimulerar företagen till nyanställningar, särskilt stödetsom om
svårigheter på arbetsmarknaden unga arbetslösa,medmot grupper

branscher ellerlångtidsarbetslösa, och stödet inte begränsas till vissa
företag.

Regionalpolitiska stöd
Regionalt stöd till eftersatta de väsentligariktat regioner utgör ett av
instrumenten viktigt politikom-för regional utveckling och därmed ett
råde för medlemsstaternas samarbete inom UtgångspunktenEU. är att

regionersmedlemsstaterna själva förfogar kunskap nationellaöver om
behov. ochDen samordning skall iakttas medlemsstaterna somsom av
beaktat vikten beslutsfattandet bygger på principdecentraliseraatt enav
bestående huvudaspekter;femav

Tak för stödnivån varierar regionala problemens omfatt-medsom
ning.
Insyn.
Regionspecifika villkor.
Branschvisa återverkningar.

övervakningssystem.Ett

Utgångspunkten för regionalstödets storlekbedömning är ettav
differentierat nyinvesteringen ellertak antingen i procentsom anges av

hararbetstillfälle skapas nyinvesteringen. Stödper somsom genom
karaktären driftstöd, dvs. inte kopplat till investeringar ellerärav som

arbetstillfällen gemenskapens intressen.i princip oförenligt medärnya
Stödformer insyn börinte mätbara och därmed inte förär öppnasom

enskildaavskaffas och alternativa stödprogram. Stöd i demedersättas
stödintensitet, ifallet bedöms således utifrån de fyra kriterierna, insyn

stödverksamheten, effekterna på olika sektorer.regionens ställning och

utvecklingen i områdenFör statsstöd till främjande den ekonomiskaav
låg arbetslöshet, geografiskamed levnadsstandard och svårartad dvs.

levnadsstandardområden klassas 92.3a-regioner, och mättsom som vars
genomsnittet inomBNP capita uppgår till högst 75 % EUsom per av

gäller följande tak. högsta stödnivån bestämd till % denDen 75är av
arbetstill-godkända investeringskostnaden eller ECU13 000 nyttper

fälle.
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vissakan underutvecklade regionerna inom EUFör de minst om-
förutsättning för dettadriftstöd godtas.ständigheter visst En är attäven

företagsklimat sådantinfrastruktur ochregionens kostnadsläge, är att
tillutifrån. Stödexpandera stimulansnäringslivet inte kan utan

deltaföretag skall kunnamarknadsföring syfte berördaexempelvis i att
Långa avstånddärför motiveras.marknaden kani den gemensamma

kommunikationerför ochdriver kostnaderna är etttransportersom upp
förkompensationkan skäligtexempel på driftstödannat somsom anses

allmän ekonomiskkan förväntas främjamerkostnader. sådant stödEtt en
landsdelar.regioner och centralaintegrationen mellan mindre utvecklade

mindre eftersattaellerstöd till främjandet vissa näringsgrenarFör av
där stödet92.3c-regioner, ochregioners utveckling, dvs. klassade som
regionalamedlemsstatstill medfrämst syftar till komma rättaatt en

investe-procentenheterobalanser har stödnivån maximerats till 30 av
ringskostnaden.

Branschstöd
textil- och beklädnadsindu-Särskilda riktlinjer har utarbetats för stöd till

stålindustrin.och kol- ochstrin, syntetfiberindustrin, bilindustrin
sektorer påför bevilja stöd till dessaAllmänt gäller reglersträngare att

syntetsfiberindu-textil- ochgrund strukturella skäl; överkapacitetav
stålindustrin. Driftstödkol- ochstrin och känsligt konkurrensläge bil-,

produktioni form minskadoch stöd inte syftar till anpassningar avsom
förekommertillåtet.eller strukturomvandling i princip inte Dessutomär

respektive kravpå stödåtgärder flertalet fallkrav förhandsanmälan iav
hållasskallstödgivningen i högre utsträckning änatt sammanannars

bransch frånutgår till ochför minimera risken för stödatt att sammaen
fler effekt.stödprogram kumulativän ett

företagStatligt ägande företag och stöd till offentligaav
offentligägt näringslivstatsstödsregler tillämpliga påDe är avsersom

statligt stöd tillaktier, delsdels offentliga myndigheters förvärv av
myndig-tillverkningsindustrin. Med offentligaoffentliga företag inom

myndigheter.heter och regionala eller lokalastatenavses

hos centraloffentligt förutsätter direkt ägandeEtt innehav ett en
finansielladirekt ägande hosregional eller lokal myndighet, eller ett
näringsliv-regionala ellerinstitutioner eller andra nationella eller organ

centrala ellermedel eller därfinansieras med statligasorgan som
dominerande inflytande. Förregionalalokala myndigheter attutövar ett

kapital tillförs underdet skall bli frågan statsstöd förutsätts att nyttom
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förhållanden inte skulle privata investerareaccepterassom av som
arbetar under normala marknadsmässiga villkor. Detta denutgör
avgörande bedömningsgrunden och benämns den marknadsmässiga
investerarprincipen. Exempel på tillförsel kapital förvärvav som

stöd bolagets finansiellautgöra ställning sådanär när äranses att
normal avkastning inte kan förväntas inom rimlig tid från investering-
stillfället eller bolaget kraft inte kan anskaffanär medlen påav egen
kapitalmarknaden till affärsmässiga villkor. Förvärv sker undersom
dessa eller liknande betingelser skall förhandsanmälas till Kommissio-

innan de verkställs. När det osäkert det fråganär ärnen om om
statsstöd finns skyldighet i efterhand redovisa aktieposteratten som
förvärvats i företag total balansomslutning överskriderett 4vars
miljoner ECU, nettoomslutningen når 8 miljoner ECU eller antaletöver
anställda uppgår till fler 250än personer.

Statsstödsreglema neutrala i den bemärkelsen tillämpningenär äratt
densamma för stöd till offentliga företag för stöd till privatasom
företag. Grundtanken offentliga och privata företag iär liknadeatt
branscher eller i jämförbara ekonomiska och finansiella situationer skall
behandlas lika vad gäller formerna för verksamhetens finansiering. Den
centrala rättsakten vid statligt stöd till offentliga företag det s.k.är
transparensdirektivet grundläggande krav tillskottär attvars av
offentliga medel till offentliga företag skall redovisas gällerDettaöppet.
särskilt;

täckande driftsunderskottav-
tillskott kapitalav-
amorteringsfria tillskott och lån till förmånliga villkor-
gynnande avkall på vinst eller finansiella fordringar ellergenom-

normal avkastning på utnyttjande allmänna medelav
ersättning för ekonomiska ålägganden från myndigheter.-

För offentliga företag, medstörre omsättning 250 miljoner ECUöver
minst hälften härrör från tillverkningsindustri, gäller särskilda kravvarav
årligen till Kommissionen lämna finansiell infonnationatt i fonnon1 av

bl.a. årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Offentliga företag fullgör inte sällan icke-kommersiella uppgifter vid
sidan de affärsmässiga. Det kan gälla medveten ofördelaktigrentav en
lokalisering för bidra till regionalpolitiska mål uppfylls elleratt andraatt
sociala prestationer förenade med särskilda kostnader och ditoärsom

Ävenñnansieringsbehov. denna stöd kan under vissa förut-typ av
sättningar snedvrida konkurrensen och samhandelseffekter. Före-ge
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komsten icke-kommersiella uppgifter således ingen garanti förutgörav
offentligt företag konkurrensregler.skall undantas statsstödetsatt ett

Förordningar statligt stöd till7.2 om

näringslivet

Det statliga stödet till näringslivet regleras i antal stödförordningar.ett
Några dessa nedan. Några har komplet-redovisas förordningstexterav

skallmed skrivningar beredningen stödärendeterats att ettom av
innefatta konkurrensanalys.en

Förordningen 1993:1292 statligt stöd till näringslivetom
Förordningen statligt till näringslivet generell förordningstöd ärom en
och tillämpas på statligt stöd till näringslivet i form garanti, lån ochav
bidrag, i den mån regeringen föreskriver det. Skyldigheten för regering-

besluta upphävande, återkrav statligt stödändring ochatt samten om av
statliga gäller dockmyndigheters underrättelseskyldighet till NUTEK
alla former självstatligt stöd. Stöd lämnas endast sökanden inteav om
kan tillgodose det ñnansieringsbehov skall täcka och banker ellerstödet
andra kreditinstitut står under Finansinspektionens tillsyn bedömssom

kunna eller vilja tillgodose Stöd skall regel lämnasbehovet. som
endast kunna frånverksamheten bedöms eller bli lönsamon1 vara
företagsekonomisk synpunkt.

Statlig garanti får lån bankaktiebolag,i svenska kronor bl.a. iavse
sparbanker, föreningsbanker. Garantin får omfatta högst 75 procent av
det obetalda förfallodag.kapitalbeloppet jämte till och med lånetsränta
Regeringen kan dock,eller den myndighet regeringen bestämmersom

det avgörande betydelse för bl.a. sysselsättningspolitiska ellerärom av
regionalpolitiska aspekter, medge garantin skall omfatta helaatt
utestående lånebeloppet. Stödåtgärder får upphävas eller ändras och
stödet återkrävas kraftKommissionen beslut vunnit lagaom genom som
eller EG-domstolen har funnit strider Romfördraget.stödetatt mot
Vidare ochgäller statliga myndigheter skall underrätta Närings-att
teknikutvecklingsverket stödåtgärderNUTEK alla former somom av
kan bli föremål för Statliga myndigheterprövning Kommissionen.av
skall vidare till uppgifter för uppföljning befintligaNUTEK lämna av
stöd.
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forskning,Förordningen 1978:571 statligt stöd till tekniskom
industriellt utvecklingsarbete uppfinnarverksamhetoch

industrielltFörordningen syftar till främja teknisk forskning,att
utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet. Stödet omfattar inte

forenergiforskning. Stödet utgår i form bidrag eller, stödetav om avser
lånefonnen lämpat ändamål, fomi lån. kan i formi Det ävenav ges av
uppdrag eller beställning fram eller utveckla teknik elleratt ta somny

halvastipendier eller pris till uppfinnare. Stödet får högstmotsvara
kostnaden för projekt det utgår till företag med betydande egnaom

teknologiskfinansiella och projekt ändamål med högettresurser avser
för stöd-risk eller det kan tänkas medföra ekonomiskt utbyteom

Till enskild eller småföretag får stödet utgå medmottagaren. person
andel kostnaden särskilda skäl föreligger de harstörre även omav om

betydande finansiella allmän-Stöd till projekt bl.a. är avresurser. som
medföra ekonomiskt fårnyttig eller inte utbyteväntasnatur som

hela kostnaden för projektet. Stöd kan inomävenmotsvara ramar ges
för arbetstagarinitierade projekt, från anställda till ochdvs. idéer ny
förbättrad teknik eller och förbättrade produkter. I dessa samman-nya
hang får stödet högst två tredjedelar kostnaden för projektetmotsvara av

storlek, finansiella projektets karaktär.elleroavsett egna resurser
Förordningen föremål förär översyn.

Förordningen 1980:803 regionalpolitiskt transportstödom
Förordningen reglerar stöd för främja samhällsekonomisk ochatt enen
i övrigt lämplig lokalisering näringslivet. Stödet syftar tillytterst attav
främja sysselsättningen i sådana regioner där transportkostnaden är
märkbart skall utjämna dehögre i andra delar Sverige. Stödetän av
konkurrensskillnader råder mellan företag belägna i delen avsom norra
Sverige och företag etablerade i närheten de markna-är störresom av

ochdema. riktas stödet till Norrbottens, Västerbottens, JämtlandsFrämst
Västernorrlands län. Stöd bl.a. för från inomlämnas transport orten en

ickestödområdet godset har undergåtttransporterats enom som
obetydlig bearbetning stödområdet. Stödet driftstödinom är ett som ges

transportsträck-under proportionella fonner där bidragsbasen ökar med
Stödet inte till företagsstorlek.begränsat viss Enär översyn avan.

förordningen planeras under 1996.senast

Förordning företag1984:518 bidrag till utbildning iom
arbetsgivareFörordningen innehåller föreskrifter statsbidrag till somom

tillhandhåller upprätthålla och främjautbildning de anställda för att
1sysselsättningen. Stöd kan lämnas i samband med utbildning som

medverkar till intern och rekrytering eller anpassningextern av
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personalens kompetens till ändrade förhållanden främst i samband med
tekniska förändringar eller förändrad arbetstagarorganisation, 2
förhindrar permittering eller uppsägningar. Stöd får lämnas till de
utbildnings- och lönekostnader arbetsgivaren har för utbildningen med
högst kronor60 för varje timme anställd deltar i utbildningen.-som en
Stödet kan lämnas för högst timmar920 anställd under tid tvåper en av
år. frågaI utbildning tekniker får bidrag lämnas under högstom av

timmar.1840 Länsarbetsnämnden beslutar bidrag enligt dennaom
förordning.

Förordningen 1984:523 bidrag till arbetslösa m.fl. startarom som
näringsverksamhetegen

Förordningen reglerar statsbidrag till arbetslösa rörelse.startarsom egen
Bidraget tillskott till näringsidkarens försörjningär utgöraavsett att ett
under inledningsskedet verksamheten. Stödet lämnas till den ärav som
arbetslös, har anställning han har från på grundsagtssom upp av
arbetsbrist, han riskerar bli arbetslös, eller bosatt inomäratt ettom
område betecknas stödområde 1 eller 2 enligt 16 för-ordning§som som
1990:625 regionalpolitiskt företagsstöd. Stödet får endast lämnasom
till den har goda förutsättningar bedriva näringsverksamhet.attsom
Stödet får vidare endast lämnas verksamheten bedöms fåom en
tillfredsställande lönsamhet och stödmottagaren varaktig syssel-ge en
sättning.

I särskilt informationsblad rörande handläggning starta-eget-bidragav
har Arbetsm arknadsverket infonnerat länsarbetsnämndema bidragattom

konkurrensen.°°lbör lämnas till verksamhet snedvrider regle-som
ringsbrevet för AMU står risker för konkurrenssnedvridningar skallatt
beaktas i all verksamhet.

Förordningen 1994:1716 statligt stöd till fisket, vattenbruket ochom
fiskerinäringen
I förordningen kap föreskrivs4 statligt stöd i mån tillgång påatt av

fårmedel lämnas till l investering i fiskeföretag eller fiskodlingsföre-
2 vid fångstbegränsningar, 3 vid skrotning fiskefartyg, vid4tag, av

skador på fiskeredskap eller till vattenbruksanläggningar, isbrytarhj älp5
eller 6 till ändamål enligt EG:s förordningar denannat som om

fiskeripolitiken berättigat till stöd för strukturåtgärder.ärgemensamma
Stöd lämnas i form lånegaranti.av

ssArbetsmarknadsverketsRegelbok 1 4. 1993-07-15.
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Bidrag till investeringar i fiskeföretag högst godkänd50 procenton1 av
kostnad får lämnas statsbidrag för rationalisera fiskeflottan.attsom
Lånegaranti får förutsättningar fördessutom under vissa lämnas att
anskaffa rörelsekapital driftlån. Bidrag för skrotning fiskefartyg fårav
lämnas högstmed kronor bruttoton. Bidrag vid förlust7 000 ellerper
skada fiskeredskap för ålfiskeanvänds lax- eller ellerav som en
vattenbruksanläggning skadats eller förlorats i samband med stormson1
får högst förlusten.60 skadan ellermotsvara procent av

Stöd till fiskeföretag lämnas endast till den har yrkesfiskeslicenssom
och det förutsättning för den avsedda verksamheten, fartyg-ärom en
stillstånd. Stöd till investeringar fiskodlingsföretagi lämnas endast till
den ansluten till hälsokontroll enligt lagen 1985:342ärsom om
kontroll husdjur Bidrag till förvärv fiskefartyg ellernyttav m.m. av
begagnat fartyg med hög standard lämnas med högst 30 procent av
godkänd kostnad. Statsbidrag lämnas avskrivningslån.som

Förordningen 1990:642 regionalpolitiskt företagsstödom
Förordningen syftar till främja ekonomisk tillväxt och samhälls-att en
ekonomisk och i övrigt lämplig lokalisering näringslivet. Stöd utgårav
i första hand till två stödområden. Stödområde berör kommuner ellerl
församlingar i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västemorr-
lands län. Stödområde 2 berör kommuner eller församlingar i Norrbot-

Västerbottens, Jämtlands, Västemorrlands, Gävleborgs, Koppar-tens,
Örebro, Älvsborgsbergs, Västmanlands, och StödVämilands län. kan

lämnas till svenska eller utländska fysiska eller juridiska personer,
affärsverk eller uppdragsmyndigheter, bedriver konkurrensutsattsom
verksamhet på marknadsmässiga villkor. Verksamheten skall bl.aavse
industriell eller industriliknande partihandelverksamhet, industriservice,
och uppdragsverksamhet inriktning näringslivet. Stödmed lämnasmot

lokaliseringsbidrag, lokaliseringslån, utvecklingsbidrag ochsom
sysselsättningsbidrag lån till investmentbolag. Stöd kan tilllämnassamt
kommuner eller till kommunala företag i vissa fall.

Lokaliseringsbidrag kan lämnas företagtill planerar ökaattsom
sysselsättningen nyinvestera maskiner.i byggnader ochattgenom
Bidraget kan undantagsvis användas till bevara sysselsättningenäven att
med hjälp ersättnings- eller rationaliseringsinvesteringar. Bidrags-av
storleken bl.a. avhängig antal nyskapade arbetstillfällen. Utvecklings-är
bidrag lämnas till mjuka investeringar såsom ochproduktutveckling
marknadsföring med högst Sysselsättningsbidrag40 lämnas tillprocent.
företag skapar och varaktiga arbetstillfällen inom stödom-som nya
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eller 200 000maximerat till 120 000rådena. Sysselsättningsbidraget är
årsperiod beroendefemårsarbetskraftkronor sammanlagt över enper
Regionalpolitiskt stödverksamheten etableras.inom vilket stödområde

tillfredsställandeverksamheten inte bedömsfår inte lämnas om
lönsamhet.

till kommersielloch stödlandsbygdsstödFörordningen 1994:577 om
service

sysselsättning,främja investeringar,Förordningen reglerar stöd för att
landsbygdsområden. Detochökad tillväxt och service i glesbygds- är

och landsbygd-glesbygds-respektivelänsstyrelsen i län avgränsarsom
till övrigamed hänsynsområden. Stödet får inte större än somvara

denomständigheter fordras föroch andrafinansieringsmöjligheter att
får integenomföras. Stödetskall kunnaåtgärd åsyftas med stödetsom

näringsidkare.otillbörligt vissgynna

detlandsbygdsområden kanStöd företag gles- ochtill i gerges om
fåbedömsoch företagetbofasta befolkningensysselsättning den om

bestå underförutsättningartillfredsställande lönsamhet och har att en
marknadsföring,förfå stödlängre tid. Möjligheter finns ävenatt

produktutveckling, utbildning eller liknande.

i formoch maskineri byggnaderStöd kan lämnas för investeringar av
fårområdenmellan olikaavskrivningslån. Avskrivningslån varierar men

iglesbygdsområden och högst 20uppgå till ihögst 50 procentprocent
kommersiell servicestöd tilllandsbygdsområden. Landsbygdsstöd och

länsstyrelsen.prövas av

eftersomförsumbart stödför s.k.Landsbygdsstödet inomryms ramen
uppgå tillfår högsttreårsperioddet sammanlagda stödet under en

förkronoroch högst 450 000för s.k. hårda investeringar450000 kronor
s.k. mjuka investeringar.

kan lämnas förområdenStöd till kommersiell service i serviceglesa att
befolkningsmässigageografiska ochupprätthålla med hänsyn tillen

ellermed dagligvarortillfredsställande försörjningförhållanden
näringsidkaretill kommuner,glesbygder. Stöd kan lämnasdrivmedel i

fackhandeldrivmedel,dagligvaror,med fasta försäljningsställen för
Även fråndagligvarorkringför och säljernäringsidkarem.m. som

fordon fåkan stöd.

investeringar i bl.aförStöd till kommersiell service kan lämnas
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byggnader och utrustning i form avskrivningslån, investeringslån ochav
kreditgaranti. Avskrivningslån får i normalfallet uppgå till högst 50

investeringskostnadema.procent av

När ansökan landsbygdsstöd skall enligt förordningenprövasen om
särskilt beaktas stödet kan komma påverka konkurrensförhållan-attom
dena på den marknad där verksamheten skall bedrivas.

Förordningen 19933 1 finansiering stiftelsen Industri- ochom genom
nyföretagarfonden
Förordningen syftar till främja den industriella tillväxtenatt samt
etablering företag i Sverige. Finansieringen får ske i formav nya av
villkorslån, utvecklingskapital, kreditgaranti eller projektgaranti till små
och medelstora företag för utveckling produkter, ochav nya processer

marknadssatsningar. Om synnerliga skäl föreliggersystem kansamt
motsvarande finansiering ske till företag. finansiering frånäven stora
fonden kan också ske i form nyföretagarlån för etableringav av
småföretag. Finansieringen får endast utvecklingsprojekt ochavse
företagsetableringar bedöms kunna företagsekonomisk lönsam-som ge
het. Fonden får företagsetableringar bedöms kunna företagseko-som ge
nomisk lönsamhet. Fonden får inte finansiera projekt med beloppstörre

vad behövs för syftetän med finansieringen skall nås. Villkor-attsom
slån och utvecklingskapital får inte med beloppstörre änges som

50 den beräknade kostnaden för detmotsvarar projektprocent av som
lånet eller utvecklingskapitalet Villkorslånet skall ha marknads-avser.
mässig från dagen för utbetalning det interänta regleras medom
särskild återbetalning i form bl.a. royalty. Utvecklingskapitaletav ges
med förbehåll förbinder sig ersättning till fondenatt mottagaren att utge
i form bl.a. engångsbelopp eller royalty. Kreditgaranti får inte lämnasav
för beloppstörre 70 den beräknadeän motsvarar procentsom av
kostnaden för det projekt garantin Nyföretagarlån får lämnassom avser.
för täckande högst 30 det beräknade finansieringsbehovetprocentav av
och under förutsättning dels nyföretagaren själv för minst 10att svarar

finansieringen med medel, dels bankaktiebolag,procent attav egna
Sparbank, föreningsbank eller finansiär för den resterandeannan svarar
finansieringen. Nyföretagarlån lämnas med högst miljon kronor meden

löptid på år15 de fem första åren amorteringsfria. De tvåären varav
första åren lånet räntefritt och vid sjätte året skallär marknadsmässig

utgå. Genomgående för fondensränta finansiering stödmottagarenär att
inte behöver ställa några säkerheter. Förordningen föremål förär
översyn.
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Konkurrenslagen7.3

från detoffentligrättsligt reglerad förmånStatligt företagsstöd utgör en
myndig-allmänna defmitionsmässigt faller under begreppetsom

stödärendenhandläggninghetsutövning. statliga myndigheternasDe av
åtkomligföretagsbegreppet och därför inteomfattas således inte ärav

näringslivs-till allmäntmed stöd konkurrenslagen. Kommunalt stödav
med stöd denfrämjande åtgärder och till enskilda företag utges av

befogenhetsutvidgandeallmänna kommunala kompetensen eller
någon författningsenligspeciallagstiftning. Eftersom det inte finns

kommunalt stöd inteskyldighet något överhuvudtaget fallerstödatt utge
iföretagsstöd reglerasunder begreppet myndighetsutövning. Statligt

stöd kan erhållas och understödförordningar med preciserade regler när
stöd bestämsvilka förutsättningar stöd kan erhållas. Beslut omsom

handlägger stödformen. Detemellertid ensidigt den myndigheten somav
defmitionsmässigtfråga reglerad förmånoffentligrättsligtär somom en

Konkurrenslagens företags-faller under begreppet myndighetsutövning.
Tillekonomisk eller kommersiellbegrepp omfattar verksamhet natur.av

omfattas denden del sådan verksamhet består i myndighetsutövning
Konkurrenssnedvridande statligdock inte begreppet företag.av

konkurrensla-stödgivning därför kunna angripas med stödtorde inte av
gen.

betraktasmåste rättslägetNär det gäller kommunalt företagsstöd som
näringslivsfrämjandeosäkert. Kommunalt stöd till allmäntmera

speciallagstiftningåtgärder och till enskilda företag med stödutges av
Stöd tilleller med stöd den allmänna kommunala kompetensen.av

specialreglerad stödfonnfristående skolor exempel påär ett somen
vissaeftersom kommunen undertorde myndighetsutövningutgöra

stöd där detförutsättningar skyldig stöd. det gällerNärär att ge
något stödföreskrivs befogenhet inte skyldighet över-att utgemen

myndighetsutövning.betraktahuvudtaget torde stöd inte attvara som
beslut ellerUtanför begreppet myndighetsutövning faller normalt även
eller dessåtgärder förvaltning kommunens egendomrörsom av

ekonomiska angelägenheter i övrigt.

kandetta följer kommunal stödgivning normalt inteAv utgöraatt anses
framgårkonkurrenslagenmyndighetsutövning. förarbetena tillAv

ocheffekter direktemellertid konkurrensbegränsande äratt som en
offentligofrånkomlig följdavsedd följd lagstiftning eller av enav en
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reglering i princip inte kan angripas med stöd konkurrenslagen. Detav
kan inte otillåtet kommun handlar påatt denanses sättett ären som
förpliktad till enligt andra offentligrättsliga föreskrifter. Det kan
knappast heller otillåtet kommuns handlande inomvara om en ryms
det rättsligt avgränsade den kommunala kompetensenutrymme som
utgör.

Kommunalt stöd kan utflöde speciallagstiftningettsom anses vara av
ålägger kommunen vissa förvaltningsuppgifter inom hälso-som t.ex.

och sjukvård, skola och barnomsorg, till exempel bidrag till enskild
barnomsorg, torde inte kunna angripas med stöd konkurrenslagen.av
Inte heller kommunalt stöd lämnas med stöd den allmännasom av
kompetensregeln i kommunallagen och de speciella befogenhetsutvid-
gande reglerna i turistbefogenhetslagent.ex. torde kunna angripasm.m.
med stöd konkurrenslagen.av

lett rättsutlåtande beställt Sveriges Fastighetsägareförbund 1994-06-av
06 hävdar professor Ulf Bemitz konkurrenslagen19 § kan tillämpasatt
på kommunalt stöd till kommunala bostadsföretag. Ett exempel på detta

stödåtgärdenär minskar konkurrenstrycket, snedvrider konkurrens-om
förhållandena och leder till diskriminering utomstånde företag.gentemot
En förutsättning kommunen ifrågaär har dominerandeatt ställningen
på den relevanta marknaden både geografiskt och produktmässigt. Vid
missbruksbedömningen måste ställning till stödåtgärdens omfattningtas
och i vilken mån stödet snedvrida konkurrensförhållandenaär ägnat att
på den relevanta marknaden

Sammanfattningsvis torde företagsstöd endast i undantagsfall kunna
angripas med stöd konkurrenslagen. En förutsättning härför 1av är att
den offentlige huvudmannen driver företag har dominerandeett som
ställning på den relevanta marknaden 2 stödet missbrukutgör ett av
den dominerande ställningen dvs. minskar konkurrenstrycket, snedvrider
konkurrensförhållandena och leder till diskriminering gentemot
utomstående företag 3 den aktuella konkurrensbegränsande åtgärden
missbruket inte kan direkt och avsedd följd lagstift-anses vara en av
ning eller ofrånkomlig följd offentlig reglering. Något sådanten av en
fall har emellertid inte varit föremål för rättslig prövning.
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stöd tillreglerKommunallagens7.4 om

näringslivet
landstingochfår kommunerkommunallagenEnligt kap. 8 §2 genom-

ellerkommunennäringslivet ifrämjaallmäntföråtgärderföra att
fårnäringsidkareenskildatillstödIndividuellt inriktatlandstinget.

näringslivetMeddet.skäl försynnerligafinnsdetbaralämnas avsesom
närings-allmäntTill deföretag.privatanäringslivet dvs.egentligadet

teknisk servicemark ochtillhandahållahöråtgärdernalivsfrämjande att
iordningställapå åtgärderExempelnäringslivet. ärprivata atttill det

avloppochstickspår,trañkleder,industriområden med vattenbyggklara
lokalhyrorexempelför tillfår tillämpaslågprislinjegenerellEnm.m.

hinderNågotoch avlopp attoch motföravgifteroch vatten m.m.
RÅfinns intekostnadstäckningkommunenpriser intetillämpa gersom

förekomma.intedockfårprisfömiånerIndividuellaAb 154.1976

näringsli-tillgodoseuppgiftkommunaldet inteGenerellt attärsett en
bostads-inombefogenheterlokaler. Kommunernasbehovvets av

till-befogenhetharkommunerna attmedförförsörjningen ävenatt
hushållen. Kommunernärservicekommersielllokaler förhandahålla

industrinsmindreoch denhantverketstillgodosefårlandstingoch även
dessainriktasverksamhetenförutsättninglokaler underbehov attav

tillåtetinteindustriföretagenstakalokalhållning ärIndividuellföretag.
kommunalafall därflertalrättspraxis finnsref. I23.R 1975 ett

underkänts. Ilokalhållninganpassadindividuelltkapitaltillskott genom
industri-medavtalträffatkommunenhade ettAb 217fallet R 1981

ochindustri-uppföraskullekommuneninnebarbolag att ensom
kvadratmeter2 100kvadratmeter.cirka 3 000kontorsbyggnad om

Återstoden skulleönskemål.bolagetsmedi enlighetutformasskulle
hyresgäster.till andraalternativt hyraskommunendisponeras utav

i lokalerverksamhetsindrevbolagetavtaletenligtSyftet att somvar
till denverksamhetsinskulle flyttaköpcentrumblivandeinom nyaett

flyttkostnader.för sinakompensationskulleBolagetlokalen. ges
syftehaft tilluppenbarligenavtalet attansågRegeringsrätten att

åtgärdernalokaler,ändamålsenligabehovindustribolagetstillgodose av
arbetslös-motverkandeförbetydelsenämnvärdinte kunde avantagas

enskilt företagekonomiskt stöd tillsådantinnefattadeochhet somett
uppgift för kommunen.utgjordeinte en

kommunalaåtgärdernäringslivsfrämjande ärAndra allm engagemangänt
Branschstödmarknadsföring.kollektivochutställningar,i mässor annan
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i form anslag till företagarföreningar och handelskammare harav
RÅgodtagits allmänt näringslivsfrämjande insatser i praxis 1974som

A 1712, R 1978 Ab 486. Regeringsrätten har godtagit kommunal
RÅsponsring till golftävling kompetensenligt 1993:35.en som

När bestämmelsen det principiella förbudet individuellt inriktatmotom
stöd infördes hänvisades i förarbetena bl.a. till det främstatt är en
statlig angelägenhet medverka till från samhällelig synpunktatt en

näringslivet.lämplig lokalisering Av olika regionalpolitiska skälav
ansågs det inte heller lämpligt kommunerna engagerade sig iatt
enskilda företag med direkt stöd. De internationella Överenskom-
melsema med GATT, EFTA och eventuellt kommande EES-avtalett var
ytterligare grund för inte tillåta konkurrenssnedvridande åtgärderatten
till företag.

Den kommunala kompetensen kan motiverad det enskildaattvara av
viker eller fallerinitiativet bort på visst serviceområde altett som nomi

hör till det egentliga näringslivet. kanHär kommunaltnämnas att
har i fråga upprätthållaaccepterats vissengagemang attom en

minimistandard kommersiell service till hushållen. R C1970 260,av
R 1973 A 343, R 1979 Ab 14. För sådan insats skallatt en vara
kompetensenlig krävs dock det står klart enskilda företag ochatt att

inte beredda deär nödvändiga insatserna.göraattpersoner

Gränsen mellan kommunalrättsligt tillåten allmänt näringslivs-en
främjande åtgärd och principiellt förbjudet individuellt stöd kanett i
praktiken svår dra. Ett stöd till företag upprätthålleratt ettvara som en
kommersiell basservice, upplåter lokaler eller efterfrågar lokala
underentreprenörer kan innebära allmänt främjandeäven andraett av

RÅ RÅföretag RÅi kommunen 1955 I 122, 1966 I 1101, C1972
255.

Sammanfattningsvis har kommuner och landsting möjlighet stödjaatt
näringslivet med stöd speciallagstiftning och med stöd kommunal-av av
lagens bestämmelser. Enligt kommunalagen kan de genomföra åtgärder
för allmänt främja näringslivet i kommunenatt eller landstinget.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om
det finns synnerliga skäl för det. Detta kan fallet dett.ex. vara om
enskilda initiativet viker eller faller bort på visst serviceområde ochett

67Prop.l9909l:l 17 5.34

15-10867
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står klart finns enskilda företag eller privatpersonerdet det inteatt som
krävs sådantberedda de nödvändiga insatserna. Vidareär göra ettattatt

Kommissionen ellerindividuellt notiñeras till och godkänsstöd av
försumbart stödlämnas inom för reglernaramen om



8 Kartläggningen konkurrens-av

problemen

l detta kapitel analyseras de konkurrensstömingar kansom
uppkomma det allmännanär uppträder producentsom av
offentliga tjänster och det allmänna helt ellernär delvis finans-
ierar privat näringsverksamhet med skattemedel. Kartläggningen

konkurrensproblemen bygger på klagomålsärenden hosav
Konkurrensverket och andra klagomål vi tagit del Vi harsom av.
inte bedömt det möjligt eller lämpligt utreda individuellaattvara
klagomål myndighet eller offentligtmot företag. Attetten göra
detta ankommer på Konkurrensverket, domstolarna, JO och JK.
Vi har valt klagomålen utifrånatt typsituationer: 1tregruppera
myndigheter och offentliga företag säljer och tjänster påvaror
den marknadenöppna varvid klagomål uppkommit konkur-om
renssnedvridande prissättning 2 myndigheter konkurrensutsätter
sin egenregiproduktion varvid klagomål uppkommit bristandeom
konkurrensneutralitet vid anbudsprövningen 3 myndigheter ger
stöd till privat näringsverksamhet varvid klagomål uppkommit

konkurrenssnedvridande stödgivning.om

1 Om kartläggningsarbetet
I kommittédirektiven kartläggningen skall riktas inatt påanges att
identifiera inom vilka områden och i vilka branscher det före-som
kommer offentlig underprissättning och subventionering och vilka
typiska konkurrensproblem detta upphov till. De små ochsom ger
medelstora företagens situation och problem skall särskilt uppmärksam-

konkurrensrättenI används underprissättning förmas. tennen ringaatt
in beteende lagstiftarenett så förkastligt detansettsom attvara
förbjudits i lag. I lagmotiven underprissättning formatt äranges en av
missbruk dominerande ställning på marknad. Missbruket bestårav en
i företag privat eller offentligtatt ett tillämpa prissätt-attgenom en
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prissätt-tillämpaoffentligtellerföretag privati att enatt ett genom
förhakostnadernarörligatäcker dening inte presumerasenssom

de rörligatäckerpriset välOmkonkurrent.avsikt eliminera menatt en
underprissättningföreliggaändåkan detkostnadernainte de totala om

harplandeprissättningföretagets ivisasdet kan utgöratt somenen
konkurrent.elimineratill syfte att en

vilkenmyndighet,dockKartläggningen begränsas motinte att enav
reglergällandeenligt ärförfaritklagomålet riktats, sättett som

föreliggaKonkurrensproblem kanförbjudet. även t.ex.uttryckligt enom
utgångspunkter.rättsligaoantastlig frånprissättningmyndighets är

privat företagmyndighet tillstöd frånLikaså kan ett varaett en
stödetnågot felgjortintemyndigheten närkonkurrensstörande även om

klagomål.behandlas typfallkapiteldettabeslutades. l av

påväsentligti alltkapitel byggeri dettaredovisasKartläggningen som
KonkurrensverketuppdragitVi harenskilda företag.klagomål från

verketsredovisningochgenomgångsystematiskutifrån avatt en
klagomålochaktöreroffentligaintresse,principielltärenden rörsomav
redogörastöd,offentligtochskattesubventionerunderprissättning,om

Även sakkunnigakonkurrensproblem.nämndaerfarenheterför sina av
Fastighetsägareförbundetriksorganisation,Företagarnasoch experter,

beteenden hoskonkurrenssnedvridandepåexempelhar lämnatm.fl. att
företag.offentligamyndigheter och

juli 1992denmellan lverketredovisning harKonkurrensverketsEnligt
klagomålsärendenomkring 200inregistrerat1995och avsersommars

verketdessa harsektorn. Avoffentligaikonkurrens deninförande av
ifrågasattklagomålärendensextiotalderedovisat omavsersom

utred-iinrymmasverketkonkurrensensnedvridning ansettsomav
ochkommunerhar detta berottanmälamaEnligtuppdrag.ningens att

olikadeföljdtillkonkurrensfördelarfåttkommunala företag attav
framhållitfallhar i 43Anmälamaskattefmansiering. atterhållitharsätt

falldessatiotjänster. Iunderprissättningfrågadet varit avsesavavom
Samhallskoncemen.inomföretagklagomålanmälningar eller mot

stödoffentligtdärklagomålsärendenomfattar 14Redovisningen även
anmälningardet gjortsfall harföretag. Ienskildautgått tillhar tre om

gällerdessaanbudskonkurrens. Avvid ettintressekonflikters.k. interna
utformningbidragit tillharförtroendevalda och tjänstemän ettfall avatt

bud förinterntlämnatdesamtidigtförfrågningsunderlag ettsom
städledareanställdkommunaltfall harräkning. Iegenregins ett en

anbudegenregins budsåvälutfonnningen ettdeltagit i son1somav
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avgivits företag där städledararen delägare. I det tredjeett externtav var
fallet ifrågasattes kommunalt företags opartiskhet vid upphandling påett
grund företagets dotterbolag deltagit i upphandlingenatt trots attav
styrelserna i de båda företagen delvis utgjordes Ettav samma personer.
fall avbruten upphandling och två fall skattefinansieradavser avser
marknadsföring information. Här bör tilläggas flera ärendenatt
innehåller konkurrensbegränsande beteende.än ettmer

Av Konkurrensverkets redovisning framgår verket i flertalet deatt av
redovisade ärendena kommit fram till konkurrenslagen olika skälatt av
inte varit tillämplig. Ofta har verksamheten enligt verkets uppfattning
inte varit betrakta företag i KL:s mening. har således inteDetatt som
varit fråga ekonomisk eller kommersiell verksamhet eller så har detom
varit fråga myndighetsutövning, stödgivning eller upphand-om
lingbeställning. fall harI andra den offentliga aktören inte haft en
dominerade ställning den relevanta marknaden enligt konkur-19 §
renslagen. verketNär bedömt KL inte varit tillämplig har vidareatt
konkurrensrättslig analys avbrutits.

Flera de redovisade klagomålsärenden kan likväl sägas utgöraav
indikationer på det förekommer konkurrensproblem det slagatt av som

i kommittédirektiven. Konkurrensverkets hantering klago-anges av
målsärenden underkastad regeringsformens objektivitetskrav ochär
förvaltningslagens regler kommunikation Klagomålom m.m. som
redovisats föreningen Den Nya Välfärdens projekt Konkurrenskom-av
missionen har på påminner myndighetsutretts sättett som om en
fomier för handläggning ärenden. När det gäller klagomålav som

Åkeriföre-redovisats Företagarnas Riksförbund, Industriförbundet,av
ningen m.fl. kan dessa i regel inte lika grundligtsägas att utretts som
de klagomål undersökts Konkurrensverket och Konkurrenskom-som av
missionen.
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Konkurren-8.2 Klagomål redovisatssom av

skommissionen KK,

Riksför-Konkurrensverket KV, Företagarnas
Sverigesbund FR, Industriförbundet IF,

ÅkeriföreningenFastighetsägareförbund SFF,

ÅF m.fl.

och offentliganedanstående bruttolista framgår vilka myndigheterAv
huvudsak gått på och vilkenföretag kritiserats, vad klagomålet i utsom

klagomålet.myndighet eller organisation redovisatsom

Statliga myndigheter
konsulttjänster, ifrågasattArbetsmarknadsverket, försäljning av-

underprissättning, KV
ifrågasattArbetarskyddsstyrelsen, försäljning laboratorietjänster,av-

underprissättning, IF
ñskerilån, ifrågasatt konkur-Fiskeriverket, avslag på ansökan om-

rensstörande stödgivning, KV
FOA, försäljning ifrågasatt underprissättning,laboratorietj änster,av-
IF

sambruk ochFörsvarsmakten, helikoptertransporter, ifrågasatt-
underprissättning, KV
FörsvarsmaktenNorrbottensArméflygbataljon,helikoptertransporter,-
ifrågasatt sambruk underprissättning,och KV

ochakten Sydkustens ifrågasatt sambrukFörsvarsm marinkommando-
underprissättning, KV
FörsvarsmaktenGamisionen Skövde, beställningstrañk med bussi-
ifrågasatt sambruk och underprissättning, KV

organisationskonsulter, ifrågasattKarlstad stift, upphandling av-
underprissättning, Tjänsteförbundet

tillverkade på anstalterKriminalvårdsstyrelsen, försäljning möblerav-
ifrågasatt underprissättning, IF

laboratorietjänster, ifrågasattLantbruksuniversitetet, försäljning av-
underprissättning, IF

ifrågasattLantmäteriverket, försäljning konsulttjänster under-av-
prissättning, KV

kartritningstjänster,Lantmäteriverket, försäljning ochmät-av-
ifrågasatt underprissättning, KV

till kursverksamhetLänsarbetsnämnden i Kopparbergs län, stöd-
Länsarbetsnämn-ifrågasatt konkurrensstörande stödgivning, KV -
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den i Kristianstad, stöd till företag ifrågasatt konkurrens-att starta
störande stödgivning, KV
Postverket, försäljning dagskassehanteringstjänster, ifrågasattav
konkurrensstörande stödgivning, KV
Riksbanken, försäljning dagskassehanteringstjänster, ifrågasattav
konkurrensstörande stödgivning, KV
Skogsvårdsstyrelsen i Lindesberg, försäljning begagnade motorså-av

icke affärsmässiga mål, ifrågasatt underprissättning, FRgar,
Statens Hundskola, ifrågasatt konkurrensstörande stödgivning, KV
Statens lnvandrarverk, stöd till tolkverksamhet i statlig regi ifråga-

konkurrensstörande stödgivning,satt KV
Sveriges Exportråd, återvinning utländsk mervärdeskatt, ifrågasattav
konkurrensstörande stödgivning, KV
Statens järnvägar, BK-Tåg ifrågasatt underprissättning, KV
Umeå universitet, försäljning laboratorietjänster ifrågasattav
underprissättning, IF
Yrkesmedicinska kliniker försäljning laboratorietjänsterav,ifrågasatt underprissättning, IF
Utvecklingsfonden i Dalarna, utbildning ifrågasattstarta- eget
underprissättning, KV
Vattenfall, försäljning konsulttjänster ifrågasatt underprissätt-av
ning, Arkitekt Ingenjörsföretagen
Vägverket, försäljning entreprenadtjänster ifrågasatt under-av

ÅFprissättning,

Statliga företag
Posten, City Mail ifrågasatt underprissättning, KV
Poståkeriema, ifrågasatt konkurrensstörandetransporter stöd-

ÅFgivning,
Samhall, stöd till handikappade l O-tal ärenden på Konkurrensverket
fönstertillverkning, butiker Samhall driver i glesbygd,egna som

drivs i samarbeterestauranger med Accor fransksom restaurang-
kedja, bensinstationsservice, fastighetsskötsel, renhållning och
reparationsarbeten, hemtjänstmatleveranser ifrågasattm.m.
underprissättning, KV och IF fönstertillverkning vid Samhall
Högland
Telia, telekommunikationer, påstådd diskriminering Tele 2 ochav
France Telecom ombalansering priserna ifrågasattgenom av
konkurrensstörande prissättning, KV
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Landsting
avbrutenvårdtjänster,konkurrensutsättningBohuslandstinget, av-

underprissättning, KVupphandling, ifrågasatt
diskriminering privatifrågasattGävleborgs län,Landstinget i av-

patientavgifter, KVdifferentieradeläkarvård -
informationskattefinansieradlän,Landstinget Gävleborgs om-

stöd-konkurrensstörandeifrågasattläkare,landstingsanställda
givning, KV

företagshälsovård tillförsäljningGävleborgs län,Landstinget i av-
underprissättning, KVifrågasattkunder,externa

icketvätteritjänster,försäljninglän,Landstinget i Hallands av-
anläggningstill-undervärderadeavkastningskrav,marknadsmässiga

underprissättning, FRifrågasattgångar,
primärvård,konkurrensutsättninglandsting,Jönköpings läns av-

underprissättning, KVifrågasatt
ifråga-vuxentandvård,skattefinansieradlandsting,Jönköpings läns-

stödgivning, KVresp.konkurrensstörandeunderprissättningsatt
folktandvårdsklini-avknoppadelandsting, stöd tillKronobergs läns-

stödgivning, KVkonkurrensstörandeifrågasattker,
städverksamhetkonkurrensutsättninglandsting,Malmöhus läns av-

anbud,avvecklingskostnader belastadeinom Ystads lasarett, externa
underprissättning FRifrågasatt

sjukvårdstjänster,konkurrensutsättningLandstinget Dalarna, av-
underprissättning, KVifrågasatt

företagshälsovård,försäljninglandsting,Stockholms läns av-
underprissättning, KVifrågasatt

mödravård,konkurrensutsättningStockholms läns landsting, av-
KKkonkurrensutsättning,konkurrensneutralitet vidifrågasatt

förtandhälsoundersökningavgiftsfriVästernorrland,Landstinget i-
underprissättning, KV20-åringar, ifrågasatt

hjärt-lungrädd-kurser iförsäljninglandsting,Västmanlands läns av-
marginalprissättning,prissubventioneratning till starkt p.g.a.

underprissättning,ifrågasatt KK

Landstingsägda företag
underprissättning, KVifrågasattLänia tvätteritjänster,AB,-

djursjukvård,engångsartiklar förförsäljningLänia Material AB, av-
underprissättning, KVifrågasatt

underprissättning,ifrågasatttvätteritjänster,Långseletvätten AB,-
KV



konkurrensproblemen 201KartläggningenKonkurrens i balansSOU 1995:105 av

Kommuner
ekono-konkurrensbegränsningBodens kommun, ifrågasatt genom-
EnergiBodensStiftelsen Hyresbostäder,miskt stöd till vissa företag

m.fl., KV
ifrågasatt konkurrens-till hotellverksamhet,Eksjö kommun, stöd-

stödgivning,störande KV
kommunaltlånevillkor tillstödfönnånligaEskilstuna kommun,-

konkurrensstörande stödgivning, KVbolag, ifrågasatt
bilreparationstjänster till allmän-försäljningEskilstuna kommun, av-

ifrågasatt under-med utbildning invandrare,heten i samband av
prissättning, FR

bostadsstiftelsetill kommunalFärgelanda kommun, tillskott pga.-
SFFkonkurrensstörande stödgivning,hyresförluster, ifrågasatt

brandredskap,servicekommun, försäljning ochFalkenbergs av-
ifrågasatt underprissättning, KV

för djursjukvård,försäljning engångsartiklarGöteborgs kommun, av-
ifrågasatt underprissättning, KV

och sophante-försäljning gaturenhållnings-Göteborgs kommun, av-
underprissättning, KVringstjänster till fastighetsägare, ifrågasatt

tandteknikerverksamhet, ifråga-Göteborgs kommun, överlåtelse av-
stödgivning,konkurrensstörande KVsatt

renhållningstjänster,Göteborgs kommun, konkurrensutsättning av-
underprissättning,avbruten upphandling ifrågasatt IF

ifråga-kommunala bostadsföretag,Göteborgs kommun, borgen för-
SFFkonkurrensstörande stödgivning,satt

kunder,Gävle försäljning företagshälsovård tillkommun, externaav-
ifrågasatt underprissättning, KV

restaurangverksamhet,Hallsbergs kommun, stöd till hotell- och-
ifrågasatt konkurrensstörande stödgivning, KV

vårdtjänster, ifrågasattHelsingborgs stad, konkurrensutsättning av-
intressekonflikt vid anbudskonkurrens, KV

försäljning måltider till företag och privat-Härryda kommun, av-
ifrågasatt underprissättning, KVpersoner,

Jönköpings kommun, stödaktieägartillskott till kommunalt bostads--
stödgivning,företag, ifrågasatt konkurrensstörande KV

bostadsföretagKatrineholms kommun, stöd till kommunalt p.g.a.-
sociala hyresintäkter, ifrågasattmerkostnader och bortfall av
konkurrensstörande stödgivning, SFF
Kiruna upplåtelse lokaler och biträdekommun, avtal avs. av-
friskvårdsföretag, underprissättning,ifrågasatt KV
Lidköpings kommun, hyresförlustgaranti och borgen till kommunalt-

stödgivning, SFFbostadsföretag, ifrågasatt konkurrensstörande
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Linköpings kommun, konkurrensutsättning städtjänster, ifrågasattav-
intressekonflikt vid anbudskonkurrens, KV
Norrköpings kommun, avbruten upphamdling på icke affärsmässiga-
grunder fall,9 KK
Pajala kommun, stöd till hotell- och restaurangverksamhet, ifrågasatt-
konkurrensstörande stödgivning, KV och FR
Sandvikens kommun, möbelrenovering med deltagande personalav-

ingår i ALU-verksamhet, ifrågasatt konkurrensstörandesom
stödgivning
Stenungsungsunds kommun, ifrågasatt missbruk dominerandeav-
ställning styrketränings och solarieverksamhet-
Stockholms stad, skattefinansierad drift utomhus bassängbad,av-
ifrågasatt underprissättning, KV
Stockholms stad, skattefinansierad drift friskvårdsverksamhet,av-
ifrågasatt underprissättning, KV
Stockholms stad, stöd till kommunal drift utomhus bassängbadav-
vattenpasset, ifrågasatt konkurrensstörande stödgivning, KV
Stockholms stad, ekonomiskt stöd vid finansiell leasing och-
utställande köpoption i samband med försäljning StjämTV-av av

ifrågasattAB, konkurrensstörande stödgivning, IFnätet
Stockholms stad, avbruten upphandling, upphandling KOMVUX,av-
FR,
Strömsunds kommun, försäljning laboratorietjänster, ifrågasattav-
underprissättning, KV
Sundsvalls kommun, skatteñnansierad drift friskvårdsverksamlietav-
gym ifrågasattm.m., underprissättning, KV och FR

ÄvenSödertälje kommun Nyköping, ifrågasatt underprissättning- -
återvinning elektronikprodukter, KVav
Tierps kommun, försäljning tvätteritjänster Tierpstvätten,av-
ifrågasatt underprissättning, KV, ochKK IF
Tierps kommun, aktieägartillskott till kommunalt bostadsföretag,-
ifrågasatt konkurrensstörande stödgivning, SFF
Trelleborgs kommun, stödhyresförlustgaranti till kommunalt-
bostadsföretag, ifrågasatt konkurrensstörande stödgivning, KV
Uddevalla kommun, försäljning friskvårdstjänster, ifrågasattav gym,-
underprissättning, KK
Umeå kommun, försäljning städtjänster, ifrågasatt underprissätt-av-
ning, KV
Uppvidinge kommun, stöd till industriella utvecklingstjänster,-
ifrågasatt konkurrensstöming vid stödgivning, KV
Värnamo kommun, försäljning och service brandredskap,av-
ifrågasatt underprissättning, KV Västerås kommun, avtal avs.-
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upplåtelse lokaler och biträde friskvårdsföretag, ifrågasattav
underprissättning, KV
Växjö kommun, konkurrensutsättning sophantering avbrutenav- -
upphandling, ifrågasatt underprissättning, KV
Åmåls kommun, tillskott till kommunal bostadsstiftelse p.g.a.-
hyresförluster, ifrågasatt konkurrensstörande stödgivning, SFF
Åtvidabergs kommun, borgensåtagande till privat kontorsmöbeltill--
verkare, ifrågasatt konkurrenssnedvridande stödgivning, IF
Östersunds kommun, försäljning företagshälsovård till externaav-
kunder, ifrågasatt sambruk och underprissättning, KV
Östersunds kommun, avbruten upphandling på icke affärsmässiga-
skäl, kollektivtrafik och äldreomsorg, KK

Kommunalt ägda företag
AB Dalatrafik, upphandling transporttjänster med buss, ifrågasattav-
intressekonflikt vid anbudskonkurrens, KV
HKAB, Halmstad, projektering, besiktning, projektledning och-
kontroll inom byggbranschen, marginalprissättning, ifrågasatt
underprissättning, FR
Jämtlandsbuss AB, busstransporter, icke-marknadsmässiga av--
kastningskrav ifrågasatt underprissättning, FR

8.3 Typiska fall konkurrensstömingarav

De klagomål redovisas i bruttolistan grupperade medärsom ovan
utgångspunkt från vilken myndighet eller kategori offentligt företagav

klagomålet gäller. Vår bedömning de redovisade klagomålenär attsom
tillräckligt urval för kunna läggas till förgrundrepresenterar ett stort att

systematisk indelning i typiska fall konkurrensstömingar kanen av som
uppkomma det allmänna uppträder producent offentlignär som av
näringsverksamhet respektive utgivare företagsstöd.av

Frågan huruvida problemen kan hanteras inom för gällanderamen
rättsordning analyseras i kapitel 10 under överväganden. Konkurrensa-
nalysen delas in i huvudfrågeställningar:tre

1 Vilka konkurrensstömingar kan uppkomma myndigheter ochnär
offentliga företag säljer på konkurrensutsatta respektive icke
konkurrensutsatta marknader

2 Vilka konkurrensstömingar kan uppkomma myndigheter ochnär
offentliga företag konkurrensutsätter sin verksamhet
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tillupphovföretagsstödetkanVilka konkurrensstömingar3 ge

konflikter mellantypsituationerför dessaGemensamt är atttre
skallvilketkringföretag uppkommeroch privata synsättoffentliga som

produktionskostnader ochrelevantavid bedömningarvägledande avvara
få påkanbeteendenaktörensden offentligavilka effekter som

konkurrensmarknader.

exemplifieras medochtypfall kommenterasskall varjedet följandel
från bruttolistan.klagomål

KONKURRENSSTÖRNINGARTYPFALL AV

säljer tjänsteroffentliga företagmyndigheter ochl När

konkurrensstömingenkanmarknaderickea konkurrensutsatta
potentiellfrånföretagbestå effektivare privatai stängs uteatt en

understigerskattefmansieringpriset till följdmarknad att avgenom
kostnaderna.de genomsnittliga

beståkonkurrensstömingenkanmarknaderb konkurrensutsatta
konkur-de inte kanslås eftersomprivata företageffektivarei utatt

understiger dekorssubventioneringtill följdmed priser, som avrera
marginalprissätt-ellersådan bidrags-kostnaderna. Engenomsnittliga

prissättning.konkurrenssnedvridandei det följandening benämns

fångar endastkonkurrensrâttsliga bemärkelseunderprissättning i sinOffentligAnm: en
till underpris.försäljninginnefatta konkurrensstöranderinga fall kandel deav som

verksamhetsinmyndigheter konkurrensutsätter2 När

får onödigaföretagprivatakonkurrensstömingen bestå ikan att
investeringaroutnyttjadeanbudsräkning ochkostnader för om en

tillSkäletaffärsmässiga grunder.ickeupphandling avbryts av-
bristandekonsekvenspolitiskt ellerbrytandet kan avvara envara

förberedelser.

till företagmyndigheter stöd3 När ger

får stödföretagbestå ikan konkurrensstömingena ettatt ett som
snedvrider konkurrensen.
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videtableringshinderfinansiellakonkurrensstömingen bestå ib kan
enskild barnomsorg,friskolor,bidragsgivning till enskild producent

läkare, tandläkare, sjukgymnasterprivatpraktiserande

uppkommaKonkurrensstörningar kan8.3.1 närsom

tjänsteroffentliga företag säljer påmyndigheter och
markna-icke konkurrensutsatta och konkurrensutsatta

der

verksamhetIcke konkurrensutsatt
offentliga på central,på områden därfinns rad exempelDet organen

tillhandahållanivå i principregional eller lokal är attomensamma
kan karaktäriserasifrågavarande tjänster, dvs. marknaderna som

påmonopol kan grundasmonopol eller monopolliknande. Dessa
enligt följandereglering på särskilda produktionsbetingelsereller

indelning.

renhållning ellerLegala räddningstjänst ocha monopol t.ex.
ochfinansiella monopol bl.a. barn- och äldreomsorg, barn- ung-

sjukvård.domstandvård hälso- ochsamt

i försörjnings-Naturliga och stordriftsfördelarb monopol sam-
sektorerna

ochkännetecknat offentliga näringsverksamhetenDet den somsom
fortvarande i hög grad kännetecknar det offentliga ärengagemanget att

tillhandahållaverksamheterna utsträckning handlari attstor on1
Verksamheternaallmännyttiga anläggningar och service till allmänheten.

finans-ofta sådan karaktär kollektivmonopolartade ellerär är attav
fortbestånd.förutsättning för verksamhetens Inteiering nödvändigär en

det saknatssällan har det offentliga motiveratsengagemanget att enav
naturlig marknad tillgodose fördelnings-eller marknaden inte lyckatsatt
politiska mål.

bestårKonkurrensproblemen i

från potentiell marknad1 effektivare privata företag stängsatt ute en
skalllagstiftaren eller huvudmannen bestämt verksamhetennär att

bedrivas i regi och med anställd personalegen
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2 naturliga monopol med ochatt stordriftsfördelar kan detgörasam-
svårt förena konkurrens med krav på samhällsekonomiskatt
effektivitet.

Konkurrensutsatt verksamhet
I detta fall säljer den offentliga enheten hela eller delar sin produk-av
tion på marknaden., inklusive s.k. uppdragsverksamhet. Somextern
regel sker detta i konkurrens med privata företag ocheller andra
säljande offentliga enheter. Det säljande offentliga företaget kan också
inneha monopolställning på marknaden den där aktuellänen en annan
försäljningen sker. Problemen dessutom olika beroende på detutser om

fråga helt marknadskoppladär eller partiellt marknadskoppladom
näringsverksamhet.

Den helt konkurrensutsatta verksamheten
Den helt marknadskopplade näringsverksamheten riktadär mot en
marknad. Verksamheten i huvudsak uppdragsfmansierad. Oftaär finns
klara vinstm för verksamheten eldistribution, jämvägstrafik, Posten.

Konkurrensstömingen består i l lönsam del subventionerar denatt en
del där försäljningen sker i konkurrens med andra näringsidkare. 2 att
överskottskapacitet säljs på marknaden till priser under marknadspriser
eller till priser inte täckning för samtliga kostnader. Bidrags-som ger
eller marginalprissättning omöjliggör konkurrens från andra företag.

Den partiellt marknadskopplade verksamheten
Den partiellt marknadskopplade näringsverksamheten delvisär
uppdragsfmansierad produktion och försäljning tjänster tillgenom av

köpare.externa

Konkurrensstömingen består bl.a. i uppdragsverksamheten inteatt är
klart åtskild från den anslagsfmansierade produktionen vilket innebär
risk för korssubventionering och dämied prissättning långsiktigten som
inte täckning för de till uppdragsverksamheten hänförliga fasta ochger
rörliga kostnaderna.

Exempel på klagomål från Konkurrensverkets redovisning:
Konkurrensverkets återges i sin ihelhet bilaga 2rapport

Försvarsmakten. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad med hänvisning till principenextern

sambruk framtida helikoptertransporterom
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myndig-ansåg de militärabedömning: KVKonkurrensverkets att
utreda alternativafanns anledningomfattas och detheterna KL attattav

täckerförstå skulle avgiftssättninglösningar. Såvitt kundeKV somen
militäraspecifika för detsådansamtliga kostnader ärutom som

kommaskulleinnebära de civila sjuktransportemaförsvaret attatt
skattefmansierade militärasubventioneras med hjälp resurser.av

under-Armejlygbataljon. IfrågasattFörsvarsmakten Norrbottens
konkurrensmarknadpåanbudsgivningförsäljningprissättning vid extern

helikoptertransportersambrukhänvisning till principenmed om

icke-ingripandebes-bedömning: ansökanaKonkurrensverkets om
utnyttjandevid parallelltfördelning samdriftsvinsterked KV fann att av

omfattassammanhang intehelikoptrar i militära och civila avav
möjligheterhade dock inteförbuden i privata företagenKL. De samma

bordebetonade annénuppnå samdriftsvinster. KVarmén attattsom
skulleoch kostnaderefter förutsättningarprissättningen de somanpassa

företag medi friståendeuppkomma verksamheten bedrevs ettom
underprissättning KVanmälningarnormala lönsamhetskrav. b om

marknaden förinte dominerandekonstaterade flygbataljonenatt var
inteifrågasatt underprissättningSjuktransporter med helikopter, dvs. var

icke-ingripandebeskedåterkallai strid med c hemställanKL. attom
ha varit eliminerakonstaterade flygbataljonens syfte inte kanKV attatt

därefter höja sina priserkonkurrerande företag från marknaden för att
Avgiftsför-konkurrenssituation.de priser skulle gällt vidutöver som en
verksamheti civilordningen och förordningen militär medverkanom

blevkostnaderna. Detförhindrade priserarmén överstegatt ta ut som
domine-aktuellt amién hadedenna bakgrund inte prövamot att enom

rande ställning.

Ifrågasatt under-marinkommando.Försvarsmakten Sydkustens
konkurrensm arknadprissättning vid anbudsgivningförsäljning på extern

med hänvisning till principen sambruk sjötransporterom

bakgrund pågåendebedömning: fann,Konkurrensverkets KV mot av
förhållandenutreda destatliga utredningar inte anledning nämiareatt
prissättningmarinkommandotspåtalats. NO hade tidigare påtalat attsom

principer.borde ansluta till normala marknadsmässiga

lands-och Skaraborgs länsFörsvarsmakten Garnisionen i Skövde
påanbudsgivningförsäljningting. Ifrågasatt underprissättning vid extern
sambrukprincipenkonkurrensmarknad med hänvisning till om
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beställningstrañk med buss och taxi.

Konkurrensverkets bedömning: ansågKV i yttrande till länsstyrelsen
i samband med ansökan trafiktillstånd för gamisionen det fannsattom

påtaglig risk för försäljning inom för sambruk tillatten ramen
subventionerade priser skulle leda till från såväl konkurrens-en som
samhällsekonomisk resursanvändningssynpunkt olycklig utslagning av
icke subventionerade konkurrenter. Landstinget har tillstånd för
taxitrañk och erbjuder med hänvisning till sambruksprincipen person-

mellan olika vårdinrättningar och hemtransport efter avslutattransporter
sjukbesök till kommunen. Dänned konkurrerar landstinget med privata
taxiföretag bl.a färdtjänsttransponerom

Gävle kommun, Gävleborgs läns landsting, Jämtlands läns landsting
Östersundsoch kommun. Ifrågasatt underprissättning vid anbuds-

givningförsäljning på konkurrensmarknad med hänvisning tillextern
principen sambruk företagshälsovårdom

Konkurrensvcrkets bedömning: bedömde företagshälsovårdenKV att
företag i meningKL:s ingen de kommunala enheternaattvar men av

hade dominerande ställning på marknad. därmed inteDetresp. var
aktuellt priserna utgjorde underprissättning i KL:sprövaatt om en
mening.

Stockholms läns landsting. ifrågasatt underprissättning vid anbuds-
givningförsäljning på konkurrensmarknad företagshälsovårdextern

Konkurrensverkets bedömning: Landstinget beslutat efter KV:satt -
frågor erbjuda de tjänster företagshälsovård klagomålet avsåg.som

Stockholms stad. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning-
försäljning på konkurrensmarknad bassängbadextern

Konkurrensverkcts bedömning: tillämplig. StadenKL ansågs ha
dominerande ställning. Men prissättningen dock inte oförenlig medvar
KL. skälEtt syftet inte varit konkurrera andra bad. KVatt att utvar
framförde det viktigt kommunala måstestöd tillgängligaäratt att vara
för alla företag verkar utifrån likartade förutsättningar.som

Sundsvalls kommun. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad friskvårdextern
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friskvård och work-outKonkurrensverkets bedömning: gym var
företag i ställning. Därför ansågs denKL:s mening. dominerande
ifrågasatta Enligtunderprissättningen inte i strid KL.motvara an-

låga kommunanställda ochmälaren priserna allmänt och desättvar
arbetslösa borde alla företagfick % rabatt på priserna. Enligt KV25

driver och work-outverksamhet under likartade förutsättningarsom gym-
omfattas rabattsystemet.av

Stockholms stad. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad friskvårdextern

bedömning: Enligt inte kommunenKonkurrensverkets KV var
dominerande aktör på marknaden för friskvårdsverksamhet gym
work-out dvs. detta fall fråga missbruk domine-, det intei var om av
rande ställning enligt Enligt det olämpligt från konkurrens-KL. KV var
synpunkt staden enbart stödjer friskvårdsverksamhet drivs iatt som
stadens regi.

Umeå kommun. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad städverksamhetextern

Konkurrensverkets bedömning: tydde på kommunensInget attsom
städenhet hade dominerande ställning på den relevanta marknaden.en
Enligt anmälarens uppgift konkur-understeg det kommunala anbudet

relativt mycket.rentemas

kommun och Ifrågasatt under-Värnamo Falkenbergs kommun.
prissättning vid anbudsgivning försäljning på konkurrensmar-extern
knad försäljning och service brandredskapav

Konkurrensverkets bedömning: Varken kommun ellerVärnamo
Falkenbergs kommun kunde ha dominerande ställning på densägas
relevanta marknaden. Därför prövades inte prissättningen enligt KL.

ansågVerket det allvarligt från konkurrenssynpunkt kommuner-attvara
utnyttjade sin myndighetsroll sälja och tjänster i konkurrensattna varor

privata företag.med

Strömsunds kommun. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad laboratorieverksamhet iextern
kommunalt bolag

Konkurrensverkets bedömning: laboratorium hade inteKommunens
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under-Ifrågasattmarknaden.relevantaställning på dendominerande
missbrukförbudKL:somfattades därförprissättning mot avav

krävaskundevadframfördedominerande ställning. KV avsom
konkurrens-förförutsättningarbättreför det skullekommunen att ges

kontinuerliga tillskott.särredovisning,marknadenneutralitet på

anbuds-underprissättning vidIfrågasattVästernorrland.Landstinget i
vuxentandvårdkonkurrensmarknadförsäljning pågivning extern

till allaerbjudandeFolktandvårdensbedömning:Konkurrensverkets
eftersomstred inte KLtandhälsoundersökninggratisZO-åringar motom

tandhälso-gratisockså erbjödprivattandläkarnahälftenungefär av
motivlandstingetseftersompåpekadeundersökning. KV attatt var

skattemedel borde 20-finansierades medoch dettafrämja tandhälsan
företag.eller privatfolktandvårdenväljaåringarna givits frihet ettatt

Örebro kommunGöteborgsSörmland ochlandstinget iläns landsting,
påanbudsgivningförsäljningunderprissättning vidIfrågasatt extern

djursjukvårdengångsartiklar förkonkurrensmarknad försäljning av

Material somLänia ABbedömning: ägsKonkurrensverkets av
Örebro länsi sinSörmland och Länia ABlandstinget i ägstur avsom

sjukvårdsförvaltning hade inteoch Göteborgs kommunslandsting
underprissättningoch fråganställning på marknadendominerande om

på denpekadeenligt KVaktuell KL.därmed inte prövaattvar
kommunala företagkan följasnedvridning konkurrensen attavsomav

på konkurrensmarknader.agerar

Örebro anbudsgivningl-underprissättning vidIfrågasattläns landsting.
utförskonkurrensmarknad tvätteritjänsterpåförsäljning extern avsom

Länialandstingsägda AB

ingick inte iundersökningbedömning: KV:sIKonkurrensverkets
förekommitmeningunderprissättning i KL:sförsta hand prövaatt om

hadeansåg Läniadeltagit.anbudstävlingar där Länia KVvid ettatt
konkurrensfördelarLänia haderedovisningssystemgodtagbart attmen
beställningar fråndelen utgjordeseftersom intäkterna till större av

landstinget.gjortsinte hadenågon upphandlinglandstinget och att av
ochicke konkurrensutsattkorssubventionering mellanförRisk fanns

verksamhet.konkurrensutsatt
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Landstinget i Västernorrland. Ifrågasatt underprissättning vid anbuds-
givning försäljning på konkurrensmarknad tvätteritjänsterextern som
utförs det landstingsägda Långseletvätten ABav

Konkurrensverkets bedömning: KV ansåg Långseletvätten hadeatt
klara konkurrensfördelar landstinget inte hade ställt någotattp.g.a.
långsiktigt avkastningskrav och landstinget slutit IO-årigt avtalatt ett
med företaget löpte 1999. Företagets kostnadsredovisningutsom
motsvarade högt ställda krav på kostnadsfördelning ändå intemen var
tillräckligt för fastställa graden kostnadstäckning för tvätteritjän-att av

utfördes två hotellster som .

Tierps kommun. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad tvätteritjänsterextern

Konkurrensverkets bedömning: Kommunen inte dominerande påvar
marknaden. Det dänned inte aktuellt prissättningenprövaattvar om var
i strid med 19 § KL. KV ansåg tvätteriverksamheten priser grundatsatt
på bristfälliga kalkyler. Det fanns påtaglig risk for priserna bestäm-att
des tillräcklig kännedom kostnaderna förutan tvätten.om

Härryda kommun Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad måltidsverksamhetextern som
utförs det kommunägda Måltidsbolaget Härryda Måltidsservice ABav

Konkurrensverkets bedömning: KV fann måltidsbolagets priseratt
inte kunde underprissättning i KL:s mening. framhöllKVanses vara en

avtal mellan kommunen och bolagetatt medfördeett bolaget hadeatt
konkurrensfördel jämfört med andra konkurrerande företag. Upp-en

handling hade inte ägt rum.

Arbetsmarknadsverket. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad konsulttjänsterextern

Konkurrensverkets bedömning: i strid med då konsulttjän-KL
stverksamheten inte bedömdes ha dominerande ställning markna-en
den.

Utvecklingsfonden iDaIarna. Ifrågasatt underprissättning vid anbuds-
givning försäljning på konkurrensmarknad startaextem eget ut-
bildning
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enligt gamla KL.bedömtbedömning: FalletKonkurrensverkets
tycktekostnaderna. KVfaktiskaundersteg deFondens anbudspris att

konkurrenssynpunktotillfredsställandemed statsbidragsystemet urvar
till dedirektsubventionen riktadesvaritoch det bättreatt somom

genomgår utbildningen.

anbudsgivningunderprissättning vidLantmäteriverket. Ifrågasatt
kartritningstjänsterocharknad mät-försäljning på konkurrensmextern

uppgifternainteverifieradebedömning: Enligt KVKonkurrensverkets
mening.underprissättning i KL:sutgjordetillämpade priseri ärendet att

verksam-medbedrevs integreratEftersom uppdragsverksamheten annan
verksamhet fickanslagsfmansieraddock påtaglig risk förhet fanns att

uttalade det fannsverksamhet. KVsubventionera konkurrensutsatt att
snedvridas och LMV:sskulleför konkurrensenpåtaglig risk attatt

organisation borde ändras.

vid anbudsgivningunderprissättningRiksbanken. IfrågasattochPosten
dagskassehanteringkonkurrensmarknadförsäljning på extern

förnågot beläggbedömning: fann inteKVKonkurrensverkets
orsakbidragandeframfördemening.underprissättning i KL:s KV att en

de hadepriserkunde hålla lägretill och RiksbankenPosten attatt var
privatbankema.lägre säkerhetskrav än

uppkommakanKonkurrensstömingar8.3.2 närsom
företag konkurrensutsättermyndigheter och offentliga

egenregiverksamhet

kostnaderfår onödigaprivata företagKonkurrensstömingen består i att
upphandlinginvesteringaroutnyttjadeför anbudsräkning och om en

avbrytandet kanSkälet tillicke affärsmässiga grunder.avbryts vara
Förfarandetförberedelser.konsekvens bristandepolitiskt eller vara en av

samhällsekonmiskadämiedutebliven tillväxt ochkan leda tilläven
förluster.

konkurrensnezztralitetBristande
verksamhetenkonkurrensutsättamyndighet kan väljaEn ettatt genom

direkt marknadstest.
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upphandlingsärendenhandläggningen dessaKritik har riktats mot att av
från fall därkonkurrensneutralitet.i många fall brustit i Bortsett

hävdatspolitiska skäl har det bl.a.upphandlingsprocessen avbrutits av
ofta intekalkylering interna budprinciper för utfomming ochatt av

vidare gjortsanbud infordras. harklargörs i samband med Detatt
på olika slagofta för tonviktgällande anbudsprövningar lägger storatt

samtidigtdet anbudet skulle vinnaavvecklingskostnader externaav om
förkostnader kostnaderegenregins samtliga t.ex. gemensamsom

omfattning. Någonkommunadministration beaktas i tillräcklig
budet.riskpremie kalkyleras aldrig in i det interna

och kalkyleringAvsaknad enhetliga för redovisningprinciper internav
budinternaav

och kalkyle-principer för intern redovisningAvsaknaden enhetligaav
egenreginsring interna bud kan korrekt information omav som ge

och särkostnaderdirekta och indirekta kostnader samkostnadersamt om
systematiska felbe-innebär risk förvid val anbudexterna en enav

dömningar.

budetsVid anbudsprövningen undervärdering detl görs externaen av
till föreller intembudets och särkostnader vilket leder att ettsam-

kan snedvrida konkurren-myndigheten dyrare alternativ väljs. Detta
felkalkylkeringenanbudsgivare. Omtill nackdel för externasen

anbudsgivareberor borde ha belastatspå kostnader externaatt som
avvecklingskostnader, kan valetinte medtagits, externt.ex. av

myndigheten negativtutförare i kortsiktigt perspektiv förettett ge
totalekonomiskt utfall.

Riskerna för kan emellertid reduceras bl.a.undervärdering attgenom
upphandlingen ellerbeställaren alltid, regin deltar ioavsett om egen

egenregienhetens kostnader.ej, referenskalkylupprättar överen
affärsmässigaReferenskalkylens syfte underlag förär att ge

verksamhetbedömningar och skall befintligavse

vid konkur-Oklar ansvarsfördelning mellan beställare och utförare2
jävssituationer. Detrensutsättning kan medföra olikaäven typer av

utformningenförekommer deltagit iatt avpersoner somsamma
bud.förfrågningsunderlaget deltar i utfomming interntäven ettav

Stockholms Stads anvisningar den juni för upprättande14 1994 avav
intraprenadkalkyl.konkurrensneutral
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Om myndigheten har traditionell organisation kan det ävenen
förekomma myndighetens chef för såväl beslutatt svarar om
upphandling för avgivande myndighetens interna bud.som av

Indirekt marknadstesl
Marknadstestet kan ske indirekt, dvs. anbud infordras endast frånäven

anbudsgivare. upphandlandeDen enheten förutsätts i detta fallexterna
avsluta upphandlingen och utnyttja offerter i syfte stämmaexterna att

den inre effektiviteten hos utförarenheter.av egna

1 Den upphandlande enheten kan komma onormalt lågtatt anta ett
anbud och härigenom medverka till underprissättning.typen av
Enligt LOU måste myndighet förkastar lågtett extremten som
anbud oseriöst begära förklaring från anbudsgivaren.som en
Enligt upphandlingsreglerEU:s finns det ingen formell skyldighet för

myndighet erhåller anbud onormalt lågtett är atten som som
undersöka hur detta anbud kalkylerats. finnsDäremotnärmare

motsvarande krav i LOU myndighet har förattsom om en som
avsikt avfärda ononnalt lågt anbud oseriöst först måsteatt ett som
tillskriva berört företag och be skriftlig förklaring. Fråganom en om

utvidgad undersökningsplikt för närvarande kommis-övervägsen av
sionen och beslut inom inte allt för avlägsen framtid.väntasett en

2 felaktigEn värdering egenregienhetens effektivitet kan resulteraav
i situation där samtliga anbud visar sig dyrareexterna etten vara
alternativ fortsätta driften i regi. Ett vinstmaximerandeän att egen
företaget deltar i anbudstävlingen kommer offerera det prisattsom

på marginalen understiger dess konkurrent, dvs.värsta strävasom
efter lägga sig precis under det för beställama fönn ånligasteatt näst
anbudet. Om företaget inför anbudsgivningen utnyttjat information
från myndighetens offentliga kostnadsbudget kan offereradedet
priset mycket väl sammanfalla eller till och med överskrida dessa
kostnader.

Klagomål redovisats Konkurrensverketsom av

Jönköpings läns landsting. Ifrågasatt underprissättning vid upphandling
sjukvård

Konkurrensverkets bedömning: Vårdcentralens pris motsvarade
knappt lönekostnader och kostnader för lokaler och administration.
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Förfrågningsunderlaget oklart. uppgift vilka lokaler skulleom som
användas uppgift vad avsågs med totalkostnad. möjligt attsom
korrekt särredovisa den verksamheten.egna

Landstinget Dalarna. Ifrågasatt underprissättning vid upphandling
sjukvård

Konkurrensverkets bedömning: inte tillämpligKL då landstinget sini
upphandlarroll kunde företag. Saknades klar konkurrens-anses vara
strategi. Värderingsgrunder angivna. Spelreglema ändrades efter hand.
Interna priser i enskilda fall underskattade med drygt 40 procent.
Ärendet ett exempel på hur landstingens roll både finansiärär ochsom
producent sjukvård i konkurrens med privata företag har inbyggdav en
intressekonflikt.

Göteborgs kommun. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensm arknad gaturenhållning-och sophante-extern
ring

Konkurrensverkets bedömning: Kommunen hade dominerandeen
ställning marknaden bedömdeKV de berörda anbudsprisemaattmen

de genomsnittliga rörligaöversteg kostnaderna. kundeDet inte visas att
prissättningen led i plan eller hade till syfte eliminera ellerett attvar en
försvåra marknadsinträdet för konkurrent. Därför ansågs prissätt-en
ningen inte missbruk dominerande ställning.utgöra av

Växjö kommun. Ifrågasatt underprissättning vid anbudsgivning
försäljning på konkurrensmarknad sophanteringextern

Konkurrensverkets bedömning: Inga synpunkter kommunens
upphandlingsförfarande. Att egenregins interna bud billigare kundevar
enligt kommunen bero på den kommunala självkostnadsprineipen lågatt
till grund för det interna budet och detta inte omfattade vinst-att en
marginal. KV noterade sophanteringen delvis skattesubventione-att var
rad risken för korssubventionering hade begränsatsattmen genom
särredovisning kostnaderna för renhållningen sophanteringen.av

Helsingborgs ifrågasattstad. intressekonflikt vid anbudsutvärdering och
val mellan egenregi och entreprenad vårdtjänster

Konkurrensverkets bedömning: fann inteKV stöd för något enskiltatt
företag skulle ha från konkurrenssynpunkt. KV framförde viktengynnats
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anslutning till upphandling.utarbeta bättre beslutsrutiner iattav

anbudsutvärderingLinköpings kommun. Ifrågasatt intressekonflikt vid
och val mellan egenregi och entreprenad städtjänster

kommunenKonkurrensverkets bedömning: tillämpligKL attp.g.a.
effektivi-företag. Enligt utnyttjades inte möjligheterna tillKVvar en

Påtaglig risk förtetsfrämjande anbudskonkurrens på godtagbart sätt.ett
anbudsgivareatt gynnats.en

och valDalatrafik. Ifrågasatt intressekonflikt vid anbudsutvärderingAB
mellan och med bussegenregi entreprenad transporttjänster

bedömning: framförde det vidKonkurrensverkets KV att enom
tillupphandling anbud från dotterbolagmoderbolagett ettav ges

i moderbo-moderbolaget och styrelsemedlemmama delvis desammaär
från konkurrens-laget och dotterbolaget kan detta få oönskade effekter

synpunkt vid anbudstävling och anbudsgivare.val av

Bohuslandstinget. anbudsutvärdering ochIfrågasatt intressekonflikt vid
val mellan egenregi och vårdtjänsterentreprenad

bedömning: saknades klar konkurrensstra-Konkurrensverkets Det en
tegi. klargjordes i förväg hur anbuden skulle kommaDet inte att

gång.utvärderas. Förutsättningarna ändrades under upphandlingens KV
konstaterade skulle det möjligt fördet saknades lagregler göraatt som

privat vårdgivare få kommunal egen-regi enhet.rättatt moten en

Företagsstöd8.3.3

EG:s gårEnligt definition statsstöd omfattas i princip allt stöd son1
från offentliga till enskilda eller företag begreppet. Detavorgan
innebär, myndig-teoretiskt, den offentliga medelsfördelning tillrent att
heterna, investeringar i sjukhus eller bamstugor kan blivägar, etc.
föremål för prövning enligt statsstödsreglema under förutsättning att
stödet har samhandelseYekt. Generella individinriktade stöd inom ramen
för socialförsäkringama arbetslöshets- och arbets-sjukförsäkringen,
skadeförsäkringen faller utanför statsstödsbegreppet.däremot

Genom myndigheter kanbeslut stöd i regel sker hos flera olikaatt om
vissa samordningsproblem särskilt stöd lämnas iuppkomma, om en
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faktorerMotverkandeutspridda landet.med få företagbransch äröver
offentlighetsprincipentrögheten i beslutsprocessenden relativa samt att

indet viktigtVidareförfarande.bidrar till sättaär atttransparentett
ekonomiskochutvecklingmålsättningensitt sammanhang därstödet i är
och endastutvecklingspotentialSatsningar i företag medtillväxt. görs

räddningsaktioner.genomförsi undantagsfall

förordningenihar sinArbetsmarknadsdepartementet översyn av
skrivningarinförtföretagsstödregionalpolitiskt1990:642 somom

tillmed hänsynblandfastslår bidrag skall beslutasuttryckligen annatatt
verksamheten skalldärpå marknadkonkurrensförhållandena den

tidigare.skettpraktikenöverväganden har dock ibedrivas. Sådana även
inteföretagdelägande i privatakommunaltHuvudregeln är att

förenligt med dendetta inte bedömsbl.a. föraccepteras, att vara
aktualiseraskanunderstödsinsatserkompetensen.kommunala Temporära

ocharbetsgivarendominerandeföretag denberört ortenär enom
tvåsysselsättningsproblem. Defömiodas skapa allvarligakonkurs kan

industrilokaler ochtillgäller stödfrån nämnda huvudregelundantagen
turistanläggningar.

villnågonföretag eller tillOm bidraget till visst starta ettett somges
detpå marknadenförorsaka störningarkan bidragetprivat företag om

något eller några företagbara är som gynnas.

Konkurrensstömingama kan bestå i

företagstödj asubventionerafattar beslut1 Myndigheten ett egetattom
affärsmässigt.drivsverksamheten integår med förlust attp.g.asom

genomsnittliga totalapriser under deföretag kan därmedDetta sätta
privata företag,Konkurrerandeför verksamheten.kostnaderna som

får inteoffentliga företagen,priser deinte kan hålla högre än
obestånd ochpåoch riskerar kommatäckning för sina kostnader att

från marknaden.trädaytterst ut

företagprivatastödj asubventioneraMyndigheten fattar beslut2 attom
sysselsättningenupprätthålladärigenominom visst område förett att

påtill alla företagsubventionen inteområdet. Om stödetinom ges
deförutsättningar kanmarknaden harden relevanta sammasom

företagsig defå svårt hävdaföretag inte får stöd motatt somsom
stödföretag fårbörfår stöd. Här över-nämnas ettatt ett somom

områdevisstfinnas inomnackdelar det innebärstiger de ettattsom
samhälls-och därmedkonkurrenssnedvridningarkan detta leda till
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ekonomiska förluster.

3 Myndigheten lämnar individinriktat stöd endast kommer vissasom
näringsidkare till del på den relevanta marknaden starta bidrageget
etc. De företag redan finns på marknaden kan få svårt attsom
konkurrera med den marknadsaktören.nya

4 Myndigheten bidrag till enskild näringsverksamhet, t.ex. ettger
personalkooperativ inom bamomsorgen. Trots det frågaäratt om en
tjänst utförs för kommunens räkning upphandlas inte tjänsten isom
konkurrens. Andra företag skulle kunna utföra tjänsten får intesom
någon chans lämna konkurrerande anbud. kan innebäraDettaatt ett

form underprissättning onödigt höga kostnader föratten av genom
bidragsmodellen undervärderas.

Exempel från Konkurrensverkets redovisning

Kiruna kommun och Västerås kommun. Ifrågasatt underprissättning vid
anbudsgivning försäljning på konkurrensmarknad friskvårdextern

Konku rrensverkets bedömning: Det privata friskvârdsföretaget Medic
Kumla AB Medic samarbete med kommunen påverkade marknaden

med hänsyn till övergångsbestämmelserna prövades inte avtaletmen
utifrån KL. KV framförde kommunen borde ha beaktat konkurrens-att
snedvridande effekter kommunalt gick påett ut attav engagemang som
kommunen hyr lokal i simhallen och ställer personal till för-ut en
fogande Medic bygger lokalen och ställer utrustning. KVmot att utom
framhöll subventionering kunde undvikas kostnaderna föratt en om
verksamheten klart framgick kommunens redovisning. KirunafalletIav
tycks KL varit tillämplig på verksamheten avtalet medprövatsmen
hänsyn till möjligheter för företagen ändra avtalet. VästeråsfalletIatt
hade kommunen inte dominerande ställning på relevant marknad.en

Länsarbetsnämnden i Kopparbergs län LAN. Ifrågasatt konkurrens-
snedvridning vid stödgivning stöd till kursverksamhet för småföre-
tagare

Konkurrensverkets bedömning: Offentliga aktörer stöd iärsom ger
denna funktion normalt inte företag i KL:s mening. ansågKV dock att
konkurrensen på utbildningsmarknaden kunde snedvridas stödetom som
i detta fall enbart lämnades till intresseorganisation som överfördeen
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till helägt dotterbolag. LAN borde med hänsyn till deettpengarna
regler LAN:s bidragsgivning analyserat effekterna på konkurrensen.som

Länsarbetsnämnden i Kristianstads län. Ifrågasatt konkurrenssned-
vridning vid stödgivning stöd till företagatt starta

Konkurrensverkets bedömning: ansåg eftersomKV det redanatt
fanns etablerad handlare på med invånare400ort ett starta-en en var
eget-stöd köpman på denna förenligt med lönsamhetskravetortsom
i förordningen 1984:523 försöksverksamhet med bidrag tillom
arbetslösa näringsverksamhet. Om näringsidkarestartarsom egen en
tvingades lägga ned sin verksamhet därför fått statligaatt en annan
bidrag kunde agerandet ifrågasättas konkurrenssynpunkt.ur

Uppvidinge kommun. Ifrågasatt konkurrenssnedvridning vid
stödgivning tillstöd industriella utvecklingstjänstcr

Konkurrensverkets bedömning: planerade kommunalaDet utveck-
lingsbolagets verksamhet initialt skulle finansieras med offentligasom
medel skulle kunna slå privata konsultbolag från marknaden eftersomut
de kommunala utvecklingskonsultema inte skulle betalt för sinata
insatser. Stödet olämpligt från konkurrenssynpunkt.var

Stockholms stad. ifrågasatt konkurrenssnedvridning vid stödgivning
stöd till utomhus bassängbad

Konkurrensverkets bedömning: KV ansåg kommunens agerandeatt
inte i strid med KL. KV ansåg viktigtdet med hänsyn tillärattvar
konkurrensneutrala villkor på marknaden kommunala stöd till olikaatt
aktiviteter för invånarna måste tillgängliga för alla företag undervara
likartade förutsättningar. Kommunen hade något syfte konkurreraatt

konkurrent.ut en

Hallsbergs kommun. Ifrågasatt konkurrenssnedvridning vid stödgivning
stöd till hotell-och restaurangverksamhet subventionerad hyragenom

Konkurrensverkets bedömning: Enligt KV det i princip ofrånkom-var
ligt den kommunala stödgivningen ledde till Stinsenatt att gavs
möjligheter lägre priser andra hotell- och konferensföretagsättaatt än
i Hallsberg med omnejd. Olämpligt kommunen det aktuellaatt genom
hyresavtalet subventionerade Stinsen.
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stödgivning stödkonkurrenssnedvridning vidPajala kommun Ifrågasatt
Folketsvia driftbidrag till Hus-hotell-och restaurangverksamhettill

förening

imarknadshyranbedömning: beräknadeKVKonkurrensverkets att
faktiskaoch år denPajala uppgick till kr kvadratmeter200 samt attper

arrendatomtillkvadratmeter och år. Stödethyran 157 krvar per
inteoch år. fannuppgick alltså kronor kvadratmeter KVtill 43 per

normalt inteuttalade dock detgrund för åtgärder enligt KL. KV äratt
verksamhet. Lokaluthyr-kommersiellönskvärt kommuner stödjeratt

anbudsinfordran.ningen borde ha föregåtts öppenav en

stödgivning stödkonkurrenssnedvridning vidEksjö Ifrågasattkommun
till hotellverksamhet

hotellet omfattadesbedömning: Stödgivningen tillKonkurrensverkets
undvika med skatteme-inte påpekade kommuner börKL. KV attattav

konkurrensmarkna-ekonomisk kommersiell verksamhetdel stödja
der.

konkurrenssnedvridning vid stödgivningTrelleborgs kommun. Ifrågasatt
hyresförlustgaranti till kommunalt bostadsföretagstöd

intebedömning: framförde KLKonkurrensverkcts KV att var
Bostadsutskottettillämplig noterade uttalanden gjordesoch de avsom

fårframhölls deti betänkandet 199293:BoU där det19 att varaanses
och stödja kommunalakompetensenligt för kommun skapa, drivaatten

konkurrenssnedvridning till följdbostadsförctag. framhöll risken förKV
särskilt istödgivninghyresförlustgaranti eller andra former avav en -

utsträckning bestämsdetta fall då hyran i det totala beståndet i stor
kommunalapå deutifrån allmännyttans kostnader. pekadeKV även

bostadsförsörjningen.företagens sociala föransvar

vid stödgivningJönköpings kommun. Ifrågasatt konkurrenssnedvridning
bostadsföretagstöd aktieägartillskott till kommunalt

konstaterade intebedömning: KLKonkurrensverkcts KV att var
frågeställningar ilikartadetillämplig. Hänvisade till KV behandlatatt

tidigare beslut.

vid stödgivningEskilstuna kommun. Ifrågasatt konkurrenssnedvridning
bolagstöd förmånliga lånevillkor till eget
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bedömning: Utlåningen kunde inteKonkurrensverkets ettanses vara
konkurrensbegränsande varför tillämplig.beteende i mening KLKL:s

kunde fåKV pekade på det förhållandet det kommunala bolagetattatt
förmånligare lånevillkor och i övrigt hadesina konkurrenter ävenän

företagsstruktur ochmindre risktagande kunde verka negativt på
effektivitet på berörda marknader.

Statens invandrarverk. konkurrenssnedvridning vid stöd-Ifrågasatt
givning tolkverksamhet registöd till i statlig

Statensbedömning: kunde konstateraKonkurrensverkets KV att
invandrarverk inte agerade i företagarroll beslutadenär attmanen
inrätta därför inte tillämplig.kompetenscetrum i regi. KLett egen var

betonade vikten verksamheten vid kompetenscentrum hållsKV attav
organisatoriskt och redovisningsmässigt klart åtskild från övrig
verksamhet.

Jönköpings läns vidlandsting Ifrågasatt konkurrenssnedvridning
stödgivning subventionering vuxentandvårdav

Konku bedömning: framhöll skattesubventioneringrrensverkets KV att
folktandvård kunde innebära underprissättning i mening.KL:sav

Vuxentandvårdens priser dock statlig tandvårdstaxaregleras genom en
och eventuell underprissättning blev inte aktuell KV framhöllpröva.att

förutsättning villkor påför uppnå konkurrensneutralaatt atten
tandvårdsmarknaden folktandvårdens olika verksamheterär äratt
redovisningsmässigt och organisatoriskt klart åtskilda.

Göteborgs kommun. Ifrågasatt konkurrenssnedvridning vid stödgivning
subventionering avknoppad privat tandteknikerverksamhetav

Konkurrensverkets ansåg upphand-bedömning: i rollenKV att som
lare tandtekniska tjänster kommunen inte företag i mening.KL:sav var

sin egenskapI uthyrare lokaler dock kommunen företag iettav av var
KL:s mening. Avsiktskriteriet uppfyllt vilket medfördedock intevar

de subventionerade hyresprisema inte strid medi KL.att var
Utförsäljningen den tandtekniska verksamheten hade gjorts utan attav
andra presumtiva köpare fått lämna anbud. Kommunen storagav
ekonomiska fördelar till det privata tandteknikerföretaget. Kommunens
agerande kunde inte önskvärda principermedöverensstämmaanses om
tillvaratagande och erhålla förmånligautnyttjande konkurrens för attav
inköpsvillkor. Förfarandet kunde också försvåra för andra företag att
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marknad.effektivt konkurrera på denna

konkurrenssnedvridning vidIfrågasattlandsting.Kronobergs läns
tandvårdsföretagsubventioneringochstödgivning stöd till av

landstingsägdaoch detbedömning: LandstingetKonkurrensverkets
sin rollmening. Iiroll inte företag KL:si sin stödgivandebolaget var
bolagetoch utrustningför lokalersubventionerutgivare varavsom

uppfyllt.avsiktskriteriet intes.k.här detföretag enligt KL men var

tillöverlämnatsverketsKonkurrensverket har efter ut-rapportatt
de konkur-ärendentiotalredovisat ytterligareredningen rörett som

ärenden förändrarkommittédirektiven. Dessairensproblem som anges
därför inte ioch återgesgjortanalys verketdock inte den som

betänkandet.

analysKonkurrensverkets8.4 av

klagomålsärendena

erfarenheterför sinaredogjortKonkurrensverket har på vårt uppdrag av
branscherochområdenklagomålsärenden. Deredovisade somovan

följande:klagomålsärendenKonkurrensverketsberörs i ärrapport om
brandredskapfastighetsförvaltning,bostadsmarknaden inklusive

ochfriskvård främstdagskassehantering,inklusive service, gym
hotell, vissgaturenhållning,företagshälsovård,work-outverksamhet,

ochlokaluthyming,konsulttjänster,laboratorieverksamhet, vissa mät-
Sjukvårdsartiklar,primärvård,måltidsverksamhet,kartritningstjänster,

buss, båt,tolktjänster,sophämtning, städning, tandvård, transporter
mervärdesskatteområdettjänster påtaxi, tvätteriverksamhet,helikopter,

och äldreomsorg.

klagomålen.följande analysKonkurrensverket gör av

ingripaförkan oftast inte användasKonkurrenslagen1 motatt
aktualiserade konkurrensproblem.

kostnadsredovisning tillofta inte sinOffentliga aktörer har2 anpassat
konkurrenssituation.ivad krävssom en

förutsättningarelleroklart vilka regleri vissa avseenden3 Det är s0n1
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gäller offentliga aktörer dels konkurrerar med andra företag, delsnär
stöd till enskilda företag.ger

4 Införande konkurrens i offentlig sektor har ibland utmärktsav av
otillräckliga förberedelser och kunskaper konkurrenslösningar.om

5 Antalet anmälningar sannolikt få jämfört med omfattningenär av
konkurrensproblemet med skattesubventioner och konkurrens rörsom
offentliga aktörer.

Tillämpning konkurrenslagen KLav
Enligt Konkurrensverket viktigt skäl varför inteKL varitär ett
tillämplig på de aktuella konkurrensproblemen myndighetersatt
ifrågasatta beslut eller agerande inte varit led i företagarroll,ett en
vilket huvudforutsättning för tillämpaär KL. gällerDet vidatt t.ex.en
myndigheters stödgivning till enskilda företag. Nonnalt inte hellerär
myndigheter företag i KL:s mening i funktionen upphandlaresom av

och tjänster tillhandahålls invånarna och där upphandlingenvaror som
inte i företagarroll.görs en

Detsamma gäller statliga myndigheter, kommuner och landstingnär och
deras bolag konkurrensutsätter verksamhet anbudstävlan däregen genom
egenregienheten deltar med anbud. Om egenregienhetenför-eget
valtningens anbudspris intempris inte täcker verksamhetens kostnader
kan ifrågasatt underprissättning falla utanför KL:s tillämp-en anses
ningsområde. skälEtt förvaltningen tillhör juridiskaär att samma person

den offentliga aktören för upphandlingen och valetgörsom som svarar
anbudsgivare. Egenregienhetens anbud kan med hänsyn härtillav

likställt med interna inköpsvillkor.närmast anses

Verket i princip likartat problem också kan förknippas medatt ettanser
lagen offentlig upphandling. Denna lag omfattar köp mellan tvåom
juridiska Således kan myndighetens köp från egenregienhetpersoner.
efter anbudstävlan inte omfattas LOU och köpet skulleen anses av
därmed inte kunna enligt denna lag. Kommunalt köp frånprövas egen
förvaltning nämligen ekonomisk transaktion inom juridiskaär en samma

vilket inte kan upphandling i LOU:s mening.person, anses vara en
Verket därför företag efter kommunal anbudstävlanattanser som en
förfördelats i förhållande till kommunenslandstingets förvaltningegen
har små eller egentligen inga möjligheter få rättelse med stödatt av
LOU. Detta förfarande offentlig aktör innebär i praktiken avbrutenav
upphandlinganbudstävling. Sådant förfarande kan heller inte i princip
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upphandlingsbeteende. Konkurren-otillbörligtenligt lagenprövas om
detframförtförslagetremissyttrande ärsverket har i attöverett

i departementspro-förslagetkonkurrenssynpunktfrånangeläget att
1994:83bud Dsoch internaupphandlingarAvbrutnamemorian

genomförs.

tvåunderprissättning detifrågasattvidhar varit tillämplig ärNär KL
Konkurrensverket bedömtbidragit tilli de flesta fallskäl attattsom

skälet denförstai strid med KL. Detinte varit ärprissättningen att
relevantapå dendominerandeinte bedömtsoffentliga aktören vara

utanförfallit KL:ssåledesunderprissättning harmarknaden. Ifrågasatt
konkurrenterslåsyftetsyftetandra skäletförbud. Det utattär attatt
förekomstenharbeläggas. Härkunnatprisreduktion inte hargenom en

också svårtdetroll. Oftastcentralvinstmotivkommersiellt ärett enav
underprissätteroffentliga aktörertillvinstmotivkoppla sådant attettatt

sin verksamhet.

sektoroffentligiredovisningssystemenframhållsdess skälUtöver att
konkurrenssituation.ikrävstill vadharofta inte anpassats ensom

klarläggasvårtmycketresurskrävande ochvaritDärför har det att
vilketpris,och tillämpatkostnaderverksamhetenssambandet mellan
enligtprövningslutföratillfredsställandeförkan hinderett att envara

underprissättning.aktörers ifrågasattaoffentligaKL av

kostnadsredovisninganpassadEj
oftaoffentlig sektoriredovisningssystemenharKonkurrensverketEnligt

offentligikonkurrensutvecklingenförändrats i takt medinte mot
fullo kunnattillaktören inteoffentligainneburit densektor. Det har att

fårkostnaderdessaKunskapverksamheten.förvisa kostnaderna om
priskalkylering ividförutsättningarnaviktigastebland desägas vara

Detanbudskonkurrens.ochupphandlingminst vidoffentlig sektor, inte
redovisnings-ändringeventuellochocksåinnebär översynatt av

konkur-förberedelservidväsentligt inslagbör ettsystemen avvara
verksamhet.offentligrensutsättning av

drivsverksamheterolikavanligtoffentlig sektor detInom är att
flera dessaellerbolag. Enförvaltning ellerinomintegrerat avsamma

för s.k.då påtagligRiskenkonkurrensutsatt.verksamheter kan ärvara
konkurrensutsattochicke konkurrensutsattkorssubventionering mellan

klartorganisatorisktverksamhet intesistnämndaverksamhet ärom
kostnads-inte haroch hellerövrig verksamhetåtskild från egenen

sinverksamhet kan iSubventionering konkurrensutsattredovisning. av
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upphov till prissättning inte täcker verksamhetenstur ge en som
kostnader. Enligt Konkurrensverkets erfarenheter har offentliga aktörer
ofta inte särredovisat konkurrensutsatt verksamhet.

Verket framhåller indirekta kostnader, kostnader för centralatt t.ex.
administration och lokaler, på rimligt skall fördelas på olikasättett
förvaltningarenheter och verksamheter. Dessa kostnader kan utgöra

30 de totala kostnaderna för viss verksam-uppemot procent av en
hettjänst. Enligt Konkurrensverkets erfarenheter förekommer också att
statliga myndigheter i nämnda avseende inte heller har utvecklat sin
kostnadsredovisning. KonkurrensverketsI Kommunal kostnads-rapport
redovisning konkurrensinriktade åtgärder i beställar- och utföranniljö,-
utvecklas vilka förbättringar enligt verket behövernärmare vidtassom
beträffande kommuners och landstings kostnadsredovisning från bl.a.
konkurrenssynpunkt.

Enligt Konkurrensverkets mening det utvecklad kostnads-är en
redovisning, i kombination med offentlig verksamhet normaltatt

skattemedel kanske de främsta skälen tillgaranteras utgörav som
klagomålen offentliga aktörers prissättning vid konkurrens medmot
privata företag. För närvarande finns det heller inte tillfredsställandeen
garanti för denna konkurrens inte snedvrids med stöd skattemedel.att av
Förhållanden redovisningsområdet i offentlig sektor kan enligt verket
medföra påtaglig risk införande konkurrens kan tendera bliatt atten av

mål i sig i stället för medel för effektivare utnyttjandeett ett av
tillgängliga resurser.

Oklara regler och förutsättningar
Enligt Konkurrensverket det i vissa avseenden oklart vilka regler ochär
förutsättningar gäller för offentliga aktörer dessanärsom agerar
konkurrensmarknaden. En i sammanhanget väsentlig oklarhet vilkaär
undantag gäller från kommunallagens förbud drivamot attsom
spekulativ verksamhet. prejudicerandeDe rättsfallen förhållandevisär
få och det finns motstridiga domstolsbeslut.även Nuvarande över-
klaganderegler innebär också det finns små möjligheter för privataatt
företag rättelse med stöd kommunallagen kommunalatt av om en
förvaltning eller kommunalt bolag etablerar sig i bransch,ett t.ex.en
börjar utföra måltids-, städ-, eller tvätteriverksamhet på den öppna
marknaden såsom framgår de redovisade klagomålen till Konkurren-av
sverket.

Ett närliggande konkurrensproblem och oklarhet i kommunallagensen

8 15-1086
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utföramöjlighetlandstingensochkommunernas attregelverk gäller
skall, mednormaltförekommande fallvilket ivarandra,tjänster

anbudstävlan.föregåstillämpningsområde,till LOU:shänsyn enav
lokaliseringsprincipenfrånundantaggällerkommunallagenEnligt om

överskottskapacitet. Förtillfälligharlandstingetellerkommunen
förut-regeringskanslietinomarbetsgruppundersökernärvarande en

s.k.få utförafallvissalandstingochfor kommunersättningarna att
lokalise-från bl.a.undantasoch därmeduppdragsverksamhetextern

ringsprincipen.

enskilda företagstödgivning till äroffentlig ettVerket attanser
konkurrensför-fårfår stödetkonkurrensproblem. Denväsentligt ensom

sysselsätt-påpositiva effekterstödetsalltidoch gällerdel det vägaatt
marknad. Iberördpåkonkurrenseneffekter pånegativaning mot
vägledningprincip ingendock istödförordningarstatligaberörda ges

beaktaskunnaskallkonkurrensintressetutgå förstöd skallhur att
relativtKommunallagen harstödet.mål medmed andratillsammans

företaginnebärreglernastödgivning,förklara regler att ett sommen
stödkommunalt beslutöverklagainte fårkommunmedleminte ettär om

få rättelse.därmedochkonkurrenttill företagets

offentligKonkurrensverket,klagomål tillframgårIbland har, avsom
givits tillomfattande stödrelativtsamtidigtverksamhet privatiserats som

nedsättningbidrag,direktagivitsStödet harverksamhet.denna avsom
utrustningnödvändiguthyrningförvillkorförmånligahyror, m.m.av

till inteKonkurrensverket kännersåvittharstödgivningfallSådana av
berördOmbestämmelser.kommunallagensenligtdomstolprövats av
enligtnäringsidkareenskildatillmed stödskall likställasstödgivning

säkerhet.medintekan hellerbestämmelser sägaskommunallagens

näringslivet,stöd tillOffentligtKonkurrensverketsAv rapport som
redovisasärendenoch dei mitten 1994,regeringentillställts somavav
alltid harmyndigheter intestatligaframgårföreliggandei attrapport,

marknadensfå påstödgivning kanvisseffektvilkenkunskap enom
konkurrensförhållanden.

gäller,stödgivningoffentligföljakanKonkurrenssnedvridningar avsom
verketstöd. Enligtindirektaföretag,stöd tilldirektaförutom även

kommunala aktörerärendenKonkurrensverketsdetframkommer attav
från denuppdragharsamtidigtkonkurrensmarknadpåuppträder ensom

upphand-föregåttsdettalandstingetellerkommunen utan att av enegna
fårkonkurrensskyddDettaanbudskonkurrens.ling mot ses somgenom
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klar fördel, särskilt dessa direktköp från den förvaltningennären egna
täcker väsentlig del den totala verksamhetens intäkter.en av

Av Konkurrensverkets ärenden framkommer också kommunen elleratt
landstinget ibland har tecknat kontrakt med bolag utföraeget attom en
viss tjänst kommunen eller landstinget för relativt lång tidsperiod.en
Dessa avtal innehåller också ibland s.k. förlängningsklausuler som
innebär sådana avtal i princip kan förlängas iatt det oändliga om
någon avtalspartema inte avtalet. Det finns enligtsägerav upp
Konkurrensverkets mening skäl denna form förlängnings-att anta att av
klausuler vanligt förekommande. Att förlängaär sådana avtal flertalett
gånger motverkar syftet med LOU, dvs. utnyttja konkurrensen påatt
marknaden for erhålla förmånliga inköpsvillkor.att Det dock oklartär
vad gäller enligt LOU i sådana fall.som

Det också fråga indirektär stödgivning kommuner ellernärom
landsting jämförelsevis förmånliga lån inklusive kommunal borgenger
till sina bolag. Av redovisade fall framgår också fonn indirekten av
stödgivning innebär myndigheter anslår medel för marknadsfö-attsom
ring konkurrensutsatt verksamhet kan ha inneburit iav egen som en
sammanhanget klar konkurrensfördel.

Otillräckliga förberedelser och kunskaper konkurrenslösningarom
Enligt Konkurrensverkets har införandet konkurrens i offentlig sektorav
ibland utmärkts otillräckliga förberedelser. Syftet med konkurrenslös-av
ningar och vilka förutsättningar skall uppfyllda för privataattsom vara
företag skall få utföra verksamhet kommunen eller landstinget har

inte fastställts i förväg.t.ex. Detta framgår bl.a. fallet med Lands-av
tinget Dalarna respektive Bohuslandstinget och anbudskonkurrens om
egenregiverksamhetvårdtjänster. Sistnämnda fall visar också att även

anbudsgivare i förhållandeextern till egenregienhet skulle lämnatom
det fönnånligaste anbudet pris- och kvalitetsmässigt har den externa
anbudsgivaren i princip inte någon möjlighet med stöd lagstift-att av
ningen upphandlingsområdet få kommunen ellerrätt landstingetmot

egenregienheten skulle till vinnare.utsesom

Enligt verket handlar dessa klagomål i grunden berörda företagattom
inte kan konkurrera på lika villkoratt med den privatiseradeanser man
verksamheten under rådande förutsättningar. I sådana fall kan man
knappast inte tala konkurrenslösningar. Redovisat beteende kan bliom

dyr lösning för invånamaskattebetalama jämfört med konkur-en en
rensutsättning verksamheten.av
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uppnå medvillmyndighetenvadstället fråganärenden blir i attandraI
med Försvars-falletmarknaden. Iverksamhet påmedkonkurrera egen
syftetfrämstatycks detbeställningstrafik med buss attochmakten vara

medelkonkurrensutnyttjaverksamheten. Attintäkterna i ettöka som
gällerfall.i detta Dethar inteverksamheteffektivisera nämntsatt egen

påkonkurrerabörjataktörerkommunalafall därprincip deockså iatt
oftastverksamheten,den delmarknaden merparten,utan att somav

konkurrensutsatt.landstingkommun ellertillhandahålls äregetegen

otillräckligablirärendenredovisadeKonkurrensverket slutsats attav
konkurrensmarknadskunskaperbristandeochförberedelser om en

vadellerkonkurrens,införandebidragit tillfunktionssätt har att manav
inteoffentlig sektorikonkurrenslösning,felaktigt kallatibland närmast

invånamaskattebetalama.förlösninglyckadtycks ha blivitalltid en

omfattningmed problemensjämförtanmälningarFå
påKonkurrensverkethosklagarmindre företagOftast detär som

främstakonkurrenssammanhang. Detibeteendeoffentliga aktörers
ellerföretagsdessabedömning störreenligt verketsskälet torde attvara

landsting.ochellerofta kommunkunder ärstörsta stat,

fåsannoliktenligt verketKonkurrensverkettillAnmälningama är
konkurrensproblem. Dennaredovisademed omfattningenjämfört av

frånfårverketfrågorsamtal ochotaligagrundas bl.a.slutsats som
Samtidigt harmyndigheter.förfördeladesigföretag ansetts manavsom

leda tilldå dettaanmälanvillinte antasupplyst göraatt enmanom
offentligamed denaffärerframtidenimöjligheterminskade göraatt

sektorn.

agerande kanvisstanmälainte vägaaffärsmotiv förNämnda ettatt
företagverksamhet hosrikstäckandemedhos företag än somtyngre
förstnämndamarknader. Denregionalaellerpå lokalafrämst agerar

risksprid-ekonomiskrelativtgenerelltföretagskategorin har störresett
antalfall harmångaivilket bl.a. beror stortning, ettatt man

kunder.landstingochkommuner som

tillanmälanavstår frånföretagorsak till göraytterligare attEn att
Konkurrensverketsefter bl.a.verketenligtKonkurrensverket är att man,

medfå rättelsefinnsmöjlighetersmåtill deinformation, känner attsom
skattesubventioneringochunderprissättningvidstöd KL avav

LOUtillkomstenframhållerVerketverksamhet.konkurrensutsatt att av
bidragitharupphandlingoffentligbeteende vidotillbörligtoch lagen om
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till rättssäkerhet för enskilda anbudsgivare vid offentlig upphand-större
ling. Reglerna kan dock inte tillämpas konkurrensbegränsandevid ett
beteende vid offentlig upphandling inom för dengörssom ramen
offentliga aktörens producentroll, den offentliga aktörennär sättert.ex.
priser understiger verksamhetens kostnader.som

8.5 Maria analysBengtssons

Sex fallstudier upplevda konkurrensproblemav

På vårt uppdrag har ekon. dr. Maria vid HandelshögskolanBengtsson,
i Umeå, genomfört fallstudier konkurrenssituationer därsex av
offentliga aktörer upplevs snedvrida konkurrensen. fyra fallen harI av

offentligeden aktören anmälts till Konkurrensverket. fall finnsDessa
refererade i verkets Utifrån intervjuer med privata företag,även rapport.

politiker och tjänstemän beskrivs de konkurrensproblem desom
inblandade upplevt i konkreta konkurrenssituationer ochparterna en
analys de upplevda konkurrensproblemens orsak och karaktär.görs av
Studien återfinns i sin helhet i bilaga och sammanfattas i det
följande.

Exempel på fyra olika upplevda konkurrensproblemtyper av

Konkurrensproblem vid stöd och subventioner exempeltvå-

förstaDet exemplet frånhämtat Sundsvalls kommun delsär som anses
subventionera den verksamheten, dels föreningsbidragegna genom

snedvrida konkurrensen mellan de privata aktörerna. börjanlanses av
Sundsvalls1993 öppnade kommun Hälsokällan, enligt kommunensom

fristående friskvårdssatsning skulle fungera komplementvar en som som
till övriga aktiviteter i sporthallen. Ett prispaket erbjöds inkluderadesom

lågt introduktionspris och rabatter kommunenstill anställda och tillett
arbetslösa. Kommunens starkaagerande väckte känslor hos de privata

i Sundsvall. Under våren Sundsvalls1993 anmäldesgymägama
KV.kommun till Konkurrensverket KV fann inte Hälsokällan hadeatt

dominerande ställning på marknaden, varför prissättning inte kundeen
strida KL. Det andra exemplet hämtat från hotell- ochmot äranses

restaurangbranschen i Hallsberg. StinsenHotell drevs tidigare ettav
kommunalt bolag olika anledningar försattes i konkurs. För attsom av
hotellverksamheten skulle drivas vidare upphandlades därför entrepre-

förnaden driften Stinsen i konkurrens på den privata marknaden.av
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övergick iHotelleterhöll entreprenaden. TrotsFamiljen Bengtsson att
verksamhetenfortsatt stödjahar kommunenprivat attägo att genom

dettaKonkurrenten Loketsubventionera lokalhyran. att germenar
konkurrensen.till snedvridningupphov en av

exempelöverskott tvåKonkurrensproblem vid försäljning av -

konkurrensut-från Umeå kommun. 1993första exemplet hämtatDet är
städavdelningoch kommunensUmeå kommuns städverksamhetsattes

till privatasin städvolymförlorade därigenom delar entreprenörer.av
påstädavdelningen anbudlämnadevolymbortfalletkompenseraFör att

in anbud pålämnade kommunenBl.a.den privata städmarknaden.
mellan de privatasPrisskillnadenstädning hos fastighetsbolaget Foco.

tillupphovsig påtaglig. Dettaoch kommunens visadeanbud gavvara
intresseorga-och derasreaktioner från de privatastarka entreprenörerna
städverksam-kommunensanmälde till slut sin misstankenisation attom

konkur-hänvisning tillskattesubventionerad till Menhet KV.var
åtgärdvidta någondock ingen anledningrenslagstiftningen fann KV att

frånexemplet hämtatandrase avsnitt 8.3.1 16. Det äräven s.
monopol på barn-Folktandvården harVästernorrlands län.tandvården i

med privat-0-19-åringar, konkurreraroch ungdomstandvården men
beskrivs20-åringarvuxentandvården. Kundgruppentandläkama somom

för förstaeftersom deattraktivt kundsegmentspeciellt och mycketett
vända sig tillvälja de villgången i sitt liv fria självaär att om

påkomma in dennaprivata tandläkare. Förfolktandvården eller till att
tandvårdscheckar tillförmånligamarknad erbjöd privattandläkama

med erbjudaFolktandvården svaradedenna kundkategori. När att
misstankeprivattandläkama dem till medliknande checkar anmälde KV
Folktand-dock intedominerande ställning. fannmissbruk KV attavom

avsnitt 8.3.1med stödvården kunde fällas för detta KL se ävenav
s.l7.

exempeloffentliga upphandlingarKonkurrensproblem vid ett-

Östersunds beslöthämtat från kommun. 1994Detta exempel är
Östersunds kommunaladelarkommun konkurrensutsättaatt av

visade sig anbudenantal anbud inkom och dessaäldreomsorgen. Ett av
deverksamhetsförvaltningfrån Radius och kommunens mestvara

anbudanbuden. Eftersom Radiusintressanta. Tjänstemännen utvärderade
de kvalitetskravår och de bedömdes klaramiljoner billigaretre pervar

klar,trodde sakenställdes förordade de Radius. flestaDe att varsom
politikernasocialdemokratiskabeslutet skulle fattas röstade denärmen
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och miljöpartisten Radius. Argumentet Radius skulleemot attvar
minska personalen i så omfattning kvalitén skulle bli lidande.stor att
Men övervikt därför kommunens anbud,rösts vilketantogs egeten av
tjänstemännen, Radius och de borgerliga politikerna upplevdes vara
konkurrenssnedvridande.

Offentliga aktörers möjlighet öka konkurrensdynamikenatt ett-
exempel.

deI exempel tidigare beskrivits har offentliga aktörer upplevtssom
snedvrida konkurrensen på den privata marknaden. Ibland siganser
emellertid offentliga aktörer förhindradeäven konkurrera. Såattvara
upplevs situationen för det kommunala bussbolaget Göteborgsvara
Spårvägar AB. Konkurrensen Göteborgs kollektivtrafik kanom
beskrivas statistik. kranskommunemaI dominerar Linjebuss ochsom
Swebus marknaden. Dock bedrivs ingen egentlig konkurrens mellan
dem eftersom uppdragsgivaren skriver s.k. incitamentsavtal med

Ävenständigt förnyas.utövama konkurrensen kollektivtrafikensom om
i Göteborgs stad statistik eftersom göteborgs Spårvägar harär AB
monopol på delar trafik. konkurrensutsattes1993 emellertidstora av en
tredjedel busstrafiken i Göteborgs stad och fortsatt konkurrensut-ettav
sättande skulle bidra till ökad konkurrensdynamik. På Göteborgsen
Spårvägar AB dock kollektivtrafiken i kring-ävenattanser man
kommunerna bör konkurrensutsättas och alla bör möjlighetatt attges
konkurrera i regionen helhet. Om inte, risken detär stor attsom

Ävenkommunala bolaget försätts i konkurs. på Linjebuss attanser man
konkurrensutsättande leder till ökad konkurrensdynaniik denattmen
kommunala kompetensens begränsning kommunala bolags verksam-av
het relevant.är

Genom analys de exempel har det varitpresenterasen av som ovan
möjligt identifiera antal upplevda konkurrensproblematt ett samt att
beskriva dess orsaker och karaktär. detI följande skall huvudtypertre

problem diskuteras, varefter principiell diskussion försav en mer om
konkurrensproblemens inverkan vad kan benämnas försom en
fungerande konkurrens.
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konkurrensproblem.upplevtojämlika villkorKonkurrens på ett-

marknadentillträde tillochDominans

betraktaorganisationerför hur ärKonkurrenslagen attsomger ram arna
konkur-förbud iviktigtpå marknaden. Ettskallföretag agerasom

inteställning, vilketdominerandemissbrukförbudetrenslagen är mot av
studie.ingår i dennade falli någotmöjligt påvisavarit att somav

följdtillkommunenändåstuderade företagendeMånga attmenarav
konkurrensen. Desnedvriditställningstarkastyrka ochsin finansiellaav

Aktöremapåställningdominerande sätt.definierar alltså annatett
konkurrensen,upplevdautifrån denmarknadenden relevantabeskriver

produkt- ochkonkurrenslagensmedvilket inte alltid stämmer överens
istuderade fallen,flera demarknadsdefinition. Igeografiska t.ex.av

visat sigmarknademasUmeå haroch gränserSundsvall, Göteborg även
företagende privatabeskrivsmarknadenoklara. relevantaDen avvara
varandra.konkurrenternadärmarknadende delseginent möteravsom

vadmarknaden. Atttotalaistället den avgöratalardel kommuner omen
tillkopplasmarknadenden relevantaskall ävenutgöraansessom
be-Sundsvallbedömningen Itidpunkten attgörs.när mananser

ietableringenkommunaladeneffekternabör inkluderadömningen av
enligtharkommunSundsvallskoncentration.ochutslagningtemier av

tvåställning efterdominerandeerhållitföretagen attde privata en
marknaden.tvingats lämnaföretag

till förekomstenmarknaden kan relaterasdefinieraSvårigheten att av
etablerings-hinderfinnsfallenstuderadeflera deetableringshinder. I av

påexempelfinnsDetmarknadsseginenten. ävenavgränsarsom
vilketoöverstigligavarit heltetableringshindren harsituationer när

Vissakonkurrens.stängd förmarknaden varitinneburit delaratt avav
möjligastuderatsfallåterfunnits i deetableringshinder ärde somsom

dilemman. Försvårlöstabeskrivasandra måsteundanröja medanatt som
konkurrensutsättandestegvisakommunensexempel innebär attatt ta ett

varandramedintensivtkonkurreraochinte kankonkurrenterna mötas
erhållerteoretisktönskvärt. Rentsin helhet, vilketpå marknaden i vore
mellanprissättningdifferentieradmöjlighet tillkommunen därigenom en

vilketverksamhet,konkurrensutsattkonkurrensutsatt ochicke Lex.man
svårtemellertidetableringshindermisstänker i Umeåfallet. Detta attär

nattövereller kompetenskunskapharundanröja. Kommunen att en
konkurrensutsattfullständigtmarknad tillhelt skyddadgå från enen

riskeraför intestegvisbör skeKonkurrensutsättandetmarknad. attatt
Göteborgsvilketmarknaden,slås frånkommunala aktörenden tex.ut



konkurrensproblemen 233KartläggningenKonkurrens i balansSOU 1995:105 av

upphandlingar.fortsattabli resultatSpårvägar befarar skall ett av
hellervilket intedärigenom minskai konkurrensen skulleMångfalden

kvarstår alltså.önskvärt. Dilemmatär

ekonomiska förutsättningarOlika

oftakommunen upplevsstarka ställningfinansiella styrka ochDen som
ochförutsättningarna för privataekonomiskaha leder till deäven att

ekonomiskaaktörernasåt. Skillnaderna ioffentliga aktörer skiljer sig
de fallunderprissättning. ingetmöjliggöra Iförutsättningar av somanses

vilketmöjligt påvisa,Konkurrensverket har detta varitanmälts till att
medförknippadesvårigheterbl.a. kan förklaras de är ensomav

redovisnings-kostnaderna.bedömning priset relativt Kommunernasav
redovisa kost-gällerofta bristfälligt detupplevs när attsystem vara

tillhinder för kommaverksamheten, vilketnaderna för rättautgör attett
problemen.med

täcker kapitalkostnadema,prisprivata aktörerna måsteDe sätta ett som
täckervinst på lång siktavkastningskrav,uppfyller uppställda samtger

personal, material,för lokaler,självkostnader dvs. kostnaderalla andra
har privata aktörernaunderprissättning misstänks dede fallI näretc.

till alla dessainte behövt hänsynhävdat kommunenlandstinget taatt
ochkapitalkostnademaförsta upplevsfaktorer i sin prissättning. detFör

och offentliga aktörer. Detolika för privataavkastningskraven vara
via anslag,finansieradeshävdas Hälsokällans investeringarattt.ex.

gratis,vilket privataerhöll kapitalvilket i princip skulle innebära deatt
konkurrensproblem.företag inte måste beskrivasDetta ettgör. som

Även fördelar kommunenerhålla liknandeprivata företag kan om
återfinns både iExempel på dettaprivat verksamhet.subventionerar

och i Hallsbergerhåller föreningsbidragsundsvall där föreningsgymmen
behöver betala någonfrån konkurrenten intedär Stinsen till skillnad

intearbetskraft. Att kommunerhyra och enligt vissa erhåller gratisäven
emellertidkanoch kapitalkostnaderhar avkastningskrav ävensamma
städavdelningenbeskrivas dilemma. UmeåI poängterarett mansom

medel tillkapital,har möjlighet självainte avsättaatt att genereraman
eftersominvesteringar,alltså själva finansiera framtidafonder och
medel imåste de äskafår gå med vinst. ställetstädavdelningen inte I

investeringverksamheterkonkurrens med andra kommunala ärnär en
offentliga ochskall lika måste denödvändig. villkorenFör att vara

jämförbara.kapitalkostnader och avkastningskravprivata aktörernas vara

kost-underprissättning ifrågasättsanledning tillEn är attattannan
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nadema upplevs korssubventionerade. Sundsvall roteradeIvara
personalen mellan olika verksamheter i Sporthallen. i Västernorrland
kunde tandläkare, sköterskor, utrustning användas företc.samma
vuxentandvård såväl för den anslagsfinansierade ochbarn-som
ungdom specialisttandvården. För de olikasamt att separera
verksamheternas kostnader används schablonberäkningar utgående från
antalet patienter inom verksamhetsområde. Att kommunerlands-resp.
ting blandar olika verksamheter på detta det svårt fastställasätt gör att
den verkliga kostnaden för verksamheten. Eftersom det är nästan
omöjligt fördelningengranska kostnaderna skett på riktigtatt ettom av

det upphov till misstanke hos privata aktörernadesätt, ävenger en om
verksamheten subventioneras.att

Kommuner och landsting upplevs inte för riskerutsattavara samma som
privata företag vilket kan beskrivas ekonomiskt relaterad fördel.som en

skillnadEn ofta förs fram kommuner aldrig går iär att t.ex.som
konkurs vilket risken för privata företag. Invändningar förs framär som

detta kommunen i sig kanske inte går i konkursärmot att attmen
enskilda verksamheter kan Göteborgs kommunI hävdaravyttras. man

har för avsikt fortsätta konkurrensutsättandet, vilkett.ex. att attman
enligt Göteborgs Spårvägar AB skulle innebära de tvingas i konkurs.att
En politikerna i Umeå kommun vid konkurrensutsät-attav anser man

måstetande effektivare egenregin. Små kommunala enheteränvara som
konkurrerar med rikstäckande eller internationella organisationerstora

de har mindre tillvaro eftersom de heltäven att ärtryggaremenar en
Åsikternaberoende den lokala verksamheten. går alltså isärav om

konkurs risk för privata företag offentligaför aktörer.utgör större änen

Ojämlika konkurrensfördelar

Relationsfördelar vid sidan ekonomiskade fördelarnanämns närom
konkurrensen i gränslandet mellan privata och det offentligadet
beskrivs. Kommunen beskrivs organisation mångamedstorsom en
kontaktytor. De flesta organisationer dessutom eftersträva attanses
utveckla goda relationer med kommunen. Detta i Sundsvallsfalletanses
förklara varför flertal företag i Sundsvallstrakten erbjuder sinaett stora
anställda träningsmöjligheter Hälsokällan. Vuxentandvården i
Västernorrland exempel den offentliga aktörenutgör ett närannat

ha relationsfördelar relativt de privata. Folktandvården kan underanses
år19 patients liv bygga goda relationer till patientenav en upp som

sedan avgörande för patientens val tandläkare de övergår tillär närav
vuxentandvården. Om goda relationer finnsutvecklas lojalitet för ochen
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till konkurrensför-tillit till svår bryta. blirDetärmotparten attsom en
fördel Folktandvården.

Kommuner och landsting ha sortimentsfördelar relativtävenanses
privata företag. Hälsokällan kan till skillnad från de privata gymen
erbjuda helt sortiment aktiviteter simhall, bowlinghall,medett av gym,

Stinsen erhåller fördel tack den hyressubventio-etc. typsamma av vare
nering kommunen Eftersom lokalerna inte kostar kansom ger. pengar
de erbjuda helt konferenspaket till kunden. Relations- och sorti-ett
mentsfördelar kan förklaras kommunen organisation. Enäratt storav en
fråga kan ställas privata företag harär även stora typsom sammaom

fördelar i konkurrens med små kommunala företag Följdfrågan blirav
det aktörernas relativa storlek eller det det faktum denär är attom om
aktören privat och den andra offentlig upphov till deär ärena som ger

upplevda konkurrensproblemen

olikaTvå världar konkurrensproblemmöts ett-

Dubbla roller
konkurrensproblemDe uppstår i mellan det privata ochgränslandetsom
offentligadet kan delvis förklaras det två helt olika organisa-ärattav

tioner Organisationemas verksamheter hari grunden två heltmöts.som
olika syften. offentliga aktören skall tillgodose samhällsmed-Den
borgarnas behov medan privata företag vinstdrivande och skallär ytterst
tillgodose intressen. funktionAtt organisationerna har olikaägamas
innebär helt olika och värdesystem utvecklas inom deäven att normer
två sektorerna. När dessa två världar uppstår problem.möts

Den offentliga aktören skall fungera dels offentlig myndighetsom en
dels privat företag. Att hantera de dubbla roller dettaettsom som
medför problematiskt. både beställare ochKommunenär är t.ex.

Ävenutförare. försökt dessa roller kanatt t.ex.om man separera
utföraren hjälpa beställaren utforma kravspecifikationema därföratt att
de har den kompetensen detta område, vilket fallet istörsta var
Umeå. de flesta falll här studerats upplevs emellertid kommunernasom
ha lyckats ganska beställar-utförar-rollema.väl med Denatt separera
närhet och förståelse finns utförare, tillmellan beställare och följdsom

de båda uppgifterna tidigare varit integrerade, i sigatt ettav ses som
problem eftersom oundviklig konsekvensdet äraccepterasmen en av

egenregiverksainheten konkurrensutsätts.att

Andra dilemman kan emellertid uppstå till följd bådekommunenattav
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Många kommu-och förvaltning.skall fungera i rollen företagsom som
utifrån kommunenshar dålig ekonomi och sparkrav. Det ärstoraner

till bära de kostnaderuppgift rimligt alla hjälperhuvudsakliga att att
Göteborgs Spår-verksamheten upphov till.den kommunala gersom

museiverksamhet vilketdärför förAB åladesvägar ansvarett.ex.
och lika för desolidariskt tänkandemotiverades utifrån ett ansvar

tvingas därigenomGöteborgs Spårvägarkommunala uppgifterna. att
försvårarföretagen har. Dettabära kostnader inte de privata ettsom

Spårvägars sida.agerande från göteborgsföretagsekonomiskt riktigt

och mellanarbetsuppgifterTill sist kan uppdelningenäven ansvarav
problem.upphov tilloch politikerna i kommuntjänstemännen geen

grunderutifrån så objektivaTjänstemännen utvärderar anbudt.ex. som
politiska överväganden,fattar utifrånmöjligt medan politikerna beslut

Östersund. skalluppfattningar hur vårdvilket fallet Principiellai omvar
kan bliväljarnas kravbedrivas, hur bäst tillfredsställer etc.man

tjänstemännende premisseravgörande för beslutet än somsnarare
majoritetenkan den politiskai förfrågningsunderlaget. Dessutomangett

ochmellan tjänstemänskifta under upphandlingens gång. Relationen
Sundsvall tjänstemän-politiker kan det omvända. Iäven t.ex. togvara

beslut fattadeshänder. formelltdelvis saken i Inget atton1nen egna
ställning till tjänstemännensHälsokällan och politikernastarta tog om

ekonomiska konsekvensernakalkyler och bedömningar de avav
skall fungera beställareinvesteringen tillräckliga. Kommuner somvar

skall finnasoch företag och detoch utförare, offentlig förvaltningsom
roller upphov till dilemmanpolitiker och tjänstemän. dubblaDessa ger

olika slag.av

Mellan stolartvå
haft naturlig plats i organisa-Vissa ansvarsområden tidigare ensom en

omorganisation genomförtstion har de förändringar och den somgenom
mellan två stolar. I be-i många offentliga organisationer hamnat

Östersunds kan mellanskrivningen upphandling vårdtjänster manav av
tillfrämsta motivenraderna utläsa arbetsgivaransvaret deettatt avvar

ochbåde kvalitets-egenregin erhöll anbudet Radiusatt trots att
alternativ. Beställarenbedömdes fördelaktigtprismässigt ettvara mer

i förväg klarttvingas arbetsgivaransvar det inteävenatt ta ett on1
upphandling.föra anställdas talan viddefinierats skall de envem som

anbud, denvid bedömningenEtt dilemma, ärexternaannat an-av
här studerats.ställningsgaranti återfinns i de flesta kommuner somsom

kan kommunenför vilket anbud billigastI stället bedöma äratt som
erhållshur kostnadsbesparingbedömninggöra stor som omen av
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anbuden. Dettafrån deexkluderaspersonalnedskärningar externaav
personalenförkostnadeninnebäranställningsgarantineftersom att

inte degällerså falletOmenhet.tillflyttas ärkvarstår, annanenmen
konkurrens-vilketförfrågningsunderlageti ärspelregler ettangettssom

problem.

hamnabildligt talatkansamhällsnyttatill ökadbidra ävenAnsvaret att
positivnegativ ochbådeåtgärd kanSammatvå stolar.mellan urvara

från fallen.exempelmedillustrerasvilket kansamhällsperspektiv, ettett
beskrivsungdomstandvårdenochbam-monopol inomFolktandvårdens
tandvårdfå så braskall0-l9åringamaförnödvändigtvissa attsomav

emellertidförhindrasmonopolfolktandvårdensGenommöjligt.som
samhällsnyttoperspek-negativtvilketkonkurreraaktörerna är ettatt ur

därför detförsvaraslandstingetalltså enligtMonopolet kan atttiv.
förkastligtdetsamtidigtsamhällsnytta, ettökad ärbidrar till ursom

omintet-konkurrensfungerandedärförsamhällsnyttoperspektiv att en
beskrivasintefolktandvården kanmedLandstingets avtalgörs. som

det.praktikendet isamarbete ärkonkurrensbegränsande även om
förtill grundliggerrättspraxislagstiftning ochdenVarken som

konkurrensbegränsandekanvadbedömningen varaansessomav
på denkan tillämpasställningdominerandemissbruksamarbete eller av

två stolar.mellanbildligtfallersituationen denbeskrivna utan

konkurrensproblemoch osäkerhetMissförstånd ett-
mellanmissförståndmångaframkommithar detfallstudiemaUr att

talarde inteförklaraskanoffentliga aktörerochprivata att sammaav
åt.skiljer sigverksamhetmarginelldefinierasspråk. Vad t.ex.somsom

bedriverdekommunernafallen hävdarstuderadeflertal deI attett av
dådefinierarmarknaden. Deprivataverksamhet på denmarginell

Konkurren-verksamhet.totalautifrån kommunensverksamhetmarginell
utifrånomfattningverksamhetensstorlekenbedömer däremotterna
privatadeverksamhet. Tvåföretagetsför deteffekterna avegna

markna-tvingades lämnadeSundsvallsfalletiaktörerna t.ex. attmenar
privatavilken deverksamhet,marginellakommunensden till följd av

begreppverksamhet.omfattandealltsåaktörerna ett annatanser vara
kostnad.begreppetolika aktörerbetydelse förhar olikaibland ärsom

privatamedankostnadersinade bärkan hävdaKommunen att egna
förklarasdettavissa fall kandet.de inte l attaktörer hävdar göratt av

företagsekonomisktraditionellallt iinte inkluderarkommunen som
kostnad.kan beskrivasbemärkelse ensom

talar deolika begreppbetydelser iolikaaktörerna läggerFörutom att
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på olika Påäven den privata marknaden finnssätt. läsaatten vana
signalerna från marknadsaktörema och utifrån dessa signaler kan vissen
säkerhet erhållas. Det finns vissa spelregler kan råda isom anses en
bransch Östersunds-falletaktörer ibland bryteräven dessa regler. Iom
återfinns exempel på hur den privata aktören läser signalerett och drar
helt fel slutsatser. Radius tolkar kommunens beslut att anta egen-
regiverksamhetens Östersundsanbud uttryck för kommunett attsom
inte egentligen ville upphandla verksamhet i konkurrens. Därför ser
Radius upphandlingen skenmanöver från kommunens sida vilketsom en
inte fallet. Det andra politiska övervägandenvar än ettvar snarare
medvetet förhållningssätt till konkurrensutsättande förklaradesom
beslutet.

Det finns psykologisk distans mellan offentliga och privata aktöreren
negativ för konkurrensen.är De privata aktörerna känner inte tillsom

förutsättningarna och motiven bekom de offentliga aktörernas agerande.
Kan de använda skattemedel, hur finansieras investeringar, hur fungerar
de politiska agerandet Kommunala aktörerstyr etc.processer som
upplevs därför utifrån helt andra spelregler och dessa iäragera stor
utsträckning okända för de privata aktörerna. På omvänt sätt är
kommunernas förståelse för de privata företagens verksamhet och för
spelreglerna i konkurrensen på privata marknader begränsad. vissaI av
de studerade fallen har kommunen först i efterhand insett vilkat.ex.
konsekvenser det agerandet fått för det lokala näringslivet.egna
Konkurrensspelet i gränslandet mellan det privata och det offentliga sker
alltså inte med kort och möjligheternaöppna spelarnaatt ärsyna
begränsade. Därför det önskvärt på något öka insynen isättattvore
organisationerna och förståelsen för de spelregler bör gälla isom
konkurrensen. Därigenom skulle osäkerheten och risken för missförstånd
minska.

En konkurrenspolitisk eller ideologisk fråga
Konkurrensproblemen uppstår i gränslandet mellan det privata ochsom
det offentliga kan analyseras utifrån uppfattningar hur konkurrensom
skall bedrivas för på bästa möjliga bidra till samhällsnyttan.att sätt
Resultatet sådan analys kan emellertid stå i strid med deav en
ideologiska överväganden återspeglas i olika uppfattningar hursom om
offentlig verksamhet skall bedrivas. Av de invändningar förts framsom

kommunala aktörers agerande på denmot privata marknaden kan det
utläsas det inte enbart konkurrensproblematt är beskrivsett utansom

Ärideologiskt problem.även det kommunensett uppgift städaatt
Måste kommunen själv köra bussarna uttalanden fälls. Allaäretc. som
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kommunenfinnas hosmyndighetsutövandet bör menär överens attom
habörhuruvida kommunenåsikterna isär ävendäremot går ansvarom

skattebetalarnashurUppfattningamagenomförandet.för pengarom
användas förkankommunala bolagfrånvinsterochskall användas om

isär.går ocksåkostnaderövrigakommunensbetalaatt

kollektivtrafikområdet iinomkonkurrensenbeskrivningenAv av
karaktär. Genomstatiskharkonkurrensenframgår detGöteborg att en
kringkommuner-kollektivtrafiken idelarincitamentsavtal delas stora av

Linjebuss.ochSwebusbussbolagen,de tvåmellan storana upp
Göteborgsmarknad isäkraddäremotSpårvägar harGöteborgs en

Från konkurrens-spårvägstrafiken.gällerspeciellt vadoch dåkommun
konkurrenssituationstatiskadennaönskvärtsynpunkt det attvore

utvecklandeochdynamisktillupphovförändrades och merengav
skullesamtligapåtillätsOm alla aktörerkonkurrens. segmentagera
skulleöka vilketi konkurrensenintensitetennärheten ochmångfalden,

bli bättreföråtgärderkreativa änvidtaföretagen attatt nyapressa
scenarioalltså dettakonkurrenssynpunkt skulleFrånkonkurrenterna.

denkonkurrensproblemför andrareservationpositivt, med att avvara
Ideologisktkonkurrensen.snedvriderdiskuteratskaraktär ovansom
kommunenhar fastslagitsmöjligt.scenario Detdock inte detta attär

rättigheterverksamhet. Kommunenskommersiellsiginte skall ägna
ochkommunala kompetensendenområdepå detta avgränsas av

konkur-deMångakaraktär.ideologiskför detta ärargumenten avav
föraskan dettabeskrivsfrågeställningaroch sättrensproblem som

verksamhet kommunenfrågan vilkenideologiskatill dentillbaka om
skall bedriva.egentliga

sammanfattningstudienLärdomar enav -
bedömning.sammanfattandeföljandestudien Maria BengtssonI gör

variförtydligatillallt syftatframförgenomförts haranalysDen attsom
offentligaochdet privatagränslandet mellaniupplevda problemende

förkonsekvenserproblemenhar intebestår.egentligen Däremot
konstate-utsträckning. harDetnågondiskuterats isamhällsnyttan större

område intefinns dettapraxislagstiftning och ärdenrats att som
frågakonkurrensproblemen.upplevdatillräcklig för lösa deatt manen

bordelagentillämpaellerlagstiftningendärför ställer sig sättet attär om
konkurrensproble-måstefrågapå dennaförändras. För att ett svarge

bedömas.för samhällsnyttaneffektermens

förfonnella reglernaoch dedefinieraLagstiftningen skall ramarna
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konkurrensspelen däremot måste vissa skillnader i spelarnas förut-
sättningar Dessa skillnader bidrar till själva kampen och kanaccepteras.
ibland förutsättning för dynamiken i konkurrensspelet. Denvara en
svåra frågan blir alltså i vilken utsträckning och på vilkaavgöraatt
punkter de upplevda konkurrensproblemen kan förklaras attav
spelregler inte finns respektive aktörernas förutsättningar olika.att ärav
Skilda förutsättningar kan aktörerna upplevas konkurrens-ettav som
problem behöver faktiskt konkurrensproblem. Ytterstutgöra ettmen
tenderar de flesta företag undvika konkurrens påatt även ettom man
principiellt plan kan tillskriva konkurrensen värde. Vissa deett av
upplevda konkurrensproblemen kan dessutom förklaras den bristandeav
förståelse finns mellan de två organisationer mötstypernasom av som
i konkurrens.

Trots de upplevda konkurrensproblemen i viss utsträckning kanatt
förklaras missförstånd, osäkerhet och för konkurrensen acceptablaav av
skillnader mellan aktörernas förutsättningar konkurrera, saknas vissaatt
nödvändiga spelregler för konkurrensen. framförDet allt spelreglerär

talar vilka ekonomiska förutsättningar bör gälla försom om som
konkurrenter och eller riktlinjer för hur sammanblandningnormer
mellan offentliga aktörers olika verksamheter och rollerna bör hanteras

i dag saknas. dessaHur spelregler, eller riktlinjer bör utsom nonner se
emellertid fråga för utredningen i sin helhetär ställning till.att taen



9 Konkurrensverkets rapporter

l detta kapitel sammanfattas Konkurrensverkets rapporter
Kommunal kostnadsredovisning konkurrensinriktade åtgärder i-
beställar- och utföranniljö, Sambruk i offentlig sektor effekter-
på konkurrens och effektivitet och Offentligt stöd till näringslivet

åtgärder för ökad konkurrensneutralitet.-

9.1 Kommunal kostnadsredovisning
februari 1993

De åren har ökad uppmärksamhet kommit riktassenaste att mot
produktivitets- och effektivitetsförhållanden inom offentlig sektor.
Konkurrenslösningar, anbudstävlan mellan kommunala egenregi-son1
enheter och privata företag, viktigt medel för öka effektivitetenär ett att
på det kommunala området. huvudvillkorEtt därvid det finnsär att
korrekta uppgifter produktionskostnadema för tjänsterom som
produceras kommunala egenregi-enheter. Nuvarande brister på detav
kommunala redovisningsområdet riskerar grund kommunal s.k.att av
underprissättning snedvrida konkurrensen på marknaden när t.ex.
egenregi-enheter tävlar med aktörer. Ett resultat kan bliexterna att
förväntad ökad effektivitet helt eller delvis uteblir. Brister i den
kommunala redovisningen kan således motverka eller hinderutgöra ett
för uppnå syftet med konkurrenslösning.att en

Rapporten syftar till belysa de framträdande bristerna frånatt mest
konkurrenssynpunkt det kommunala redovisningsområdet. Rapporten
syftar till redovisa åtgärderdeäven enligt Konkurrensverket, börsom,
vidtas på kostnadsredovisningsområdet för bättre förgarantiatt attge
konkurrens det kommunala området skall bli medel för ökadett
effektivitet. I också koppling till de krav måstegörsrapporten en som
ställas för utveckla beställar- utförannodellen BU-modellen,att som
blivit vanlig organisationsfonn på det kommunala området.
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konkurrensverkpris- ochStatensförutvarandeUndersökningar främstav
ochkommunerNO visarNäringsfrihetsombudsmannenSPK och att

totaladelverksamhetersolikauppgiftersvårt lämnalandsting har att om
förförutsättningarbristandetillkan detta relateraskostnader. Främst att

bristernuvarandeOrsaker tillkostnader.fördela är att ettgemensamma
informationsbehov ochsittlandsting inte klarlagtkommuner ochflertal

redovis-s.k.tillämparoch landstingmånga kommuneri öppenatt man
VidareL-plan.respektiveK-planredovisningssystem ärning enligt som

i kom-områdetkommunalapå detkonkurrensbristande eller ingen
upphandlingskompetensotillfredsställandemed oftabination en

harredovisningsområdet intebrister påorsaker tillbidragande att
andelrelevantOmoch åtgärdats.uppmärksammats t.ex. gemen-aven
kommunalberäkningvidinte medkostnader tas egen-av ensamma

fåraktörermedvid anbudstävlanregienhets anbudspris externa
dvs. konkurren-konkurrenssituation,egenregienheten gynnsammareen

marknaden.snedvrids påsen

har ställtslandsting inteochinom kommunerskäl till detEtt att
främstredovisningssystemetinfonnationskrav påspecificerade är att

utsträckning harnämnvärdhittills iverksamheter intekommunala utsatts
identifiera samtligamotverkat incitamentenharför konkurrens. Det att

effektivi-såväl internsamband medverksamheter.kostnader för olika I
kommunaladenkonkurrenslösningar inominförandesering som av

förändringomfattandeinitialt krävaskommer ocksåsektorn attatt aven
måsteInfonnationskravenredovisningsfilosofi.kommunersflertalet
gällatillkostnadskännedomfrån gälla övergripandeutökas ävenattatt

intressentersdelverksamheter. Olikaolikakunskap kostnader förom
redovisningssystemsförockså avgörandekrav på information blir ett

leda tillinfonnationskrav böroch relevans. Dessauppbyggnad en
redovisningssystem,inyinvesteringutbyggnad ellerförändring eller av

informationdenställs ochde kravmot somgenererarsomsom svarar
synpunktekonomiskFrånkonkurrenssituation.efterfrågas i bl.a. en

förtydligas.kostnadsansvaretredovisningförbättradinnebär atten
konkurrerandemellanjämförelserDärmed kan också relevanta göras

rationaliseringsåtgärder.incitamenten tillalternativ, vilket ökar

huvud-landsting skallochnuvarande regelverk för kommunerEnligt
ochobjektivitetaffärsmässighet,upphandlingprinciperna vid vara

huvudprinciperkonkurrensinöjligheter. dessaIutnyttjande befintligaav
beaktaupphandlingstillfällevikten vid varjeinnefattas bl.a. attav

ochfår deltaalla aktörerpå marknaden, dvs.konkurrensneutraliteten att
skall delta på likaegenregi-enheterOm kommunalatävla på lika villkor.
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konkurrensvillkor viktig förutsättningär uppgifter finnsatten om
kostnaderna för berörd verksamhet.

En ökad kunskap hur kostnaden för olika verksamheter börom
kalkyleras förutsätter flestade kommuner och landsting ändrar sinatt
redovisning så den stöd för kommunal kalkylering,att utgör bl.a. vidett
anbudsförfarande. En precision i kalkylema kan uppnås det,attgenom
utifrån de metoder BU-modellen baseras på, införs striktsom en
uppdelning och separering med avseende på organisation, ochansvar
resultat. Den i många fall tillämpade s.k. redovisningenöppna motver-
kar distinkt kostnadsansvar. Skäletett främst delarär att av en
verksamhets indirekta kostnader, såsom kapitaltjänstkostnader och
administrativa kostnader, inte hänförs till den verksamhet utnyttjarsom
berörda tjänster. Därmed kan verksamhet subventioneras påen
bekostnad verksamhet, vilket kan leda till ineffektivtav annan resursut-
nyttjande.

Vidare saknas i många fall regler för hur och underskott iöver- en
verksamhet skall disponeras. Oftast balanseras dessa till nästföljande
budgetår och disponerastäcks ansvarig nämnd eller förvaltning. Förav

egenregienhet överskott vid effektiviseringgenereraten som av
verksamheten kan redovisning i kombinationöppen med regler förvaga
disposition överskott innebära det inte kommer berörd verksamhetattav
tillgodo. Därmed försvagas incitamentet för fortsatt rationalisering och
effektivisering verksamheten.av

Sluten redovisning, Konkurrensverket förordar, innebär varjesom att
delverksamhet kan strikt definierat resultatansvar medettges egen
redovisning. Därmed ökar förutsättningarna för motverka delsatt
felaktig kostnadsfördelning inom organisationen, dels konkurrenssned-
vridande effekter. Sluten redovisning, rimligen stödjer ochsom
stimulerar marknadsorienterat på verksamheten,ett liggersynsätt
dessutom väl i linje med BU-modellens intentioner bl.a. resultat-om
mässig åtskildhet.

Nuvarande brister redovisningsområdet grundläggande skäl tillutgör
bl.a. kommuner i ökad utsträckningatt övergår till redovisningssystem
flerdimensionell karaktär. Ambitionen redovisnings-av är att anpassa

till faktisk ansvarsfördelningsystemet och erhålla utökadatt en
infonnation. Detta kräver fler begrepp produkt, kund,t.ex.som ansvar,
aktivitet, dettaI perspektiv framstår kostnadsredovisningenetc. i de
flesta kommuner och landsting otillräcklig. Konkurrensverketsom anser
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harBAS-planen,redovisningssystem,flerdimensionelladärför t.ex.att
K-planen.fördelar framföruppenbara

åtgärderföljandeKonkurrensverket kan i korthetEnligt mestses som
frånverksamhetenkommunaladenför förbättrabetydelsefulla att

effektivitetssynpunkt.konkurrens- och

kommunalaktuellide verksammainfonnationskraven från bl.a.Låt
och utformningvid analysreferensramverksamhet utgöra en gemensam

kommu-leda tillfall torde dettakostnadsredovisningen. mångaI attav
redovisningssystem.eller införanuvarandemåste förbättra nyanen

Därvidverksamheter.för olikakostnadernasärredovisningInför av
redovisningssystem,utifrån slutnasärredovisningenförordas görsatt

redovisning.harvarje enskild verksamhetdvs. egen

ochbeställar-mellan kommunalaavtalsfonnerutvecklasDet bör
effektivitetssynpunkt bättre kanaffärs- ochfrånutförandeenheter som

börföretag. Detkan träffas medmed avtal ävenlikställas externasom
beroende-direktarisken förför minimerafinnas särskilda regler att

och utförare.kommunala beställaremellanförhållanden

efteranbudsgivarevalpå objektivtuppfylla kravetFör att enav
klart redovisasverksamhetenkvalitet förbör önskadanbudstävlan även
utvecklingmånga fallianbudsunderlaget. förutsätteri Det aven

nuvarandekommunala beställareskvalitetsmätning ochmodeller för att
upphandlingsområdet förbättras.påkompetens

kostnadsredovisningverksamhetsanpassadochredovisningssystemNya
ochförtydligaoch bidrar tilleffektiv målstymingmöjliggör att ansvars-

Därvid kan BU-verksamheten.kommunalafunktionsroller deni
förutsättningarbl.a. bättrekorrekttillämpadmodellen sättett ge--

och ökadverksamhetenoperativakostnadsmotstånd i denför ökat
anbudstävlan.vidför konkurrensneutralitetgaranti

ochredovisningssystemkommunalaför förbättraFöreslagna åtgärder att
och detprincipiell karaktärkonkurrenslösningförutsättningar för är av

efterredovisningenlandstingpå kommuner ochankommer att anpassa
iförstainfonnationsbehov. Ettintressentersoch interna stegexterna

infonnationsbe-totalaanalys kommunensdenna bör avprocess vara en
redovisningssystemDärefter kankonkurrenssituation.utifrånhov en

införas.utvecklas ochsuccessivttill dessa behovsom anpassas



Konkurrensverkets 245SOU 1995: Konkurrens i105 balans rapporter

Behovet skapa redovisningssystem tilläratt ett anpassatav som
användarens speciella informations- och målstymingsbehov har
uppmärksammats många kommuner och landsting. redovis-Nyaav
ningssystem och rutiner möjliggör återkoppling verksamhet-som en av

och särredovisning kostnader för respektive verksamhet ärsansvar av
säkra behovet intemredovisning anpassad tillsättett att ärav en som

konkurrenslösningar. kommerDet i sin fungera styrin-tur att ettsom
för verksamheten. bör framhållas enbart ändringDet ellerstrument att

införande redovisningssystem inte tillräcklig åtgärd förärett nyttav en
lösa kommunala redovisningsproblem i konkurrens- och effektivitets-att

sammanhang. skeDetta bör i samband med andra åtgärder. I samman-
hanget bör betonas vikten de åtgärder bl.a. måste kopplas tillav som en
utveckling BU -modellen där syfte uppnå konkurrensneutra-ärett attav

villkor på marknaden vid tävlan mellan kommunala egenregi-enheter
och företag.externa

9.2 Sambruk i offentlig sektor juni 1994

I antal anmälningar till Konkurrensverket från privata företag harett
frågan sambruk i offentlig sektor aktualiserats. I anmälningarnaom
ifrågasätts bl.a. sambruk kan förenas konkurrensneutralitetmed påom
marknaden. Efter vad Konkurrensverket har kunnat innebarutröna
sambruk ursprungligen bl.a. förvaltningar med tillfälliga kapacitets-att
överskott skulle möjlighet till pris endast beaktar rörligaatt ettges som
kostnader sälja tjänster till andra förvaltningar. Dänned avsågs sådana
inköp dessa förvaltningar inte skulle ha möjlighet få tillgång tillattsom
på tolkningDenna har dock inte fonnulerats skriftligen,sätt.annat
vilket i praktiken har gjort det råder delade meningar vadatt om
sambruk egentligen innebär.

Den enda dokumenterade beskrivning sambruk står finna harattav som
formulerats i Statskontoret. beskrivs sambrukDärrapporten av som en
idé rationellare resursutnyttjande inom den offentliga sektorn. lettom

finns dock inte någon definition sambruk.rapporten nämiare av
Förutom konceptets mål och syfte framstår oklart framgår helleratt som
inte hur sambruk-tjänster skall prissättas påellerrapporten t.ex.av
vilket sambruk-verksamheten skall till sin omfattning.sätt avgränsas

Med hänsyn till sambruk erbjuder rad olika myndigheter ochnu en
offentliga tjänster, i konkurrens med privata företag, inom deorgan
verksamheter där de har överkapacitet. Eftersom sambruk-tjänstema
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på marknadenkonkurrensenoftast skattesubventionerade kommer attär
försöka begränsa desnedvridas. brist på incitament tillDen att

idénbehoven,offentliga verksamhet till de som omegnaorganens
vissa slagmedför risk försambruk har givit upphov till, att aven

striderpåsambruk-verksamheter kan expandera sätt motett som
påtaglig förrisken ocksåförlängningenkonceptets förutsättningar. I är

sambruksprin-enligtskattesubventionerade priserförsäljning tillatt
fungerande marknader.ochcipen kommer ske på konkurrensutsattaatt

inomsvenska försvaret,Sambruk särskilt vanligt inom det t.ex.är
myndigheterandraförekommer också inomtransportverksam heten, men

falli specifikahar visat sigoch andra verksamhetsområden. Det att
införskaffaförevändning försambruk används att resursernyasom en

förhelikoptrari civil verksamhet,primärt skall användas t.ex.som
kommunalbussar försjukvårdshuvudmännen ellerSjuktransporter till

skolskjutsverksamhet.

myndig-kommunalaligga inom statliga ochDet kan knappast anses
erbjudaersättningheters uppgifter eller kompetensområde att mot

konkurrensmarknader.fungerandesådana tjänster kan köpas påsom
konkurrenslagstiftningen. DettastridaFörfarandet kan också mot

haroffentligamyndigheten eller detförutsätter dock normalt organetatt
Någotproduktmarknaden.dominerande ställning den relevantaen

Konkurrensverket haftså varit har dock inteärende där har fallet att
konflikt med lagenSambruk skulle också komma ibedöma. om

upphandling, i normal-offentlig upphandling bl.a. föreskriver attsom
fallet, skall ske utnyttjande konkurrens.med av

Sambruk ha positiva effekter. NärTillämpningen kan även t.ex. enav
torde dettatelefonväxel flera myndigheterkan utnyttjas gemensamt av

kapacitetsintervallalt medföra kostnadsbesparing inom givetettnormalt en
växel. Konkur-skulle hajämfört med varje myndighet separatom en

kommit stå iframhålla sambruk ofta harrensverket vill dock attatt
för effektivisera dendirekt konflikt konkurrens medeltill attsom

effektivitetsmoffentliga försöka nå ochsektorn. Att ett genomsamma
ochsamarbetesamtidig användning två motstridiga metoder somen av

samhälls-konkurrens har utsikt lyckat resultat iliten sett ettatt ettge
effekterinnebära de positivaekonomiskt perspektiv. kanDet att ensom

riskerarför sig kan medföra i ställetanvändning de två medlen varav
Tillämp-effektiviteten i sektorn.vändas i negativ inverkan påatt en

företag till följdningen sambruk medför risk för utslagning attav avav
skattesubven-myndigheter företag tillåts konkurrera medoch offentliga

såväl försämradeSåledes medför Sambruktionerad verksamhet.
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förutsättningar för effektivisering den offentliga sektorn risken av som
för försvagad konkurrens på fungerande konkurrensmarknader. Deten
sistnämnda förhållandet medför i sin negativ påverkan påtur en
marknadsutveckling och marknadseffektivitet.

Erfarenheter från de ärenden aktualiserats hos konkurrensmyndig-som
heterna förutvarande Näringsfrihetsombudsm och Konkurrensver-annen
ket i samband med sambruk tyder på inte klara mål, definitioneratt om
och avgränsningar uppställs, dvs. redovisning statsmaktemasen av
avsikt med sambruk, riskerar konkurrensförhållandena på konkurrensut-

marknader snedvridas. Därvid bör statsmakternasatta deatt väga
positiva effekterna samordning inom det offentliga motav av resurser

minskad marknadseffektivitet till följd den begränsningen av av
konkurrensen sambruket innebär.som

Följande åtgärder skall förslag till tillämpningenavgränsaattses som
sambruk på så de positiva verkningarna sambruk kansätt attav av

lyftas fram konkurrensen på marknaden onödigt hämmas ellerutan att
störs.

Formulera klar definition vad med sambruk. Enen av som avses
sådan skulle kunna formuleras enligt följande
Med sambruk dels myndigheter inköpavses av gemensamma av

och tjänster från leverantör, dels försäljning mellanexternavaror
myndigheter tillfälliga kapacitetsöverskott sådana ochav av varor
tjänster tillhandahålls eller produceras myndighet.som av en

Ange syftet med sambruk.
Ange tydliga för sambruk får tillämpas, såsomgränser när

endast vid tillfälligt kapacitetsöverskott
endast mellan myndigheter.

Ställ krav på särredovisning sambruks-verksamhet.av

9.3 Offentligt stöd till näringslivet
juni 1994

I Sverige finns antal centrala och regionala stödprogram. Stödenett stort
syftar bl.a. till främja ökad sysselsättning, nyföretagande och tekniskatt
utveckling. Fomier och regler för stödgivning kan fastlagda i lagar.vara
De specificeras sedan i stödförordningar och andra författningar, i
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organisa-eller andramyndigheterinstruktioner föriregleringsbrev samt
iindustristödetsamladestödgivningen. Detförtioner svararsom

miljarderdrygt 6,5uppgick till199293budgetåretSverige under
genomsnitt1990 iåren 1988underStödet inomkronor. EU motsvarar -

tillverknings-avsåg stöd tillmiljarderår, 34miljarder90 varavecu per
påflesta fallligger i deSverigestödgivning iförindustrin. Ansvaret

såsomoch andramyndigheteroch lokalaoffentliga, regionala organ,
frånStödgivningutvecklingsfonder.ochnderlänsstyrelser, länsarbetsnäm

tillMöjligheternakommunallagen.ilandsting reglerasochkommuner
endastbegränsad och skallstarktdock formelltStödgivningsådan är

föreligger.synnerliga skälförutsättningunderkunna attges

klagomålochanmälningarflertalbehandlatKonkurrensverket har ett
stödgivning.myndighetersrörandem.fl.privatpersonerfrån företag,
erhållit stödföretagförhållandetanmälningarna detFrämst att ettrör

företagmed andrakonkurrenspriser vidkostnader ochoch sänkt sina
dekonstateratsHärvid harmotsvarande stöd.erhållitinte attsom

frånalltid harstödgivningen intereglerarstödförordningar ensom
utformning.önskvärdkonkurrenssynpunkt

priset påreducerastöd kanerhåller offentligtföretagEtt t.ex.som
kostnader.faktiskaprodukt till under vadaktuell motsvaras avsom

sådanmarknaden. Enpåutkonkurrerasandra företagDärigenom kan
påföretaginträdeocksåmotverkars.k. underprissättning nyaav

sådankanmarknadendominerandemarknaden. Om företaget är en
mening,ställning i KL:sdominerandemissbrukprissättning utgöra av

f199293:56 70prop.till KLförbjudet. förarbetenavilket Avär s.
direktkonkurrensbegränsande effekterframgår emellertid äratt som en

offentligföljdofrånkomligellerlagstiftningoch avsedd följd av enav
stödOffentligtstödangripas med KL.inte kan ärreglering i princip av

i statligreglerdirekt följdoftastpå beslutbaserat är enavensom
förordning.

instruktionenligt sinKonkurrensverkettillämpa skallKLUtöver att
till föränd-förslagockså lämnaSFSi 1993:685omtryckt1992:820

effektivförverkaregleringar,konkurrenshämmanderingar enav
främjainfonnationsektornoffentligainom denkonkurrens samt genom

i samhället.konkurrensinriktat synsättett

offentligåtgärder förförslag tillHuvudsyftet med ärrapporten att ge
påverkarmöjligtutsträckninglitenså denna i såStödgivning att som

medsyftetsamtidigtkonkurrensförhållanden negativtmarknadens som
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syftastödet ändå kan uppnås. Sådana förslag skall således tillytterst att
effektiv samhällsekonomisk utgångspunkt.bidra till stödgivning frånen

Enligt traditionell välfärdsanalys medför offentliga subventioner på en
marknad fungerande ekonomiska välfärdenmed konkurrens denatt
reduceras, eftersom för subventionenden samhälleliga kostnaden
överstiger imperfekt,den samhälleliga intäkten. När marknad ären
exempelvis effektivitetsförluster uppstår på grund för lågnär av
produktion i befogatnaturliga monopol kan det däremot medvara
subventioner. Staten kan, nödvändigtvis innebärdetutan att en
försämrad effektivitet produktionpå berörd marknad, stimulera till ökad

subventionera kostnaden för produktionsökningen.attgenom

Den vanligaste stödfonnen stöd påverkar företags kostnader förär som
olika produktionsfaktorer, dvs. prispåverkande stöd. Priset på produk-
tionsfaktorema kan påverka slutliga konsumentpriset och har därmeddet

starkt samband med företagets konkurrenskraft. Från företagsekono-ett
misk utgångspunkt innebär ibland stöd företaget får tillskottettett att

medel priset på produkterna företaget säljer kangör attav som som
sänkas eller vinsten kan ökas. medför i sin stödetDetatt atttur ger
företaget prismässig konkurrensfördel på marknaden kanen som
utnyttjas företaget bibehålla marknad-till bl.a. eller öka denattav egna
sandelen. Effekten dock på rådande marknads-stödet beror ytterstav
och konkurrensförhållanden. Om stöd till marknadsdominerandeges
företag kan det få starkare effekt detnegativ på konkurrensen än om ges
till små och medelstora företag. Givetvis påverkar också stödets
omfattning vilka effekterna blir på konkurrensen.

Slutsatser stöd till effekter på samhällsekono-näringslivet och dessav
min i korthet bl.a. stöd i princip alltid konkurrenssnedvridandeär äratt
och stöd kan reducera den ekonomiska välfärden. slutsatserDessaatt
gäller under förutsättning berörda marknader utmärks fungerandeatt av
konkurrens.

Vidare kan framhållas stödets negativa effekt på den inhemskaatt
konkurrensen minskar det utformas horisontellt, dvs. till allaom ges
företag. kan företag marknads-Dessutom stöd till mednämnas att stor
makt ökar risken för snedvriden konkurrens jämfört med stödom ges
till mindre företag. Stöd specifiktbör bundna tilläven ett an-vara
vändningsområde, dvs. selektiva. Sådana minskar risken förstöd att
stödet används till ändamål inte åsyftas med stödet, konkur-t.ex.som
renssnedvridande åtgärder.
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princip alltidtill företag ikan offentligt stödAllmänt sägassett att
Därför bör beslutberörda marknader.påverkar konkurrensen på om

markna-stödets påverkan påstödgivning föregås utvärderingav en av
för säkerställa stödetsDärigenom erhålls bättre förutsättningarden. att

ochdär för-samhällsekonomin. analys,positiva effekter för En
torde bidrakonkurrenssynpunkt,nackdelar stödet kan kartläggas frånav

stödgivning.offentligtill bättre beslutsunderlag i anslutning tillett

oftast specificeras iformer regler för stödgivningenEftersom och
skallförutsättningar för hur stödstödförordningar och därmed utgör ges

utgångspunkt frånske medbör analys stödets effekter enligt ovanen av
och iföretag får stöddessa. Som förutsättning räknas bl.a. vilka som

konkurrensef-Förväntadevilken form och omfattning stödet kan ges.
till grund förutifrån kan sedan liggafekter stödet stödförordningenav

marknadsförhållanden.analys stödets effekter på rådandeen av
marknad,konkurrenssituationen berördUppgifter företagsstorlek,om

affärsidé förväntad lönsamhet frånkapacitetsutnyttjande, företagets och
kan härsamhälls- inklusive företagsekonomiskt perspektiv,ett vara

Informationbetydelsefulla faktorer. om
motverka konkurrens mellan företageni vilken utsträckning stödet kan

torde andra viktigaoch skapar etableringshinder på marknadenett vara
faktorer hur effektivt blir.stödetavgörsom

stödgivning kan medverka tillHär bör särskilt uppmärksammas attom
stödetineffektiv eller företagsstruktur upprätthålls, dvs.bransch- atten

därmedbidrar till föråldrad produktionsteknologi ochbevara bl.a.att en
produktions- ochmotverkar branschutveckling effektivamoten

planeradedistributionsförhållanden. risk minskar företagensDenna om
offentligt finansierasinvesteringar, omfattas stöd, även avavsessom av

Felaktigmedel så företagens affärsrisk inte elimineras.attegna
medförastödgivning utifrån nämnda aspekter kan således ytterst

stödgivningminskad välfärd eller konsumentnytta. Exempelvis kan
effekten blir övrigatotalt medföra minskad sysselsättning attsett om

stöd-företag, får konkurrenskraft jämfört med detsämresom en
iföretaget, pennitteringar vad stödetmottagande tvingas till änstörre

sig förväntas motverka.

stödförordningar visarKonkurrensverkets analys antal stöd ochettav
på på konkurrensen. aktuellarisken för stöd får negativa effekter Iatt

stödgivningstödförordningar inte i något fall beslutomnämns att om
på marknadensbör föregås bedömning stödets effekterav en av

konkurrensförhållanden.
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I syfte åstadkomma bättre förutsättningar för konkurrensneut-att en mer
ral stödgivning redovisas i förslag till åtgärder. Förslagenrapporten -

främst gäller ändra förutsättningar vid stödgivning inklusiveattsom
utformning berörda stödförordningar innebär i korthet följande:av -

inför krav på konkurrensanalys vid utformningen stöd och vidav
stödgivning
rikta stöden små och medelstora företagmot
undvik driftstöd och stödåtgärder indirekt naturav
låt olika stöd komplement till övrig finansieringettvara
sänk stödbeloppet stödet påverkar väsentliga konkurrensmedelom
för det stödmottagande företaget samt
följ effekterna stödgivningen.upp av

Redovisade åtgärder ökar förutsättningarna för konkurrensneutralen mer
stödgivning, dvs. konkurrensen på berörda marknader inte nödvän-att
digtvis hämmas eller snedvrids. Ytterst torde detta bidra till effektiven
stödgivning i samhällsekonomiskt perspektiv. följdEnsett ett av
förslagen befintliga stödförordningar börär med hänsyn tillatt överses
konkurrensintresset. alternativEtt därvid tillskapa förordningär att en

skall gälla vid i princip all stödgivning till näringslivet.som som nomi

Förordningen 1988:764 statligt stöd till näringslivet syftar till attom
enhetlig för denna stödgivning. I nuläget hänvisas till dennage en ram

förordning i 24 andra förordningar. Främst det sig stödrör om som
riktas speciella branscher. Förordningen skulle, med beaktandemot av
Konkurrensverkets förslag, kunna ändras till bli utgångspunkt för allatt
stödgivning till näringslivet. Konkurrensneutralitet och mångfald på
marknaden bör således enligt Konkurrensverket viktiga inslag vidvara
beslut den offentliga stödgivningens inriktning och omfattning.om





10 Sammanfattande bedömning

l detta kapitel redovisar vi vår sammanfattande bedömning av
den genomförda kartläggningen. I gränslandet offentligmellan
och privat sektor har konkurrensytoma ökat mellan offentlig och
privat näringsverksamhet. Särskilt bland mindre och medelstora
företag finns utbredd för vad uppfattas osund,en oro som som en
övermäktig och orättvis konkurrens från skattefmansierad
offentlig näringsverksamhet. Vår bedömning denna iär att oro

Ävenvissa fall berättigad. materialet inte underlag förär om ger
kvantifiering får det klarlagt det finns konkurrens-atten anses

problem i mellan offentlig och privat näringsverksamhet.mötet
Kartläggningen visar enligt vår mening det allvarliga ochatt mest
troligen frekventa konkurrensproblemet med koppling tillmest
offentlig näringsverksamhet föreligger offentlig huvudmannär en
säljer tjänster på den marknaden till så låga priseröppna att
konkurrensen snedvrids. I samband med konkurrensutsättning av
offentlig verksamhet har avbrytande upphandlingar på ickeav
affärsmässiga grunder identifierats konkurrensproblem.ettsom
Vi har också identifierat viss offentlig stödgivning till företag

konkurrensproblem. Gällande regelverk täcker endastettsom
delvis de situationer vi identifierat konkurrens-som som
problem.

10.1 Konkurrens och konkurrensproblem i

gränslandet mellan offentlig och privat närings-
verksamhet

Ökad marknadsorientering och konkurrens
Den traditionella bilden förhållandet mellan offentlig och privatav
sektor kan kännetecknad uppgiftsfördelningen mellansägas attvara av
de båda sektorerna varit relativt väl avgränsad. ökadeDen marknadse-
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har dock inneburitoffentliga sektornrienteringen inom den gränsenatt
markerad.blivit mindresektornmellan den offentliga och privata

varitmarknader tidigarepåOffentliga aktörer har trängt som
privata aktörer, församtidigtförbehållna näringslivetdet privata attsom

marknadereffektiviteten offentliga sektorn, släpptsöka i den som
offentliga tjänsteproducenter.tidigare varit förbehållna

konkurre-mellandet igenomförda kartläggningen visarDen mötetatt
sedvanlig rivalitetnäringsverksamhetprivatrande offentlig och utöver

motsättningar ochfriktioner,förekommermellan konkurrenter även
för mindre ochBland företrädareallvarligt slag.konflikter ettav mera

för vadfinns utbreddtjänsteproducerande företagmedelstora somoroen
konkurrens frånoch orättvisosund, övermäktiguppfattas som en

näringsverksamhet.skattefmansierad offentlig

fall berättigad.i vissaVår bedömning denna ärär att oro

utsträckningnäringsverksamheten iden offentligaNär änstörre nu
monopolmarknader fanns detregleradebedrevs på skyddade och starkt

näringsverk-och privatoffentligfärre anledningar till konflikter mellan
det förändrings-proportion tillRisken för konflikter torde öka isamhet.

landstingmyndigheter, kommuner,omvandlingstryck statligaoch som
under.offentligt ägda företag befinner sigoch

årkonkurrensproblemen underbidragande orsak tillEn ärsenare
intäktskällor förförsök finnasannolikt den offentliga sektorns att nya

myndigheterserviceproducerandefinansiering verksamheten. Närav
för de ansvarigakonkurrenskraftiga företag kan dettrimmats till

föregenregi-verksamhetenframstå naturligt inte bara utsättaattsom
musklema på denprövakonkurrens öppnaävenutan attextern

marknaden.

offentliga sektornsfaktor har uppmärksammats denEn ärsomannan
s.k. sambruk. de fallstödfunktioner i form lsträvanden samordnaatt av

samverkande myndigheternasminskning desamordningen medfört en av
marknaden.sålts dentotala behov har överskottskapacitet öppna

samtligatagit hänsyn tillhar här myndigheterna inteKritiken gällt att
kostnader vid prissättningen.

Dubbla roller
bygger påidentifierat i vår kartläggningFlera de problem vi attsomav
blandat ihopvarit klar i sin rollden offentlige huvudmannen inte utan
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sin roll huvudman och ansvarig för viss offentlig verksamhetattsom en
kommer till stånd och och rollen företagare och arbetsgivare försom
offentliganställda utförare.

Det har förekommit detäven allmänna blandar ihop myndig-att
hetsrollen med rollen företagare. Det har riktats kritiksom mot att t.ex.
den kommunala räddningstjänsten vid myndighetsutövning i vissa fall
utnyttjar sin ställning myndighet den åtar sig konsultuppdragnärsom
och säljer brandredskap. Konkurrenterna har här ifrågasattäven
myndigheters oväld. Om den kommersiella verksamheten tillåts påverka
bedömningar inom för dengörs myndighetsutövandesom ramen
verksamheten uppkommer inte bara risk för konkurrenssnedvridningar
och trovärdighetsproblem. Här finns risk för rättssäkerhetenäven att
äventyras.

Bristande oklara spelreglerrutiner, och kulturskillnader
Sannolikt bristande rutiner, oklaraär spelregler bristandesamt en
förståelse kulturskillnader mellan de båda sektorerna ofta viktigom en
förklaring till konkurrensproblemen. Väljer offentliga huvudmän
konkurrens medel för åstadkomma ökadett effektivitetatt i detsom
fortsatta förändrings- och fömyelsearbetet i den offentliga sektorn så
förutsätter detta genomtänkt långsiktig strategi, ökad kunskap hos deen

beslutar och genomför besluten klara spelregler för hursom samt
konkurrensen skall kunna användas medel för ökaett attsom pro-
duktivitet och effektivitet.

Offentlig näringsverksamhet regel skattefinansieradiär
Offentlig näringsverksamhet begrepp innefattarär i princip allett som
offentligt bedriven och tjänsteproduktion. Den bedrivs inomvaru- en
mängd områden och branscher med skiftande konkurrensförutsättningar.
Kämverksamheten eller har stark anknytningutgörs till områden ochav
branscher hänförliga tillär samhällets infrastruktur, naturligasom
monopol och kollektiva nyttigheter. Offentlig näringsverksamhet, som

kommunikationer, bostadsförsörjning,t.ex. hälso-och sjukvård, tandvård,
äldreomsorg, barnomsorg, skolor, kultur och fritidsverksamhet inteär
bara ekonomisk eller kommersiell verksamhet har till uppgiftävenutan

tillgodose politiskt bestämdaatt mål, fördelningspolitiska mål.t.ex.
Detta ocksåär orsak till verksamheterna ofta helt eller delvisatt ären
finansierade med offentliga medel.

Offentlig näringsverksamhet syftar regel tilli inte vinstmaximering
Målen för den offentliga verksamheten ibland oklara och iblandär
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företagprivatmålet förkanförenklatmotsägelsefulla. Något ett
kommunal ochförmåletmedanvinstmaximeringbeskrivas som

kommun-tillförsäkravanligenlandstingskommunal verksamhet är att
satis-möjliga kostnadservicenivå till lägstavissmedlemmarna en

premieraönskanmeddettakombinerasfieringsmål. många fallI atten
viaskall betalasdel tjänstenendastifrågatjänsten att en avgenom

skattemedel. Dettamedfinansierasavgifter medanpriset med resten
siggivetvis inte ihindrarkollektivtrafik. Dettafallet medexempelvisär

förutsätterDettakan konkurrensutsättas.tjänsternaproduktionenatt av
diskriminerarintefinansieringenföroch modellspelreglerklara somen

bodelningdet detförutsättsmarknaden. Vidarepå görsolika aktörer att
respektivebeställareharallmännadetde rollermellan somsom

utförare.

överväganden identi-anledningmed10.2 av

konkurrensproblemfierade

Även kartläggningvårgjorts iinte harkvantifieringnågon exaktom
bedrivsnäringsverksamhetoffentligför slå fastfinns grund attatt som

skapakanprivata sektornochoffentligamellan deni gränslandet
Visamhällsekonomisk betydelse.ochprincipiellkonkurrensproblem av

Privatagenerella slutsatser.vissaför draockså ha stöd attanser oss
statligolika slagkonkurrensproblemupplever närföretag enav

företagoffentligtellerlandstingkommun, ägtmyndighet, ettetten

marknaden,på densäljer tjänster1 öppna
för konkurrensverksamhetenväljer2 utsättaatt

till företag.lämnar stöd3

konkurrensproblem:typfallidentifierathar vikapitel 8I tre av

konkurrenssnedvridandeoffentligföljdtillkonkurrensproblem1 av
prissättning,

upphandlingavbrutentill följdkonkurrensproblem2 av
konkurrenssnedvridandeoffentligtill följdkonkurrensproblem3 av

företagsstödnäringslivetstödgivning till

konkur-deövervägandenredovisar vi våraavsnittI detta nämiare om
utsträckningvilkentill och iupphovtypfallrensproblem varje gersom

medtillför kommaanvändaregelverk går rättagällande attattsom
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problemen. I avsnitt 10.3 diskuteras frågor bl.a. kommuners ochom
landstings aktiviteter inom det egentliga näringslivet och i vilken mån

det kan förenligt med den kommunala kompetensen. kapitelIsom anses
redovisar11 vi förslag till åtgärder.

Offentlig10.2.1 konkurrenssnedvridande prissättning

Kartläggningen visar det allvarliga och troligen frekventaatt mest mest
konkurrensproblemet med koppling till offentlig näringsverksamhet
föreligger offentlig huvudman säljer tjänsternär på den öppnaen
marknaden till så låga priser konkurrensen snedvrids. Normaltatt sett

låga priser något positivt för konsumenternaär och tecken påett att
konkurrensen fungerar. Om privat företag konkurrerarett som om

kunder inte förmår konkurrera med lika låga priserattsamma som
myndigheten eller det offentligt ägda företaget kan det privata företaget
förlora kunder. förlängningenI riskerar främst små och medelstora
företag från marknaden.trängasatt ut

Den samhällsekonomiska kostnaden för konkurrenssnedvridande
offentlig prissättning kan betydande. Om de privata företagen intevara
kan priser möjliga vid fungerande konkurrensta lederut är att ta utsom
detta för det första till allokeringsfärlzzster effektiva företagattgenom

eller förhindras tillträde till marknaden.trängs I längreut perspektivett
förlorar konsumenterna på detta i form minskad valfrihet, lägreav
kvalitet och högre priser. Offentliga huvudmän driver näringsverk-som
samhet på marknad med bristande konkurrens till följd atten av
verksamheten skattesubventionerad har sällan tillräckligtär storen press

öka den ejfektiviteten. Nödvändiga rationaliseringaratt inre och
besparingar kommer inte till stånd. Den offentliga näringsverksamheten
får inte heller tillräckliga incitament för utveckling produkter ochav nya
produktionssätt.

Konkurrenssnedvridningen framträder i två olika fonner: medvetenen
korssubventionering med överföring mellan olika verksam-av resurser
hetsgrenar respektive faktisk korssubventionering skattesubventio-en
nering till följd prissättning baseras på kostnadskalkylav en som en

inte full kostnadstäckning. Begreppet underprissättning fångarsom ger
endast del de konkurrensproblem vi identifierat. Vi harupp en av som
därför valt använda begreppet konkurrenssnedvridande prissättning.att

Om det låga priset avsedd effekt politisktär beslutett atten av

15-10869
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mening föregåsvårenligtverksamheten bör beslutetskattefmansiera av
samhälls-ochkonkurrenseneffekter påNegativaallsidig bedömning.en

utformningbeslutbeaktas vidbörekonomiska kostnader avom
önskemåltandvård Ettsjukvård,kollektivtrafik,avgiftstaxor för m.m.

finansierasviss tjänstförkostnadernaendast viss delatt enavom en
behöver inteskattesubventioneraspriser avgifter medanvia resten

produktionen.villkor forkonkurrensneutralai konflikt medkomma

politisktavsedd effektinteOm det låga priset däremot ettär aven
korssubven-innefattaroch prisetviss konsumtionbeslut stöd till enom

verksamhet kankonkurrensutsattskattefmansierad ochmellantionering
formdär någonkonkurrensstöminguppkommadet däremot aven

befogad.begränsning varasynes

samhällsekonomisk suboptimeringRisk för
efter ökadutgångspunkter kansamhällsekonomiskaFrån strävan

risksektornoffentligadenoch produktiviteteffektivitet utgörainom en
påståendenklagomålFlerasamhällsekonomisk suboptimering.för avser

osundförföretagprivataoch landstingkommuner utsätteratt enom
Följandepriser.för lågaskattefmansierad konkurrens sättaattgenom

tvätterirör-landstingsdrivenproblemet. Antagexempel illustrerar att en
fåttefterfråganminskadrationaliseringar ochföljdelse till enav

inriktadenbarti utgångslägetVerksamhetenöverkapacitet.betydande är
anslagsfinansierad.tilloch således 100interna kunderpå är procent

kapitalkostnaderinklusivekostnader, såväl fastaverksamhetensAlla
förVerksamhetenskattemedel.täcks medrörliga, utsätts ettnusom

effektuerasskulle kunnaSparbetingetsparbeting på 10 procent. genom
och lokalerpersonalvarvidtvätterienhet avvecklades sägsatt uppen

lösningsådanmedProblemetrealiserades. äroch maskiner atten
medfackföreningenmedtrygghetsavtalhar tecknatlandstinget ett
Ompersonal.någonkommerlandstinget inteinnebörd sägaattatt upp

tvätteriet gåförledningengå runt tvingasverksamheten skall utatt
kompensation förfåför på denmarknadenden vägenöppna att

sig på priserläggerskall bestämmasprislistansparbetinget. När man
priser med avdragkonkurrentemasgenomsnitt ettettmotsvarar avsom

täcker deprisernakostnadsbilden visaranalysEn10 attprocent. av
tilloch bidragförsäljningenför denrörliga kostnaderna ettexterna ger

prislistan.inte i DetkalkylerasNågot vinstpåslagkostnaderna.de fasta
finnsPå marknadensparbeting.med sitttvätteriet lyckaslandstingsägda

prissänk-medhar rådinteprivat företagemellertid mindreett ensom
tid kommerkunder. Efterförloraroch därmedpåning 10 procent en

ställaeventuellt tvingasochfrån marknadenföretaget attträngas utatt
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in betalningarna.

Exemplet illustrerar problemet med konkurrenssnedvridande prissättning
i nötskal. På grund sparbeting och överkapacitet söker sigett denav
offentliga näringsidkaren på marknaden. Det uppenbartut är att
förutsättningarna för kapitalanskaffning och kostnader för kapital skiljer
sig från villkoren för privata företag. Den offentlige näringsidkaren kan
härigenom erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser till följd skal-av
och samdriftfördelar del kostnaderna för densamt att stor externaen av
försäljningen redan täckt anslagsfinansiering. Frånär samhälls-genom
ekonomisk synpunkt kan landstingets agerande ändå ha varitsägas
kontraproduktivt det privata företaget effektivare företagett änom var
det landstingsägda tvätteriet. Därmed uppkommer samhällsekonomiska
förluster.

Vid kartläggningen har framkommit flera exempel på huvudmän föratt
offentlig näringsverksamhet inte bedömts ha dominerandesom en
ställning på den relevanta marknaden tillämpat prissättningen som
sannolikt medfört privata företag drivits bort från marknaden. Denatt
offentlige huvudmannen har inte sig ha begått något fel dåansett man
enbart efter få bidrag tillsträvat sina fasta kostnaderatt ett som man
ändå inte kommer ifrån. Konkurrensverket har i de flesta fall inte heller

sig kunna ingripa med stöd konkurrenslagenansett då denna inteav
varit tillämplig.

I andra fall har den offentlige huvudmannen anslagit medel för täckaatt
förluster i konkurrensutsatt verksamhet. Om anslaget motiveratär attav
verksamhetens mål och inriktning skiljer sig från privat näringsverk-
samhet, fallet den offentlige huvudmannent.ex.är ålägger desom om
verksamhetsansvariga iaktta sociala eller miljömässiga begränsningar,att
kan anslaget godtagbart från konkurrenssynpunkt förlusttäck-vara om
ningen merkostnadema. Om anslaget däremot resulterarmotsvarar i att

ineffektiv verksamhet hålls under amiama och anslaget dessutomen
inte redovisas finns risk för samhällsekonomisktöppet skadligen
suboptimering. Följden blir misshushållning samhällets totalaen av
resurser.

Var finns de allvarligaste konkurrensproblemen
Problemet med konkurrenssnedvridande offentlig prissättning föreligger
i regel beträffande förhållandevis enkla tjänster. detNär gäller mera
komplicerade tjänster har priset nomialt mindre betydelse konkur-som
rensmedel. Konkurrenssnedvridningar torde främst kännbara förvara
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avgränsadelokaltochregionaltpåverksammaenbartföretag ärsom
offentligtdetellermyndighetennäringsdrivandeOm denmarknader.

ochmarknadsandelbetydandealls har någonföretagetägda inte om
frånkonkurrensproblemetsåkortvarigförsäljning ärdessutom är

delitet.förhållandevis Förvanligtvissynpunktsamhällsekonomisk
kankonkurrenssnedvridningenförföretagenskilda utsättssom
ochlängreallvarligt. Imycketframstådock ettproblemet som

betydandemedförastörningsådankandynamiskt perspektiv även en
någramedger intestatistikTillgängligkostnader.samhällsekonomiska

aggregeradpånäringsverksamhetenoffentligahuruvida denslutsatser
marknaden ellerfrånnäringsverksamhetenden privatanivå trängt ut

vice versa.

kan hanäringsverksamhetoffentligkommunaldärbranscherViktigare
ochställningdomineranderegionaltellerlokaltåtminstone somen

prissättningoffentligkonkurrenssnedvridande ärklagomålföranlett om
förmarknadenlaboratorietjänstmarknaden,friskvårdsmarknaden,

restaurangmarknadenochhotell-lokaler,ochbostäderuthyrning av
näringsverk-offentligstatligexempel påSomtvätterimarknaden.samt

föranlettochmarknadensvenskapå hela densamhet somagerarsom
kanprissättningkonkurrenssnedvridande nämnasklagomål om

Sam-uppdragsverksamhet,FörsvarsmaktensochLantmäteriverkets
statligaDenStatens Järnvägar.Telia ochhallkoncemen, Posten,

affär-kommunaladebetydligtaffärsverksamheten änomsätter mera
näringsverk-statligpekaemellertid integårsverksamheten. Det utatt
konkurrens-särskiltnäringsverksamhetkommunalframforsamhet som

störande.

myndigheterolikamellansamverkandenriktatsKlagomål har sommot
att därige-ochsamdriftsfördelarochskal-utnyttjasyfteförekommit i

brukarsamverkanförfomikostnaderna. Dennatotalaminska denom
samverkanalltframföroch harsambruksmodellen rörtkallas för om

telefonväxelpostgång,städning,stödfunktioner transporter,olika som
samverkatinte baramyndigheternabestått iharKritiken att omm.m.

överkapacitetutnyttjat denstödfunktioner även somutangemensamma
konkurrensmarknader.foruppkommit utatt

Redovisning
förkostnaderföretagetsinfonnation attbl.aInternredovisningen omger
dåkanInternredovisningenoch tjänster.olika slagsproducera gevaror

förändraprodukterna,förbättraföretagetsignal till attatt pro-en
korrekt bildproduktionen. Enrationaliseraellerduktsortimentet avatt
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vilka produkter lönsamma och hur kostnaderna fördelar sig påärsom
olika produkter och enheter inom företaget kan långsiktigt vara
avgörande för företagets fortlevnad.

såvälI offentlig privat näringsverksamhet kan bristande ellersom en
felaktig intemredovisning leda till det fattas felaktiga beslut. Ettatt
exempel redovisningen inte besked vissär delattom ger om en av
produktionen subventioneras med inkomster från produktion.annan
Detta kan leda till erforderliga rationaliseringsåtgärder inte inatt sätts
i tid eller företag avstår från köpa komponenter eller tjänsteratt ett att
från underleverantörer. Behovet detaljerad information dockärav
relaterat till möjliga beslutsaltemativ. Det till exempel knappastär
meningsfullt fram exakta uppgifter enstaka detaljs elleratt ta om en
tjänsts andel indirekta kostnader det inte bedöms finnas någotav om
alternativ till produktion i regi.egen

Offentlig näringsverksamhet finansieras i regel såvälmed anslag som
med avgifter. Om viss del verksamheten drivs i konkurrens meden av

offentlig eller privat näringsverksamhet finns risk för attannan
kostnaderna för den konkurrensutsatta verksamheten delvis finansieras
med skattemedel. Detta fallet de priser inte långsiktigtär sättsom som

full kostnadstäckning vissa kostnader för kapital ochatt t.ex.ger genom
administration belastar icke-konkurrensutsatt verksamhet. Viannan anser

offentlig näringsverksamhet drivs i konkurrens medatt som annan
offentlig eller privat näringsverksamhet bör redovisas skild från annan
verksamhet i avgränsade redovisningsenheter. fall finnsI risk förannat
korssubventionering mellan den del verksamheten konkurrerarav som

kunderna på marknad och den del verksamheten ochärom en av som
skall skattefinansierad. Detta hindrar givetvis inte i sig attvara
produktionen tjänsterna kan konkurrensutsättas. Detta förutsätterav
klara spelregler och modell för finansieringen inte diskrimineraren som
olika aktörer på marknaden.

Vid kartläggningen har konstaterat det inte sällan finnsatt en
bristfällig dokumentation grunderna för prissättningen. finnsDetav
dock såvitt vi kan bedöma sällan någon avsikt konkurrensen.störaatt
Vi också de för eller verksamma inom offentligtror att ärsom svarar
näringsverksamhet lika angelägna kritikerna den offentligaär som av
näringsverksamheten det finns spelplan ochatt en gemensam gemen-

spelregler för de fall då den offentliga och den privata närings-samma
verksamheten möts.
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Gällande rätt

verksamhetkommunalochavgifter statligRegler iom
avgiftsförordningenide reglerVår bedömning styrär att av-som

motverkaägnadeprincipverksamhet ii statliggiftssättning är att
förfinnsreglerkonkurrenssnedvridande prissättning. De av-som

fördockverksamhetkommunalinomgiftssättning utrymmeger
påsärskilt pekavill vikonkurrenssnedvridande prissättning. Här att

avgiftsbelagdstatliggäller förkostnadstäckningfullprincipen om
anvisningarRiksrevisonsverketsbestämts. Iverksamhet inget annatom

beaktamyndighetenföreligger börkonkurrensi de fall attsägs att
konkurrensbe-skadligtill misstankeinte får ledaprissättningen om

direkt ellerverksamhetensamtliga medskall täckagränsning. Intäkterna
avkast-disponerarmyndighetenkostnader. Omindirekt förenade ett

skallverksamhetenavgiftsfmansieradeningspliktigt kapital i den
verksamhetenSubventioneringavgiften.täckasavkastningskravet avav

särskilt be-efterförekomma,anslagsmedel får intemed änannat
myndigande.

kostnadstäck-fullprincipfinns inte någonverksamhetkommunalI om
denUtgångspunktenverksamhet.avgiftsbelagdning i är snarast

Enligtmed skatt.skall täckasmedelsbehovKommunensmotsatta.
kommuna-självkostnadsprincipen, dvs.kommunallagen gäller dessutom

överstiga defår inteprestationerför kommunalaavgifter tas utsom
självkost-prestationen. Närtillhandahållaåtgår förkostnader attsom

bordedetuttalade regeringennadsprincipen lagfästes görasinte ettatt
prestationerförsjälvkostnadsprincipenfrångenerellt undantag som

83.prop.199394:188marknadkonkurrensutsatttillhandahålls på s.en
och landstingenskommunernasifrågaUndantag gäller däremot om

tillämpliginte hellersjälvkostnadsprincipen närmedelsförvaltning. är
innebäregendom. Dettafast och löskommunaldet gäller förvaltning av

denomfattasintekommunala bostadsföretagendebland attannat av
självkostnadsprincipen.kommunala

vidkostnadersamtligainnebär i principSjälvkostnadsprincipen att som
företagsekonomiskfrånmotiveradeaffärsmässig driftnormal ären

självkostnadsberäkningen. Detgrund förkunna läggas tillsynpunkt bör
närings-självkostnadsbaseradkommunaldock inte tillåtet iattanses

självkostnadskalkylen.riskpreinie iverksamhet medta en

Konkurrenslagen
oftast inte gårförbudsreglerbedömning konkurrenslagensVår attär att
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använda för komma till med offentlig konkurrenssnedvridandeatt rätta
prissättning. Konkurrensreglema i princip tillämpliga på offentligär
näringsverksamhet. Vid prissättning offentligt producerade tjänsterav

rättsläget emellertidär oklart i vilken mån konkurrenslagstiftningen
täcker in situationer där offentlig serviceproducent inte fulltaren ut
kostnadstäckning och priser snedvrider konkurrensensätter påsom
marknaden.

Konkurrensrättens reglering underprissättning bygger på att ettav
företag missbrukar sin dominerande ställning på den relevanta markna-
den prissätta konkurrenternaatt ett frånträngergenom utsom
marknaden. Ett avgörande hinder för konkurrenslagens tillämpning är

offentliga aktörer, deatt företagäven i konkurrensrättsligom anses vara
mening, sällan uppfyller konkurrenslagens krav på dominerande
ställning på den relevanta marknaden 19 §.

Även det offentliga företaget kan ha dominerande ställningom anses en
torde missbruk den dominerande ställningen endast för handenav vara

den offentlige aktören tillämpar priser inte deom motsvararsom
genomsnittliga rörliga kostnaderna. Ett påstående den offentligeattom
aktören låga prisersätter led i plan elimineraett attsom en en
konkurrent torde svårt leda i bevis. Slutligen det sannoliktatt ärvara att

lågt prisäven i och för sigett konkurrensbegränsningutgör iom en
form underprissättning kan konkurrensbegränsningen oåtkomligav vara
på grund ingripande enligt konkurrenslagenatt inte kan skeav mot
konkurrensbegränsningar direkt och avseddär effektsom en av
lagstiftning eller ofrånkomlig följd denna. På det kommunalaen av
området följer regeringsformen och kommunallagen under-av
skottsprincipen den offentlige aktören kan heltatt eller delvis skattefr-
nansiera de tjänster tillhandahålls inom konkurrensutsattävensom
verksamhet.

Regler redovisningom
Vår bedömning de reglerär gäller för redovisningatt i offentligsom
näringsverksamhet i allt väsentligt de kravmotsvarar samhälletsom
ställer på redovisning i privat näringsverksamhet. Intemredovisningen,

vilken bl.a. de olika kostnadskomponenter tillsammansur utgörsom
totalkostnaden för viss tjänst kan utläsas, inte författningsregleradären
i sig offentlig eller privat näringsverksamhet.vare
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upphandlingAvbruten10.2.2

offentligaklagomålförekommitdet närvisarKartläggningen att
regi förbedrivs iverksamhetdenvelathuvudmän utsätta egensom

vidförekommitföreträdesvisharKlagomålenkonkurrens.extern
ochhälso-dvs.sektorernamjukas.k.inom dekonkurrensutsättning
harintehuvudmännenoffentligadär de ännusjukvård, äldreomsorg etc.

hårdadeinomkonkurrensutsättningerfarenhetlika stor somav
områdena.tekniska

huvudman,offentligpågåttallmänhet t.ex.har iKlagomålen ut att en
framföregenreginfrån externtbud ettantagit interntkommun, etten

blivitskulleanbudetdetföretagfrån privatanbud externatrots attett
detbedömningaffärsmässigstrikt ärVidför kommunen.billigare en

upphand-där denupphandlingsbeslutförkommitså detotvivelaktigt att
kan hatill detAnledningenbudet.det internapremieratlande enheten

konkur-beslutskäl forceratideologiskakommunen ettvarit omatt av
vidgällaskallprincipervilkaklargjortinterensutsättning sommen

elleranbudenmed debudet attdet internanollställningen externaav
gång.upphandlingensunderskiftatpolitiska majoritetenden

på affärs-budetdet internaväljerupphandlande enhetOavsett enom
juridisk-tekniskidetgrunderpolitiskaeller pågrunder ärmässiga
avbrytandeEttupphandlingen.avbrytandefrågamening somett avom

för denkontraproduktivthandförstaigrunderpå politiskasker är
alternativ kandyrareväljaGenomsjälv.upphandlande enheten ettatt

får högrehuvudmannenoffentligadenmedföraavbrytandet att
trovärdig-ibeståreffektskadlignödvändigt. En attkostnader än annan

deåterställa. Försvårblirkonkurrensutsättningarframtidaheten för att
anbudsräkningförhaft kostnaderskadan i debestårföretagenprivata att

testverksamhetmarknadsföring,förkostnaderoch inte sällan somm.m.
kankostnadsamhällsekonomiskonödiga. Enblivitavbrytandetgenom

påfårinteföretag växaprivatabestå i effektivare attutrymmeatt
offentligaeffektivamindrebekostnad öretag.av

enheterupphandlandehostrovärdighetenharkonkurrensutsättningVid
medi arbetetdeltagitifrågasättaskommit näratt personersamma

läggavarit medochförfrågningsunderlaget attutformningen omav
frånanbudelleregenreginbud från ettantingen internt egetettett

enheten.upphandlandedenanställda hosf.d.företagprivat ägssom av
harmyndigheterorganiseradetraditionelltkonkurrensutsättningVid av
denförburitchefmyndighetensförhållandet ansvaretdet attäven



Sammanfattande bedömning 265SOU 1995:105 Konkurrens i balans

personal lagt det interna budet och för den personalävensom som
berett upphandlingsärendet kommit ifrågasättas.att

Avsaknad tydliga spelreglerav
Enligt vår mening den grundläggande orsaken till dessa problemär att
det ofta saknats tydliga Spelregler för konkurrensutsättningen. villHär
vi understryka väl genomförd konkurrensutsättning ofta braäratt en en
metod för främja ökad produktivitet och effektivitet i den offentligaatt
sektorn. När metoden används flera skäl viktigt iakttadetär attav
konkurrensneutralitet vilket bl.a. innebär på förhand redovisa deatt
principer läggs till för Oftagrund nollställning och anbudsprövning.som
saknas övergripande handlingsprogram för effektivisering vilket är en
förutsättning för seriösa konkurrenslösningar.

flera kommunerI och landsting har utarbetat principer förman
kostnadsjämforelser. Som exempel kan de anvisningarnämnas som
antagits i Stockholms stad för upprättande konkurrensneutralav en
intraprenadkalkyl kap.se 5. Grundprincipen i dessa anvisningar är att
samtliga direkta och indirekta kostnader i konkurrensutsatt verksam-en
het skall återspeglas i det interna budet.

Gällande rätt

Regler offentlig upphandlingom
Vår bedömning upphandling avbryts politiska skälär att en som av
möjligen kan strida kravet på affärsmässighet i lagenmotanses om
offentlig upphandling, LOU. Avbrytande upphandling dock inteärav
särskilt reglerat i lagen. måsteRättsläget därför i brist på rättsligt
avgörande betraktas osäkert. ingripandeLagen otillbörligtmotsom om
beteende avseende offentlig upphandling fångar enligt förarbetena inte
heller den situationen anbudstävling avbryts till följdatt atten av en
offentlig upphandlare låter sin egenregiverksamhet handta om en
arbetsuppgift vilken denne anordnat anbudstävlan. Lagensom en
tillämpningsområde begränsat till beslut avseende framtida upphand-är
lingar och inte beteenden pågåendeunder upphandling. Lagenrör en
har hittills inte i något mål vid Marknadsdomstolen.prövats

departementspromemorianI Avbrutna upphandlingar och budinterna
Ds föreslogs1994:83 klargörande påmed innebörd kravetett att
affärsmässighet skulle gälla vid avbrytande upphandling.även av en
Förslaget har inte lett till lagstiftning varför i brist pådet rättsligt
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huruvida avbrytandeavgörande alltjämt får råda osäkerhet ett avanses
kartläggnings-icke affärsmässiga skäl står strid med LOU. Underi
före efterarbetet har vi konstaterat rad upphandlingar såvälatt somen -

avbrutits olika skäl.den ovannämnda promemorian publicerades av-
förespeglasinleda upphandlingsförfarande privata företagAtt därett

kan upphandlingsför-möjligheter till framtida affärsmöjligheter om
farandet skäl leda till förluster för såvälbryts andra affärsmässigaänav

affärsmässigtde deltagande företagen för samhället. ickeEttsom
ändraavbrytande kan jämföras med medspelare bestämmer attatt en

spelreglerna under pågående tävling.en

Överklagandemöjligheter och sanktioner
överklagamedlem i kommun eller landsting villEn ettetten som

upphandlingsbeslut kan laglighetsprövning beslutet.inte begära av
överprövning hos länsrätt ochEndast den leverantör kan begäraärsom

Om upphandlings-väcka talan skadestånd hos allmän domstol. ettom
förfarande och LOU tillämplig kan kommunallagensavbryts inte anses

skulleregler laglighetsprövning bli tillämpliga. Teoretiskt settom
förutsättning för detbeslutet internt bud kunna upphävas. Enatt anta ett

någon de för överklagande i kommunalla-grunderär att som angesav
för handen. delikatessjäv föreligga.Ett exempelär ärgen om anses

företagsstöd10.2.3 Konkurrenssnedvridande

vårdet gäller sanktionerade stödformer det inteNär statsmakterna ärav
häruppgift utvärdera stödfomien sådan. Kartläggningen haratt som

inriktats på de konkurrensproblem kan uppkomma vid tillämpningsom
aktuella har identifie-det stödet i enskilda fall. vår kartläggning viIav

klagomål såväl kommunala myndigheter. Detstatligarat mot som
statliga svenska företagenföretagsstödet mycket omfattande. Deär
erhåller enligt ESO-rapporten vad kostar detFöretagsstödet egent--
ligen varje år omkring femtio miljarder kronor i statligtDs 1995:14

utstakade målstöd. För det statliga stödet finns statsmakterna somav
i särskilda stödförordningar. Såvitt kan bedöma utbetalas stödetanges

föri regel efter ingående granskning förutsättningarna stöd ären om
säkerställauppfyllda. De stödgivande myndigheterna har rutiner för att

reglerna följs. Under handläggningen ansökningar stödatt tas,av om
enligt de stödgivande myndigheterna, regelmässigt hänsyn till risken för

få effekter företag inte kommer istöd kan negativa för deatt ett som
åtnjutande stöd. Våra erfarenheter visar dock systematiskaattav
konkurrensanalyser endast förekommer i begränsad utsträckning.
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förhållandeI till de statliga stödärenden handläggs klagomåls-ärsom
frekvensen utomordentligt låg. De klagomål identifierats har i regelsom
varit den karaktären enskilt stödärende kunde ha handlagtsatt ettav
bättre. När det gäller tillämpningsföreskrifter för transportstödet har
dock vissa företag riktat kritik bristande konkurrensneutralitet. Närmot
det gäller RAS riktat arbetsmarknadsstöd har det riktats kritikäven

bristande konkurrensneutralitet från privata företag ochmot större
kommuner inte kan få del denna stödfonn.som av

Generellt kan de redovisade problemen i samband medsägas statligatt
stödgivning kan hänföras till misstag i handläggningen enskildaav
ärenden. Beslut statligt stöd sådant föregås väl dokumen-om som av en
terad utredning och vanligen relativt omfattande beredning i regeringen
och riksdag. Vidare notifieras dessa stöd enligt EU:s regler varvid syftet
med stödet i förekommande fall skall konkurrenssned-vägas mot
vridande effekter. Det finns detta enligt vår mening behovtrots ett av

öka medvetenheten de samhällsekonomiska kostnader följeratt om som
stöd utformas eller på snedvrider konkurren-att ett sättettav ges som

Bakgrunden till detta stödsystem kan utformas ochellerär attsen.
tillämpas på sådant utformningen ocheller tillämpningen medförsätt att
konkurrenssnedvridande effekter avsikten varit stödet skulletrots att att
utformas och tillämpas på konkurrensneutraltett sätt.

Samhallkoncemen
Samhallkoncemen har inrättats för meningsfullt ochstaten attav ge
utvecklande arbete arbetshandikappade där behoven finns. För att
kunna utföra detta uppdrag lämnas årlig s.k. merkostnadsersättningen
via statsbudgeten. Det statliga stödet till Samhallkoncemen har har

för kritik från privata företag och kommunerutsatts sig hasom anser
blivit för konkurrenssnedvridande prissättning. Enligt vårutsatta
bedömning har den konkurrenspolicy Samhallkoncemen antagit ochsom
det kontaktråd med för Samhall och näringslivetrepresentanter som
funnits sedan 1980 medverkat till konkurrensproblemen i huvudsakatt
kunnat bemästras. Kontaktrådet har sedan dess bildande drygtprövat ett
hundratal anmälningsärenden. Av dessa anmälningsärenden har rådet
bifallit anmälarens kritik fullt eller till viss del i tredjedelut en av
ärendena.

Kommunalt företagsstöd
kommunalaDet företagsstödet i förhållande till det statliga stödet,är,

relativt begränsad omfattning. Vår bedömning den tidigareärav att
relativt inställning funnits till företaggenerösa övervägt attsom som
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inriktadgenerelltmedkommunen i principetablera sig i ersatts meren
generellamedpolitik syftar tillnäringspolitik.kommunal Denna att

utvecklings-konkurrenskraft ochåtgärder stärka de lokala företagens
i kommunennäringslivsvänligt klimatsåförmåga skapa attsamt att ett

i kommunen. Kommunernasföretag investeraattraherar andra attman
strukturproblem.på olikagrad inriktadnäringspolitik äri mycket hög

rollofta centralindustristrukturen spelarOmvandlingar i den lokala en
ochFöretagsnedläggelsernäringspolitiken.för den kommunala

problem. Kommu-näringspolitiskapersonalminskningar medför stora
infrastruktur på lokalavanceradofta utbyggd och teknisktser ennerna

näringslivsstrate-kommunalaregional nivå hörnsten i denoch som en
traditionella infrastrukturendeninfrastruktur inte baragin. Med avses

flygplatstillgång tilloch jämvägsnät ochi form ävenetc. utanväg-av
forskningsin-ochhögskoleutbildningtelekommunikationer, tillgång till

utsträckning tidigareförsöker i högrestitutioner. Kommunerna än att ge
kulturturism, miljö,mjuka sektorerprioritet livskvalitet inom som

ochföretagsetableringarlocka till sigoch fritid medelett attsom
direktaerbjudaFöretagsraggningnyinflyttning. attuppmuntra genom
i regeltill enskilda företageller indirekta subventioner numeraanses

likvälkartläggning visarpolitik. Vårkostsam och ineffektiv attenvara
påföretag främjasförekommer enskildadet alltjämt i vissa fall sättatt

snedvrida konkurrensen.snedvrider eller hotar attsom

Städ till kommunala företag
företag,offentligt ägdavissaKritik har riktats t.ex.även mot att

lån,förmånligaägartillskott,kommunala bostadsföretag, erhåller
bostadsföretag till del.privatainte kommerkommunal borgen m.m. som

Även konkurrenssnedvridandevissa fall medförasådant stöd kan iett
offentligttillunderstrykaeffekter. vill vi dockHär ägtägare ettatt en

motiverade.affärsmäsigtmåste vidta åtgärderföretag kunna ärsom
tillgodose andraregelhar offentligt ägda företagVidare än rentattsom

Konkurrens-verksamheten.mål förföretagsekonomiskt motiverade
hålls underföretagineffektivt och olönsamtproblem uppkommer ettom

verksamheten likaochförlusttäckningsbidragmed ständigaamiama
företag.skulle bedrivas privatkunnagärna ettav

inom turistom-Klagomål riktats kommunalahar det engagemangetmot
vidsträckt begreppturistbefogenhetslagenrådet. turism iBegreppet är ett

Kommunal Kommunförbundetsstnikturomvandlingen,näringspolitik under
enkätundersökning 1994



bedömning 269SammanfattandeKonkurrens i balansSOU 1995:105

hotell-ochstöd tilldriva ellerkompetens restaurang-att geanses gesom
drivertill företagdriftbidragFöretagsstöd i fonnföretag etc. somav

kommunalaochhotellfastigheterkommunalaverksamhet i t.ex.
företagfrån konkurrerandeför kritikcampinganläggningar har utsatts

campingan-Kommunalt ägdanågot motsvarande bidrag.inte fårsom
medför kommu-överstandard vilketofta haläggningar attanses en

investeringskostnadema.inte täckerinkomster verksamhetennens av
praktiken ofta hariframkommit kommunerKritik har även mot att

Uppsplittringenstugfönnedlingsverksamheten i kommunen.monopol
få till ståndsvårtsmå aktörer leda till det är attatt en meraanses

kraftfull marknadsföring i utlandet.

till kooperativKommunala bidrag
stödetsframförts kritikföretagsstöd där det harfonnEn mot attav

bidrag lämnaskonkurrensstörande effekt deutformning har är somen
f.d.bildatssärskilt sådanapersonalkooperativ olika slag,till som avav

oftakooperativ driveranställda i den kommunala barnomsorgen. Dessa
på entreprenaddvs.realiter verksamheten på uppdrag kommunen,i av

bidrag. Konkurrenstör-entreprenadersättningen kallas föräven om
erhållerdaghem oftai personalkooperativaningen består här att

kommunala daghem.motsvarandeväsentligt lägre bidrag barn änper
vissa kommunerhar kooperativen framfört klagomålVidare att avom

Kooperati-verksamheten.kooperativaideologiska skäl svälter ut den
Verksamhetenvillkor.affärsmässigt godtagbaraförvägras oftaven

medverksamhetentreprenaddrivenbetraktas i regel inte som en
med kommu-Kooperativen får nöja sigkommunen huvudman. attsom

kan kommaoch helstensidigt fastställer bidragets storlek när somnerna
bidraget.omprövaatt

Gällande rätt

Regler statsstödom
för väl avvägdvår bedömning uttryckStatsstödsreglema enligt enger

främjakunnamellan det allmännas intressekompromiss attav
bli förföretagets intresse intenäringslivet och det enskilda utsattattav

tilloffentliga subventionerkonkurrenssnedvridning till följd ettaven
konkurrerande företag.

stöd till näringslivet,Romfördraget varje fomi statligtEnligt är avav
snedvrida konkur-snedvrider eller hotarvilket slag det är,än attsom

förbjudet iviss produktionvissa företag ellerattrensen genom gynna
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den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Detta
förbud gäller inte föreskrivs i fördraget.annatom

Begreppet statsstöd har i den praxis skapats Kommissionen ochsom av
EG-domstolen givits vid tolkning och omfattar inte stödåtgärderbaraen

statsbidrag, förmånliga lån och räntesubventioner andraävenutansom
stödformer skatterabatter, garantier vid företagslån i bank eller påsom
kapitalmarknaden. Stöd från landsting eller kommun likställs medett en
statsstöd. Teoretiskt kan anslagsbeslut fullmäktigeiett som avser en
investering i kommunal affärsverksamhet betraktaatt etten vara som
statsstöd. Om anslaget snedvrider konkurrensen och har samhandelsef-
fekt det förbjudet.är

Förenligt med den marknaden och därmed godkända ärgemensamma

l stöd social karaktär till enskilda konsumenter, underav som ges
förutsättning stödet diskriminering med avseende påatt utanges
varomas ursprung,

2 förstöd avhjälpa skador förorsakats naturkatastrofer elleratt som av
andra exceptionella händelser,

3 stöd för ekonomin i vissa delar Förbundsrepubliken Tysklandav som
påverkats Tysklands delning, i den utsträckning stödet ärgenom
nödvändigt för de ekonomiska nackdelaruppvägaatt som upp-
kommit denna delning.genna

Vissa former kanstatsstöd förenliga med denav anses gemensamma
marknaden och därmed godkännas efter prövning varje enskildav
stödfomi. gällerDet

l stöd för främja den ekonomiska utvecklingen i regioner däratt
levnadsstandarden onormalt låg eller där allvarlig brist påär
sysselsättning råder,

2 stöd för främja genomförandet viktiga projektatt genmensamtav av
europeiskt intresse eller för avhjälpa allvarlig störning iatt en en
medlemsstats ekonomi,

3 stöd för underlätta utveckling viss näringsverksamhet elleratt av
vissa regioner, i den mån stödet inte påverkar handeln i negativ
riktning i omfattning strider det intresset,moten som gemensamma
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för4 stöd främja kultur och bevara kulturarvet, sådant stöd ieatt om
påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom gemenskapen i en
omfattning strider det intresset,motsom gemensamma

5 stöd slag i enlighet med vad Rådet, på förslag Kommis-annatav av
sionen, kan komma bestämma beslut kvalificeradmedatt genom
majoritet.

Stödförordningar
förordningarDe reglerar statligt stöd saknar generellt be-settsom

stämmelser konkurrensaspekter skall beaktas vid stödgivningen.attom
svenskaDet statliga företagsstödet regleras dels i övergripandeen

stödförordning dels i särskilda förordningar för varje stödfonn ärsom
notifierade och godkända for-Kommissionen. Endast i fåtalettav
ordningar bl.a. förordningama regionalpolitiskt företagsstöd ochom om
landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service finns uttryckliga regler

kräver beslut stöd skall föregås konkurrensanalys.att ettsom om av en
Konkurrensproblem kan uppkomma myndighet felbe-görom en en
dömning stöds konkurrensstörande effekter på företag inteettav som
erhåller motsvarande stöd.

Konkurrenslagen
Vår bedömning de statliga myndigheternas handläggningär att av
stödärenden inte omfattas företagsbegreppet. Statligt företagsstödav
regleras i stödförordningar med preciserade regler under vilkaom
förutsättningar stöd kan erhållas. emellertidBeslut stöd bestämssom om
ensidigt den myndigheten handlägger stödformen. frågaDet ärav som

offentligrättsligt reglerad förmån definitionsmässigt fallerom en som
under begreppet myndighetsutövning och därmed utanför företagsbe-

Konkurrenssnedvridande statlig stödgivning torde därför integreppet.
kunna angripas med stöd konkurrenslagen.av

När det gäller kommunalt företagsstöd måste rättsläget betraktas som
osäkert. Kommunalt stöd till allmänt näringslivsfrämjande åtgärdermera

och till enskilda företag lämnas med stöd speciallagstiftning ellerav
med stöd den allmänna kommunala kompetensen. Stöd till friståendeav
skolor torde betrakta myndighetsutövning eftersomattvara som
kommunen under vissa förutsättningar skyldig detstöd. Närär att utge
gäller stöd där det föreskrivs befogenhet inte skyldighet att utgemen
något stöd överhuvudtaget torde stöd inte betraktaattvara som
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myndighetsutövning fallermyndighetsutövning. Utanför begreppet
förvaltning kommunensnormalt beslut eller åtgärder röräven som av

övrigt.egendom eller dess ekonomiska angelägenheter i

konkurrensbegränsandeförarbetena till konkurrenslagen framgårAv att
lagstiftning ellereffekter direkt och avsedd följdär ensom en av

följd reglering princip inte kan angripasofrånkomlig offentlig iav en
utflödemed stöd konkurrenslagen. Stöd kan ettanses vara avav som

speciallagstiftning hälso- ochkommunernas åligganden enligt t.ex.
i undantag.sjukvård, skola och barnomsorg torde kunna inrymmas detta

kommunalt med stöd den allmännaNär det gäller stöd lämnas avsom
speciella befogenhetsutvid-kompetensregeln i kommunallagen och de

turistbefogenhetslagen rättslägetgande reglerna i ärt.ex. m.m. mera
Om utflöde offentligrättsliga föreskrifterosäkert. stödet inte är ett av

ochoch utgår från överenskommelse, mellan kommunen ettt.ex.en
kommunalt inte konkurrensbe-eller privat företag, kan det uteslutas att

med stödgränsande kommunala stödåtgärder skulle kunna angripas av
rättsutlåtande till Sverigeskonkurrenslagen. Professor Bemitz har i ett

konkurrensnedvridande stödåtgärder tillFastighetsägarförbund hävdat att
såvälkommunala bostadsföretag kan angripas med stöd 6 § 19av som

emellertid inte varitkonkurrenslagen se kap. 5. Något sådant fall har§
föremål för rättslig prövning.

Kommunallagen
Vår otillåtna områdetbedömning mellan det tillåtna ochär gränsenatt

sigi kommunallagen relativt väl Alla fonner stödär avgränsat. vareav
förbjudet. Enligtdet konkurrensnedvridande eller inte i principär är

åtgärder förkommunallagen får kommuner och landsting genomföra att
Individuelltallmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

det finnsinriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om
synnerliga skäl för det. Om enskilda initiativet viker eller faller bortdet
kan det uppkomma kompetensgrund för kommunen stödjaatten
enskilda företag. kompetensenlig krävsFör sådan insats skallatt varaen
dock det står och inte bereddaklart enskilda företag äratt att personer

kommunalrättsligtde nödvändiga insatserna. Gränsen mellangöraatt en
tillåten principiellt förbjudetallmänt näringslivsfrämjande åtgärd och ett
individuellt kan praktiken svår dra. stöd tillstöd emellertid i Ettattvara

företag upplåter lokalerupprätthåller kommersiell basservice,ett som en
eller efterfrågar innebära andralokala underentreprenörer kan även att
företag tillåteti kommunen främjas. Från konkurrenssynpunkt kan ett
allmänt näringslivsfrämjande stöd utgår till samtliga företag i ensom
kommun konkurrenssnedvridande företag igentemot ettvara en annan
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kommun företagen i båda kommunerna konkurrerarom om samma
kunder. mångaI avseenden kommunallagen betydligtär strängare än
Romfördragets statsstödsregler.

Övriga frågor10.3

Offentlig10.3.1 näringsverksamhet inom det egent-
liga näringslivet

Kommunal näringsverksamhet
Under kartläggningsarbetet har vi konstaterat flertal klagomål frånett

företagprivata sig för konkurrenssnedvridningarutsattasom anser vara
från kommuner och kommunala företag marknaderträngtsom

traditionellt hävdats det egentliga näringslivet.som av

Gällande rätt

Den rättsliga regleringen den kommunala kompetensen inom detav
egentliga näringslivet förutom begränsningsprinciper förinomär ramen
kompetensen uppdelad på två lagrum i kommunallagen visssamt
befogenhetsutvidgande lagstiftning. finns rättspraxis tillDärutöver som

delviss mellan det tillåtna och inte tillåtna. Enligtgränsenanger
kommunallagen får kommuner och landsting driva näringsverksamhet,

den drivs vinstsyfte och går på tillhandahålla allmännytti-utan ut attom
anläggningar eller tjänster medlemmarna i kommunen ellerga

landstinget. Utgångspunkten för bedömningen det frågaärom om en
tillåten eller inte tillåten verksamhet allmänintresset. Verksamhetenär
skall gå på tillhandahålla allmännyttiga tjänster för kommunmed-ut att
lemmama. Marknaden för den näringsverksamheten skall i principegna

begränsad till den kommunen eller landstinget. Något hindervara egna
anläggningar och tjänster utnyttjas andra kommun-mot att även änav

medlemmar finns dock inte. bestämmelsenAv framgår också förbudett
driva spekulativa företag. huvudsakliga syftetDet med verksam-mot att

heten får inte bereda kommunen eller landstinget vinst. Denattvara
kommunala verksamheten skall bäras allmänt, samhälleligtettupp av
syfte. Något hinder verksamheten föreliggervinst dockmot att genererar
inte. kapitelI har redovisats de5 verksamhetsgrenar kommunernasom
och landstingen i praxis ha obetingad verka inom.ansetts rätt atten
Dessa verksamhetsgrenar kallas för sedvanlig kommunal affärsverksam-
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förlandsting vissthar kommuner ochhet. Därutöver attett utrymme
dettraditionellt hävdasområdendriva näringsverksamhet inom avsom

näringslivet.privata

klarfinns någondet inteförarbetena till kommunallagen betonasI att
harnäringslivet. Visektorn ochskiljelinje mellan den kommunala

tycks ha mycketoch landstingflertal fall där kommunernoterat ett en
näringslivskompeten-kommunalaextensiv tolkning för dengränsenav

alternativtkunskapeni dagspressen visarAnnonser att omsen.
håll kunde bättre.kommunallagen på sinarespekten för reglerna i vara

det tillåtna och detmellanVår bedömning dock gränsenär även att
otillåtna något flytandeär

Överklagandemojligheter och sanktioner
gå på densig förkommun landsting bestämmerOm eller att utetten

tilltillräcklig anknytningmarknaden och sälja tjänsteröppna utan en
ellermedlem i kommunenangelägenhet kanerkänd kommunal en

kommunmed-laglighetsprövning. krävs intelandstinget begära Det att
Å andrafå klandra det.berörd beslutet förlemmen personligenär attav

beslutkommunaltsidan har företag eller företagare berörs ettavsom
inte företaget ellernågon laglighetsprövninginte begärarätt att om

företagaren kommunmedlem.är

laglighetsprövning detkommunalt beslut kan överklagasEtt omgenom
tillämplig och det intebesvärsregel i laginte finns någon särskild ären

krävs såledesfråga verkställighet tidigare beslut. Det attettom ren av
kommunal enhet inlederkommunalt beslut. Omdet finns ett enen

fomielltmarknaden, någotförsäljningsverksamhet på den öppna utan
laglighetsprövas.finns något beslut kanbeslut saken, inteom som

laglig-skall kunna överklagasFör kommunalt beslutatt ett genom
inomkommit till länsrättenhetsprövning krävs vidare klagomålenatt

på kommunens ellerveckor från dag då tillkännagavsden dettre
Ombeslutet justerats.landstingets anslagstavla protokollet överatt

till kommunen ellerklagomålen klagotidens utgång har kommit införe
ändåöverklagandetlandstinget i stället för till länsrätten, skall prövas.

överklagas.kan regel inteBeslut fattats kommunala företag somsom av
något rättsmedelInstitutet laglighetsprövning egentligen inteär utan en

kankommunala förvaltningen. Detfomr medborgarkontroll denöverav
rättssäker-form statlig kontrollheller inte sägas utan ettvara en av

någonsker intehetselement i den kommunala självstyrelsen. Det
kommunala beslutet och domsto-materiell prövning innehållet i detav
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len får inte det överklagade beslutet eller något besluträtta sätta annat
i det överklagade beslutets ställe. Vår bedömning det finns behovär att

möjligheterna rättsligt kommunalöversyn prövaattav en av om
näringsverksamhet förenlig med den kommunala kompetensen.är

Om det kommunala beslutet upphävs kommunen eller landstingetär
skyldigt beslutet. Om beslutet följts civilrättsligt avtalrättaatt ettav
med företag medför emellertid eventuell rättelse ofta kommu-ett atten

eller landstinget kan bli skyldigt betala skadestånd för avtals-attnen
brott. Om kommunen eller landstinget inte beslutet och det interättar

fråga myndighetsutövning finns emellertid inte någon straffrättsligär om
eller civilrättslig sanktion tillgripa. Kommunallagen kan därför inteatt

fullgott skydd for den företagare sigsägas ett utsattge som anser vara
för konkurrenssnedvridande prissättning från kommun eller etten
landsting. börDet dock Finansdepartementet i departements-nämnas att
promemorian Kommunalt domstolstrots och lagtrots förslagett om-
personligt mål laglighetsprövning Ds 1995:27vitesansvar i om
föreslagit det införs personligt vitesansvar i mål laglig-att ett om
hetsprövning dels vid verkställighetsförbud dels vid utebliventrots mot
eller otillräcklig rättelse upphävda beslut tidigare verkställts.av som

Statlig näringsverksamhet
Statliga myndigheter, affärsverk och företag driver omfattandeen
verksamhet inom det egentliga näringslivet. Vid kartläggningen har
fram gått konkurrerande privata företag har framfört klagomål tillatt mot
exempel Vägverkets, SJ Postens och Telias prissättning ansetts:s, som

konkurrenssnedvridande.vara

Några begränsningar för åtaganden finns inte i regeringsformen.statens
Några lagar för inom vilka områden eller branschersätter gränsersom

statliga myndigheter eller statliga företag får bedriva näringsverk-som
samhet finns inte heller. instruktionen förI myndighet, koncessionen
eller bolagsordning for statligt aktiebolag kan regeringenägtett ange
begränsningar för viss myndighet eller statligt företag. Regeringenetten
kan direkta order till förvaltningsmyndighet med anvisningart.ex.ge en

uppdragsverksamhetens omfattning. Statliga myndigheter ochom
affärsverk driver näringsverksamhet omfattas regeringsformenssom av
allmänna krav på offentlig verksamhet. Offentlighetsprincipen och
sekretesslagen gäller.Verksamheten står under JO och tillsyn.JK:s
Några generella kompetensbegränsningar den gäller förtypav som
kommunal näringsverksamhet finns dock inte. statligaDe företagen
omfattas till skillnad från de kommunala företagen inte offentlig-av
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hetsprincipen.

påsälja tjänster denbeslutar sig förOm statlig myndighet öppnaatten
beslutet prövadlaglighetenfinns möjligheter fåmarknaden inga att av

domstol.av en

10.3.2 Jäv

ochförtroendevaldaklagomålkartläggningen har framkomitVid attom
för ellersamtidigtupphandlingsärendeanställda bereder ett svararsom

utformning internaförfrågningsunderlag ochi utformningdeltar avav
till det endasthänvisatSärskilt i mindre kommuner harbud. ärattman

utformakompetensegenregiproduktionen harde för attsomsom svarar
utomståendepå blivande anbudsgivare. Förde krav skall ställassom

medverkar videllerbeslutarkan det sig stötande deattte som
Frånegenregin.konkurrentföreträderanbudsprövningen även en -

anbudsgivamaproblem de privatatrovärdighetssynpunkt detär ett om
favörerupphandlingsärendetbeslutar ifår intryck deett att gersomav

till det interna budet.

otillbörligtupphandling lagenoffentligReglerna i lagen omom
den situationenupphandling täcker intebeteende avseende offentlig

företräderegenregiverksamheteniförtroendevalda och anställdaatt
producenterdeupphandlande enhet delskommunen dels en avsomsom

offentliglagenUnder arbetet meddeltar i upphandlingen. omsom
från denlagen efterupphandling fördes diskussion mönsterattomen

upphandlings-kommunalagamla upphandlingsförordningen och det
avvisades medFörslagetinnehålla jävsregel.reglementet skulle en

upphandling.affärsmässighet vidhänvisning till bestämmelsen om

och förvaltningslagenskommunallagensråder osäkerhetDet även om
osäkerhet främsttill dennajävsregler tillämpliga. Orsaken är attär

förtroende-anställd ellersituationerjävsreglema sikte på närtar enen
företrädare förtill ellertill exempelvald har intresse ägareett eget som

förtroende-i upphandling. Attföretag lämnar anbudett ett enensom
nämnds beredningkommunalvald eller anställd deltar i ettt.ex. aven

utformningmedverkat vidsamtidigt hanupphandlingsärende avsom
minskabud visserligenförfrågningslag och internt ägnatär attett

nödvändigt-innebär inteupphandlingkommunens trovärdighet vid men
påpersonlig vinningbeslutande fårnågon risk för denvis att en

bekostnad.kommunens
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Uppgiftsskyldighetslagen10.33

ochpris-rörandeuppgiftsskyldighet1956:245lagenEnligt om
uppgifterdelämnaskyldigaföretagarekonkurrensförhållanden attär

och konkurrens-pris-kännedomfrämja allmänförerfordras att omsom
ellerkontrollförerfordrasOm detnäringslivet.inomförhållanden

uppgifter.skyldig lämnaocksåuppgiftfullständigande attär annanav
uppgiftlämnaanmaningefterdet företagareVidare åligger att om

harochverksamhetsområdeberör hanskonkurrensbegränsning somsom
transportförhållandenochomsättnings-produktions-,på pris-,avseende
Uppgiftsskyldighetenprisbildningen.påinverkabeskaffenhet attav

tekniskyrkeshemlighetröjaskyldighet natur.innebär inte att av
konkurrensbegränsandetillhandahållaockså åläggaskanFöretagare att
handlingar. Denoch andrakorrespondens ärhandelsböcker,avtal, som

vederbörandesig införinställakallasuppgiftsskyldig kan även att
befogenheter. Imotsvarandekonkurrenslagenmyndighet. I ges

uppgiftsskyl-några reglerfinns inte1989:978prisregleringslagen om
Vården lagen.infogas idenbehövs börsådan regeldighet. Om en

behövs.inte längreuppgiftsskyldighetslagenbedömning är att





Förslag till11 åtgärder

Vi offentliga huvudmän bedriver näringsverksamhet inärattanser
konkurrens med privata företag skall det finnas bindande regler med en
effektiv tillsyn och sanktioner. Vi föreslår därför

det införs lag påbyggd vårt principförslag konkurrens-att en om-
neutralitet vid offentlig prissättning krav på offentligmed att
näringsverksamhet under vissa förutsättningar skall redovisas skild
från verksamhet, priset baseras på kostnadskalkyl ochattannan en

prissättningen inte får medföra från allmän otillbörligsynpunktatt en
prissättning,

nämnd under ledning opartisk ordförande och medatt en av en-
för offentlig och privat sektor vägledning,representanter utövarger

tillsyn och frågor överträdelse lagen,prövar om av
kommunallagen 1990:990 i syfte precisera underatt över attses-

vilka förutsättningar kommuner fåroch landsting drivasom
näringsverksamhet på konkurrensmarknader och möjligheternaatt
stärks rättsligt sådan verksamhet kompetensenlig,prövaatt ärom

kommunallagens regler jäv kompletteras med regleratt om som-
förhindrar förtroendevald eller anställd deltar i beredningenatt som

upphandlingsärende medverkar vid utformningen interntett ettav av
bud,

de olika speciallagar reglerar verksamheter med inslagatt som av-
såväl myndighetsutövning näringsverksamhet kompletteras medsom
regler förhindrar myndighetens olika roller blandasattsom samman,

det i lagen 1992:1528 offentlig upphandling eller iatt om-
lagstiftning klargörs upphandlingar inte får avbrytasatt utanannan

affärsmässiga skäl,
de förordningar med bestämmelser statligt stöd saknaratt om som en-

uttrycklig föreskrift effekter skallkonkurrensen beaktas vidattom
stödgivningen kompletteras med sådan föreskrift och att motsva-en
rande föreskrift införs i kommunallagen,

lagen 1956:245 uppgiftsskyldighet pris- ochrörandeatt om-
konkurrensförhållanden upphävs
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lagstiftningBehovet11.1 av

följdkonkurrensproblem tillhar identifieratUnder kartläggningen av
ochupphandlingavbrutenprissättning,konkurrenssnedvridandeoffentlig

utredningens gångUnderstödgivning.offentlig konkurrenssnedvridande
Landstingsför-ochkommunförbundetSvenskahar frånrepresentanter

inom radnäringsverksamhet drivsframhållit offentligbundet att en
det arbeteförutsättningar. Genomskildaolika områden och med som

genomslagredovisningsfrågor och detförned referensgruppenlagts av
kommunalafått har denrekommendationer harolikasom gruppens

helt ikvalitetuppnåttredovisningen på frivillig ärvägexterna somen
ochnäringslivetprivataredovisningen i detmed denklass externa

IndustriförbundetSAF ochpå det enligthar också pekatMan attstaten.
inomintemredovisningförinföra enhetligainte varit möjligt att normer

offentligaför dengivetvis gällerprivata näringslivet, vilketdet även
områdeintemredovisningensLagstiftningsåtgärder påverksamheten.

oacceptablamedförakunnaslå dörrar delsskulle dels öppnaattvara
detmotsvarande Närmerkostnaderekonomiadministrativa nytta.utan

upphandling hävdastill följd avbrutengäller konkurrensproblem attav
ocherfarenheterna ökatharminskat i omfattning. Delsproblemen

valt andralandstingochblivit bättre dels har kommunerkunskaperna
Svenskaverksamheten. Inomför effektiviserakonkurrensvägar än att

frivilliglinjeför dengrundkommunförbundet bedrivs, somsom en
konkurrensprogramför lokalamed utarbeta underlagförordas, arbete att

lokaltkostnadsjämförelser. Sådanametoder och modeller församt
ochvissa kommuneranvänds redan inomkonkurrensprogramframtagna

landsting.

åtgärd. DetillgripasLagstiftningsåtgärder skall endast ytterstasom en
medföraoch inteockså ha precisionåtgärder vidtas måstesom

därförVi harde berörs.oproportionerligt kostnader förstora som
offentlighuvudmän förgårfrivilliglinjeövervägt attuten som

vid prissättning,sina rutinernäringsverksamhet överatt seuppmanas
privata närings-så inte denoch företagsstödkonkurrensutsättning att

dockkonkurrenssnedvridningar. Viförverksamheten attutsätts anser
ilagstiftningsåtgärder dettaförfinns flera avgörande skäl talardet som

fall.

identifieratvikonkurrensproblemTill börja med detäratt enavsom
det krävssamhällsekonomisk betydelsesådan principiell och att en

grundläggande principerfrån samhällets sida vissatydlig markering att
offentligkonkurrenssnedvridandeifrågaföljs. gäller särskiltDetta om
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fall medföraprissättning. En sådan prissättning kan i vissa avsevärda
Ävenskadeverkningar. myndighetsperspektiv kandet snävtettom ur

förefalla till understiger derationellt sälja överkapacitet priseratt som
företagtotala kostnaderna kan sådan prissättning leda till effektivaatten

slås från marknaden.ut

De företag särskilt sårbara för konkurrenssnedvridande offentligärsom
prissättning i allmänhet och medelstora tjänsteproducerandemindreär
företag. Sådana för sysselsättningen påföretag ofta betydelseär storav
den lokala arbetsmarknaden. Om näringsverksamhet ständigtprivat
riskerar konkurreras offentlig näringsverksamhet, kan hållaatt ut av som
låga priser till följd skattefmansiering, uppenbart inte baradetär attav
konkurrensen hotad viljan och driva företag.är ävenutan att starta

drabbas näringsverksamhet inteYtterst sysselsättningen privat gesom
rimliga förutsättningar konkurrera villkor.på likaatt

Erfarenheterna från lagen offentlig upphandling jämförtden nya om
med det tidigare kommunala upphandlingsreglementet visar att

effektivitetsvin-lagstiftning och aktiv tillsyn kan leda till avsevärdaen
och besparingseffekter. förFrivilliga åtagandenster utrymmeger

överträdelser vilket kan konkurrenssnedvridningar ochmedföra
samhällsekonomiska kostnader. kan också eventuellDet nämnas att en

bokföringslag för vår uppfattningkommunerna ligger i linje med attny
kraven på redovisningen behöver i den kommunala sektorn.stram as upp

innebär inteDetta generellt underkännande extemnredovisningenett av
i offentlig sektor. Vår bedömning dess kvalitet inte på någotär settatt
står den privata sektorn efter. Vi har emellertid i flera fall konstaterat

priser i konkurrensutsatt offentlig näringsverksamhetsättsatt som
förbestämts möjlighet utomstående i efterhand kunna kontrolle-utan att

vilka kostnader prissättningen. harbeaktats vid Vi ävenra som
konstaterat det offentlig näringsverksamhet förekommerinomatt

sådan lågkorssubventionering och bidragskalkylering innebär ensom
grad kostnadstäckning konkurrensen snedvrids marknaden.attav

Även i privat korssubventionering ochnäringsverksamhet förekommer
bidragskalkylering. kostnadstäckande vanligIcke prissättning är när ett
företag skall sig på marknad, deltar i priskrig, lanserarta en ny en ny
produkt säkertDet inte intemredovisningen i privatär att ettm.m.
företag ingårpå den exakta kostnaden för alla detaljerger svar som en
produkt och för produktionen nödvändiga direkta och indirektaom
kostnader har tagits med vid priskalkyleringen. kan bero på detDetta att
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inte alltid meningsfullt fram sådan uppgift givetvisär att ta en men
också intemredovisningen bristfällig.att är

Till skillnad från vad fallet i den privata näringsverksamhetenärsom
föreligger alltid risk för skattesubventionerad korssubventioneringen
och bidragsprissättning offentliga huvudmän konkurrensutsätternär
egenregiverksamheten eller bedriver näringsverksamhet i konkurrens på
den marknaden Detta gäller särskilt den verksamhet inomöppna när
vilken det sker försäljning och tjänster till kunder inteexternaav varor

organisatoriskt och finansiellt fristående från skattefinansieradär annan
verksamhet. medförDetta kraven på redovisning, kalkylering ochatt
prissättning i vissa avseenden måste ställas högre i offentlig närings-
verksamhet i privat näringsverksamhet.än

När det gäller konkurrensproblem till följd avbruten upphandling villav
vi framhålla det gjorts mycket och mycket för förbättraatt görs att
upphandlingsrutiner Kartläggningen har dock visat återstårdetattm.m.
mycket framgångsriktEtt fortsatt förändrings- och förnyelse-göra.att
arbete i den offentliga sektorn förutsätter långsiktigt och välett övervägt
agerande. Vi det viktigt skapa och vidmakthålla intressetärtror att att
hos privata företag för affärer med den offentliga sektorn.göraatt
Genom affärsmässigt och trovärdigt uppträdande vid upphandlingarett
finner flera anbudsgivare mödan värd lägga ned på arbetaatt attresurser
fram seriösa anbud vilket ökar konkurrenstrycket och priserna.pressar

Om den offentlige huvudmannen väljer verksamheten forutsättaatt
konkurrens finns vidare egenvärde i konkurrerandede aktörerett att

finns på arenan har bindande spelregler hållaattsom gemensamma
sig till. Regler ändras under spelets gång upplevs oftasom som
besvärande de tävlande. Detta gäller särskilt det ärav om en av
medtävlama bestämmer reglerna.som

l vårt arbete har vi inte ifrågasatt politiskt bestämda mål, inriktning,
omfattning och kvalitet i den offentligt finansierade verksamheten. Vi
har inte haft någon anledning ifrågasätta verksamhet skallatt om en
drivas offentligi eller i privat regi. Våra förslag innebär inte heller
någon begränsning den kommunala självsstyrelsen. detNär allmännaav
väljer driva näringsverksamhet i konkurrens med den privataatt
näringsverksamhet skall det dock finnas klara och bindande spelregler

förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan den konkur-som ger
delen verksamheten och privat näringsverksamhet. Somrensutsatta av

redovisats i kapitel 4 kan i detta hänseende medföra allvarligaavsteg
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samhällsekonomiska förluster.

11.2 Principförslag till lag konkurrens-om

neutralitet vid offentlig prissättning m.m.

Principförslagets huvudsakliga innehåll
Vi föreslår i principförslag materiella regler konkurrensneutralitetett om
vid offentlig prissättning. Förslaget syftar till skapa förutsättningaratt
för konkurrensneutralitet skyldighet för den huvudmanärgenom som
för offentlig näringsverksamhet vidta vissa åtgärdergrundläggandeatt
beträffande redovisning, kalkylering och prissättning ochav varor
tjänster. Syftet inte utvidga den offentliga näringsverksamhetensär att
möjligheter verka på konkurrensmarknader. Syftet uppnåatt är att

vilket till fördel för ansvariga politiker, verksamhetsan-transparens är
svariga, tillsynsmyndighet och de företag kan komma drabbasattsom

konkurrenssnedvridande prissättning.av

Startpunkten för dessa åtgärder sådan offentlig näringsverksamhetär att
bedrivs i konkurrens med offentlig eller privat näringsverk-som annan

samhet skall redovisas skild från verksamhet. Härigenom ökarannan
förutsättningarna för kostnaderna för sådan offentlig näringsverksam-att
het drivs i konkurrens med offentlig eller privat närings-som annan
verksamhet inte sammnanblandas med kostnaderna för verksam-annan
het.

Genom krav på avgränsad redovisning förbättras möjligheterna att
åstadkomma konkurrensneutral självkostnadskalkyl vilket i sin turen
minimerar risken för det priser i offentlig näringsverksamhetsättsatt

upphov till konkurrenssnedvridningar. den offentligeFörsom ger
huvudmannen själv möjliggör bättre redovisning kostnaderna fören av
de och tjänster produceras i verksamheten besluts-attvaror som
underlaget för åtgärder syftar till öka produktiviteten ochattsom
effektiviteten förbättras.

När det inte råder konkurrens finns inte från konkurrenssynpztnkt något
motiv fördela kostnaderna på de och tjänster till-att ut varor som
handahålls. Vårt förslag innebär för förstadet kravet på avgränsadatt
redovisning inte gäller den verksamhet drivs i konkurrens påom som
marknaden mindre omfattning. Vi har inte någon exaktär angettav
nedre En tänkbar skulle kunna basbelopp enligt25gräns. gräns vara
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på redovisningkravställsallmän försäkring. Vid dennalagen gränsom
Över enligtförslagsvis basbelopp100resultatenhet. vissi gränsen

redovis-fullständigpåförsäkring ställs kravlagen allmän meraenom
balansenhet.iverksamheten redovisaskrav påning att engenom

tillförsäljningfrågagäller inte kravet det inteVidare är externaomom
driverprivata företagfinnskonsumenter och det intekunder eller som
ingenSlutligen finnsmarknad.påverksamhet slagsamma sammaav

inte före-redovisning detavgränsadanledning ställa krav påatt om
ellereller konsumentertill kunderkommer sig försäljning externavare

konkurrensutsättning.aktuellt meddet inte är

ochorganisatoriskredovisning förutsätterpå avgränsadKrav en
skalldrivs ellerverksamhetavgränsning denredovisningsmässig somav

städenhet.tvätterirörelse ellerexempelkonkurrens, tillbedrivas i enen
indirekta kostnaderdirekta ochvilkaDärefter gäller det bestämmaatt

kostnadernaindirektaverksamheten. Dehänförliga tillskall ansessom
belastaroverheadkostnader inteochkapitalkostnaderutgörs t.ex. somav

ochbestämmaväsentliga härdirekt kostnad.enheten Det är attensom
kanFördelningenrättvisande.fördelningsprinciperdokumentera ärsom

utnyttjaddisponerad lokalyta,anställda,i proportion till antaletgöras
krävsinfomiationsbehovmåste detadministrativ service Häretc. som

styrande.för rättvisande kostnadskalyl varaen

gälla för visskommerredovisningkrav på avgränsadDet attsom
intemredovisningen.idag deloffentlig näringsverksamhet utgör aven

förredovisningpå avgränsadprincipförslaget ställs inte något kravI
tillupphovtypiskt intesådan offentlig verksamhet sett gersom
påhuvudmänoffentligakonkurrensnsedvridningar. hindrar inteDetta att

olikaintemredovisningsenheterarbeta medfrivillig väljerväg att av
slag.

med kravförslag kompletteratredovisning i vårtKrav på avgränsad är
efterkalkylochförkalkyl prisernaobligatorisk rättvisande sättsnär en

Kalkylmetoden börefterhand.för kunna kontrollera utfallet iatt vara
fårkalkyleringenkravensjälvkostnadskalkylering. De nämiare

i praxis.avgöras

kalkylfinnasenskilda fall skall såledesför prissättningen iTill grund en
innehålla samtligaskallfångar kostnader. Kalkylenalla relevantasom

inkluderandeoch indirekta kostnaderkalkylobjektet relevanta direktaför
avkastning ochhänsyn till realavkastningskrav, skäligt medärett som
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risk.

I vårt förslag föreskrivs också prissättningen inte får konkur-att vara
renssnedvridande. Prissättningen skall baseras på självkostnadskalkylen

full kostnadstäckning. Det bör alltjämt möjligt tillämpaattsom ger vara
priser inte full kostnadstäckning. Beslutande kan finnasom ger organ
det lämpligt fördelningspolitiska skäl hålla priserav-att t.ex.av nere
gifter för sådana eller tjänster vill skattefmansiera. Detvaror som man
skall givetvis tillåtet premiera konsumtionen vissa tjänsterattvara av

endast del tjänsterna betalas via priset med avgifterattgenom en av
medan finansieras med skattemedel. Detta exempelvis falletresten är
med kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, tandvård och barnomsorg.

En sådan prissättning bör dock risken för konkurrenssned-vägas mot
vridningar. Detta markeras kravet på prissättningen inte fårattgenom
medföra från allmän synpunkt otillbörlig konkurrenssnedvridning.en

Föreskriften prissättningen inte får medföra från allmänattom en
synpunkt otillbörlig konkurrenssnedvridning uppställer inte något krav
på marknadsdominans eller avsikt marknadens aktörer. Det börstöraatt
dock krävas viss varaktighet och ekonomiskt märkbar effekt.en en

I lagstiftningen bör slås fast offentlig näringsverksamhet inteäven att
får subventioneras med skattemedel på medför frånsättett som en
allmän synpunkt otillbörlig konkurrenssnedvridning. Subventioner som
bör kunna komma i fråga godtagbara till exempelär ettsom om
kommunalt bostadsföretag kan visa det haft merkostnader på grundatt

kommunen ställt krav på företaget skall tillgodoseatt ägare attav som
behovet bostäder för socialt utslagna eller andra normalt settav som
inte godtas hyresgäster privata hyresvärdar. Kapitaltillskott påsom av
marknadsmässiga villkor eller andra affärsmässigt motiverade åtgärder

ingår nonnalt inslag för seriös företagett ägare ettsom som en av
omfattas inte bestämmelsen. Det beteende träffas denär attav som
offentlige eller mindre kontinuerligt tillskjuterägaren medel tillmer en

näringsverksamhetineffektiv inte borde bedrivas i konkurrens medsom
privata företag.

I lagstiftningen bör föreskrivas den offentlige huvudmannen skallatt
redovisa principer för jämförelser mellan interna bud och anbudexterna
innan upphandlingsförfarandet inleds. fortsattaDet förändringsarbetet i
den offentliga sektorn, där konkurrenslösningar ingår viktigtettsom
inslag, förutsätter genomtänkt och trovärdigt uppträdande från deett
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offentliga huvudmännens sida.

s.k.interna bud måsteanbud medkunna jämföraFör att externa en
och konkur-konkurrensfördelarnollställning gäller bådeDettagöras.

beaktas juridiskafaktorer börrensnackdelar. Exempel på ärsom
och där denmervärdesskatt i vårdskillnader ifrågat.ex. omsorgom

ingående ihar avdragsrätt föroffentlige huvudmannen egenmoms
frånköp tjänstererhåller statsbidrag vidverksamhet och ett av

offentlig närings-följerKostnadsskillnaderentreprenörer. attavsom
mening inte någonhar enligt vårverksamhet kan ha skalfördelar

därför inteoch behöverkonkurrensneutral jämförelserelevans för en
beaktas.

Tillsyn och vägledning
och få enhetligfå genomslagOm de föreslagna reglerna skall en

dettade reglerna. Förtillämpning krävs effektiv tillsyn över nyaen
reglemasefterlevnadenfordras myndighet tillsyn överutövar aven som

tillsynsfunktionen kommerhuvudsakligatillämpning. Vi den atttror att
gällerbehövs detoch rådgivning. Vägledningbestå vägledning närav

kostnadsfördelning, kalkyleringförtill exempel principer m.m.
opartisknämnd beståendeMyndigheten bör därför utgöras av enenav

näringsverksam-offentlig och privatordförande och förrepresentanter
medadministrativt samordnadhet. Tänkbart myndighetenär äratt en

befintlig myndighet.

organiserad ochtillsynen skallVi inte ställning till hurnärmaretar vara
tillsynsmyndighetfrånVi utgår dockhur tillsynen skall bedrivas. att en

offentligundersöka det i vissbefogenhet initiativ tillatt ta att enomges
konkurrenssned-synpunktfrån allmännäringsverksamhet tillämpas en

tillsynsmyndighetenbörvridande prissättning. En lagstiftning ge
och företag.berörda myndighetermöjlighet kräva in uppgifter frånatt

före-meddelafinnas möjlighet för myndighetenVidare bör att ett
prissättningförbud fortsättningsvis tillämpaläggande attmot somenom
konkurrenssned-otillbörligsynpunktkan medföra från allmänen

beslutförenas med vite. Ettvridning. sådant förbud bör kunnaEtt om
fördomstol. möjlighetEnvitesföreläggande skall kunna prövas av

skade-kunna tillerkännasberörda företag under vissa förutsättningaratt
principförslag hurförslagstånd bör Eftersom vårt ärövervägas. ett om

vi avstått frånkunna utformas harmateriella regler skulle nämnare
detaljer till sanktioner, överprövning m.m.om
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Den europeiska konventionen kommunal självstyrelseom
denI Sverige godkända konventionen kommunal självstyrelse,av om

artikel utan hinder allmänna lagregler skallattanges av mer
kommunerna själva kunna bestämma sina inre administrativaom
strukturer för dem till de lokala behoven och föratt attanpassa
säkerställa effektiv förvaltning. konventionensI kommentar tillen
artikel 6 begränsade specifika krav i centrala eller regionalaattanges
lagar inrättandet vissarör nämnder eller skapandett.ex. vissasom av av
administrativa befattningar kan de får inte såaccepteras, men vara
omfattande stel organisation påtvingas kommunerna. artikelatt I 8en
behandlas frågan administrativ tillsyn kommunerna enligtöverom
följande: Administrativ tillsyn kommunerna får endast iöver utövas
enlighet med de förfaranden och i de fall föreskrivs i grundlag ellersom

lag. Administrativ tillsyn kommunernas verksamhet skallöverannan
nonnalt endast syfta till säkerställa efterlevnad lag och konstitu-att av
tionella principer. Administrativ tillsyn i fråga lämpligheten får dockom

högre myndigheterutövas det gäller uppgifter delegeratsnär tillav som
kommunerna. Administrativ tillsyn kommunerna skall påöver utövas

sådant det kontrollmyndighetensett sätt ingripandeatt stårgaranteras att
i proportion till betydelsen de intressen skall skyddas.av som

Vårt principförslag innebär all offentlig näringsverksamhet medatt
angivna begränsningar ställs under tillsyn, dock endast i fråga om
redovisning, kalkylering och prissättning. Verksamhetens mål, in-
riktning, omfattning och kvalitet inte fråga ankommer påär en som
nämnden. Inte heller påverkas val organisationsfonn i andra fall änav

kommuner eller landstingnär säljer och tjänster på konkur-varor en
rensmarknad respektive bestämer verksamheten för konkur-utsättaatt

upphandling. Principförslaget tvingar inte kommuner ochrens genom
landsting bilda bolag de säljer och tjänsteratt när till externavaror
kunder eller konsumenter. Principförslaget inte heller någotutgör
absolut hinder skattefmansiera offentlig näringsverksamhet.mot att Den
bärande tanken i förslaget dock skattefinansieringen skallär att
synliggöras. Därför inte lagstiftning i överenstämmelseattanser en
med vårt principförslag strider den europeiska konventionenmot om
kommunalt självstyrelse.
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inom detkompetensenkommunala11.3 Den

näringslivetegentliga

drivabefogenheteroch landstingenskommunernasPrecisering attav
näringslivetegentliganäringsverksamhet detinom

kommunalaskiljelinje mellan denklar rättsligfinns inte någonIdag
ochfall där kommunerflertalVi haroch näringslivet.sektorn noterat ett

för denextensiv tolkningmyckettycks halandsting gränsenaven
visari dagspressenAnnonsernäringslivskompetensen.kommunala att

kommunallageniför reglernaalternativt respektenkunskapen ärom
flytandenågotdockbristfällig. Vår bedömning ärgränsenävenär att

alltförmöjlighetenförsvårapreciseras i syfteoch borde göraattatt
kommunala kompe-inom denvad fallervidsträckta tolkningar av som

förutsättningarvilkasärskilt undergäller över-Dettatensen. som
skulle kunnamöjlighetkompetensgrundande. Enkankapacitet anses

föreskriverTysklandförbundsländer ivissai attatt envara man som
detnäringsverksamhet inomfår drivalandstingkommun eller ett

objektivapådet inteförutsättningnäringslivet underegentliga att
bättre. Detdetföretag kannågot privat ärgrunder kan visas göraatt

förutsättningarunder vilkaslås fastockså angeläget detatt ensom
grund föröverkapacitetkan åberopakommun eller landsting attett som

kommunallagenVimarknaden.sälja tjänster på den attöppna menar
preciserasnäringslivskompetensenkommunalaoch denborde överses

näringskompeten-kommunalaskäl för denavseenden. Någoti dessa att
föreligger.vi inteutvidgas ansersen

sanktioneroch skärptarättsligmöjligheter tillUtökade motprövning
näringslivskompetensenkommunalaöverträdelser denav

företrädare förellerföretagmöjlighet för berördaVi har övervägt en
innebärbeslutkommunalalaglighetsprövningdessa begäraatt somav

sådanEnnäringslivskompetensen.kommunalaöverträdelse denen av
och företagareför företagökad rättssäkerhetkunna medföraregel skulle

till följdkonkurrenssnedvridningarförkänner sig attutsatta avsom
område.näringslivetsegentligadetkommuner och landsting trängt

några fonnella-ofta inte finnsdetsådan regelsvaghet medEn är atten
beslut, dettafinnsoch detöverklagakommunala beslut ettattatt om
klagomålenhunnitkraft någonvunnit laga innanofta redan reagera.

landstinget inomeller kommunenkommit till länsrättenhar inte tre
lands-ellerkommunensdå det tillkännagavsveckor från den dag

grund-justerats. Enbeslutetanslagstavla protokollettingets överatt
tillpåbyggerkommunallagensvårighet vidareläggande rättenattär att
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laglighetsprövning förenat med medlemskapet i kommunen.är En
parallell kan dras med den möjlighet finns begära domstolspröv-attsom
ning föreningsbeslut enligt lagen ekonomiska föreningar.ett Enav om
förutsättning för domstolen skall kunna klagomål tillatt pröva ett om
exempel brott likhetsprincipen det föreningsmedlemmot är att är en

klagat på föreningens beslut. Vi emellertid det finns skälattsom anser
i kommande kommunallagen det möjligtatt översyn pröva ären av om
utöka möjligheterna till rättslig prövning. I de flesta fallatt kommer

dock den föreslagna lagen konkurrensneutralitet vid offentligom
prissättning tillgodose det angivna behovet rättsskydd.att av

I departementspromemorian Kommunalt domstolstrots och lagtrots ett-
förslag personligt mål laglighetsprövningvitesansvar Dsiom om
1995:27 har föreslagits det införs personligt vitesansvar i målatt ett om
laglighetsprövning dels vid verkställighetsforbud dels vidtrots mot
utebliven eller otillräcklig rättelse upphävda beslut tidigareav som
verkställts. Vi förslagen i promemorian böratt snarastanser genom-
föras.

11.4 vid konkurrensutsättningJäv av egen-
regin m.m.

Jävsreglema i forvaltningslagen och kommunallagen täcker sannolikt
inte det fallet medverkar vid anbudsprövningenatt ävenpersoner som
deltagit i utformningen förfrågningsunderlag och internt bud.ettav
Tveksamheten grundas på den förtroendevalde eller anställde inteatt
företräder något renodlat privat intresse fallet han företräderärsom om

anbudsgivare deltar i anbudstävlingen. Det vidareextern ären som
tveksamt kravet på affärsmässighet i LOU täcker in dessa situatio-om

En tänkbar lösning skulle LOU kompletterades medattner. vara en
jävsregel sikte på denna situation. Vi dock tveksamma tilltar är attsom

sådan regel fyller någon funktion i LOU. Skälet till det detär atten
råder osäkerhet LOU överhuvudtaget tillämplig upphand-ärom om en
lande enhet internt bud. Vi föreslår därför det införsantar ett att en
kompletterande jävsregel till de finns i 6 kap. kommunallagen ochsom
i förvaltningslagen. Syftet öka den upphandlande enhetensär att
trovärdighet vid konkurrensutsättning och därmed fleraatt externa
anbudsgivare finner mödan delta i anbudstävlingar där egenreginvärt att
deltar med internt bud.

10 15-1086
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specialla-olikadekompletteradet börvi övervägas attVidare attanser
myndighetsutövningsåvälinslagmedverksamheterreglerar avsomgar

myndighetensförhindrarreglermed attnäringsverksamhet somsom
förriskfinnsdetexempel attEttblandas ärrollerolika omsamman.

myndighetsutöv-påverkarförsäljningsverksamheträddningstjänstens

ningen.

upphandlingavbrutenRegler11.5 om

upphandlingaravbrutnakonstateravi kunnatharkartläggningen attVid
samhälls-allvarligatillupphovkankonkurrensproblemutgör ett gesom

egenregin börkonkurrensutsättningVidskadeverkningar.ekonomiska av
rådafårdetSomförfarandet. ärregler förklaradet finnas ansesnu
stridistårskälaffärsmässigaickeavbrytandehuruvidaosäkerhet ett av
intespelreglerÄven behovfinnsdetvihärLOU.med somatttror av

gång.tävlingensunderändras

medupphandlingsförfarandepåbörjatbörmeningvårEnligt ett
Somskäl.affärsmässigaavbrytasfåegenregin intedeltagande utanav
kanhuvudmannenoffentligedenbörskälaffärsmässiga attaccepteras
ochekonomisktegenregialtemativetbudetinternadetvisa varatt --
börDetanbudsgivare.frånanbudöverlägsetkvalitetsmässigt externa
kanhuvudmannenoffentligedenaffärsmässigtvidare omsomanses

ändradeinträffatinlettsupphandlingsförfarandetefter detvisa attatt
aktuelladenmedförjuridiskaeller attekonomiskaförhållanden som

måsteverksamhetenellerefterfrågaslängreinte om-tjänsten att
vidarehuvudmänoffentligainte utanVi däremotorganiseras. attanser

denförendastupphandlingsförfarande attpåbörjatfå avbrytaskall ett
skiftat.majoritetenpolitiska

medtillkommaföråtgärder rättaförslagtill atthänsynMed ettatt om
någotinteföreslårgenomförts nyttinteupphandlingavbrutens.k.
problemetkonstaterakunnatdockVi har atti dettaprincipförslag ämne.

detVitid.under attharkvarstår och accentuerats ansersnarast senare
upphandlingavbrytandevidaffärsmässighetpåkravförslag somavom

ochupphandlingarAvbrutnadepartementspromemorianiföreslogs
börpå1994:83 övervägas.bud Ds nyttinterna
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Åtgärder11.6 för åstadkomma konkurrens-att

neutralitet vid offentlig stödgivning till närings-
livet

Vid kartläggningen har framkommit vissa former företagsstöd kanatt av
upphov till konkurrenssnedvridningar. Vi beslutattge anser om

införande företagsstöd bör föregås fördjupad samhällsekono-av av en
misk helhetsbedömning där eventuella konkurrensaspekter beaktas. En
sådan fördjupad bedömning skulle kunna medföra beslutsunderlagetatt
förbättras för de olika stödfonner beslutas så de får ökadattsom
precision och negativa effekter i form konkurrenssned-att t.ex. av
vridningar bättre kan beaktas.

fördjupadeDen samhällsekonomiska bedömningen bör innefatta en
sammanvägning mellan stödets förväntade effekter förpositiva t.ex.
sysselsättning, nyföretagande, miljöförbättringarFoU, och regional
utjämning och tänkbara effekter i fonn risker för stödetnegativa attav

för liten effekt i förhållande till åtgärderandrat.ex. ärger en som mera
kostnadseffektiva för ändamål, motverkar samhållsinsatser inomavsett
andra områden, motverkar nödvändig strukturrationalisering, ekonomisk
tillväxt, sänker drivkraften till effektivisering eller förnyelse, försvårar
nyetablering eller tillväxt för mindre och medelstora företag påsamt

medför samhällsskadliga effekter, i fonn allmänsättannat t.ex. av ur
synpunkt otillbörliga konkurrenssnedvridningar. Om den samhällseko-
nomiska helhetsbedömningen leder till företagsstödets förväntadeatt
positiva effekter bedöms mindre de beräknade negativaänvara
effekterna bör stödformen inte införas med den aktuella utformningen.

Konkurrenssnedvridningar kan bl.a uppkomma stödet riskerar attom
påtagligt eller diskriminera visst förhållandeföretag i till ettgynna

Vid bedömningen bör hänsyn till konkurrenssned-annat. tas om
vridningen medför avsevärd ekonomisk effekt och påtagligten
snedvrider konkurrensen eller i väsentliga avseenden motverkar
förutsättningarna för fungerande konkurrens.en

Om konkurrenssnedvridningen bedöms ofrånkomlig effektvara en av
stödets utformning samtidigt den någonuppvägssammantagetsom av
fördel för samhällsekonomin i övrigt bör stödet kunna godtas från
samhällsekonomisk synpunkt.

Beslut företagsstöd bör alltid innehålla krav på uppföljning ochom
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stödets effekter.utvärdering av

skallenskilda stödärendenioch beslutarmyndigheter berederDe som
och medstödärendenenskildaföljakonkurrensaspekter,beakta upp

sammanställningar försystematiskamellanrum redovisaregelbundna om
dock varkenstödet.effekter Detmyndigheten överblickbara ärav

komplice-myndigheter skallönskvärt tillämpandemöjligt eller göraatt
sådanavvägningar. Ensamhällsekonomiskatidskrävanderade och

underställd för-tillämpandemedföraskulle kunnaordning att en
fattas riksdagen. Detbeslutdesavouerarvaltningsmyndighet ett som av

be-stödförordningar tillförsi berördaemellertid angeläget detär att en
beaktas vidskallkonkurrenseffektereventuellastämmelse attom

motsvarande be-införasbörkommunallagenstödgivningen. I en
skälfinns synnerligai de fall detblir i så fall aktuellstämmelse. Denna

enskildadetnäringsidkare t.ex.enskildför lämna stöd tillatt om
serviceområde ellervissteller faller bort påinitiativet viker ett om

smålag.kompetensgrunden finns i en

Uppgiftsskyldighetslagen1 1.7

Konkurrens förhuvudbetänkandei sittKonkurrenskommittén föreslog
rörande pris-uppgiftsskyldighet1956:245ökad välfärd lagenatt om

Enligtavseenden.ändras i vissakonkurrensförhållanden skulleoch
föruppgifter erfordrasdeskyldiga lämnalagen företagare attär att som

konkurrensförhållanden inomochpris-främja allmän kännedom om
fullständigandekontroll ellerförOm det erfordrasnäringslivet. av

detuppgifter. Vidare åliggerskyldig lämnauppgift ocksåär attannan
konkurrensbegränsninguppgiftanmaning lämnaföretagare efteratt om

på pris-,avseendeoch harverksamhetsområdeberör hans somsom
beskaffenhettransportförhållandenochproduktions-, omsättnings- attav

skyldighetinnebär inteUppgiftsskyldighetenpå prisbildningen.inverka
åläggasocksåkanteknisk Företagareyrkeshemlighetröja natur.att av

korre-handelsböcker,konkurrensbegränsande avtal,tillhandahållaatt
uppgiftsskyldig kanhandlingar.spondens och andra Den ävenärsom

vederbörande myndighet.införkallas inställa sigatt

dentill följduppgiftsskyldighetslagenvår bedömning harEnligt nyaav
krävaKonkurrensverket harmöjligheterkonkurrenslagen och de attsom

konkurrensrättsligaroll iförhör spelat sinuppgifter och kalla till ut
inhämtasuppgifter behövertillämpligsammanhang. Lagen även närär

några reglerhar intelagprisregleringslagen 1989:978. Dennaenligt
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uppgiftsskyldighet. Vi dock regler uppgiftsskyldighetom attanser om
bör utformade med hänsyn till de behov kan finnas ivara vara som
respektive lag. Enligt vår mening bör prisregleringslagen kompletteras
med moderna och ändamålsenliga regler uppgiftsskyldighet.om
Uppgiftsskyldighetslagen kan därmed upphävas.

1 1.8 Kostnadskonsekvenser

En lagstiftning det slag vi skisserat med tillsyn, sanktioner ochav som
domstolsprövning innebär självfallet vissa ökade administrativa
kostnader. Dessa kostnader skall dock de möjligheter tillvägas mot
besparingar den ökade information kostnaden för dengenom om
offentliga näringsverksamheten vårt förutsättningar för. Vårsom ger
bedömning besparingspotentialenär betydande.att är

I vårt principförslag till lag konkurrensneutralitet vid offentligom
prissättning har vi föreslagit myndighet skall tillsynattm.m. utövaen

den lagen.över En möjlighet myndigheten i administrativtär attnya
hänseende inryms inom myndighet. Kostnaderna för tillsynenen annan
kan finansieras inom de anslag anvisats för åtgärder inomsom
konkurrenspolitikcns område.

Vårt förslag till krav på avgränsad redovisning för näringsverksamhet
drivs i konkurrens med offentlig eller privat näringsverk-som annan

samhet innebär endast sådan näringsverksamhetatt ickeärsom av
obetydlig omfattning och drivs på konkurrensmarknad skullesom en
omfattas de tvingande reglerna. I många fall har offentliga huvudmänav
redan infört avgränsad redovisning konkurrensutsatt näringsverksam-av
het. Vår bedömning utökad användningär att avgränsadeen av
redovisningsenheter endast marginellt påverkar den offentliga sektorns
ekonomiadministrativa kostnader.

15-1086ll
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Författningskommentar11.9

offentligvidkonkurrensneutralitet prissättninglagPrincipförslag till om
m.m.

reglerprincipförslagvårttillkommentarerredovisasföljandedetI om
endastFörslagetprissättning.offentlig tarkonkurrensneutralitet vidför

diskussion. Vi hartillvelat föravimateriella regler utpå desikte som
överklagandesanktioner,tillsyn,till reglerställningtagitinte m.m.om

huvudsakligaprincipförslagetssammanfattasparagrafdenna§ I1
förförutsättningarskapaförslagetmedSyftetinnehåll. är attmateriella
förhuvudmandenskyldighet for ärkonkurrensneutralitet somgenom

åtgärdergrundläggandevissavidtanäringsverksamhetoffentlig att
ochprissättningochkalkyleringredovisning,beträffande varorav

i konkurrensdrivsverksamhetpåsikteendastReglernatjänster. tar som
verksam-sådanTillnäringsverksamhet.privatoffentlig ellermed annan

konkurrensutsättningefter beslutverksamheträknashet även omsom
konkurrens.förskallupphandling utsättasgenom

älvkostnadsprincipen intelageninnebärverksamhetkommunal attFör
medkonkurrensbedrivs inäringsverksamhettillämpasskall annan.när

hänsynmedbehövsintevidettabestämmelsesärskildNågon anserom
omdetdärkommunallagen sägs attkap. 4 §föreskriften i 2till

på vissaskyldigheterochbefogenheterlandstingensochkommunernas
och lagenKonkurrenslagenföreskrifter.särskildadetfinnsområden om

gällakommerupphandlingoffentlig attavseendebetendeotillbörligt
principförslaget.medenlighetilagstiftningmedjämsides

särskild tillsynstår underprissättningenverksamhet därExempel av
el.medhandelochproduktionlagmyndighet enligt ärstatlig annanen

offentligmed begreppetbörjatilldefinierasparagrafenI2 § att
näringsverksamhet.offentligfördenalltidhuvudman är svararsomsom

tillkommeri lagenåtgärderdeförjuridiskaDet attansvaret angessom
dvs.verksamhetenförhuvudman staten,densåledesåvilarstånd ärsom

redovisningsmässigtellerorganisatorisktEnlandstingetkommunen, etc.
fomiihuvudmannenoffentlige t.exdenavgränsad del enavav

bäraresådankan interesultatenhetbalansenhet eller avvarasomen
Även ochstiftelserföreningar,bolag,skyldigheter.ellerrättigheter

vilketelleröverlämnatshuvudmannaskapet övertill vilketsamfälligheter
harstyrelserepresentationägande eller ettföljdtillallmännadet av
huvud-offentligalagenräknas iinflytandedomineranderättsligt som
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män.

Med offentlig näringsverksamhet ekonomisk eller kommersiellavses
verksamhet drivs offentlig huvudman i förvaltningsrättsligsom av en
eller privaträttslig form dock inte verksamhet utgörssom av nonn-
givning, myndighetsutövning, upphandling och det allmännas över-
gripande för centrala samhällsfunktioner och planering.ansvar
Begreppet nonngivning och myndighetsutövning har behandlats i kapitel

Verksamhet består i administration, kanslifunktion,t.ex.som
lönekontor, personalkontor, telefonväxel, intern företagshälsovård m.m.,
skall offentlig näringsverksamhet den konkurrensut-utgöra äranses om

Verksamhet drivs på uppdrag offentligsatt. entreprenörsom av av
huvudman inte offentlig näringsverksamhetutgör

Någon motsvarighet till det undantag föreskrivs i LOU försom
verksamhet industriell eller kommersiell karaktär försörjnings-utomav
sektorerna föreslås inte. Däremot vi reglerna inte börattanser vara
tillämpliga på affärsdrivande statliga bolag. Dessa får i allt väsentligt

driva sin verksamhet på marknadens villkor. Detta innebäranses att t.ex.
SJ kommer omfattas reglerna medan Posten och Telia inteatt t.ex.av
kommer beröras regleringen.att av

Med offentlig de priser eller avgifterprissättning vidsättsavses som
försäljning till kunder eller konsumenter och värdet internaexterna av
bud huvudman för offentlig näringsverksamhetnär bestämt utsättaatt
verksamheten eller del därav för konkurrens upphandling.extern genom
Med kunder eller konsumenter privatpersoner eller frånexterna avses
den offentlige huvudmannen avgränsade juridiska personer.

3 § Paragrafen ringa verksamheter typiskt kanatt settavser som
innefatta risker för konkurrenssnedvridningar i form korssubventio-av
nering, bidragsprissättning Förutom den helt slutna redovisningenm.m.
i fonn självständigt företag förekommer avgränsad redovisning iettav
form resultatenhet, balansenhet och kostnadsenhet. De fomterav av
avgränsad redovisning påbjuds i lagen resultatenhet ochärsom
balansenhet. Några exakta och för alla verksamheter gällande detaljreg-
ler inte i principförslaget. För belysa vad bör gälla förattges som en
balansenhet respektive resultatenhet redovisar vi i det följande etten
exempel på möjlig avgränsning i den kommunala sektorn. Exempleten

hämtat från Kommunförbundets skriftär Välj ekonomimodellrätt om-
avgränsad redovisning.
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verksamhet. IsinförekonomiskttotaltharBalansenheten ett ansvar
iKapitaletkapital. mätsrelation tilli använtresultatetställsansvaret

kapitalbindningochKapitaldisponerar.enhetentillgångarfonn somav
ochplaneringekonomiskaverksamhetensibetydande faktorär en

Enhetensfullständig.ochslutenbådeRedovisningenstyrning. är
innehållerprinciper,extemredovisningenspåredovisning bygger men

finansieringverksamhetensförAnsvarkommunintema poster.även
rörelsekapital, kort-tilltillgångbalansenhetensinte. Förvanligeningår

fmansförvaltning. Detkommunensupplåninglångfristigoch svarar
totaltpåräntabilitetmåttmedofta följaskanresultatetekonomiska som

kapital.och eget

mellanskillnadendvs.resultat,för sittharResullatenheten ansvar
resultaten-harbalansenhetentillförhållandekostnader. Iintäkter och

resultatsittförEnhetenekonomisktbegränsatheten ansvararett ansvar.
förfogardenkapital över.detförinom somramen

offentligtraditionelldelsgällerredovisningavgränsadKrav
renhållning,fjärrvärme,produktionsåsomverksamhetaffärsdrivande av

fastighetsför-tvätteriverksamhet,konsultverksamhet,kollektivtrafik,
iredanredovisasverksamhetSådanuppdragsutbildningvaltning, m.m.

redovisningenheter.avgränsaderegel idag som

gällaredovisningavgränsad ävenpå attkravkommerförslagMed vårt
konkurrensutsätt-ocheller konsumenterkundertillförsäljning externa

denserviceproduktion inomförinomupphandlingning ramengenom
dentandvården,offentligadensjukvården,ochhälso-offentliga

utbildningsväsendet,offentligadetsocialaoffentligt bedrivna omsorgen,
infrastruk-tekniskadenfritidsverksamheten,ochkulturoffentligaden -

verksamhetensdelvissEnräddningstjänstenförsvaret, avm.m.turen,
enheterkunder, dvs.till internavälmycketkan ävenproduktion avsättas

landstingetkommunen,inom etc.

enligtinteverksamhetenförutsätterkonkurrensutsättning attBeslut om
personalanställdoffentligtoch medregioffentligibedrivasmåstelag

5.kap.se

redovis-avgränsadpåfrån kravetundantagparagrafenI§ ett4 anges
ning.

avgränsadpåkravetförriskenminimera attsyftar tillUndantaget att
merkostnaderekonomiadministrativa utanmedföraskallredovisning

näringsverksamhetoffentligkonkurrensutsattför sommotsvarande nytta
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bedrivs i mindre skala. Med särskilda skäl till exempel detattavses
framstår uppenbart meningslöst tillämpa avgränsad redovisningsom att

erforderliga uppgifter direkta och indirekta kostnaderom kanom
inhämtas på Ett fall kansätt.annat försäljningenannat ärvara om av
tillfällig i den meningen den endastnatur bedrivs för kortareatt tid.
Skälen skall sakligt vägande vid objektiv bedömning medvara en
utgångspunkt i de intressen bestämmelsen värnaattsom avser om.

Därutöver följer motsatsvis något krav på avgränsad redovisningatt inte
gäller det inte bedrivs någon försäljning till kunder ellerom externa
konsumenter och det inte finns andra näringsidkare bedriversom
affärsverksamhet slag och vänder sig till kunderav samma som samma
eller konsumenter det frågasamt verksamhetär denom om annan
offentliga huvudmannen inte fattat beslut verksamhetenutsättaattom
för konkurrens.

5 § I paragrafen minimikrav för avgränsad redovisning. Enanges
grundläggande förutsättning för redovisningen skall kunnaatt ettge
tillförlitligt underlag för kalkylering och prissättning samtligaär att
transaktioner kan hänföras till redovisningsenhet undersom en en
redovisningsperiod också belastar respektive påförs enheten.

Årsredovisningen skall i enlighet med de föreskrifterupprättas densom
föreslagna mydigheten kan komma föreskriva och bör hållasatt
tillgänglig för envar.

Genom kravet på årsredovisningen skall innehållaatt resultaträkning
respektive balansräkning vid vissa nivåer på årsomsättningen över-
tigande förslagsvis 25 respektive 100 basbelopp enligt lagen allmänom
försäkring följer redovisningsenhetemaatt antingen kommer att vara
resultatenheter eller balansenheter.

6 § Denna paragraf syftar till skapa förutsättningar för deatt priseratt
i offentligtsätts bedriven affärsverksamhet intesom upphov tillger

konkurrenssnedvridningar. Direkta kostnader de kostnader iär som
redovisningen direkt kan påföras tjänst eller nyttighet kost-en vara,
nadsbärare. Indirekta kostnader de kostnader iär redovisningen viasom
uppsamlingsställen kostnadsställen påförs eller tjänst.en vara
Kalkylmetoden skall självkostnadskalkylering. Vadvara ärsom
rättvisande får i praxis.avgöras av
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huvudmänoffentligatill förhindraparagraf syftar7 § Denna attatt
ochmärkbar effektkonkurrenssnedvridandemedförprisersätter ensom

samhälletsmisshushållning medåstadkommerdärigenom resurser.en
beslutandeför förventil finnsEn t.ex.attatt utrymme avorgange

sådana tjänsteravgifter förhålla priserfördelningspolitiska skäl nere
skattefmansiera.villsom man

prissättningen skallvilka förutsättningarparagrafen underI somanges
inteparagrafen uppställsotillbörlig. Ifrån allmän synpunktanses vara

marknadensavsiktmarknadsdominans ellernågot krav på störaatt
ekonomiskt märkbarochviss varaktighetaktörer. krävs dockDet enen

kostnadstäckningfullvilken priset skalleffekt. tidsperiod underDen ge
olika och tjänster.kan variera mellan varor

medförakunnamedföra ellerOffentlig prissättning skall antas enanses
ochförtillämpasde priserkonkurrenssnedvridning varorsomom

verksamhetenskostnadstäckning förinte fulltjänster tidenöversett ger
inkluderandesjälvkostnadendirekta och indirekta kostnader ett

risk.avkastning ochtill realskäligt med hänsynavkastningskrav ärsom
från allmänotillbörligtpåkrävs detta skerHärutöver sätt ärettatt som

synpunkt.

hinderprisdiskriminering. NågotParagrafen innebär förbud8 § ett mot
prestationsrelateradellertill storförbrukarerabattermot att annange

föreligger inte.prisdifferentiering

paragrafer.föregåendekompletteringParagrafen9 § utgör aven
offentlig närings-subventioneraanvändas förSkattemedel får inte att

offentlig eller privatmedverksamhet drivs i konkurrens annansom
från allmänuppkommernäringsverksamhet det därigenom enom

konkurrenssnedvridning.synpunkt otillbörlig

utvärderingkonkurrensneutraldet förparagrafen slås fast10 § I att en
upphandling krävskonkurrensutsättninginterna bud vid attgenomav

principer föroch redovisatmyndigheten tagit ställningden ansvariga
och anbud.jämförelser mellan interna bud externa
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Förslag till ändring i 6 kap. 25 § kommunallagen

Förslaget kompletterar de jävsregler finns i kommunallagen.som
Motsvarande regel bör kunna införas i förvaltningslagen. Innebörden är

förtroendevald eller anställd inte får delta i beslut eller beredningatt en
upphandlingsärende vederbörande för utformningett ävenav om svarar
internt bud eller har deltagit i framtagandet förfrågnings-ett ettav av

underlaget för den aktuella upphandlingen.





yttrandenSärskilda12

Lefwerth,AgnetayttrandeSärskilt expertenav
KommunförbundetSvenska

synpunkterAllmänna

principför-analyserahunnitjag intehartill budsståtttidPå den som
finnsdettadetaljer. Trotsalladet ikonsekvensermöjligaochslaget av

anmärkningarpraktiska göra.ochprincipiella attåtskilliga

iingreppväsentligaförslageninnebärpåstårutredarenvadTvärtemot
inrättandeochlagstiftningsjälvstyrelsen. Nykommunaladen en nyav

finansdepartementetlägeföreslås itillsynsmyndighet närstatlig ett
kommunaladendetaljregleringonödigavregleringförverkar avav

kommu-innebärförslagockså fram attläggerUtredarensektorn. som
näringsverk-kommunalskattesubventionerahävdvunna rätt attnernas

grundläggandebryterinskränkas. Förslagen motkommasamhet kan att
samhälleligt intressealltjämt attprinciper. Detkommunalrättsliga är ett

så lågatilltillhandahållsochnyttigheterpå vissatillgången tryggas
kommunalavidtillhandahållsde tjänstermöjligt,priser t.ex. somsom

och stadsteatrar.simhallar

kommunaleuropakonventioneniartikel 6striderFörslagen mot om
organisations-inrepå kommunernasinkräktardesjälvstyrelse attgenom
kommunernaorganisationsfrihet förde principerfrihet samt mot om

sedanlagstiftningsvenskkännetecknatochi Sverigetillämpats somsom
l970-talet.

EG-rättenvadlångtgåendelagstiftningen änföreslagna ärDen mer
ländereuropeiskaflertaletiinte trotsmotsvarighet finnsNågonkräver.

huvudsakinäringslivsområdet ärpåbefogenheterkommunernasatt
ellerutomlandsSverigeiproblemen änFrågan störrelikartade. ärär om

konkurrensfrågor.pårigidharhär synmerenmanom
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Behov lagstiftningav

kartläggning detDen gjorts inom för utredningen visar attsom ramen
i mellan offentlig och privat verksamhet kan uppstå demötet typer av
konkurrensproblem interedovisas. har kartläggningenDäremotsom

utökadvisat problemen har sådan omfattning och tyngdatt atten
lagstiftning motiverad.är

Enligt min såvittmening bör utredningens förslag alltså avvisas, utom
förslagen ochuppgiftsskyldighetslagen upphävs attattavser om

jävsproblematiken böri upphandlingsförfarandet bör utredas vidare. Där
såi första hand tillräckliga, ochutredas nuvarande jävsregler ärom om

fallet, kaninte eventuella kostnadskonsekvenser hur problemetochär
lösas lagtekniskt.

Det dock inte bara bedömningen lagstiftningsbehovet jagiär somav
har delaruppfattning utredaren, det finns i andraän ävenutanen annan

förslaget värderingar och bedömningar jag inte kan ställa migav som
bakom.

Principförslaget till lag

Utredningens förslag så ingripande karaktär för kommunalär av
självstyrelse frågor relationen mellanoch så genomgripande röranderör

och kommun vidare beredning förslagetdet vid eventuellstat att aven
krävs parlamentarisk kommitté.en

Principförslaget till lag utformat det kommerär sätt görett attsom
upphov till åtskilliga tolkningsproblem tvister.ochatt ge

Definitionen offentlig näringsverksamhet mycketoklar ochärav
vidsträckt på inte allmän rättsuppfattning ellersättett motsom svarar
allmänt språkbruk. näringsverksamhetsbe-Den innebär vidgningen av

till sektorer obligatoriska skattefmansierade,ochärgreppet t.ex.som
sjukvård, socialtjänst och grundskola. sådanaMan kan det gällernär
verksamheter inte ochtala marknad, både faktiskt rättsligtutanom en
handlar det obligatorisk verksamhet villkormed speciella rättsligaom
och garantier i offentligrättslig regi omfattas offentlighetsprin-som av
cipen, besvärsprövning, tillsyn JO omständigheten detDenetc. attav
finns privata skolor och sjukhus kommunal ellerinnebär inte att
landstingskommunal verksamhet område bedrivspå ensamma
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marknad.

huvudmannenoffentligauppnå dendel utredarenTill den att attavser
verksamhet bestämtsellertjänsthur priset förkan redovisa vara,en

detaljregleringsådaninföramåletskjutadet över attär att aven
detUtredareninnebär.förslagetintemredovisningen attmenarsom

starktdettaifrågasätteroch effektiviteten. Jagproduktivitetenskulle öka
effektiviseringarhämmariskerardetaljregleringoch attsnarastattmenar

kommuner.i enskilda

redovisning löseravgränsadpå reglerfinnasDet tycks övertro att omen
eller tjänstpåmöjligtriktigt prisåsätta såproblemet ettatt varaensom

verksamhetförkostnaderoffentliga ellertillhandahålls det enavsom
olikamåsteprissättningssituationerallakonkurrensutsättas. Iskallsom

fördelas påskallkostnadernaindirektahur debedömningar göras, t.ex.
objektivnågondock medvetenverksamheter. börolika Man attomvara

förvärdenfram bättreemellertid inteuppnås. fåraldrig Man attsanning
i ställetkanredovisningen. Dettalöpandedem i denlägger inman

någonkostnad inteadministrativmedföra nytta.motsvaras avsomen

offentligpåprislappriktigåstadkommauppnå måletFör attatt en
offentligai dendettillräckligtdetverksamhet jag attärattanser
indirektadefördelningprinciper forfastställsverksamheten av
aktuellt,dettidpunktvid densidoordnad kalkyl,kostnader i ärsom en

verksamheten.skall belasta

resultaten-lämpadeverksamhetsgrenarVilka avgränsasär att somsom
verksamhetenutifrån hurmåstebalansenheter ärheter eller avgöras

enbartbedrivs. Attverksamhetvilkenframföralltorganiserad, sommen
inte minstotillräckligt,beloppsgränserutgå från någon fonn är somav

därförbörkommunstorlek. Kommunernaberoende påslår kraftigtdessa
för vissadettillåtaskriterierutifrån relevantasjälva avgöra om

i vilken fonn,ochredovisning,med avgränsadverksamheter lämpatär
tillförlit-och likaenklareeller detförenkla prissättningenför äratt om

kostnads-förprinciperförutbestämdauppgifterna efterframligt att ta
kombineramåsteföretaglikvälkommunfördelningar. En ettsom

riktigförunderlaglöpande redovisningenönskemålen den ensomom
undvikaförstyrprinciperbehov ochmed internaprissättning att

merkostnader.administrativaorimliga

redovisningsenhetensföreskrifteromfattar principförslagetVidare attom
redovisningsenheterårsredovisning. Deiskall avslutasräkenskaper en
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aktuella för årsredovisningen, och därmed omfattasärsom extern-av
redovisningsprinciper, kommunen helhet och kommunkoncemen.är som
Detta utgångspunkten för kommunallagens bestämmelserär om
årsredovisning. Avgränsad redovisning används för skapa internaatt
redovisningsenheter och det alltså fråga intemredovisning. Attär om
använda begreppet årsredovisning för avgränsad redovisning i resultat-
och balansenheter jag därför felaktigt och förvirrande. skulleDettaanser
innebära ställer krav kommer in extemredovisningensatt man som
område och inte med hittillsvarande praxis.överensstämmersom
Balanskommittén har föreslagit kommunal bokföringslag Dsen
1995:57, denna skulle avvika på väsentliga punkter från praxisattmen
i denna del knappast troligt.är

Sammanfattning

Kartläggningen har inte visat det finns behov lagstiftning.att av

Det också principiellt felaktigtär lagstifta på det utredarenatt sätt som
föreslår.

Det kostnadseffektiva kommunerna på frivillig fårmest är att väg
utarbeta planer för konkurrensutsättning där riktlinjer i kalkylsituationen

vital del, i stället för påtvingaär dem krav på åtgärder i sigatten som
inte leder till bättre resultat. Det bör angeläget använda deattvara mer
knappa står till buds för utveckla bra förmetoder,att änresurser som

tolka och efterleva otydliga och verkningslösaatt bestämmelser.

Mot denna bakgrund förordar jag frivilliga åtgärder innanatt prövas
lagstiftning kommer ifråga.
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Landstings-Rostock,ThomasyttrandeSärskilt expertenav
förbundet

kommunalla-antal regler därverksamhetenkommunalaDen ettstyrs av
gmndlagsskyddadsjälvstyrelsenkommunalastår i Den ärcentrum.gen

möjligheterLandstingensEuropakonventionen.skyddad ioch är även
starktenskildstöd tilloch lämnaaffärsverksamhet ärbedrivaatt

bestämmelser. Jagkommunallagens attbegränsade ansergenom
sådangivits förutnyttja detmåste fålandstingen utrymme som

principer.kommunalrättsligagällandeiakttagandeverksamhet med av

genomförtutredningenkonkurrensproblemkartläggningDen somav
vilkaKonkurrensverketinkommit tillklagomålvisar dels ettavsom

klagomållistadelsifall sammanställtsantal utvalda överrapport, enen
kvantifieringNågonorganisationer.verket från olikainkommit tillsom

be-hade varitvilket jagmöjlighar inte göraattansetts anservara
problemetspåtaladedetuppfattningtydelsefullt för fåatt omen

kommunala sektornstill denSett i relationoch betydelse.omfattning
klagomålredovisadeuppfattningminenligttotala omsättning är av

intekartläggningenresultatetdärföromfattning.ringa Jag att avanser
lagstiftning.kompletterandemotiverar ellerny

upphandlingsärendenisektorn,kommunalahänt i denMisstag har t.ex.
finns någonintedär detmjuka sektorernas.k.och då särskilt inom de

pekat påjag harochBåde utredarenupphandlingsområdet.tradition på
snabbt fattadealltförorsak ikan ha sinflera dessa övertrampatt av

intekonsekvensermedfört vissakonkurrensutsättningbeslut attsomom
vidlokalutrustningochpersonalexempelvisbeaktats.har Detta avser

verksamheten.den konkurrensutsatta

påstår privatöverdriver denstarktutredningenJag när attattanser
offentligkonkurrerasständigt riskerarnäringsverksamhet utatt av

Enligtsysselsättningen.drabbaskullenäringsverksamhet vilket ytterst
angelägenhetprioriteraddet högt värnamin mening attär omen

offentlig närings-ellerprivatdennasysselsättningen oavsett avserom
verksamhet.

problemredovisadeutredarenuppfattningenvidare denJag är att avav
påberoendeomfattningminska ioch kommerhar minskat attatt

konkurrensutsättning. Dennaerfarenheterharlandstingen avnumera
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bedömning hindrar dock inte vissa åtgärder behöver vidtas.att

Åtgärder kan information och utbildning. viktigtEtt syfte medavse
utbildninginfonnation öka kunskaperna och därmed skapaär att
förståelse och motivation för undanröja de problem med konkurrens-att
begränsningar utredningen redovisat. gåAtt den vägenmotsattasom
med lagstiftning ökar enligt min uppfattning inte landstingens engage-

för effektivare verksamhet och motverkar därmed utredningensmang en
syften.

Utredningen har inte redovisat några kostnadskonsekvenser för den
kommunala sidan framlagda förslag. Enligt min uppfattning kanav
föreslagna lagstiftningsåtgärder komma medföra ökade kostnader. Iatt
den ekonomiska situation landstingen befinner sig i kan sådetta isom
fall få allvarliga konsekvenser för landstingens verksamhet totalt sett.

Enligt min mening det önskvärt landstingen, konkur-är att när man
verksamheter, redovisar de principer gäller vidrensutsätter som

upphandling såsom kalkylering verksamheter och jämförelserav egna
mellan interna och bud. Sådana principer kan ingå i policyexterna en
motsv. landstingen kan välja finns påDet redan exempelatt anta.som
detta hos landstingen.

Förbättrat upphandlingsunderlag goda möjligheter uppnå ökadattger
effektivitet kommunalai verksamheter. Det finns med andra ord ett
uppenbart motiv för landstingen ska förslag till riktlinjeratt anamma
angående redovisning, kalkylering m.m.

Sammanfattningsvis avvisar jag förslaget ökad lagstiftning. Jagom
avvisar utredningens förslag tillsynsmyndighet.även Jagom en ny anser

gällande regelverk med förslag till riktlinjer från bl.a. denatt parat
mellan kommunförbunden referensgruppen för redovis-gemensamma
ningsfrågor tillräckliga instrument för uppnå syftende liggerär att som
bakom utredningens förslag.











Bilaga 1

Kommittédirektiv

påsubventionerunderprissättning ochOffentlig en

marknad, Dir. 1994:72konkurrensutsatt

juli 1994regeringssammanträde den 14Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

föreslå åtgärder förvid behovskall kartlägga ochsärskild utredareEn
offentligföljakonkurrensproblem kanmotverka de attatt avsom

näringsverksamhet heltprivatunderprissätts ellernäringsverksamhet att
offentliga medel.subventioneras medeller delvis

vilkapå identifiera inomskall särskilt riktasKartläggningen att
underprissättning ochoffentligområden och i vilka branscher sådanen

konkurrensproblem dettaoch vilka typiskasubventionering förekommer
små och medelstoraVid kartläggningen skall deupphov till.ger

uppmärksammas.situation och problem särskiltföretagens

stärka möjligheternaåtgärder skall riktas in påUtredarens förslag till att
konkurrensproblemeller prövning detill konkurrensrättslig avannanen

finns.som

uppgiftsskyldig-skall lagen 1956:245Utredaren vidare pröva omom
konkurrensförhållanden behövs eller bör ändras.het pris- ochrörande

Bakgrund

marknadsorientering. Dettaoffentliga sektorn går ökadDen mot en
verksamhet i ökadkommunernas och landstingensinnebär att statens,

angelägeti konkurrens med privata företag. Detomfattning bedrivs är
lika villkor. Dettasker fomier konkurrensdetta iatt som ger en

marknaden,uppträder aktörgäller det offentliga självnärtex. som
företag ellerverksamhet på entreprenad hos privataläggs när stat,när ut

privatformer stödjer eller främjarkommuner och landsting i olika
övervakning statliga ochRegler för ochnäringsverksamhet. av

15-108613
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kommunala stödåtgärder finns i EES-avtalet, avtalet mellan EFTA-
upprättande övervakningsmyndighet och domstolstatema om av en en

och EES-lagen 1992:1317. Kommunallagen 1990:900 innebär
ytterligare begränsningar för kommunalt till näringslivet.stöd

Förutsättningar för och kraven på offentlig privat verksamhet ioch är
grunden olika, bl.a. det verksamheten.gäller finansieranär sättet att
Detta innebär det finns risk för ojämlika konkur-grundläggandeatt en
rensvillkor och kostnadsskillnader mellan privat och offentlig verksam-
het.

Skattesubventioner och underprissättning i verksamhet eller för attegen
främja viss utveckling i den privata sektorn härutöver skapakanen
ojämlika konkurrensförhållanden antingen mellan den privata och
offentliga sektorn eller mellan olika privata företag. Samtidigt kan
marknadstillträdet för företag förhindras eller försvåras.nya

Skatteñnansiering offentlig verksamhet bedrivs på områdenav som som
för konkurrens kan emellertid inte generellt kritiseras.är utsatt

Skatteñnansieringen kan ingå led i politik hållamedvetenett attsom en
prisnivån på viss offentlig tjänst.nere en

skapas på grund politiska underprissättning.Här beslut medvetenav en
Den behöver dock inte konkurrensen det finnsspelsätta ävenur om
både offentliga och företag marknaden. påprivata på Kravet konkur-
rensneutralitet bör dock innebära alla företag marknadenatt ges

möjligheter tävla få utföra den subventioneradeatt attsamma om
verksamheten.

finnsDet emellertid risk för konkurrensen spel endastsättsatt ur om
vissa delar marknad får tillgång till subvention ellerav samma en om

viss del offentlig verksamhet bedrivs på konkurrensutsatten av en en
marknad verksamheten tillräckligt tydligt avskiljts ekonomisktutan att
från övrig verksamhet. dåBrister i redovisning och kalkylering kan leda
till hänsyn inte fullt till verksamhetens alla egentliga kost-att ut tas
nader. kanDet gälla kostnader såsom hyra för lokalergemensamma
eller kostnader för sådana uppståradministration. I fallen gemensam en
underprissättning snedvrider konkurrensen andra delaremotsom av
marknaden.

Konkurrensen kan också företagspel enskilt privatsättas ettur gesom
ekonomiska favörer bedriva viss verksamhet, företagsatt ettt.ex. om
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hyra för driva offentlig lokal sänks.restaurangverksamhet i Enatt en
sådan subvention underprissättning påverkarkan leda till faktisken som
förutsättningarna marknaden samtidigtför andra restaurangföretag på

marknadstillträdet för företag försvåras.som nya

Konkurrensen på marknad kan också snedvridas statliganären
myndigheter och tillandra offentliga fördelar ekonomiskt stödorgan
privata företag, för och regionalpoli-inom arbetsmarknads-t.ex. ramen

åtgärder,tiska eller näringsverksamhet inom för sådananär en ramen en
politik bedrivs i offentlig regi.

Konkurrensproblem uppstår på grund offentlig underprissättningsom av
och subventionering har länge uppmärksammats bl.a. i Konkur-sedan
rensverkets handläggning. kan konkurrenslagenDet konstateras att
l993:20 vissa möjligheter ingripa konkurrenssnedvridandeatt motger
förfaranden resultat offentlig underprissättning.är ettsom av

En tillämpning konkurrenslagens förbud förutsätter emellertid detattav
fråga konkurrensbegränsande mellan företag ellersamarbeteär ettom

dominerande företag demissbrukar sin ställning på marknaden. Iatt ett
fall här beskrivits behöver agerandet hindrar eller försvårarsom som
konkurrensen inte resultat dominerande ställning påettvara av en
marknaden.

Den vidtar åtgärden behöver heller företag konkur-inte iettsom vara
renslagens mening. Så fallet offentligtär närt.ex. ett ettorgan ger
företag ekonomiskt Konkurrensverket fallstöd. därför i dessagör
normalt bedömning från konkurrenssynpunkt med utgångspunkt ien
verkets uppgift i sin instruktion främja effektiv konkurrens i denatt en
privata och offentligaden sektorn.

De frågor berörs här kan heller inte enligt den lagenprövassom nya
1994:615 ingripande otillbörligt beteende avseende offentligmotom
upphandling trädde i kraft den juli 1994. Lagen sikte pål tarsom
förfaranden i samband offentlig upphandling.med

I konkurrenslagen finns bestämmelser uppgiftsskyldighet. Enligtom
lagens 45 § får Konkurrensverket det behövs ålägga bl.a. kommunerom
och landsting driver verksamhet ekonomisk eller kommersiellsom av

redovisa kostnader och intäkter i verksamheten. Bestämmelsennatur att
har betydelse främst det gäller utreda eventuell underprissättningnär att
hos offentliga företag.

q
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uppgiftsskyldighet finns i lagen 1956:245Ytterligare bestämmelser om
kon-kurrensförhållanden.uppgiftsskyldighet pris- och Lagenrörandeom

utredningar eller ärenden därmöjlighet skaffa uppgifter iävenattger
Enligt lagens §fråga tillämpning konkurrenslagen. 3det inte är om av

uppgifter bl.a. priser, intäkter,kan näringsidkare åläggas lämnaatt om
kan påverka pris-kostnader, vinster och andra förhållanden som

i andrahuvudsakliga bakgrundbildningen. har emellertid sinLagen
konkurrensområdet vad gällerförutsättningar för bevakningen på än som

i dag och tillämpas alltmer sällan.nu

Frågans tidigare behandling

sååtgärder vidtas privataErfarenheterna visar det viktigtär attatt att
marknadso-företag möjlighet konkurrera på lika villkor vidatt enges

näringslivsor-företag ochrientering den offentliga sektorn. harDetav
IndustriförbundSverigesganisationer framhållit i olika sammanhang.

ioch subventioner bl.a.frågan offentlig underprissättningtog upp om
Förbundetskrivelse till Näringsdepartementet den ll 1993.marsen

bestämmelserkonkurrenslagen kompletteras medföreslog denatt nya
underprissättning till följdmöjligheterutökade prövaatt avsom ger

kommunala subventioner.eller statliga

finns bl.a.enskilda företag. DetFrågan har också uppmärksammats av
prövningsin-inrättatexempel på offentligt understödda företagatt egna

uppträder konkur-stitut för säkerställa den verksamhetenatt att egna
rensneutralt på marknaden.

frågor offentligkommunala sektorn harNär det så gäller den om
behandlats bl.a. ikonkurrensutsatt marknadnäringsverksamhet på en
i kommunallagensamband med självkostnadsprincipenöversynen av
avgiftssättning. Iför kommunaloch lagreglering principernaen av

verksamhetinom kommunaldepartementspromemorian Avgifter -
föreslogssjälvkostnadsprincip Ds 1993:16förslag till modifierad

kommmunallagen med förbudkompletterande bestämmelser i attmot
hämmarskattesubventioneras pånäringsverksamhet sättett som

på grundtill lagstiftning bl.a.konkurrensen. Förslaget ledde inte attav
och generell giltighet.frågan ha konkurrensrättsligbedömdes en mer

konkurrenssnedvridande sub-fråganNäringsutskottet har berört om
konkurrensregler för lantbruketi betänkandet Särskildaventioner

arknadsstyrelsen ochframhölls Arbetsm199394:NU23. motionI atten
vid sinkonkurrensaspektemamåste hänsyn tilllänsarbetsnämndema ta
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konflikteruppmärksamma debidragsgivning och det angelägetäratt att
åtgärder slår självbärandeuppkommer då skattefinansierade utsom

verksamhet.

det angelägetUtskottet uttalade med anledning motionen är attattav
konkur-olika offentliga stödåtgärder utfonnas så de inte snedvrideratt

konstaterademellan enskilda företag. Utskottet, attsomrensen
föreslagitDelegationen för avregleringsfrågor dir. 1993:113 att

åtgärder bidrag frånregeringen låter utreda följderna och föreslå motav
frågoroffentliga företag, välkomnade dessatill enskilda ägnasattorgan

ökad uppmärksamhet.

aktualiserades fråganVid arbetet med konkunenslag om enen ny
pris- ochuppgiftsskyldighet rörandelagen 1956:245översyn av om

konkurrensförhållanden.

uppgifterUtredarens

underprissättning ochsärskild utredare skall kartlägga hur offentligEn
villkorsubventioner påverkar möjligheterna till konkurrens på likaen

på konkurrensutsatt marknad.en

identifiera vilkaKartläggningen skall särskilt riktas på inomatt
ellerområden eller vilka branscher sådan offentlig underprissättningi en

vilka typiska konkurrensproblem dettasubventionering förekommer och
upphov till. Vid kartläggningen skall de små och medelstorager

företagens situation och problem särskilt uppmärksammas.

uppstå från konkurrens-Kartläggningen skall de problem kanavse som
på marknaden ochsynpunkt både det offentliga uppträder aktörnär som

främjar privat näringsutöv-det offentliga på olika stöder ellernär sätt
ning. Vid kartläggningen beaktas studier berör utredarensskall om som

Konkurrensverketområde nyligen har genomförts Så harandra. t.ex.av
offentlig sektor ochi juni Sambruk i1994 presenterat rapporterna

Offentligt stöd till näringslivet
.

de fall kartläggningen statsmakterna sanktionerade stödfonnerI berör av
skall kartläggningen konkurrensproblem kanriktas in de som

i enskilt fall.uppkomma vid tillämpningen det aktuella stödet Detettav
stödformeningår däremot uppgift utvärderainte i utredarens att som

sådan.
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Om utredaren finner kartläggningen anledning till åtgärder skallatt ger
förslag till sådana åtgärder Förslagen skall riktas in påpresenteras. att
stärka möjligheterna till konkurrensrättslig eller prövningen annan av
de konkurrensproblem finns.som

stårDet emellertid utredaren fritt lämna förslag till andraatt även
åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan skapa handlingsreglerattvara
för hur konkurrensneutralitet så långt möjligt skall kunna säkerställas

offentliga myndigheter tillämpar olikanär stödregler.typer av

Utredaren skall vidare lagen 1956:245 uppgiftsskyldig-pröva om om
het rörande pris- och konkurrensförhållanden behövs. Om utredaren
finner den behövs och det finns skäl för ändringar lagen skallatt av
förslag till sådana ändringar läggas fram.

Utredaren skall under arbetet samråda med kommittéer och särskilda
utredare har uppgifter med anknytning till utredarens uppdrag, t.ex.som
utredningen för kartläggning och redovisning statliga subventionerav
dir. 1994:13 och utredningen för fredstida utnyttjande för civila
ändamål avsedda för försvarsändmål dir. 1994:61.av resurser

För utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.attom
1992:50.

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete den l novembersenastav
1995.

Näringsdepartementet
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fattningSam m an

Bakgrund

harsektoroffentliganvänds inomtillgängliga storvälHur resurser
anbudskonkurrensInförandesvenska ekonomin.denbetydelse för av

förfleramedel blandviktigtegenregi-verksamhetoffentlig är ettom
ökadfåttkonkurrenslösning harformeffektivitet.ökad Denna av

ochlandstingkommuner,främstl990-talet.under Detomfattning är
verksamhetendenkonkurrensutsattbolagderas genomegnasom

deltagit ioftastdärvidharEgenregi-verksamhetenanbudstävlan.
bl.a.redovisasdennaanbud. Imedanbudstävlingen rapporteget

offentligikonkurrensinförandesamband medkonkurrensproblem i av
verksamheteroffentligainte vilka ärbehandlassektor. I rapporten som

effektivitetssynpunkt.frånlämpliga konkurrensutsättaatt

förvaltningarochkommunala bolagmedförtUtvecklingen har även att
medi konkurrensnäringsverksamhetbedrivautsträckning börjati ökad

beställsverksamheterpåanbudoch bl.a. lämnarprivata företag avsom
landstinget. Dettaellerkommunendenandra intressenter än egna

förförbudenfrämstkommunallagen,enligträttsprinciperaktualiserar
delsverksamhet,spekulativs.k.drivalandsting delsochkommuner att
s.k.denområdegeografiskautanför sittverksamhetdriva eget

lokaliseringsprincipen.

Konkurrensverkethar1995fram tilljuli 1992Sedan den 1 mars
konkurrensförhållan-klagomålsärendenomkringhandlagt 200 rörsom

ärendenDessaoffentliga aktörerdärsådana marknaderden agerar.
det råderoftastgällerochföretaginitierats privatahar främst omav

privata aktörerochoffentligamarknadenpåkonkurrensneutralitet när
minskarkonkurrensneutralitetBristandevarandra.medkonkurrerar
resultattill önskvärtskall ledaför konkurrensenförutsättningarna att
vanligtsektor.offentlig Ettianvändningsåsom effektivare resursernaav

skulleanbudspriser inteoffentliga aktörersklagomål motsvaraär att
konkurrens-verksamheten. Iaktuelladenför drivakostnaderna att

underprissättning. Iaktualiseras begreppetsammanhangrättsligt
inteoffentliga aktörerprissättningaltinnebärpraktiken somavnorm en

dold, skattesubven-oftastfaktiska kostnaderverksamhetenstäcker en,
enskilda företagtillstödgivningoffentligklagomål hartion. Andra rört

konkurrens.snedvridenproblem medföljandeoch därav



Konkurrensverkets316 SOU 1995:105 Konkurrens i balansrapporter

Här bör uppmärksammas principen sambruk i offentlig sektoräven om
bidragit till kommunala förvaltningar och statliga myndigheterattsom

börjat bedriva näringsverksamhet i konkurrens med privata företag.
Denna princip presenterades i början 1990-talet statligav av en
utredning och handlar i korthet möjligheten för statliga ochom
kommunala myndigheter utnyttjaatt att gemensamtspara genom
varandras i första hand stödfunktioner såsom telefon-resurser, egna en
växel. Vad med sambruk har dock aldrig klarlagtsnärmaresom avses

statsmakterna. Därför har sambruksprincipen kommit åberopasattav av
myndigheter på konkurrensmarknader. Problemenäven när man agerar
med anknytning till vad kan benämnas skattesubventioneradsom som
konkurrens har dänned ökat.

syfteI lösa aktualiserade konkurrensfrågor offentliga aktöreratt rörsom
har tillsatts statlig utredning, den s.k. Underprissättningsutredningenen
Kommittedirektiv 1994:72. Denna skall kartlägga och vid behov
föreslå åtgärder för motverka de konkurrensproblem kan följaatt som

offentlig näringsverksamhet underprissätts eller privatatt attav
näringsverksamhet subventioneras med skattemedel offentligagenom
stödåtgärder. Denna utredning skall slutföras till den novemberlsenast
1995.

Underprissättningsutredningen har Konkurrensverket i uppdraggett att
utifrån systematisk genomgång och redovisning verkets ärendenen av

principiellt intresse, offentliga aktörer och klagomålrörav som om
underprissättning, skattesubventioner och offentligt stöd, redogöra för
sina erfarenheter nämnda konkurrensproblem. Därvid skall särskiltav
redovisas möjligheterna med stöd konkurrenslagen ingripaatt motav
konkurrenssnedvridningar följer konkurrensutsatt verksamhetattsom av
subventioneras skattemedel.med

Rapportens inriktning och syfte

I redovisas 60-tal klagomålsärenden handlagtsrapporten ett som av
ÄrendenaKonkurrensverket sedan juli fram till1 1992 1995. rörmars

ifrågasatt underprissättning offentliga aktörer, olika fomierav av
offentlig stödgivning och närliggande konkurrensproblem. I särskiltett
kapitel redovisas konkurrenslagens tillämpning vid underprissättning
inklusive rättspraxis. De flesta ärenden gäller klagomål kommunermot
och landsting. Som bakgrund till verkets ärenden kommunalaen om
verksamheter redogörs också i korthet för rättsprinciper enligt kommu-
nallagen, KomL, rättspraxis spekulativ verksamhet.samt rörsom
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ställningstagande tillbeaktas vidbestämmelser måsteKomL:s även
konkurrensfrågor.förslag lösa aktualiseradeatt

Konkurrensverkets erfarenhetersyfte med redovisaEtt är attrapporten
konkurrensbe-nämndamed stöd konkurrenslagen, KL, prövaattav av

främstbakgrundsyftar också tillgränsningar. Rapporten motatt, av
medföroffentlig sektorredovisa förhållanden inomverkets ärenden, som

motverkar ellerkonkurrensolika former skattesubventionerad äratt av
marknadsför-effektivakonkurrensneutrala villkor ochhinder förett

förförutsättningarförslag hur bättrehållanden. syfteEtt är attannat ge
uppgift för Underprissättningsut-konkurrensneutralitet kan erhållas. En

föreslå åtgärder förvid behovredningen framgår attär, attovan,som
inte ikonkurrensproblem.motverka nämnda Denna utmynnarrapport

principiella förslag.konkreta åtgärdsförslag överväganden ochutan

risktagandeOlika jinansieringsförzttsâttningar och ekonomiskt

dessapå offentliga aktörerskäl till särskilda krav skall ställasEtt näratt
konkurrensmarknaderpå fungerandekonkurrerar med privata företag är

respektive verksam-oftast förutsättningar gäller förde helt skilda som
verksam-finansierahet. skillnader gäller främst möjlighetenDessa att

heten.

kommunalasåledesKonkurrensverket framgårAv anmälningarna till att
olika marknader inäringsverksamhet påförvaltningar och bolag driver

städ-tvätteritjänster,konkurrens med privata företag. utförsDet t.ex.
kommunen elleroch måltidsverksamhet andra kunder denän egna

kraftigtföretag också ökat relativtlandstinget. Antalet kommunala har
företagens totalasedan början kommunägda1980-talet. De om-av

medmiljarder kronor ellersättning ökade från till omkring70 115ca
mellan åren och 1993.60 1990procentca

kommunalpolitiskaochverksamhet särskilda lagarKommunal styrs av
medverksamhetenbeslut. Vidare finansieras den kommunala ytterst

kommunalvanligt det knutits s.k.skattemedel. Det ocksåär att en
iförhållanden innebärborgen till kommunal verksamhet. Dessa

kapitalbehovpraktiken kommunal verksamhet och dess garanterasatt av
formnormalt inte dennainvånamaskattebetalama. Privata företag har

privata ochekonomisk säkerhet kommunal borgen innebär. Närav som
näringsverksamhet harföretag konkurrerandekommunala driver

möjlighetenfördelar,kommunala företag oftast andra klaraäven t.ex.
för täcka ekonomiska förluster.erhålla skattebidragatt att
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Kommunala företag har dessutom ofta fått långtidskontrakt med
kommunen eller landstinget få sälja och tjänsterattom ensamma varor

den kommunenlandstinget. fårDetta klar konkur-egna ses som en
rensfördel, särskilt dessa direktköp från enheter täckernär egna en
övervägande del den totala verksamhetens intäkter. dessaI avtalav
finns ibland dessutom s.k. förlängningsklausuler. sådan klausulEn
innebär oftast avtalet kan förlängas i princip obegränsat antalatt ett
gånger någon avtalspartema inte avtalet. Därigenomsägerom av upp
skyddas det kommunala företaget från konkurrens samtidigt som man
själv på marknaden. Att förlänga avtal flertal gångerettagerar
motverkar syftet med lagen 1992:1528 offentlig upphandling,även om
LOU, dvs. upphandlaren skall utnyttja konkurrensen på marknadenatt
för erhålla förmånliga inköpsvillkor.att

skillnaderDe råder med hänsyn till verksamhetens finansierings-som
möjligheter innebär i normalfallet, kommunal verksamhet drivs medatt

litet ekonomiskt risktagande jämfört med privata företag.ett Dessa
slutsatser styrks bl.a. två totalundersökningar Statistiska Central-av av
byrån SCB kommunägda företags ekonomiska förhållanden för årom
1990 respektive och1993 Konkurrensverkets klagomålsärendenäven av

kommunala aktörer. Därutöver gäller kommunal verksamhetrör attsom
i normalfallet inte skall ha primärt syfte ekonomisk vinstattsom ge
enligt KomL:s bestämmelser.

skildaDe förutsättningar generellt råder för verksamhetsettsom som
drivs i kommunal respektive privat regi på konkurrensmarknaden
innebär snedvridna konkurrensförhållanden. Det kan i sin leda tilltur
negativ påverkan på marknadens effektivitets- och produktivitetsför-
hållanden, dvs. resultatet kan bli samhällsekonomiska förluster.
Redovisade slutsatser får gälla vid konkurrens mellan statligäven anses
och privat verksamhet under likartade förutsättningar.

Konkurrenslagen och underprissättning offentliga aktörerav

Inledning

KL, trädde i kraft den 1 juli har1993, EU:s konkurrensreglersom som
förebild. Med underprissättning i konkurrensrättslig mening ochavses
i det typiska fallet företag sänker priset på viss produkt föratt ett atten
få konkurrenterna träda från marknaden eller hindra företagatt ut nya

träda in. avsiktEn med sådant förfarande på sikt erhållaatt ett är att
merinkomster höja priserna efter det konkurrenternaatt attgenom
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överstigaskallmerinkomstemaSyftetpå marknaden.eliminerats är att
prisnivån.reduceradedenerhållsinitialtde förluster genomsom

vidtas företag.omfattar åtgärdertillämpningsområdeKL:s avsom
företaguttalas begreppettill199293:56 KL ärförarbetena prop.I att

undertaking.ordetanvändaEG-rättendet iöversättning aven
omfatta varjeprincipoch ividsträcktskall tolkasföretagBegreppet

ekonomisk ellerverksamhetdriverfysiskjuridisk eller avperson som
inriktadverksamhetenbetydelsesaknarkommersiell Det ärnatur. om

Även kommunalaochstatligaeller inte.på ekonomisk vinst somorgan
räknaskommersiellellerekonomiskverksamhetdriver natur somav

omfattasmyndighetsutövningbestår iverksamhetenföretag. Till den del
företag.inte begreppetden av

sidaföretagseller fleramissbruk frånEnligt 19 § KL är ett enav
Exempelförbjudet.marknadenpå den svenskadominerande ställning

underprissättning iunderprissättning. Förmissbrukpå förbjudet attär
följande.krävsgällandemed skall kunnastrid KL göras

på marknaden.dominerandeFöretaget är
faktiskadenunderstiger vadpriserFöretagets motsvararsom

verksamheten.kostnaden för
enkeltsedan,skalluppfylldavillkorOm dessa två nämnda är

slå utprissättningenmedavsiktuttryckt, visas företagets är attatt
priset ochhöjamöjlighetföretagetkonkurrent. Därigenom attgesen

prissättnings-sådanvinstekonomisktotalt görasett genom enen
strategi.

medvadtill199293:56 KLförarbetena prop.I som menasanges
marknadsandel.företagetsviktig faktorställning. Endominerande är

marknadsandelEG-rättspraxisbakgrundBl.a. uttalas attmot somenav
dominerande ställningtyder påunderstiger inte än30 annatprocent en

faktorer.andraoch i ljusetexceptionella omständigheterunder av

Avsikt med underprissättning

samband. Medinbördesharenligttvå sistnämnda punkternaDe ettovan
för-iintagetområde,rättsfall på EG-rättensledning ärett somav

vägledande vidoch skalltill KL199293:56arbetena prop. vara
ligger underprisOm företagetsgäller följande.tillämpning lagen,av

eller tjänstenförgenomsnittliga kostnadentotala överden menvaran
konkurrensmyndighetenskallkostnadengenomsnittliga rörligaden

presumtion förförprissättningenavsikt medvisa nämndakunna att
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underprissättning skall föreligga. Om priset däremot understigeranses
den genomsnittliga rörliga kostnaden kan åliggerdet företagetattanses,

visa det inte funnits denna avsikt med prissättningen.att att

KL:s förbud missbruk dominerande ställning bl.a.mot av genom
underprissättning syftar till hindra dominerande aktör få bortatt atten

konkurrent från marknaden eller hindra alternativt försvåraatten
etablering företag. Med hänsyn till förarbetenKL:s prop.av nya
19929356 och EGzs rättspraxis får KL:s förbud i detta fall ytterst

syfta till, enligt Konkurrensverkets uppfattning, skyddaattanses
konsumenten den dominerande aktören kan oskäligt högamot att ta ut
priser. Företagens kommersiella intresse kan således sägas vara en
utgångspunkt vid prövning underprissättning enligt KL och vidav
analysen avsikten med sådant beteende.ettav

Kommunala aktörer och statliga myndigheter har oftast inte nämnda
avsikt med prissättningen, dvs. slå ut konkurrenter i vinstsyfte.att
Dessa offentliga aktörer företräder det allm intresse och kommunerännas
och landsting har för övrigt följa vissa rättsprinciper självkost-att
nadsprincipen 111.111.enligt KomL. rättsprinciper tillåter inteDessa att
verksamheten primärt drivs med vinstsyfte i företagsekonomiskett
mening. Här kan också erinras reglerna i avgiftsförordningenom
1992:191 innebär statliga myndigheters avgifter inte fårattsom
överstiga myndighetens kostnader.

Tillämpning konkurrensagen erfarenheterav -

Erfarenheterna Konkurrensverkets handläggning klagomålsärendenav av
ifrågasatt underprissättning kommunala förvaltningar ochrörsom av

deras bolag statliga myndigheter KL ofta inte har varitsamt är att
tillämplig främst på grund den offentliga aktören inte varit företagattav
i KL:s mening. Enligt Konkurrensverkets uppfattning kan också anses
gälla ifrågasatt underprissättning enheter inom bl.a. kommunens-att av
landstingets ägarsfär inte kan, under vissa förutsättningar, enligtprövas
KL aktören företag.även äron1

Vid anbudstävlan initierats offentlig myndighett.ex. en som av om
dennes egenregi-verksamhet och där sistnämnda deltar med anbud,eget
så egenregi-enhetens anbudspris normalt internt inköpsvillkorutgör ett
inom myndigheten. Ett skäl egenregi-enheten tillhörär att samma
juridiska den offentliga myndigheten. För i dessa fallattperson som
kunna prissättningen från konkurrenssynpunkt egenregi-pröva när
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enheten konkurrerar krävs i normalfalletmed anbudsgivareextern
kompletterande regler.

princip likartat kan också förknippas med lagenEtt i problem om
offentlig upphandling LOU. Således kan myndighetens köp1992: l 528,

LOUegenregi-enhet efter inte omfattasfrån anbudstävlan anses aven
enligt denna lag. LOUoch köpet skulle dänned inte kunna prövas

frånomfattar juridiska Kommunalt köpköp mellan två personer. egen
förvaltning ekonomisk transaktion inom juridiskaär person,en samma

LOU:s mening. Därför harvilket inte kan upphandling ianses vara en
förfördelats i förhållande tillföretag efter anbudstävlansom en

egentligenkommunens eller landstingets förvaltning små eller ingaegen
till detta harmöjligheter få rättelse med stöd LOU. Med hänsynatt av

förtydligandetilläggarbetsgrupp inom regeringskansliet föreslagit etten
offentlig förvaltningi LOU Ds Förslaget innebär1994:83. att enom

verksamheten, intevinner anbudstävlan den trots atten om egna man
skall kunna utifrånlämnat det fönnånligaste budet, beslutet prövas

anbudsgivare.LOU:s regler affärsmässigt agerande vid bl.a. val avom
sådant förfarande offentlig aktör innebär i praktiken avbrutenEtt av

upphandlinganbudstävling.

har tillämplig vid ifrågasatt underprissättningNär KL ansetts av
förvaltningar myndigheter detkommunala bolag och statliga ärsamt

främst två skäl bidragit till Konkurrensverket bedömtatt attsom
prissättningen stridinte varit i med KL.

offentliga enligt definitio-Det första skälet den aktören inte varit,är att
i dominerande marknaden. hindrar dock inteKL, på Det attnen

verksamhet skadaskattesubventionerade priser offentlig kanför berörd
konkurrensen på marknaden. har också offentlig aktörsådant fallI en

prisermöjlighet öka skattesubventioneradesin marknadsandel viaatt
detta beteende träffas förbudet enligt KL 19 §. Dettautan att av

styrke-i finansiellaagerande, kombination med dennes oftast stora
påjämfört risk för effektivitetenmed privata företag, medförövertag att

den berörda marknaden gäller, enligt Konkur-påverkas negativt. Detta
rensverkets erfarenheter handläggningen klagomålsärenden,av av

småsärskilt lokala marknader utmärks konkurrens mellan bl.a.som av
stridföretag. iDet andra skälet till prissättningen inteatt ansetts vara

kunnat slå utmed KL det inte visas aktörens avsikt varitär att attatt
konkurrent i kommersiellt vinstsyfte.en

i offentlig sektorDärutöver bör det framhållas redovisningssystemenatt
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ofta inte har till vad krävs i konkurrenssituation. Dettaanpassats som en
har inneburit offentliga aktörer inte till fullo kunnat visa kostnadernaatt
för aktuell verksamhet. Därför har det varit resurskrävande och mycket
svårt klarlägga sambandet mellan verksamhetens kostnader ochatt
tillämpat pris, vilket kan hinder för tillfredsställande slutföraett attvara

prövning enligt KL ifrågasatt underprissättning.en av

Offentliga aktörer, konkurrens och subventioner förslag till-
åtgärder

införaAtt särskilda regler i syfte kunna ingripa underprissättningatt mot
i offentlig sektor enligt Konkurrensverkets erfarenheter inteär ett
effektivt lösa aktualiserade konkurrensproblem. Sådanasätt regleratt
blir medel eller metod for försöka kommanärmast tillett att rättaen
med på problemen påverkar inte upphovet tillsymptomen men
problemen. Det grundläggande konkurrensproblemet följer attav
offentliga aktörer bedriver näringsverksamhet traditionella konkur-
rensmarknader och dessa aktörer kan subventionera verksamhetenatt
med skattemedel, vilket medför harnonnalt jämförel-även att ettman
sevis litet ekonomiskt risktagande jämfört med konkurrenterna. Mot
denna bakgrund och hänsynmed till utvecklingen under främst 1990-
talet med ökat antal offentliga aktörer på konkurrensmar-ett som agerar
knader det angeläget det fastställs klara och långsiktiga reglerär föratt
sådan offentlig näringsverksamhet.

En första åtgärd bör därför bättre klargöra vilka slagattvara av
näringsverksam heter statliga myndigheter, kommuner och landstingsom
får bedriva på konkurrensmarknader. huvudinriktningEn bör enligtvara,
Konkurrensverkets mening, dessa offentliga aktörer inte skall bedrivaatt
näringsverksamhet på marknader fungerandemed konkurrens.

För klara nuvarande konkurrensproblem med nämnda offentligaatt att
aktörer kan skattesubventionera och tjänster saluförs påvaror som
konkurrensmarknader behövs långsiktigt och kraftfullt regelverk. Detett
åligger Underprissättningsutredningen föreslå sådananärmast regler.att
Inriktningen bör lösa det grundläggande problemet, nämligenattvara

offentliga aktörer kan skattesubventionera sin verksamhet.att Konkur-
rensverkets principiella uppfattning därför regelverk börär att ett nytt
innebära, det inte blir tillåtet för berörda offentliga aktöreratt att
subventionera verksamheter bedrivs på konkurrensmarknader.som

Sådana subventioner kan direkt eller indirekt sistnämndaInatur.vara av
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aktuellaunderstiger denoffentlig aktörs priserfall närt.ex.avses en
fördelar,verksamhet har andrakostnader eller dennaverksamhetens att

ligger undertill beloppexempelvis lokalhyran bestämsatt ett som
indirektför lokalen. Enmarknadshyran alternativt kostnaderna annan

inteDirekta subventionerkommunal borgen.form subvention är somav
till kommu-exempelvis skattebidragtillåtas i detta sammanhangbör är

ekonomiska förluster.nala företag för täckaatt

för överklagandeKommunallagen och regler

på den öppnasaluför sina tjänsterAtt kommuner och landsting
Enligtbestämmelser.marknaden kan ofta ifrågasättas utifrån KomL:s

näringsidkarekan enbart enskildöverklagandereglerKomL:s ärsomen
kommunal aktörsfåmedlem i kommunen eller landstinget prövat om en

företagnäringsverksamhet med privatabeslut driva konkurrerandeatt
förenligt medkommunenrikta sig andra kunder denoch äränmot egna
inte beslutVidare kan överhuvudtagetden kommunala kompetensen. av

kommunalaför överklagakommunala företag överklagas. Reglerna att
konkurrensintres-för stärkabeslut behöver kompletteras i dessa fall att

intejuridisk eller fysiskkan skeDet ärattset. person somgenom
kommunalt beslutberörskommunmedlem enligt KomL, och ettsom av

fårnäringsverksamhet,kommunen driva rätt attatt attom avser
överklagaockså möjlighetöverklaga sådant beslut. Det bör attett ges

med nämndanäringsverksamhetbeslut kommunalt företag drivaattav
inriktning.

landsting endastfår ochEnligt bestämmelser kommunerKomL:s ge
likhet med vadfinns synnerliga skäl. Istöd till enskilda företag detnär

spekulativochöverklaganderegleranförs KomL:ssom ovan om
anslutning tillbehöva stärkas iverksamhet kan konkurrensintresset

överklagamöjlighetkommunal stödgivning. Därför bör nuvarande att
enskildtill omfattabeslut stöd till enskilda företag utvidgas att enom

berörskommunmedlemnäringsidkare formellt inte är avmen somsom
kommunala beslutmöjlighet överklagabeslutet. utökadeDenna att avser

stödgivning till företaginte sådana beslut olika formerrör somsom av
stödskattebidragägarsfär. Direktatillhör kommunens eller landstingets

på konkurrens-näringsverksamhettill kommunala företag driversom
redovisade förslag.få förekomma enligtmarknader bör dock inte ovan

behövs förinte särskilda reglerbörDärutöver attövervägas geom
följer beslutoch landstingtillfredsställande garanti för kommunatt av

regerings-för övrigt inomförvaltningsdomstol. Sistnämnda fråga bereds
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kansliet bakgrund förslagen i betänkande SOU 1993: 109mot ettav av
den statliga Lokaldemokratiutredningen.

Olika mål för offentlig verksamhet

I vissa ärenden i denna framträder vid sidantyper rapportav av
konkurrensintresset intressen har med andra samhällspoli-göraattsom
tiska mål, bl.a. sociala och bostadspolitiska mål. ärenden gällerDessa
främst dels ifrågasatt underprissättning och tjänsterav varor som
tillhandahålls företag inom den statliga Samhallkoncemen, dels stödav

kommuner ibland till bostadsföretag i form bl.a.som ger egna av
hyresförlustgaranti, förmånliga lån kan det i vissa fallDärutöverm.m.

kommunalt intresse via prissättningen erbjuda skattesubven-ett attvara
tionerade tjänster kommuninvånama. offentlig prissättningEn kan
också ibland följd särskild lagstiftning.vara en av

När utformar bestämmelser gäller förslag offentligaman som om
aktörer på konkurrensm arknader aktualiseras begränsa bestämmelser-att

giltighetsområde med hänsyn till olika mål för offentlig verksamhet.nas

Från kommunalt håll har ofta framförts principen den kommuna-att om
självstyrelsen skulle förhindra eller åtminstone intillnäst ettvara

avgörande hinder för införa regler gäller förutsättningar föratt som
konkurrensneutralitet på marknaden. Berörda konkurrensfrågor har dock
oftast väsentliga inslag näringslivsintressen på riksnivå. utökningEnav

kommunal näringsverksamhet berör således ofta konkurrensför-t.ex.av
hållanden på marknader geografiskt omfattar betydligt störreettsom
område den kommunen eller det länet. också iDetän äregna egna
princip konkurrensproblem kan följa kommu-typ attsamma av som av
nala aktörer subventionerar konkurrensutsatt näringsverksamhet,egen
via prissättningen, offentligt stöd utgår till enskildat.ex. närsom
företag. Offentlig stödgivning principi statlig angelägen-är numera en
het.

Konkurrensverkets förslag i sammandrag

Konkurrensverkets förslag till åtgärder för minska problematt som
uppkommer vid konkurrens offentligamellan aktörer och privata företag

vid offentlig stödgivning skall bakgrund främst följandesamt n1otses av
förhållanden och överväganden.
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myndigheter harstatligabolaglandsting och derasKommuner, samt
finansiering medprivata företagantal särdrag jämfört medett

självkostnadsprincipenekonomiskt risktagande,skattemedel, lägre
m.m..

näringsverk-drivernämnda offentliga aktörerUtvecklingen mot att
ökade konkurrens-har inneburitsamhet på konkurrensmarknader

problem.
skattesubventioneringingripakan oftast inte användas förKL motatt

verksamhet.offentligkonkurrensutsattoch underprissättning av
svårt tillämpadetInternationella erfarenheter visar är attatt

underprissättningför ingripakonkurrenslagstiftning att mot av
offentliga aktörer.svårare beträffandeprivata företag. Det är än

underprissättning iingripainföra särskilda regler förAtt motatt
tillförsöka kommaoffentlig sektor endast medel för rättaär ett att

påverkar intekonkurrensproblemmed på dettasymptomen men
medhar sambandproblemet. problemupphovet till Detta att

verksamhet med skatteme-subventionera sinoffentliga aktörer kan
del.

därför inteför offentliga aktörerSådana särskilda regler är ett
skattesubventioneringlångsiktigt lösa problemet medeffektivt sätt att

villnäringsverksamhet. Omoffentligoch underprissättning manav
åtgärderdärför andramed påvisade problem måstekomma till rätta

vidtas.

följande förslag.framförs i dennaMot denna bakgrund rapport

näringsverksamheterför vilka slagKlargör bättregränserna somav
landsting påkommuner ochbedrivas statliga myndigheter,kan av

offentligadessakonkurrensmarknader. inriktning börEn attvara
ochsådananäringsverksamhet påaktörer inte skall bedriva varu-

fungerande konkurrens.tjänsteområden där det finns en
påverksamhet bedrivsför offentligInför kraftfulla regler som

får direktadet intekonkurrensmarknader med innebörd att ges
kommunalsubventionerolika former indirektaskattebidrag eller av

konkurrensen.snedvriderborgen, förmånliga hyresvillkor etc., som
överklagamöjligheter enligt KomLUtvidga nuvarande ettatt

beslutettill samtliga berörda företagkommunalt beslut när attavser
konkurrens-näringsverksamhet påenheter skall drivakommunala en

utgå till enskilt företag.marknad eller stöd skallatt
ochanbudstävlings.k. avbrutenGenomför förslaget Ds 1994:83 om

framgårså klartLOU detprövning enligt LOU. Komplettera även att
aktör ochmellan offentligförlängning avtalvad gäller vid avsom
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enhet inom dennes ägarsfär juridiskeller annan person.

ochNya ändrade regler bör utmärkas långsiktighet och klarhet därav
rättssäkerheten för företagen mån målcentral roll. I den speciellages en
för offentlig verksamhet skall prioriteras före konkurrensintresset bör
detta särskilt anges.

dessa förslagUtöver har Konkurrensverket i under 1994rapporten om
offentligt stöd till näringslivet redovisat förslag för förutsättningarnaatt
för konkurrensneutralitet på marknaden skall förbättras med avseende
på berörda förhållanden. Enligt Konkurrensverkets mening bör ett
långsiktigt mål generella näringslivsstöd i princip avvecklas.attvara

1 Bakgrund syfteoch

Inledning

Utvecklingen inom offentlig sektor och hur väl tillgängliga resurser
används har betydelse för den svenska ekonomin. Införandestor av
anbudskonkurrens offentlig egenregi-verksamhet viktigt medelär ettom
bland flera för ökad effektivitet. fonn konkurrenslösningDenna harav
fått ökad omfattning under l990-talet. har främst varit kommuner,Det
landsting och deras bolag konkurrensutsatt verksamhetendensom egna

anbudstävlan. Egenregi-verksamheten har därvid oftast deltagitgenom
i anbudstävlingen med anbud. form anbudskonkurrensDennaeget av
har omfattat kommunala verksamheter såsom ambulanstransporter,
fastighetsdrift, kollektivtrafik, måltidsverksamhet, sophämtning, städning
och äldreomsorg. Ofta har anbudskonkurrensen bidragit till effektivi-att

berörda verksamheter så kostnaderna för det allmänna harattsera
minskat. Denna behandlar inte vilka offentliga verksamheterrapport

lämpliga konkurrensutsätta effektivitetssynpunkt.frånär attsom

I takt med offentliga verksamheter effektiviserats ochatt även om-
och dragits på grund försämrad ekonomi hos bl.a.prövats ner av en

kommuner och landsting har ibland uppstått ledig kapacitet inom vissa
Ädelrefomienverksamheter. Här kan också den s.k. år 1992nämnas

innebar kommunerna uppgifter från landstingen inomatt övertogsom
äldreomsorgen. omfördelning uppgifterDenna bidrog till inomattav
vissa landstingsdrivna verksamheter erhölls lediga Kommunerresurser.
och landsting vissa statliga myndigheter har också fått ökatsamt
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minskadekapacitet eller kompenserautnyttja ledigintresse attav
påeller nyatjänster befintligaintäkter erbjuda sina externtattgenom

friskvårdgymsåsomkonkurrensmarknader. gäller områdenDet mm.,
ochmåltidsverksamhet, städning,företagshälsovård, transporter

tvätteritjänster.

och förvalt-kommunala bolaghar således medförtUtvecklingen att
anbud tjänsterningar, i konkurrens med privata företag, lämnar som

landstinget.kommunen ellerandra denbeställs intressenter än egnaav
främstenligt kommunallagen,aktualiserar vissa rättsprinciperDetta

spekulativdriva s.k.för kommuner och landsting delsförbuden att
geografiska områdeutanför sittverksamhet, dels driva verksamhet eget

den s.k. lokaliseringsprincipen.

Konkurrensverket konkurrensentillOfta ifrågasätts i anmälningar om
Bristandeoch privata aktörer.sker på lika villkor mellan offentliga

för konkurrensenminskar förutsättningarnakonkurrensneutralitet att
användningsåsom effektivareskall leda till önskvärt resultat av

fram till månads-sektor. Sedan den juli 1992i offentlig lresurserna
Konkurrensverket handlagt omkring 200februarimars harskiftet 1995

sådana marknaderkonkurrensförhållandenklagomålsärenden rörsom
privatafrämst initieratsdär offentliga aktörer harDessa avagerar.

konkurrensneutralitet påråderföretag och gäller oftast frågan detom
konkurrerar med varandra.och privata aktörermarknaden offentliganär

anbudspriser inte skulleoffentliga aktörersvanligt klagomålEtt är att
verksamheten. Iden aktuellakostnaderna för drivamotsvara att

under-därvid begreppetkonkurrensrättsligt sammanhang aktualiseras
offentliganormalt prissättningprissättning. praktiken innebärI aven

kostnader oftast dold,verksamhetens faktiskaaktörer inte täcker en,som
tillstödgivningklagomål har offentligskattesubvention. Andra rört

snedvriden konkur-problem medenskilda företag och därav följande

rens.

i offentlig sektorsambrukbör uppmärksammas principenHär även om
myndigheteroch statligabidragit till kommunala förvaltningarattsom

näringslivets konkur-på egentligabörjat driva näringsverksamhet det
1990-taleti börjanrensmarknader. princip presenteradesDenna av av

för statligai korthet möjlighetenstatlig utredning och handlar omen
utnyttjamyndigheteroch kommunala gemensamtattatt genomspara
telefon-stödfunktioner såsomi första handvarandras enegnaresurser,

dock aldrig klarlagtsmed sambruk harväxel. Vad nämnare avsessom
kommitsambruksprincipenDärför harstatsmakterna. attav numera



Konkurrensverkets328 SOU 1995:105 Konkurrens i balanisrapporter

åberopas myndigheter säljer tjänster till kunderäven när externaav man
och där det samtidigt finns konkurrensmarknad med företag haren som

motsvarande produktutbud. bidragitDetta har till problemen medett att
anknytning till vad kan benämnas skattesubventionerad konkurrenssom
har ökat.

I budgetpropositionen 1995 prop. 199495:l00, bilaga 13 om
näringspolitiken uttalas effektiv konkurrenslagstiftning och välatt en en
fungerande konkurrenstillsyn tillsammans med olika insatser förutgör
avreglering och regelöversyn viktiga inslag i det effektivitetsfrämjande
arbetet. avsnittetI marknads- och konkurrensfrågor framgår deattom
i propositionen omnämnda viktigaste övergripande målen med närings-
politiken medför skärpta krav på effektivt resursutnyttjande inom såväl
offentlig privat sektor. Sunda konkurrensförhållanden inom ochsom
mellan dessa sektorer främjar sådan effektivitet och därmed svenskaen
företags konkurrensfönnåga.

Statliga utredningar

Underprissättning och skattesubventioner i samband med konkurrens i
offentlig sektor berörs, direkt och indirekt, fyra statliga utredningarav

initierats under 1994.som

statligEn utredning skall utreda frågor det fredstida utnyttjandet förom
civila ändamål avsedda för försvarsändamål Kommittedi-av resurser
rektiv 1994:6. Bakgrunden till denna utredning i korthet bl.a.är att
privata branschorganisationer på transportområdet i skrivelser till
regeringen har klagat på Försvarsmaktens marknadernaagerande på för
helikoptertransporter och beställningstrañk med buss. harFrämst
fokuserats frågan underprissättning stöd skattemedel.med Dennaom av
konkurrensfråga har beröring med sambruksprincipen. förstaEn
utredningsetapp helikoptertransporter slutfördes i börjanom av mars
1995. Utredningen skall slutföras till den 1 september 1995.senast

Inom regeringskansliet utreds också förutsättningarna för kommuner och
landsting bedriva uppdragsverksamhet varandra, varvid aktualise-att

frågan undantag skall från bl.a. lokaliseringsprincipen.ras om ges
Bakgrunden bl.a. fråndet kommunalt håll framförts önskemålär att om

kommunal näringsverksamhet fåskall konkurrera på marknaden medatt
hänsyn till själv blir konkurrensutsatt. Här får beaktasatt attman
nämnda uppdragsverksamhet bedrivs i konkurrens med andra företag
och det således i detta fall finns risk för konkurrensenävenatt att
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främst aktuelltsnedvrids med stöd skattemedel. områdeDet ärsomav
regional linjetrafik,för undantag från lokaliseringsprincipen lokal ochär

den s.k. länsbolagstrafiken. förslag 1995:13 dettaEtt Ds presente-om
rades i slutet 1995.av mars

i januari harbör statlig utredning 1995Här även nämnas att en
redovisat förslag arbetsföretag. företag skallinrätta s.k. Dessaett attom

syfte förslaget den arbetslöse,anställa arbetslösa. Ett med är att
skall kunna hyras arbetsföre-samtidigt han söker arbete,nytt ut avsom

har tillfällig brist påtill andra företag, myndigheter m.fl.taget som
myndigheter och fackligaarbetskraft. förutsätts bl.a. lokalaDet att

frivilligtgratis ochorganisationer kan tillhandahålla lokaler annan
kommerutrustning arbetsföretaget behöver. Arbetsföretagetsom

medsannolikt konkurrera med företag idag utför tjänsteratt som
skulle inlednings-liknande inriktning, skrivbyråer. Enligt förslagett.ex.

vis mindre antal arbetsföretag etableras.ett

Underprissätt-viktig utredning i sammanhanget också den s.k.En är
särskild utredare skallningsutredningen Kommittedirektiv 1994:72. En

konkur-kartlägga och vid behov föreslå åtgärder för motverka deatt
näringsverksamhet under-rensproblem kan följa offentligattsom av

subventioneras medprissätts eller privat näringsverksamhetatt
kartläggningen skall deskattemedel offentliga stödåtgärder. Vidgenom
problem särskiltsmå och medelstora företagens situation och upp-

påmärksammas. Utredningens förslag till åtgärder skall inriktas att
prövningstärka möjligheterna till konkurrensrättslig eller aven annan

skall slutförasde konkurrensproblem finns. utredningDenna senastsom
till den l november 1995.

Underprissättningsutredningen Konkurrensverkethar uppdragit att
utifrån systematisk genomgång och redovisning verkets ärendenen av

aktörer och klagomålprincipiellt intresse, offentligarör omav som
förunderprissättning, skattesubventioner och offentligt stöd, redogöra

särskiltsina erfarenheter konkurrensproblem. Därvid skallnämndaav
konkurrenslagen ingriparedovisas möjligheterna med stöd motatt av

konkurrenssnedvridningar verksamhetföljer konkurrensutsattattsom av
subventioneras med skattemedel.

Rapportens inriktning och syfte

60-tal klagomålsären-Mot denna bakgrund redovisas i denna rapport ett
den juli fram tillhandlagts Konkurrensverket sedan l 1992som av
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månadsskiftet februarimars och ifrågasatt underprissätt-1995 rörsom
offentliga offentlig stödgivning ochning aktörer, olika formerav av

redovisas konkur-närliggande konkurrensproblem. särskilt kapitelI ett
tillämpning underprissättning inklusive rättspraxis.renslagens vid

ärenden kommuner och landsting.Antalsmässigt dominerar rörsom
verksamheterSom bakgrund till verkets ärenden kommunalaen om

redogörs också korthet enligt kommunallageni för rättsprinciper samt
rättspraxis spekulativ verksamhet. Kommunallagens bestämmel-rörsom

måste till förslag lösabeaktas vid ställningstagandeäven attser
aktualiserade konkurrensfrågor.

omfattningenKonkurrensverkets ärenden inte heltäckande bild avger en
företeelsen underprissättning, skattesubventioner rörsomav m.m.

offentlig sektor. åskådliggör ifrågasätta konkurrens-Redovisade ärenden
ochbegränsande åtgärder offentliga aktörer på konkurrensmarknaderav

får enligt verkets erfarenhet i allt väsentligt typiskasägas representera
fall inom detta område.

syfte med Konkurrensverkets erfarenheterEtt redovisaärrapporten att
konkurrensbe-med stöd konkurrenslagen nämndaprövaattav av

gränsningar. också till främst bakgrundRapporten syftar motatt, av
sektor medförverkets ärenden, redovisa förhållanden inom offentlig som

olika former skattesubventionerad konkurrens motverkar eller äratt av
hinder effektiva marknadsför-för konkurrensneutrala villkor ochett

hållanden. syfte hur bättre förutsättningar förEtt förslagärannat att ge
konkurrensneutralitet erhållas. uppgift för Underprissättningsut-kan En
redningen framgår föreslå åtgärder förvid behovär, attattsom ovan,
motverka redovisas intenämnda konkurrensproblem. I denna rapport
konkreta åtgärdsförslag och principiella förslag.övervägandenutan

bilaga facklitteratur,I redovisas förteckning källorl rapporter,en av
artiklar medm.m. utgjort referensram vid arbetet rapporten.som en

underprissättning2 Konkurrenslagen och

2.1 Inledning

och detMed underprissättning i konkurrensrättslig mening iavses
fallet produkt för fåtypiska företag sänker priset på vissatt ett atten

konkurrenterna hindra företagträda från marknaden eller attatt ut nya
på siktträda in på marknaden. syfte med sådant förfarandeEtt är attett
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konkurrenternahöjda priser efter deterhålla merinkomster attgenom
skallmerinkomstemaAvsikteneliminerats på marknaden. är att

reduceradedenförluster initialt erhållsöverstiga de genomsom
prisnivån.

i kraftträddenuvarande svenska konkurrenslagen 1993:20, KL,Den
förebild. Under-konkurrensreglerden juli 1993 och har EU:sl som

Romfördragetenligt ochprissättning kan förbjuden åtgärd KLutgöra en
aktör.vidtas dominerandedenom av en

företag.vidtas Itillämpningsområde omfattar åtgärderKL:s avsom
uttalas begreppettill KLförarbetena prop. 199293:56 66 atts.

EG-används iundertakingföretag översättning ordetär somen av
tolkasi EG-rättenföretag skall alltså precisBegreppeträtten. som

fysiskvarje juridisk ellervidsträckt och i princip omfatta somperson
spelarkommersiellekonomisk eller Detdriver verksamhet natur.av

eller inte,ekonomisk vinstverksamheten inriktadingen roll ärom
kommersiellekonomisk ellerdet avgörande någon formärutan avom

Även driverkommunalabedrivs. statliga ochverksamhet somorgan
företag.kommersiell räknasekonomisk ellerverksamhet natur somav

väsentligenföretag harVidare uttalas i förarbetena begreppetatt samma
konkurrenslagenden äldreinnebörd begreppet näringsidkare isom

myndighetsutövningbestår iTill den del verksamheten1982:729.
företag.omfattas inte begreppetutövaren av

sidaflera företagsmissbruk från ellerEnligt 19 § KL är ett av en
Exempelmarknaden förbjudet.ställning på den svenskadominerande
domine-medpunkt aktörpå förbjudet missbruk enligt 19 § 1 är att en
normaltunder vad företagetrande ställning tillämpar priser liggersom

slå konkur-i syfteför kostnadstäckning och vinstskulle behöva att ut
inkommaförsvåra för konkurrentereller för hindra eller attrenter att

på marknaden.

måsteförbudet i KLskall omfattas 19 §företags agerandeFör att ett av
förarbeten prop.ställning.företaget ha dominerande Av KL:sen

Vid bedömningen199293:56 framgår följande.86 ettav oms.
denbestämmaställning måste förstföretag har dominerande manen

marknadsavgränsning bestämmerrelevanta marknaden. Vid denna man
Avgörande vidgeografiska marknaden.dels produktm arknaden, dels den

utbytbar-olika produktersproduktmarknaden främstbedömningen ärav
geografiskabestämning denhet från efterfrågesidan. Vidsett av

transportkostnaderochmarknaden har bl.a. transportmöjligheter
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betydelse. Enligt hittillsvarande praxis i EG-rätten, vägledandeärsom
vid tillämpning KL, bör kunna dra slutsatsen marknad-attav man en
sandel understigande 30 inte tyder på dominerande ställningprocent en

under exceptionella omständigheter och i ljusetän andraannat av
Ävenfaktorer. procenttal mellan ligger30 och 40 under den nivå som

tyder på dominans. andelEn förefaller40 docköver procent vara
beaktansvärda och tydliga tecken på dominans. EG-domstolen har i ett
fall mål 6286 AKZO Chemie BV kommissionen funnit 50att

marknadsandel skapar presumtion för företaget i frågaprocents atten
har marknadsdominerande ställning.en

EG-domstolen har beskrivit dominerande ställning starkäven en som en
ekonomisk ställning hos företag det möjligt för företagetett gör attsom
hindra effektiv konkurrens upprätthålls på relevant marknadatt genom

medge företaget i avsevärd utsträckning oberoende sinaatt att agera av
konkurrenter och kunder och i sista hand konsumenterna. Detta innebär

finansiell styrka bör tillmätas betydelse vid avgörande företagatt ettom
har dominerande ställning.en

En ytterligare faktor bör beaktas vid analys marknadsdominanssom av
den aktuella marknadens etableringshinder och hur svårtär det förär

aktörer etablera sig på marknaden. Ett exempel på högaattnya
etableringströsklar kan dyra investeringar, s.k. infrastruktu-t.ex.vara
ranläggningar, nödvändiga för driva verksamheten. Andraär attsom
faktorer har betydelse för bedömningen marknadsdominans ärsom av
ledig produktionskapacitet, tillgång till insatsvaror, och andrapatent
immaterialrättigheter kunskapsmässig överlägsenhet.samt annan

2.2 EG:s rättspraxis

AKZO-ärendet det viktigaste rättsfallet det gäller underprissätt-är när
ning. Fallet också i förarbetena prop. 199293:56 tillnämns KL som

vägledning för prövning underprissättning. Bakgrunden till dettaen av
rättsfall anmälan från brittiskt kemiföretag, ECS, videttvar en som
tidpunkten för anmälan sålde tillsatsprodukt till mjöl i Storbritannien.en
På denna marknad hade det betydligt holländska företaget AKZOstörre
via sitt dotterbolag 50 relevant marknad och ECS 35procentca av ca

ECS fattade beslut börja sälja tillsatsen till plastindustrinprocent. attom
betydligt marknad. AKZO hade iär detta fallstörre ävensom en ca

halva marknaden.
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ECS:s beslut föranledde bl.a. AKZO framförde hotelser i brev tillatt
ECS, vilka redovisades i anmälan till kommissionen. Bland hotadeannat
AKZO med selected price cuts på mjöltillsatsmarknaden i Storbritan-
nien ECS gjorde allvar sina expansionsplaner. Då ECS valde attom av
inte tillmötesgå dessa krav genomförde också AKZO vissa selektiva
prissänkningar. Då marknaden för mjöltillsatser förhållandevis litenvar
fanns det enligt kommissionen skäl AKZO skulle kunna haatt tro att
goda möjligheter genomdriva sitt hot och slå ECS från dennaatt att ut
marknad fortfarande vid tidpunkten för anmälan utgjorde basen försom
ECS verksamhet. Kommissionen fattade interimistiskt beslut år 1983ett

AKZO i avvaktan på slutlig dom skulle tillämpa priseratt som gav
vinstnivå gällde innan de selektiva prissänkningarnasamma som

genomfördes för den aktuella produkten.

EG-kommissionen framhöll i sitt slutliga beslut år AKZO:s1985 att
beteende utgjorde missbruk dominerande ställning och fastställdeett av

bötesbelopp på miljoner10 ECU. Kommissionen utgick från deett
bevis framlades i ärendet, vilka utgjordes vissa uppgiftersom av om
priser AKZO offererat på mjöltillsatsmarknaden dokumentsamtsom
överlämnade från ECS visade på de hotelser AKZO framförtsom som

ECS inte tillbaka planema på försäljning till plastindustrin.togom en

Kommissionen fann AKZO:s priser onaturligt låga, då deatt var
vissa kunder inte bara understeg den totala kostnadengentemot utan

också lägre den genomsnittliga rörliga kostnaden. Kommissionenänvar
framhöll AKZO:s definition rörliga kostnader, nämligen dessaatt attav
endast skulle råmaterial och energikostnader, felaktig.utgöras av var
Kommissionen fann också AKZO tillämpat artificiella intempriseratt
inom koncernen för AKZO:s verksamhet i Storbritannien.att gynna

Ärendet överklagades till EG-domstolen i likhet med kommissio-som,
slog fast AKZO:s förfarande utgjorde missbruk domine-att ettnen, av

rande ställning. Beslutet publicerades i juli Till skillnad från1991.
kommissionen valde domstolen också redovisa definitionatt en av
begreppet underprissättning. Domstolen slog fast pris frånatt ett en
dominerande aktörs sida lägre den genomsnittliga rörligaär änsom
kostnaden average variable cost underprissättning då det iutgör en
normalfallet kan förutsättas det sker i syfte eliminera konkurren-att att

på marknaden. Domstolen formulerade påsig följandeterna sätt.

Prices below variable costs.that those whichtoaverage say, vary
depending the quantities produced by of whichon means a
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becompetitorundertaking seeks eliminatedominant mustto a
inundertaking has interestdominantregarded abusive. A noas

competitorsof eliminatingapplying such prices that toexcept so as
taking advantage of itsits prices byenable subsequently raiseto

theloss, namelyeach salemonopolistic position, since generates a
remainthose whichof fixed thattotal the toamount costs say,

ofproduced and, least,regardless of quantitiesthe at partconstant
the unit produced.the variable relatingcosts to

ifall dominerandetolkasUttalandet från domstolen kan att ettsom
genomsnittliga rörligalägre denföretag tillämpar priser är änsom

i syfte slå utföretaget dettakostnaden presumtionen gör attär att
därefter höja prisetkonkurrenterna på marknaden och avsikten är attatt

förklaring får detpå produkten. den mån det låga priset harI en annan
såkonkurrensmyndigheten visaåligga företaget stället föri att attanses

bevisbörda torde uppkomma.fallet, dvs. fonn omvändär en av

deframhöll priser lägreDomstolen vidare är änävenatt genom-som
genomsnittliga rörligahögre desnittliga totala kostnaderna änmen

underprissättning prissättningenkankostnaderna utgöra omanses en
konkurrent.har till syfte elimineraled i planutgör attett enen som

fixedwhich includePrices less than the total costscosts,average
variablethan theand variable but costs mustcosts, greater average

plan eliminatethey ofbe regarded abuse where topartare a aas an
market undertakingsfrom thecompetitor. Such pricesa can remove

dominant undertaking butwhich perhaps effective theasare as
resist thefinancial capacity unablebecause of their lesser toare

competition which they subject.to are

konkurrensmyndigheten harfonnuleringar kan tolkasDessa attsom
syfte med prissätt-fastslå företagetsbevisbördan, det gällernär attatt

från marknaden, prisetningen slå ut konkurrenterna närär att
totalaunderstiger deöverstiger de rörliga genomsnittskostnadema men

framkomSannolikt krävs bevis dengenomsnittskostnadema. typav som
AKZO skickat till ECS avslöjadei AKZO-ärendet där bl.a. brev som

det dominerande företagets intentioner.

AKZOkommissionens slutsatsDomstolen konfirmerade i övrigt att
prisergenomfört ECS och AKZO hade offererathotelser visavi att som

kostnaden förenskilda fall genomsnittliga rörligai understeg den
SamtidigtECS leverantör.produkten till kunder nomialt hade somsom



KonkurrensverketsSOU 1995:105 Konkurrens i balans 335rapporter

bibehöll AKZO högre prisnivå företagets tidigare kunder.gentemoten
ärendet framgickI också AKZO hade sålt sin produkt förhållandevisatt

billigt på mjöltillsatsm arknaden till några kunder i utbytestörre mot en
exklusivitetsrätt, dvs. dessa kunder enbart fick köpa berörd produktatt
från AKZO. Kombinationen dessa förhållanden får utgöraav anses
grunden för domstolens beslut AKZO:s förfarande utgjordeatt ett
missbruk dominerande ställning.av

Domstolen sänkte samtidigt bötesbeloppet till miljoner7,5 ECU.
Motiveringen ärendets ovanliga karaktär och prejudicerande effekt,var
eftersom missbruk denna inte tidigare blivit preciserat i domstols-artav
utslag. sänktaDet bötesbeloppet motiverades också med ECS underatt
den period underprissättningen och pågått interättsprocessensom
förlorade några betydande marknadsandelar.

Därutöver bör kommissionen har ytterligare fallnämnas att prövat ett
underprissättning har principiellt intresse. Fallet gällde Tetraav som om

Paks prissättning förpackningar utgjorde missbruk dominerandeav av
ställning. I rättsfallet konstaterade kommissionen Pak iTetra Italienatt
sålt förpackningar till priser understeg företagets genomsnittligasom
rörliga kostnader. Kommissionen anförde inte enbart kan förlitaatt man
sig på presumtionsregeln i dessa fall multinationella företagtrots att

vinstintressen. Detta innebär konkurrensmyndigheten måstestyrs attav
fråga sig det föreligger exceptionella omständigheter tvingarom som
företagen förluster. dettaI fall fann kommissionen någragöraatt att
sådana omständigheter inte förelåg priserna tillämpadesutan som av
Tetra Pak ingick i plan slå ut konkurrenterna.atten

2.3 Svensk rättspraxis

Marknadsdomstolen MD har behandlat endast två ärenden om
underprissättning, båda enligt den äldre konkurrenslagen 1982:729.
Dessa ärenden rörde dels körkortsutbildning i Borlänge kommun MD
1973:30, dels CPO Telecom Televerket angående försäljning av
telefonsvarare WD Båda1985:13. ärendena hade så särprägladepass
omständigheter de knappast kan någon vägledning för be-att ge
dömningen i andra fall. båda fallenI ansåg det förelågMD att
konkurrensbegränsande inslag i den ifrågasatta verksamheten, attmen
inte tillräcklig grund fanns för bedöma konkurrensbegränsningenatt att
hade i lagens mening skadlig verkan eller otillbörlig från allmänen var
synpunkt.
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NO handlade relativtFörutvarande Näringsfrihetsombudsmannen ett
underställdesantal ärenden underprissättning inte MD.stort om som

sådanakan indelas i kategorier. förstaDessa Den ärtypengrovt tre
NO anklagade företaget inte haft såärenden där konstaterade detatt en

skadlig verkanstark ställning på marknaden dominansmissbruk medatt
sådana ärenden därkunde föreligga. huvudkategoriEn äranses annan

produktenNO hämtade in kostnadskalkyler rörande den ifrågasatta men
därefter konstaterade prisnivån sådan underprissättning inteatt attvar

sådanaansågs ha förekommit. tredje huvudkategorin har gälltDen
handläggningsituationer där kritiserade företaget under ärendetsdet

genomfört någon åtgärd föranledde NO avsluta ärendet.attsom

antal ärendenKonkurrensverket har också handlagt relativtett stort som
helt ärenden har gällteller delvis gällt underprissättning. Flera dessaav

sigifrågasatt underprissättning offentliga aktörer. Det har visat attav
kunnatofta inte varit tillämplig. fall har underprissättningKL I ett

konstaterats, Fallet prövades dennämligen i det s.k. ePostärendet. mot
äldre konkurrenslagen 1982:729.

tillämpade i detta fallPostverket Posten AB från den 1994l ettmars
utskriftsproduktionpris för ePosttjänsten, tjänst samtsammansatten av

brevbefordran fakturor, vid tillfället för Konkurrensverketsav som
beslut detsamma för enbart tjänsten brevbefordran. Konkurren-var som
sverket fann konkurrenslagendetta pris innebar överträdelseatt aven
då förfarandet slå företag från marknadenriskerade deatt ut som

hemställdespecialiserade sig på enbart utskriftsverksamhet. Verket
därför i avvaktan påMD:s prövning saken och domstolen ettattom av
slutgiltigt ställningstagande skulle fatta interimistiskt beslut attett om

skulle konkurrensbegränsandePosten upphöra med det i ärendet aktuella
förfarandet. fann i sitt interimistiska beslut ärende A 293MD MD:s

isannolika skäl för förfarandet utgjorde konkurrensbegränsningatt en
form underprissättning tjänsten utskrift och kuvertering ellerav av
rabattdiskriminering eller kombination dessa med skadlig verkanen av
enligt konkurrenslagen.

underprissättningsärendenFallet kan inte direkt vägledning isägas ge en
enligt nuvarande konkurrenslagstiftning. tillämpadePostens ett
kombinerat för två praktiken innebar kunderpris tjänster i attsom
kunde erhålla kostnad, dvs. gratis.den tjänsterna utan extraena av
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2.4 Underprissättning offentlig verksamhetav

KL tillämplig på statliga eller kommunalaär även driverorgan som
verksamhet ekonomisk eller kommersiell 3 ifrågasatt§. Ennaturav
underprissättning skall också i princip behandlas på sätt, oavsettsamma

företaget ifråga privat- eller offentligägt. Med andraär ord handlarom
det här företaget i frågaäven har a dominerandeavgöraattom om en
ställning, b tillämpar prissättning understiger de genomsnittligaen som
rörliga kostnaderna för verksamheten alternativt de genomsnittliga
totala kostnaderna c har prissättning syftar till slå utsamt atten som
konkurrenter i linje med vad framkom i AKZO-fallet. Samtliga tresom
kriterier bör uppfyllda för förbudKL:s missbrukatt motvara av
dominerande ställning skall tillämplig.vara

Det faktum offentligt ägda finansieras med skattemedel,att organ, som
driver verksamhet ekonomisk samtidigt flera problemnaturav genererar

KL:s i förhållande till lagstiftning,ytterst rör främststatussom annan
kommunallagen kap.se och3 avsnitt 6.1.

Det kanske problemet från konkurrenssynpunktstörsta verksam-derör
heter skattesubventionerade och konkurrerarär med andra aktörer,som
vilket innebär de sistnämnda får konkurrensnackdel i förhållandeatt en
till det subventionerade företaget. Om exempelvis kommun sub-en
ventionerar viss verksamhet kan skilja på situationer medtreen man
avseende på subventionen. Denna subvention kan riktasmottarvem som
till privatägt företag, kommunalt bolag eller kommunalett ett en
förvaltning.

Skattesubventioner på konkurrensmarkn ader ofta i sin upphov tillturger
klagomål hos Konkurrensverket varvid subventionen ha direktanges
eller indirekt medfört eller bidragit till underprissättning se kap. 4.
Nedan redovisas några förutsättningar för prissättningenprövaatt om
i subventionerad verksamhet kan underprissättning i strid medutgöraen
KL.

Subventionen i form penningbidrag riktas till privatågtett ettav som
företag: Här inte KL tillämplig på kommunensstatensär agerande
eftersom kommunenstaten i detta fall endast beslutat stödatt ettge men
inte driver ekonomisk eller kommersiell verksamhet, dvs. kommunen-

i detta fall inte företag istaten är KL:s mening. gårDet därför inteett
ingripa subventionen sådan medatt stöd KL. I den månmot som av

företaget i fråga har dominerande ställning på marknaden ochen
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faktiskaunderstiger deprissubventionen tillanvänder sätta ettatt som
och förisubventionen detexklusiveverksamhetenkostnaderna för är

svårtdocktordeDetprissättningen KL.möjligtsig motprövaatt vara
penningbidragformisubventioneratföretag blirhävda att avatt avsom

till nedsattvarortjänstertillhandahållai syftekommunenstaten ettatt
förverkliga kostnadernaavspeglar dempris attmåste hållapris ett som

blifall kani dettakonkurrensprobleminte bryta KL. Detmot som
sådansubventionenföljdindirektprislågtföljden ärett somavenav

medingripamöjligintetorde motoch denna attnämnts varasom ovan
kommunalla-kap.i 8 §2sammanhanget kanstöd KL. I nämnas attav

enskildstöd tillriktatindividuellt1991:900 stadgas att engen
avsnittföreligger seskälsynnerligafårnäringsidkare endast ges om

3.1.

tillriktaspenningbidragformsubvention ikommunalEn ett somav
kommu-verksamhet: Härekonomiskbedriverförvaltning ärsomegen

subventionenOmjuridiskaochoch förvaltningen person.sammaennen
denprislågttillämparförvaltningenleder till gentemotettatt egna

agerandet intefår detupphandling,vidkommunen, attt.ex. ansesen
ochkommunentill denna slutsatsskälKL. Ettkan är attprövas mot

förvaltningensjuridiska Denförvaltningardess är egnaperson.samma
tillskulle ledasubventionenOmintempris inom kommunen.pris är ett

konkurrensmarknadpåförvaltningenlågt pris externnärett agerar en
mångaKL. Iunderprissättning enligtdetkan detta ärprövas om

medsyftettrovärdigtkunnakommunsituationer torde attgöraen
med detslå konkurrenternågotsubventioneringen varit än att utannat

underprissättningintedet troligenså fallredovisas Isyfte ärovan.som
ochocksåmyndigheterStaten och dessmening.i KL:s är sammaen

innebärakanavsnitt 6.1. Detsenämligenjuridiska ävenstatenperson,
tillsubventionerkommunalavidslutsatsermotsvarande egensom

myndigheterstatligatillsubventionerförvaltning somstaten gerom
verksamhet.ekonomiskdriver

bolag: Dennariktas tillpenningbidragsubvention i fonnEn egetettav
tvåbeskrivnamellanmellantingkansituation ett ovansomses

juridiskhärbolagetkommunalasituationer. Det utgör person,en egen
detdensammasituationeninnebär närvilket i princip äratt som

kan ställasfrågaprivatägt. En ärsubventionerade företaget är omsom
situationi dennaägda bolagoch dess utgörinte kommunen en

medlikvärdigfall kan situationenenhet. så attekonomisk I anses vara
förvaltning.utgått tillsubvention egen
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statliga myndigheterna ingår i ochDe rättssu-nämnts ett sammasom
bjekt kan innebära, i likhet med vad anförsstaten. Det ovan omsom

kommunen subventioner till förvaltning eller bolag,när att enger egen
två statliga myndig-subventionerad och tjänsteförsäljning mellanvaru-

heter inte kan enligt KL.prövas

relativt vanlig situation offentligt samtidigtEn ägtär att ettannan organ
framgår i kap.driver anslags- och uppdragsfmansierad verksamhet. Det

offentliga organisationerKonkurrensverkets ärenden sådana4 attav
bådaibland har instruktionsenlig plikt redovisningen för deatt separera

verksamheterna. Ibland finns också krav på priser högst motsvararsom
de totala kostnaderna, s.k. självkostnadsprissättning, för den uppdrags-
finansierade erfarenhetverksamheten. Konkurrensverkets är att man
därmed på inget eliminerat risken för den sistnämnda verksam-sätt att
heten, med medelofta kan konkurrensutsatt, subventionerassom vara
från den anslagsñnansierade delen mån sådanverksamheten. I den enav
s.k. korssubventionering används till låga priser för densättaatt
konkurrensutsatta förfarande enligtverksamheten kan sådant prövasett

dock inte i samband bl.a. konkurrens det offentligaKL, med om
organetsmyndighetens verksamhet ovannämnda skäl.egen av

liknande situation produktionen i offentligägt företagEn är när ettannan
i sin helhet avgiftsñnansierad där del verksamhetenär är ettmen en av
rättsligt monopol och övrig verksamhet konkurrensutsatt. Många deav
statliga s.k. affärsverken sådanhar traditionellt haft situation, ävenen

anknutna verksamheter oftast avreglerade. Trotsärom numera
avregleringen förekommer det ofta den tidigare monopolverk-att
samheten förblir i ensamställning på marknaden eller åtminstone i en
klart dominerande ställning på bl.a. stordriftsfördelar.grund Här ärav
det dock möjligt för sådant företag låga på dentillämpa priserett att

konkurrensutsatta delen verksamheten och höga priser på denmer av
mindre konkurrensutsatta i syfte behålla dominerande positionatt en

Ävenför den förstnämnda verksamheten. här KL tillämplig.även är

ifrågasattNär underprissättning denna offentliga företagrör typen av
bör inte själva prövningen skilja frånsig andra underprissättnings-
ärenden med avseende på tillämpning dockKL. Det klartär attav
förekomsten monopolverksamhet eller anslagsfmansieradav en en
verksamhet vid sidan konkurrensutsatt sådan innebär ökad riskav en en
för oönskad korssubventionering kommer till stånd dessutomatt en som
kan pågå år efter år. kan därför förhållandevisDet hävdas långatt en
tidshorisont bör väljas det gäller kalkylering och fördelning fastanär av

15-108614
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rörliga kostnader.och

sektornovanligt inom den offentligaYtterligare problem inte ärett som
underprissättning, vidanklagas förviss verksamhet,är att enen som

ekonomisk redovisningsig ha bristandeundersökning visarnämnare en
ställs ikraveller redovisningssystem inte motett som ensom svarar

kostnaderna förkonkurrenssituation. vanligt problem de totalaEtt är att
konkurrensutsatta framgår redovisningen seden verksamheten inte av

stridersvårt prissättningenkap. 5. Därmed kan det avgöraatt omvara
CPO-ärendet hade Televerkets bristandeI bl.a. det nämndaKL.mot

för försäljningen tele-redovisning de faktiska kostnaderna avav
ärendet.fonsvarare väsentlig betydelse för beslut iMD:sen

fastställa priser,Som framgår detta kapitel det mycket svårtär att omav
kostnader ochverksamhetenslägre vadänär motsvarar somsom som

statliga myndigheter,tillämpas främst kommunala aktörer ärsamt enav
offentligaunderprissättning enligt beror bl.a. på dessaKL. Det att organ

skiljer dem från företaghar vissa utmärkande drag markant somsom
utvecklasaffärsmässiga grunder.driver verksamhet utifrån främst Detta

avsnitti 6.1.1.närmare

näringsverksamhet3 Kommunallagen och

rättsprinciper3.1 Kommunala

kommunalför allKommunallagen 1991:900, KomL, anger ramarna
landstingskommunför både kommun ochverksamhet. Den gäller

ochverksamhet skall utfonnaskommun. Till grund för hur kommunal
har utvecklats i praxis underbedrivas ligger konkreta rättsprinciper som

årsintagna i 1991 KomL.årens lopp. flesta dessaDe är numeraav
och självkostnadsprin-Lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen

fått avgörandecipen tillhör de grundläggande principer vilka har en
sådana principer förför all kommunal verksamhet. Andrabetydelse

bedriva s.k.verksamhet enligt förbudetkommunal KomL är mot att
endast får individuellt stödspekulativ verksamhet och kommuneratt ge

näringsidkare synnerliga skäl.till enskilda det finnsom

kommunala rättsprinciperKonkurrensverkets Konkurrens ochl rapport
redovisas bl.a. kommuner-på avreglerad elmarknadkonsekvenser en-

motiven bakom de kommunalabefogenheter enligt KomL ochnas
redovisade fallen i kap.rättsprincipema. Som bakgrund till de 4 aven
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ifrågasatt underprissättning, stödgivning i kommunal sektorm.m. anges
i detta avsnitt i korthet innebörden rättsprincipernämnda enligtav
KomL. Dessa bestämmelser måste beaktas vid överväganden om
åtgärder för komma till med snedvridningar konkurrensen pårättaatt av
grund kommunala skattesubventioner kap.se 6. Det gäller särskiltav
förbudet driva spekulativ verksamhet. Därför redovisasmot att mer
ingående nuvarande prejudicerande rättspraxis avseende detta förbud.

Lokaliseringsprincipen
Principen innebär i huvudsak kommunal verksamhet skall haatt en
anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar.
Principen försedd viktigamed modifikationer, hängerär som samman
med befolkningens rörlighet och ofullkomligheteri kommunindelningen.
En kommun kan sälja tillfälliga kapacitetsöverskott till andra kommuner

bryta principen.utan att mot

Likställighetsprincipen
Denna princip innebär det inte tillåtet för kommuner särbe-äratt att
handla vissa kommunmedlemmar eller kommunmedlemmargrupper av
på objektiv grund. innebärDetta det krävs rationella hänsynänannat att
och sakliga överväganden för medlemmarna skall kunna behandlasatt
olika. Den gäller bara kommunens medlemmar och det krävsegna
dessutom kommunen träder i direkt kontakt med medlemmarna iatt
denna deras egenskap. Principen gäller därför inte kommunnär en
anställer personal, upphandling, köper eller säljer fastighetergör etc.

.Självkostnadsprincipen
Självkostnadsprincipen innebär kommuner inte får bestämma sinaatt
avgifter till sådant belopp kommunen tillförs ekonomisk vinst påett att
bekostnad avgiftskollektivet. Avgiften får således inte överstiga deav
nödvändiga kostnaderna för verksamheten i fråga. Principen sätter
således tak för kommunens för aktuell tjänst. Syftet medett uttag
principen hindra uppkomsten monopolvinster på marknadär att av en

ickemed fungerande konkurrens. Principen innebär därför inget hinder
för kommunen priser understiger de faktiska kostnadernasättaatt som
för verksamheten. Självkostnadsprincipen inte tillämplig näranses
kommunen driver näringsverksamhet inom sektor i princip ären som
förbehållen det privata näringslivet. Därvid verksamhet haravses som

speciell anknytning till etablerad och kompetensenlig kommunalen en
verksamhet, grusförsäljning från kommunalt ellert.ex. ett grustag
kioskrörelse inom sjukhus. Eftersom självkostnadsprincipen i principett
innefattar vinstförbud har den anknytning tillett nära en annan
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spekulativkommunalrättslig förbudet drivaprincip, nämligen mot att
konkurrensverksamhet. nämndaI Konkurrensverkets rapport omovan

vad självkostnadsprin-och kommunala rättsprinciper utvecklas närmare
cipen innebär enligt rättspraxis.

Kommunal näringsverksamhet
uttryck i ochkompetens i näringslivsfrågor kommer till 2:7Kommuners

näringsverksamhet underfår endast driva2:8 KomL. Kommuner
tillhandahållaochförutsättning detta vinstsyftegörs attatt utan avser

medlemmarna i kommunen.allmännyttiga anläggningar eller tjänster
vid bedömningenDetta regleras i KomL. Utgångspunkten2:7 av om

verksamheten tillgodoseverksamheten tillåtenär är attom avser
tillhandahållaalltsåallmänintresset. Näringsverksamheten skall

allmännyttiga anläggningar eller tjänster kommunmedlemm Dettaarna.
områdenkommunerna verksamma på radrätt att som sesger vara en

på sådana kommunala verksam-del näringslivet. Exempelsom en av
Sådanaheter och vämieverk, renhållningbostadsföretag, el-,är osv.gas-

eller kollektiva-verksamheter tillhandahåller kollektivanläggningarsom
affärsverksamhet.nordningar kallas för sedvanlig kommunal

skall såledesSyftet driva näringsverksamhetmed viss attatt vara
i mångakommunmedlemm strider dock inte lagen,betjäna Det motarna.

verksamheten.fall, låta andra kommunmedlemmama användaänatt
fåoch hyrExempelvis kan de tillfälligt vistas i kommun stugorsom en

exempelde vistasköpa och den kommun Ett annatvatten somav
till andrakommunen får tillfälligt kapacitetsöverskottsäljaär att

avsnitt Vidarelokaliseringsprincipen och 3.3.kommuner se ovan om
barakommunerna bildar bolagdet inget hindrarär att somegnasom

på sådana bolagutför verksamhet kommunen internt. Exempel är
kommunala städbolag.

offentlig upphandlingenligt lagenskall emellertid reglernaHär om
uppmärksam-LOU, i kraft den januari 1994,1992:1528, trädde lsom

juridiska HuvudprincipenLOU omfattar köp mellan två personer.mas.
juridisk privatockså kommunens köp från ettär t.ex.att person,annan

också kommunens inköpföretag, omfattas LOU. innebärDet att avav
föregås anbudstävlan.städtjänster från bolag skallegett.ex. av en

kommunen skall få bedrivaförutsättning förI 2:7 KomL attattanges en
sker vinstsyfte.sedvanlig kommunal affärsverksamhet detär att utan

kommunalrättsliga principen inteuttryck för denDetta attär ett om
fårsyftet med verksamheten intedriva spekulativ verksamhet, dvs. vara
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ekonomisk vinst. Kommunal verksamhet skiljer sig såledesatt ge en
från privat näringsverksamhet syftet med den inte fåratt attgenom vara

vinster, verksamheten skall till för allmännyttan ochattgenerera vara
verksamheten primärt skall riktas till kommunmedlemmama, dvs.att

den geografiska marknaden för kommunernas verksamhet begränsad.är
Det borde dock markeras den kommunala affärsverksamheten inteatt
får ha till syfte skapa vinster det råder inte vinstförbud. Iatt ettmen
förarbetena till KomL dessutom inom vissa kommunalaattanges man
områden utgår från verksamheten vinst, hamnverksamhet.att t.ex.ger
Detta får dock inte huvudsyftet.vara

Det står dock klart det finns område inom näringslivetatt ett stort som
tradition förbehållet den enskilda företagsamheten. delDennaärav

brukar kallas det egentliga näringslivet. område fårInom detta kommu-
inte driva verksamhet eller andra ingripanden undergöra änannatnerna

mycket speciella förhållanden. Det finns i detta sammanhang anledning
skilja mellan den mindre del näringslivet där kommunerna haratt av en

oomstridd verksamma och den dominerande delrätt att vara av
näringslivet, främst industrin, traditionellt förbehållen enskildaärsom
näringsidkare och företag. det privata näringslivet vikerNär eller faller

frånbort serviceområde normalt hävdas privata företag kanett som av
det uppkomma rättsligt för kommunala åtgärderett utrymme som annars
skulle betraktas otillåtna. kompetensgrundDenna har särskildsom
betydelse i glesbygdsområden, där det har blivit allt längre avstånd
mellan livsmedelsaffärer och bensinstationer. Många kommuner har
dessutom sig föranlåtna ekonomiska insatser i syftesett göraatt att

tillgången på hotell i kommunen. kanDetta förenligt medtrygga vara
KomL det står klart enskilda företagpersoner inte bereddaatt är attom

nödvändiga insatser.göra

Det egentliga näringslivet och individuellt tillstöd näringsidkare

I första stycket2:8 KomL kommunernas förhållanden till detanges
egentliga näringslivet. Inom detta område får kommunen endast
genomföra åtgärder för allmänt främja näringslivet. Lagenatt ger
kommunerna möjlighet tillhandahålla service och mark till företagen.att
Det finns inget hindrar kommunen tillämpar allmänattsom en
lågprislinje företagen. finnsDet heller inget hindrarmot attsom
kommuner, under vissa förutsättningar, stöd till hel bransch seger en
avsnitt 3.3. Individuella förmåner får däremot i princip inte förekomma.
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Enligthuvudregel inte 2:8fårStöd till enskilda näringsutövare ges.som
näringsid-enskildariktat stöd tillfår individuelltandra stycket KomL

gällerskäl för det. När detfinns synnerligasåledes detkare bara ges om
också riksintressennäringsidkare kommerekonomiskt till enskildastöd

medverkaangelägenhetstatligeftersom det främstin i bilden, är atten
lokaliseringlämpligsynpunktfrån samhällsekonomisktill aven

näringslivet.

kommunalaanförs dekommunallagförarbetena till 1991 årsI att
tillkoncentrerasfortsättningen börpå näringslivets område iåtgärderna
fårinriktat stödIndividuelltnäringslivsfrämjande åtgärder.allmänt

eller befaradgäller rådandeundantagsfall. detförekomma endast i När
kommunalaför tillåtamotivarbetslöshet, tidigare åberopats attsomsom

förarbetena prop.hänvisas iegentliga näringslivet,ingripanden i det
näringspolitik ochpropositiontill tilll99091:ll7 KomL omen

inte skall dendenna framhålls bl.a. kommunernatillväxt. I typatt avge
Därefterunder l970-talet.tillämpadesuppehållande företagsstöd som

stödinsatserkommunalarestriktiv påuttalas det råderatt synen
enskilda företag.gentemot

i förarbetenainsatser anförsavgränsningen tillåtnadet gällerNär attav
samhällsutvecklingen. Dettatillrättstillämpningen måste kunna anpassas

beroendekan ändraslämna stödinnebär för kommunernarätten attatt
på utvecklingen i samhället.

Överklagandcregler3.2

andraåtskilliga punkter frånÖverklagandcregler avviker påKomLzs
medborgartalan. Känne-endastför överklagande och utgörsystem en

kommunalt beslut endastöverklagatecknet för detta är rätten ettatt att
den i kommu-i Medlemtillkommer medlemmarna kommunen. är som

kommunaltillfastighet eller taxeradfolkbokförd eller ärär äger ennen
kommunmedlemmarsåledesinkomstskatt. Fysiska kan omvarapersoner

Även juridiskanågot kriterierna uppfyllda.de är t.ex.tre personer,av
fastig-endastkommunmedlemmar, dockaktiebolag, kan genomvara

bolag hyr ellerexempelvishetsinnehav. innebärDetta ettatt somom
fåkan bolaget intekommunalt ärendeleasar sina lokaler berörs ettav

kommunallagen.domstol enligtbeslutet överprövat av

fullmäktige, nämnd ellerkan endast beslutEnligt KomL partssam-av
kommunalt bolagkan beslutöverklagas. Således ettmansatt avorgan

Överklaganden hosfebruari 1995för närvarandeinte överklagas. görs
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förvaltningsdomstolkammarrätt. Från den april1 1995 skall över-
klagande hos länsrätt. När kammarrätt behandlargöras sådana mål skall,

lagfarna domare, tvåutöver särskilda ledamöter hartre godsom
kännedom kommunal verksamhet delta i handläggningen. Kammar-om

beslut kan i sin överklagasrättens hos Regeringsrätten. Från ochtur
med den 1 april 1995 sker överklagande länsrättens beslut tillav
kammarrätt, beslut kan överklagas till Regeringsrätten.vars

Kommunmedlemmen måste sitt klagomål till förvaltningsdoms-ge
tolen inom veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunenstre
anslagstavla protokollet beslutet justerats. Kommeratt över över-
klagandet till domstolen inte medlemmens besvär. Denprövassenare
kommunmedlem vill bevaka de kommunala besluten måste såledessom
fortlöpande bevaka kommunens anslagstavla för inte gå miste sinatt om

få eventuella olagliga besluträtt överprövade.att

Domstolens prövning omfattar endast lagligheten kommunens beslutav
inte dess lämplighet. Detta innebär kommuns beslutatt ärmen om en

olämpligt eller oskäligt kan överklagande inte bifallas. Om domstolen
bifaller överklagande får beslutet bara upphävas kan inteett men

med beslut. Den statligaersättas Lokaldemokratiutredningen harett nytt
hur skall ökaövervägt garantin för kommun följer beslutattman av

domstol.

3.3 Rättspraxis och kommunal näringsverksamhet

l många fall kan det svårt endast utifrån bestämmelser i KomLattvara
hur långt kommunaladc rättsprincipemaavgöra sträcker sig. Rättsfall-

praxis har då betydelse för tolkningen. Rättsfallen från våra domstolar
tillmäts eller mindre vikt bl.a. beroendestörre på domskälens sakliga
tyngd och fallets ålder. Vidare har det betydelse avgörandetom
meddelats underordnad domstol eller övcrinstans. Den högstaav en
instansen vid kommunalbesvär Regeringsrätten. Sedan Regerings-är

avgjort mål bestämmerrätten domarna målet principiellett ärom av
betydelse. Om så fallet redovisas domen utförligtär referatfallettsom
ref i Regeringsrättens årsbok Rå. Om det däremot tveksamtår om
målet sådan betydelse återgesär fallet ofta mycket kortfattatav ettsom
notisfall eller så återges det inte alls i årsboken. Regeringsrättens syfte

markera avgörandet inteär bör uppfattasatt vägledande ochatt ettsom
principiellt fall. Nedan återges de referatfall från Regeringsrätten som

principiell betydelse ochär behandlar kommunal näringsverk-av som
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samhet.

ochref 43Rå 1965körskolaberättigad drivaharKommun attansetts
hellerhindrarref 19. IngetRå 1975deklarationsbyråinrätta att en

små-hantverkets ochtillgodosefördriver verksamhetkommun att
ocksåharref 7. Kommunarbetslokaler Rå 1966industrins behov av

avseddintekonsultverksamhetoförhindrad driva är attattansetts som
brandskyddettillanknytningnaturlig äroch harvinst samt avsomge

fonnbransch itill helref StödRå 61.begränsad omfattning 1992 en
Rå ref 33.kompetensenligt 1974rådgivning harallmän ansettsav

med syftepenningrörelsebedrivaolagligtdet attharDäremot attansetts
eftersomverksamhetindustriellochaffärs-tillkomstenstimulera av

angelägen-kommunalatill vadinte begränsatsuppgifterna utgörsom
kommunBeslutRå 2:56.näringslivsområdet 1983heter på attav en

förvalta värde-ochsyftehaft tillaktier i bolagteckna ägaattett som
Dänned ansågsangelägenhet.kommunalhar inte ansetts vara enpapper

Vidare har kommunsref 117.Rå 1989olagligtkommunens beslut som
sjukhusvidsjälvkostnadspristilltillhandahålla likkistorbeslut ansettsatt
överskrida sinhar kommunenGenom beslutetolagligt. ansettssom

utanförliggerlikkistortillhandahållandetgrundbefogenhet på att avav
ref 25.allmänintresset Rå 1993

kundertill andravända sigtvätterier kankommunalaoklartDet är om
landstingstvätterier.avsnitt 4.2landstinget sedetän omegna

utförabeslutlandstingsupphävtSundsvall hariKammarrätten attett
3718-1991.Mållandstingetdettvättjänster andra än nregna

ibeslutGöteborgsifastställt kammarrättenRegeringsrätten har ett
fanni GöteborgKammarrättenfall Mål 1715-1991.motsvarande nr

till densigvänderkommunstrider lagemellertid det inte attmotatt
detomfattning ochbegränsadsker idet ärprivata marknaden omom

kapacitetsöverskott.tillfälligtfråga om

påinriktadelagarbefogenhetsutvidgandes.k.Det finns är attäven som
iBestämmelsernakompetens.visst tillskott till kommunernasettge

kommunalaför dentillkommit efter handhardessa lagar när gränserna
kommiträttspraxisochtill dennaförarbetenaenligt KomL,kompetensen

innebäravseenden. Lagamaalltför i vissaframstå avstegsnävaatt som
befogenhetsutvidgandeprinciperna. Dekommunalrättsligafrån de

mycketbegränsade tilleftersom deför smålagarlagarna kallas är
1962:638på smålagar lagenExempel rättspecifika områden. är om

vissa1970:663studerande, lagenutländskabiståför kommun att om
handikappade,försysselsättningfrågabefogenheter ikommunala om
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turistväsen-inombefogenheterkommunala131 vissalagen 1968: om
1994:693och lagenkommunal tjänsteexport1986:753det, lagen om

lämnakyrkliga kommunerlandsting ochför kommuner, atträttom
bistånd.katastrofhjälp ochinternationell annat

driverkommunerframgårärenden i kap.Konkurrensverkets 4Av att
förmarknadernapåmed andra aktörerverksamhet i konkurrens t.ex.

och friskvårdstädverksamhetindustrifastigheter,fastighetsförvaltning
frågan intetillmed hänsynworkout. Detgym, prövatsär, att av

kommunaladenförenligt meddettaRegeringsrätten, osäkert ärom
enligtkompetensen KomL.

Konkurrensverkets ärenden4

Inledning4.1

omtryckt1992:820,sin instruktionKonkurrensverket skall enligt
offentligi privat ochkonkurrensverka för effektiv1993:685 en

skall också lämnaVerketför konsumenterna.verksamhet till nytta
hinderuppmärksammaavregleringsåtgärder,förslag till och följa upp
förslaglämnaverksamheti offentligeffektiv konkurrens samtmot en

Konkurrensverketskallundanröja dessa. Vidaretill åtgärder för att
konkurrensin-främjaoch i övrigtinformera konkurrensreglema ettom
och lagentillämpar KLsamhället. Konkurrensverketriktat isynsätt om

upphandling l994:615,offentligotillbörligt beteende avseende se
bilaga 2.

mycketkapitel handlagtKonkurrensverket har, i ett stortnämnssom
konkur-vid införandeförhållandenklagomålsärendenantal rör avsom

offentligresultatKlagomålen bl.a.i offentlig sektor. är attett avrens
för ökadregi, har blivitdrivs inäringsverksamhet, utsattsom egen

Anbudsgivareverksamheten.anbudstävlankonkurrens bl.a. omgenom
falloch i vissaoch privata,kommunala förvaltningar bolagsåvälär som

främsthittills förekommitharföretag. Sådan anbudskonkurrensstatliga,
olikakommunertätortsområden. Andra klagomål har gällti större att

påverksamhetföretag ellerstöder enskildasätt agerarsomegen
traditionella konkurrensmarknader.

klagomålsärendeni kortfonnavsnitt 4.6 redovisasNedan 4.2 son1-
tilljuli framunder perioden 1992handlagts Konkurrensverket l marsav

gällt ifrågasattklagomålsådanaärenden1995. Dessa somavser
främsttill offentliga,med hänvisningsnedvridning konkurrensen attav
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kommunala, bolag och förvaltningar får konkurrensfördelar på grund av
dessa på olika subventioneras med skattemedel. I dessa fall haratt sätt

anmälaren ofta framhållit det fråga underprissättningäratt om av
berörda tjänster. Avsnitt innehåller sådana fall där offentligt4.5 stöd
eller bidrag, direkt eller indirekt, har utgått till enskilda företag.

Risken för offentlig egenregi-enhet vid beräkningär stor att av
intembud för den verksamheten underskattar faktiska kostnaderegna om
det givits för direkta beroendeförhållanden mellan denutrymme
offentliga upphandlar-beställarfunktionen och egenregi-verksamheten.
Sådana beroendeförhållanden kan deltart.ex. attvara samma personer
i såväl beräkningen intembudet utvärdering samtliga anbud.av som av

kan skapaDetta interna intressekonflikter under upphandlingsprocessen
vid bl.a. val mellan den offentliga egenregi-enheten och externa
anbudsgivare. redovisadeDe ärendena gäller situationer där denna typ

interna beroendeförhållanden får ha förekommit i sambandav anses
med upphandling tjänsteentreprenader.av

Bland redovisade ärenden återfinns också typfall samutnyttjanderörsom
i offentlig sektor hänvisningdär direkt och indirekt gjortsav resurser

till den s.k. sambruksprincipen. Dessa ärenden situationer iavser
samband med offentliga tjänster erbjudits på marknaden tillatt externa
köpare, såsom myndigheter och företag, Försvarsmaktenst.ex. trans-
portverksamhet. Sambruket i dessa fall utnyttjande över-avser av
kapacitet i myndighetens egenregi-verksamhet. Konkurrensverket har
uppmärksammats på priserna på de aktuella tjänsterna inte täckeratt
faktiska kostnader. Försvarsmakten har ibland motiverat detta med att
anskaffningskostnadema för berörda betalatstransportmedel tidigare
inom för försvarsbudgeten. Vid merutnyttjandeett transport-ramen av
medlen för civilt bruk skulle därför transporttjänsten åsättas prisett som
innebar i första hand den rörliga driftskostnaden täcktes.att

Konkurrensverkets erfarenheter antalet ärenden inkommit tillär att som
verket sannolikt jäm fört med omfattningen konkurrensproblemetär av
med skattesubventioner och konkurrens i offentlig sektor. Bakgrunden

bl.a. det allmänna landstingen och kommunernaär att staten, svarar- -
för relativt inköp och tjänster och därför oftastora utgörav varor
viktiga kunder för många företag. Det innebär dessa företag i mångaatt
fall avstår från klaga på denna kunds beteende då dettaatt attman anser
stör affärsrelationen. utvecklasDetta i kap.närmare

I det följande kapitlet har ärendena indelats efter huvudsaklig typ av
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konkurrensbegränsning nämligen underprissätt-eller problemområde,
intressekonflikterning, sambruk och underprissättning, interna vid

anbudskonkurrens, offentligt stöd och övrigt. Till området övrigt har
hänförts ärenden i sammanhanget får ha speciell konkur-som enanses
rensproblematik. Sam-Här kan klagomål företag inomnämnas mot
hallkoncemen angående underprissättning. Samhallföretagens verksam-
het syftar bl.a. förtill rehabilitera och underlätta medatt personer
arbetsskador eller funktionshinder få arbete på den arbets-öppnaatt
marknaden se avsnitt 6.1.4.

bör klassificering enligtDet uppmärksammas ärendenaatt en av
ovannämnda områden inte alltid rättvis bild hela konkur-ger aven
rensproblemet. Vissa former offentligt stöd, subventioneradet.ex.av
hyror till enskilt företag, liksom vissa fall sambruk kan ocksåett av ses

offentligt stöd indirekt Sådana stöd har i sin turnatur.som men av mer
ärenden hos Konkurrensverket bl.a. ifrågasatt under-genererat om

prissättning på grund företag fått stödet skulle använda dettaattav som
för hålla lägre priser vad tillämpas på marknaden marknad-att än som
spriset. Redovisade ärenden med inslag beroendeförhållanden mellanav
beställare och utförare inom den offentliga förvaltningen visar dettaatt
bl.a. medför risk för offentliga aktörer underprissätter sin verksamhetatt
vid anbudskonkurrens denna verksamhet. Vissa ärenden innehållerom
också inslag konkurrensbegränsning. Enän typav mer en av gemensam

i flertalet möjlighetärenden emellertid offentliga aktörersnämnare är att
snedvrida konkurrensen på marknaden med stöd intäkter frånav
monopolverksamhet eller skattemedel.

Underprissättning4.2

De ärenden redovisas i detta ifrågasatt underprissätt-avsnitt gällersom
ning vid i huvudsak två konkurrenssituationer. situationenDen ena
gäller offentliga föraktörers egenregi-verksamheter anklagasatt
underprissättning vid anbudskonkurrens den verksamheten.om egna

andra situationen och bolag,Den gäller offentliga förvaltningarnär
främst kommunala sådana, har anmälts för driva näringsverksamhetatt
på konkurrensmarknader tjänsten vid bl.a.och underprissattexterna
anbudsgivning till kunder.externa

Underprissättning upphandling länsvid primärvård Jönköpingsav -
landsting
Ett privat vårdföretag anmälde Jönköpings läns landsting för missbruk

dominerande ställning underprissättning vid upphandlingav genom av
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primärvård där vårdcentral inom landstinget deltog med anbud.egeten
Upphandlingen resulterade i landstingets vårdcentral först fickatt
entreprenaden, dvs. vården drivas iskulle i fortsättningenäven egen
regi.

Vårdcentralens anbudspris lönekostnadermotsvarade knappt centralens
och anbudet täckte inte lokal- och administrationskostnader. It.ex.

framkomärendet landstinget inte tillfredsställande klargjort deatt
förutsättningar krävdes för anbud verksamheten. anbuds-Iattsom ge
eller förfrågningsunderlaget fanns oklarheter dels vilka lokalert.ex. om

skulle användas för verksamheten, dels avsågs medvadsom som
totalkostnad för anbudet. Vidare hade landstinget inte kostnads-en
redovisning faktiskagjorde det möjligt korrekt särredovisa deattsom
kostnaderna för den verksamheten. Upphandlingen genomfördesegna
på innebar det inte fanns särskilt goda förutsättningarsättett att attsom
uppnå fördelar med konkurrenslösningar. Landstinget medgav att
anbudstävlan inte skett på lika villkor och uttalade upphandlings-att
rutiner och kostnadsredovisning komskulle Landstingetöver. attses
ändra sitt beslut och vården.valde det privata företaget utföraresom av

Underprissättning vid upphandling sjukvårdstjänster Landstingetav -
Dalarna
Falukliniken Lugnet Falukliniken anmälde Landstinget DalarnaAB
och deras upphandling vissa sjukvårdstjänster. detta fall konkurre-Iav
rade Falukliniken med landstingets egenregi-verksamhet. anmälanI
framfördes Falukliniken diskriminerats från konkurrenssynpunkt vidatt
denna upphandling underprissattlandstingets enheterattgenom
vårdtjänster. Vidare framkom det upphandlingen avbrötsatt utan att
slutligt beslut vilken vunnit anbudstävlingen, dvs.togs om som
verksamheten kom fortsättningsvis drivas i regi.även att egen

KL inte tillämplig i detta fall då i sin upphandlar-landstingetvar
beställarroll inte kunde företag i mening. Konkurren-KL:sanses vara
sverket framhöll bl.a. inriktning denlandstingets utsättaatt mot att egna
verksamheten för konkurrens positiv, landstinget i detta fallattvar men
saknade klar konkurrensstrategi. Landstinget klargjorde inte it.ex.en
förväg i sin funktion beställare hur anbuden skulle komma attsom
utvärderas. Det saknades också förutsättningar för värdera anbudenatt
efter entydiga och kända kriterier. Spelreglema för anbudstävlingen kom
också ändras under upphandlingen. heller inte tillHänsynatt togs att
landstingets anbudspriser i enskilda fall underskattats med drygtegna
40 på landstingens rollDetta ärende exempel hurprocent. ettvar som
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med privatasjukvård i konkurrensfinansiär och producentbåde av
intressekonflikt.har inbyggdföretag en

landstingStockholms länsföretagshälsovårdUnderprissättning av -
Södertäljevårdcentral inomföretag påprivat klagadeEtt att en

långt underpriserföretagshälsovård tillsjukvårdsområde erbjöd varsom
vårdcentralensframkomvårdcentralens självkostnader. anmälanI att

företagetdet privatagånger lägre vadpriser omkring till 105 änvar
kundeför vissa vårdtjänstertillämpade eller vad motsvaraansessom

självkostnaden.

sjukvårdsom-SödertäljeKonkurrensverket konstateradesitt tillI svar
mycket svåraexakta självkostnadsberäkningarrådet bl.a. göra.är attatt

medgerkostnadsredovisninginte hellerLandstinget hade attsomen
erhållas.specifika åtgärder kaninformation angående kostnader för

med absolutockså inte gickSjukvårdsområdet uttalade det attatt
för sub-skattemedel användssäkerhet besvara frågan huruvida att

vårdcentralen.ventionera företagshälsovården vid den aktuella

Konkurren-sjukvårdsområdeAvslutningsvis framförde Södertälje att
inte skallvårdcentralensverkets frågor lett till beslutatatt attman

kunnaskulle i ställeterbjuda företagshälsovård. vårdtjänsterDessa
Då kundegenomfördes.erbjudas planerade husläkarrefonnendennär

företagshälsovårdhusläkare bestämma ville erbjudavarje sommanom
Med hänsyn tills.k. tilläggsâtagande inom för husläkarsystemet.ramen

aktuell vidtogunderprissättningen inte längreden ifrågasättaatt var
ytterligare åtgärder i ärendet.Konkurrensverket inga

Stockholms stadbassängbadUnderprissättning kommunalt utomhusav -
Stockholmsanmäldeprivata företaget Vanadisbadet ABDet Nya

ställning på marknadenfritidsförvaltning för missbruk dominerandeav
skulle såledesStockholm. Fritidsförvaltningenför utomhus bassängbad i

kommunalt drivna badenhjälp ha underprissatt demed skattemedelav
för Vanadisbadet.negativt påverkat konkurrensförutsättningamavilket

delvis skattefr-nödvändigtFritidsförvaltningen anförde det attatt var
kunna erbjudaskommuninvånama skallnansiera driften baden för attav

önskvärd service.en

dominerandestadi detta fall StockholmsDet kunde konstateras att var
prissättningFritidsförvaltningenspå marknaden för utomhus bassängbad.

förvaltningens syfteskäldock inte oförenlig med KL. Ett attvarvar
Vanadisbadet. Konkurren-konkurrera andra bad, såsominte varit att ut
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sverket framförde det viktigt från konkurrenssynpunktäratt att
kommunala stöd till företag syftar till erbjuda viss service tillattsom
invånarna måste tillgängliga för alla företag verkar utifrånvara som
likartade förutsättningar. Därigenom kan i möjligaste mån konkurrens-
neutralitet upprätthållas marknaden. Detta skulle förbättra förut-
sättningarna för effektiv resursanvändning på denna marknad, vilket

skulle kommuninvånama.ytterst gynna

Underprissättning friskvård Sundsvalls kommunav -
Enligt anmälan från privata friskvårdsföretag skulle den kommunalaen
friskvårdsverksamheten gym m.m., Hälsokällan, i Sundsvall bryta mot
förbudet i KL missbruk dominerande ställning under-om av genom
prissättning. Denna skulle möjlig verksamhetenattvara genom
skattesubventionerades. Förutom priserna låga allmänt enligtatt sett,var
anmälaren, erbjöd Hälsokällan kommunanställda och arbetslösa 25

rabatt prisema. Sistnämnda åtgärd motiverade kommunenprocents
med denna led i minska verkningar arbetslöshet.att ett attvar av

Kommunen i rollen utförare och workoutverksamhetvar som av gym
företag i KL:s mening. fannsDet dock inget tydde på Hälsokäl-attsom
lan hade dominerande ställning på och workout-marknaden ien gym
Sundsvall. Den ifrågasätta konkurrensbegränsningen stred därför inte

KL. Verket framförde kommunens nuvarande prissättning ochmot att
rabattsystem for bl.a. arbetslösa Hälsokällan konkurrensfördel dågav en
de särskilda rabattema endast gällde vid kommunens frisk-egna
vårdsanläggning. Med hänsyn härtill anförtoch motiv för den särskilda
prissättningen framförde Konkurrensverket i princip alla företagatt som
driver och workoutverksamhet Sundsvalli borde omfattasgym- av
rabattsystemet. Detta skulle medföra rabattsystemet blev konkurrens-att
neutralt.

Underprissättning friskvård Kiruna kommun och Västerås kommunav -
Ett privat företag i Kiruna påtalade kommunKiruna hämmaratt
konkurrensen kommunen, har avtal med friskvård-att ettgenom som
företaget Medic Kumla AB Medic, subventionerar detta företags
verksamhet. På grund denna subvention skulle Medic ha möjlighetav

underprissätta sina tjänster. hyresavtaletI mellan kommunen ochatt
Medic bl.a. kommunen hyr lokal i simhallen, Medicatt ut attanges en
bygger lokalen och ställer utrustning, kommunenut samt attom
tillhandahåller personal. Sam arbetet enligt avtalet kommunenmellan och
Medic förutsättningar driva verksamheten relativt långt-attom var
gående. Förutom investeringar i lokal och utrustning gällde samarbetet
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verksamheten skulle fördelashur eventuell vinst iprissättning ochäven
vinsten tillföll kommu-och Medic. Den delmellan kommunen somav

ersättning Medics lokalhyra.skulle bl.a. förutgöranen

konkurrensen påoch Medic påverkadeSamarbetet mellan kommunen
Vid tidpunktenför friskvård i Kiruna med omnejd.marknaden

ärende fanns, medKonkurrensverkets beslut i dettanovember 1993 för
möjligheter för företagentill övergångsbestämmelsema ihänsyn KL, att

Konkurrensverket hadeöverenskommelsen.modifiera förfarandet och
kommunen och Medicdärför inte anledning avtalet mellanprövaatt

utifrån bestämmelser.KL:s

konkurrenssned-beakta deVerket framförde kommunen bordeatt
i den aktuellaeffekter kommunaltvridande ett engagemangsom

marknaden. Vidareverksamhet kunde medföra för övriga aktörer
kan undvikassubventionering viss verksamhetframhölls att en av en

kommunensverksamheten klart framgårkostnaderna för avon1
redovisning.

flertal privataKonkurrensverket frånliknande klagomål fickEtt ett
mellanangående avtaloch träningsinstitut i Västerås kommun ettgym-

konstruktionkommun. AvtaletsMedic Kumla AB och Västerås om
i linje med vadiordningställande gymlokal och lokalhyra somvarav

enligtoch Kiruna kommunöverenskommits mellan Medic ovan.
Västerås kommun inteKonkurrensverket fall konstaterakunde i detta att

hade dominerande ställning på relevant marknad.en

stadUnderprissättning friskvård Stockholmsav -
KonkurrensverketFriskvårdsfrämjandet klagade hosFVF över att

friskvârds-marknaden förStockholms stad snedvred konkurrensen på
skattesubventio-tjänster. Orsaken bl.a.enligt FVF stadenatt genomvar

regi.drivs ikunde hålla låga priser för friskvårdner som egen

StockholmsförEnligt Konkurrensverket fanns inte skäl talade attsom
fallfriskvård, i dettaaktör på marknaden för dvs.stad dominerandevar

ställning enligt KL.det inte fråga missbruk dominerandevar om av
med skattemedelVerket framhöll bedöms nödvändigtbl.a. det attatt om

konkurrenssynpunkt,frånstödja friskvârdsverksamhet det olämpligtär
ifriskvârdsverksamhet drivsStockholms enbart stödjerstadatt som

långt möjligtstödgivning såregi. I stället borde kommunens somegen
konkurrensneutral.vara
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Underprissättning städverksamhet Umeå kommunav -
Sveriges Städentreprenörers Förbund klagade på Umeå kommunsatt
städenhet vid flertal tillfällen under deltagit i anbudstävlan1994ett om
sådana städtjänster där beställaren kommunen.denänvar en annan egna
Således kunde ifrågasättas kommunen följde KomL:säven om
bestämmelser och förbudet driva spekulativ verksamhet. Detatt
kommunala anbudet också konkurrenternas.understeg relativt mycket

Konkurrensverket framhöll frågan städenhetens anbudsgivningatt om
och försäljning sina tjänster på städmarknaden förenlig medav var

förvaltningsdomstolKomL avsnitt 3.2. ärendet framkomse Iprövas av
inget tydde på kommunens städenhet hade dominerandeattsom en
ställning på den relevanta marknaden. fannsdetta fall således inteI
anledning kommunens missbrukprissättning innebarprövaatt ettom av
dominerande ställning i strid med KL.

Underprissättning vid försäljning och brandredskapservicem.m. av -
Värnamo kommun och Falkenbergs kommun
Brandserviceföreningen klagade räddningstjänsten i Värnamoöver att
kommun driver näringsverksamhet försäljning och service brandred-av
skap till kunder och bl.a. skulle underprissätta sina ochexterna varor
tjänster. Denna försäljning skedde i anslutning till kommunens brandsyn

fastigheter vilket myndighetsutövning. fick enligt Brandser-Dettaärav
viceföreningen flera konkurrensbegränsande effekter på den aktuella
marknaden.

framkomI ärendet kommunen inte kunde ha dominerandesägasatt en
ställning på marknaden för försäljning brandredskap inklusive serviceav

dessa. Därför prövades inte kommunens ifrågasätta prissättning enligtav
KonkurrensverketKL. ansåg det aktuella allvarligt frånagerandetatt var

konkurrenssynpunkt då kommunen utnyttjade sin myndighetsroll att
sälja och tjänster i konkurrens med privata företag.varor

Konkurrensverket fick också liknande klagomål Falkenbergsett om
kommun. privat företag,Ett säljer brandredskap och utförsom
tillhörande service, klagade på kommunen och brandförsvaretatt
sammanblandade sin myndighetsroll med näringsverksamhet på
marknaden för brandredskap och installationsservice sistnämndasamt att
verksamheter finansieras med skattemedel. likhet med nämndaI ovan
beslut konstaterades kommunen inte dominerande på denatt var
relevanta marknaden och ifrågasatt agerande därmed inte i strid medvar
KL. I övrigt framförde Konkurrensverket synpunkter iliknande som
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kommun.fallet med Värnamo

Strömsunds kommunlaboratorieverksamhetUnderprissättning av -
sin dominerandemissbrukatanförde Strömsunds kommunföretagEtt att

främstlaboratorieanalyserställning marknaden för vattenprover.av
laboratorieverksamhet medsinanmälaren finansierade kommunenEnligt

särskild enhetdrevslaboratorietskattemedel. Bakgrunden att ensomvar
företag.privata Kommunensi konkurrens medinom bolagstörreett

anmälarenhålla lägre priserlaboratorium kunde enligt anmälaren än
marknadsandelar. ärendetdärmed vinna Istöd skattemedel ochmed av

femårsperiod drivitsåtminstoneverksamheten underframkom att en
fråganställde anmälarenunderskott. Vidaremed relativt stora om

be-förenlig med KomL:slaboratorieverksamhetkommunens var
verksamhet.spekulativförbud drivastämmelser och attmot

hadelaboratorium inteKonkurrensverket konstaterade kommunensatt
Laboratorietsmarknaden.pådominerande ställning den relevantaen

förbuddärför inte KL:sunderprissättning omfattadesifrågasätta motav
fråganframfördesställning. Vidaremissbruk dominerande att omav

förvaltnings-förenlig med KomLkommunens verksamhet prövas avvar
kundeavslutningsvis vadKonkurrensverket framfördedomstol. som

förförutsättningarskulle bättrekommunen för detkrävas att gesav
konkurrensutsattsärredovisningpå marknadenkonkurrensneutralitet av
konkurrensutsattskattemedel tillkontinuerliga tillskottverksamhet, av

verksamhet m.m..

VästernorrlandLandstingetvuxentandvåraUnderprissättning iav -
avgiftsfri tand-erbjudabeslutadeLandstinget Västernorrland attom

förutsättningi länet underhälsoundersökning till alla 20-åringar att
ålderskategorifolktandvården.fick utföras Dennaundersökningen av

Privattandläkarföreningvuxentandvården. Mellersta Norrlandstillhör
ställningdominerandemissbrukade sinansåg landstingetatt genom

tillanmälde förfarandetskattemedel ochmed stödunderprissättning av
Konkurrensverket.

de privat-ungefär hälftenkunde konstateraKonkurrensverket att av
erbjödlandstingets beslut, 20-redan innanpraktiserande tandläkarna,

beslut fickLandstingetsavgiftsfri tandhälsoundersökning.åringar ses
agerande och stredtandläkamasprivatpraktiserandepå deett svarsom

emellertid eftersomKonkurrensverket påpekadeintedärför KL. attmot
främjaundersökningenavgiftsfriamotiv för denlandstingets attvar

ZO-åringamaskattemedel bordefinansierades medtandhälsan och detta
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givits frihet antingen välja folktandvården eller privat företag. Enatt ett
sådan åtgärd skulle medföra konkurrensneutrala villkor på marknaden
för vuxentandvård.

Landstingets vuxentandvård drevs, nonnalt i alla landsting,görssom
integrerat med bamtandvården. Bamtandvården finansieras helt med
landstingsskatt. Verket uppmärksammade landstinget på risken för att
bamtandvården delvis får vuxentandvården, skullesubventionera vilket
snedvrida konkurrensen på marknaden för vuxentandvård ocksåse
avsnitt och ärendet tandvården i Jönköpings4.5 län.om

ÖrebroUnderprissättning engångsartiklar för djursjukvård länsav -
landsting, SörmlandLandstinget och Göteborgs kommuni
Konkurrenskommissionen, privat intresseorganisation, anmälde atten
Länia Material AB skulle underprissätta engångsartiklar sprutor,-
förband, handskar används inom djursjukvård. Länia111.111. som-
Material Landstinget Sömilandi och Länia SistnämndaAB.ägs av

Örebroföretag läns landsting ochse nedan ärendetägs ävenav om
Länia engångsartiklamaAB. De berörda används inom i princip all
sjukvård. Under 1994 uppgick företagets försäljning förbruknings-av
artiklar till totalt miljoner kronor. Länia totala38 Av Materialsca
intäkterförsäljning utgjorde beställningar från lands-80-90 procent

Örebrotingsägda vårdenheter inom läns landsting och Landstinget i
ÖvrigaSömiland. intäkter gällde kunder inom och utanför dessaexterna

Örebrobåda län. Försäljningen till läns landsting grundades i huvudsak
på avtal tecknades påLänia AB under 1993 och har löptidsom av en
mellan och år.2 3 Avtalen förlängs automatiskt med år iett taget om
det inte någon avtalspartema. Dessa avtal hade intesägs upp av av
föregåtts upphandling Läniaanbudstävlan. Materialsav genom
försäljning till landstinget i Södennanland grundades på beslutett av
landstingsfullmäktige i december under de kommande åren1993 att tre
köpa förbrukningsartiklama från företaget.

Konkurrensverket konstaterade Länia Material inte hade domine-att en
rande ställning på marknaden. Frågan underprissättning därmedom var
inte aktuell enligt KL. I sitt beslut pekade Konkurrensverketprövaatt
bl.a. på den snedvridning konkurrensen kan följa attav som av
kommunala företag på fungerande konkurrensmarknader medagerar
hänsyn främst till de olika förutsättningarna för finansiering gällersom
för kommunal och privat näringsverksamhet. Vidare framhöll Konkur-
rensverket Länia Material också erhållit inte oväsentlig konkur-att en
rensfördel sina konkurrenter på grund direktförsäljningdengentemot av
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skyddasPå grund dettasker till de båda nämnda landstingen. avsom
Enligt Konkur-konkurrens andra leverantörer.Länia Material från av

konkurrenssynpunktfrånrensverkets mening det angeläget attvar
upphandling enligtföregickslandstingens inköp och tjänster avav varor

reglerna i LOU.

GöteborgsKonkurrenskommissionen gälldeliknande anmälan frånEn
nämnda engångs-försäljningkommuns sjukvårdsförvaltningen av

inomoch enskilda kommunerartiklar till bl.a. privata vårdgivare
skulleKonkurrenskommissionenEnligtGöteborgs- och Bohuslän.

genomsnittvårdgivare isjukvårdsförvaltningens priser till privata vara
sjukvårdsförvaltningenslägre konkurrentemas. Av30 änprocentca

ungefärutgjorde 10försäljning på 140 miljoner kronortotala 1994 ca
och privata vårdgivareförsäljning enskilda kommuner i länettillprocent

område. ärendetgeografiska Iinom och utanför Göteborgs kommuns
försäljning engångs-därföraktualiserades kommunens externa avom

lokaliseringsprincip.artiklar i strid med KomL:svar

överträdelseeventuellaKonkurrensverket konstaterade kommunensatt
Konkurrensverketbestämmelser inteKomL:s prövas utan avavav

sjukvårdsförvaltningen inteförvaltningsdomstol. Vidare bedömdes att
Frågan under-hade dominerande ställning på marknaden. omen

likhetaktuell Ii mening blev således inteprissättning KL:s pröva.att
Konkurrensverketframfördemed fallet med Länia Material ovan

näringsverksamhet bedrivsprincipiella synpunkter kommunal somom
på konkurrensmarknader.

Örebro läns landstingUnderprissättning tvätteritjänsterav -
privata tvätteriföretagintresseorganisation förSveriges Tvätteriförbund -

påtillhandahåller sina tjänsterlandstingstvätterieranmälde att-
aktualiseradeprivata företag.marknaden i konkurrens med Det om

Vidarestrid med KomL.landstinget drev spekulativ verksamhet i
landstingstvätterier därmed under-Tvätteriförbundetframförde att

enligt anmälaren iUnderskott företaget täcktesprissatte sina tjänster. i
intelandstingstvätteri utpekadesefterhand landstinget. Något enskiltav

därför studeraTvätteriförbundet. Konkurrensverket beslöt nämnareattav
för Läniagäller AB,tvätterimarknaden och den prissättning m.m. som

Örebrobolag läns landsting.ägsett som av

delmarknader, nämligeni tvåTvätterimarknaden kan delas upp
ellerrespektive kommersiellaför privata hushållmarknaden tvätt

Sistnämnda marknads.k. industritvätt.offentliga inrättningar, var



Konkurrensverkets358 iKonkurrens balans1995:105SOUrapporter

säljafall. vilken utsträckning landstingstvätteriema kanrelevant i detta I
tillsina tjänster på marknaden med hänsyn KomLzsden öppna

rådande rättspraxis oklart avsnitt 3.3. Ibestämmelser och seär
landstingstvät-undersökningen framkom bidragande orsak till attatt en

Ädel-s.k.teriema börjat konkurrera på tvätterimarknaden denvar
reformen kap.se l.

ökaVid Konkurrensverkets studie framkom Länias ambition attatt var
årsskiftetsina marknadsandel på marknaden för industritvätt. Vid

från beställningar199293 fördelade sig Länias intäkter till 70 procent
intäkter frånfrån landstinget medan resterande utgjorde30 procent

anbudspriser uttaladekommuner och privata företag. Vid kalkylering av
självkostnadsprincipen med tillägg förLänia tillämparatt av-man

prissättning enligtkastningskrav. Enligt företaget innebär detta inte en
marknadsprissätt-självkostnadsprincipen avsnitt 3.1se utan snarare en

möjliggjordening. Vidare framkom Länias redovisningssystematt
prissättning.relativt detaljerade kostnadskalkyler i samband med t.ex.

Konkurrensverkets undersökning ingick inte i första handI prövaatt om
underprissättning mening förekommit vid anbudstävlingar däri KL:s
Länia syfte undersöka Läniasdeltagit. Undersökningens främsta attvar

kostnadsredovisning ochförutsättningar för korrektgöraatt en
Länia hade iprissättning. Konkurrensverkets slutsats blev att ett

Läniasammanhanget godtagbart redovisningssystem att sommen
landstingsägt företag hade konkurrensfördelar jämfört med de privata

tilltvätteriföretagen. fördelar i korthet Länias intäkterDessa attvar
delen utgjordes beställningar från landstinget. be-Dessastörre av

ställningar hade vid undersökningstillfället gjorts i konkurrens medinte
de privata företagen. kunde möjligt för LäniaDet detgöra att ta ut ett
högre pris utfördesvad motsvarade kostnaderna för tjänsterän somsom

Överskottlandstinget. från landstinget kan i sådantpå beställningar
fall användas för subventionera tjänster upphandlas i konkurrensatt som
med privata företag, fanns för korssubventionering mellandvs. här risk
icke konkurrensutsatt och konkurrensutsatt verksamhet. Därutöver
pekade Konkurrensverket skillnaderi verksamhets finansieringde en

finns mellan kommunala företag avsnittoch privata se 6.1.som

Underprissättning Landstinget Västernorrlandtvätteritjänster iav -
Ett privat företag i Kramfors anmälde det landstinget i Väster-att av
norrland ägda företaget Långseletvätten agerade på den privataAB, som
tvätterimarknaden, skulle underprissätta sina tvättjänster. Av anmälan
framgick Långseletvättens bl.a.priser privata kunder,att mot restau-
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påföretagets priseroch hotell, betydligt lägre tvättän somranger var
landstinget inteVidare framfördesutfördes det landstinget. attegna

indirektpå företaget, vilket kanhade ställt avkastningskrav som enses
marknaden.konkurrensen påskattesubventionering snedvridersom

tioårigt avtal medLångseletvätten harVidare framhölls i anmälan ettatt
mycket lång tidLångseletvätten underlandstinget, vilket innebar att

ocksåpå marknad. Då Långseletvättenskyddats från konkurrens denna
landstinget aktualiseradesdeterbjöd tjänster andra kunder än egna

verksamhet.driva spekulativbestämmelse förbudKomL:s mot attom

hade,framgick LångseletvättenKonkurrensverkets undersökningAv att
konkurrensfördelarklarajämfört med sina privata konkurrenter, som

ställt någotlandstinget intelandstingsägt företag. det första hadeFör
det andra hadeLångseletvätten. Förlångsiktigt avkastningskrav

Konkurrensverket,till 10-Långseletvätten, framfördes i anmälan ettsom
först den december 1999årigt med landstinget. Avtalet löper 31avtal ut

år föreytterligare fem år det inteoch förlängs med sägs treuppom
totaltlång avtalsperiod, kan bli 15avtalsperiodens utgång. såEn som

med syftetår inte åberopas, kan inte förenasuppsägningsklausulenom
LOU, avsnitt1992:1528, semed lagen offentlig upphandlingom

6.2.2.

påsärskilda kravKonkurrensverket framförde vidare det ställsatt
Lång-i detta fallkostnadsredovisningen i offentligt drivna företag,
påkan baserasför möjliggöra prissättningenseletvätten, ettatt att

kost-bl.a. företagetskorrekt underlag. Konkurrensverket granskade
respektivenadskalkyler för tvätteritjänster landstinget tvätt som

kostnadsredovisningutfördes hotell. förtvå Företagets system
ändågjorde detkostnadsfördelningmotsvarade högt ställda krav men

fastställa graden kost-inte möjligt på tillfredsställande sättatt ett av
utfördes hotellen.nadstäckning för de tvätteritjänster som

kommunUnderprissättning Tierpstvätteritjänsterav -
Åkersbergatvät-Österåkers Företagsrådgivning anmälde, på uppdrag av

Stockholm.Sturebadet iTierpstvättens avtal med det privatägdaAB,ten
Kommunteknik,särskild enhet inomTierpstvätten ingår ensom en

följande.till anmälanförvaltning inom Tierps kommun. Bakgrunden var
utföraSturebadet i StockholmTierpstvätten hade avtal med attett om

Åkersbergatvätten påanbudtillfälle lämnatvätteritjänster. att ettgavs
möjlighetSturebadets Sturebadet därefter Tierpstvätten atttvätt. gav

sitt prisprisoffert. Tierpstvätten sänktelämna Resultatet blev atten ny
till badet.och leverantörtill Sturebadet kvarstod15-20 procent som
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anmälan ifrågasattesI de priserna linje självkost-i medom nya var
nadsprincipen för kommunal verksamhet. Vidare påpekades att
Tierpstvätten bedriver betydande verksamhet utanför kommunensen

och detta strida lokaliseringsprincipen enligtgränser att motsynes
KomL. I anmälan yrkades Konkurrensverket fallet påatt tog upp
allmänna grunder eftersom konkurrenslagen inte torde tillämplig.var

kommunensAv yttrande framkom följande. Tierpstvättens intäkter var
1993 totalt miljoner1,7 kronor, utgjordes15 procentca varav ca av

till kommunen. Andra kunder fanns inom kommungränsentvätt som
svarade för 30 intäkterna medan resterande andel,procentca av
omkring 55 hänfördes till kunder utanför kommungränsen.procent,
Sturebadet den kunden ungefärmed 60 Tierp-största procentvar av

totala i kilo. kalkyl,mätt Kommunens upprättadesstvättens tvätt som
före överenskommelsen med Sturebadet och låg till förgrundsom
avtalet, visade hur Tierpstvättens intäkter skulle förändras. Därvid
framgick den nämnda prissänkningen. Någon kostnads- eller produkt-
kalkyl upprättades inte. Kommunens uppföljning medavtaletav
Sturebadet visa verksamheten bar sina kostnader,att trotsuppgavs
prissänkningen. Kommunen informerade också Tierpstvättensattom
prislista för andra kunder ändrades den januari Någon kost-l 1994.
nadskalkyl gjordes inte priserna baserades på utfallet års1993utan av
bokslut och beräknade kostnadsökningar under priser1994. Dessa var
högre de gällde för Sturebadet. Kommunen förklaradeän attsom
skillnaderna mellan ordinarie pris och priserna för Sturebadet attvar
Sturebadets förenat med lägre tvättkostnader bl.a. mindretvätt är
smutsat.

Konkurrensverket konstaterade i sitt beslut frågan kommunenatt om
brutit KomL förvaltningsdomstol avsnitt Vidarese 3.1.prövasmot av
fann Konkurrensverket Tierpstvätten inte dominerande påatt var
marknaden. Dänned blev det inte aktuellt Tierpstvättensprövaatt om
prissättning i strid med 19 § KL. Med stöd verkets instruktionvar av
framfördes den snedvridning konkurrensen kan följa attav som enav
kommun driver näringsverksamhet i konkurrens med privata företag.
Detta gäller speciellt i detta fall Tierps kommuns kostnadsredovis-om
ning inte tillåter rättvisande beräkning de kostnader ären av som
förknippade med tvätteriets verksamhet i respektive de tjänsterstort som

förgäller kunder utanför kommunen. sådantI fall finns uppenbar risken
lågt pris till kunder subventioneras med kommunalaatt ett externa

skattemedel. Då några kostnadskalkyler inte redovisats kommunenav
det inte möjligt för Konkurrensverket någon ingåendegöraattvar
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analys Tierpstvättens priser Sturebadet kunder.till och andraav
Konkurrensverkets sammanfattande bedömning priserna haattvar synes
grundats på bristfälliga kalkyler. Sturebadet baseradesPriserna för
uppenbarligen på så oklart underlag risken påtaglig prisernaatt attvar
bestämts tillräcklig kännedom kostnaderna för Dettvätten.utan om var
därför angeläget åtgärder förkommunen vidtog säkraatt att att
tvätteriets prissättning baseras på relevant underlag.ett

Underprissättning måltidsverksamhet Härryda kommunav -
I anmälan Måltidsbolaget Härryda Måltidsservice AB Måltids-moten
bolaget, Härryda kommun, framfördes detta bolagägs attsom av
erhåller skattesubventioner. hållaDärigenom skulle bolaget kunna lägre
priser på måltider sina konkurrenter. ärendet framkom det fannsIän att

avtal mellan kommunen och Måltidsbolaget innebar företagetett attsom
skulle för måltiderna vid kommunens skolor, sjukhem ochsvara
servicehus till pensionärer i enskilt boende inom församt ramen
kommunens hemtjänst. Vidare framkom Måltidsbolaget successivtatt
utvecklade beställningsverksamhet kunder företag ochexternaen
privatpersoner Prissättningen baserades bolagets självkostnad.
Ärendet aktualiserade kommunen och förbudetföljt KomLäven motom

driva spekulativ verksamhet.att

Härryda kommun och Måltidsbolaget bestred måltidsverksamhetenatt
subventionerades. framkom heller inte i övrigt i ärendet någotDet som
styrkte bolaget erhöll subventioner. Konkurrensverket fannatt att
Måltidsbolagets priser inte kunde underprissättning i KL:sanses vara en
mening. framfördeHärutöver Konkurrensverket vikten Härrydaattav
kommun gjorde verklighet sina planer konkurrensutsättaattav
Måltidsbolaget kommunens olika förvaltningar fick inatt tagenom
anbud på måltidsverksamheten från såväl Måltidsbolaget andrasom
intressenter. Avtalsförhållandet mellan kommunen och Måltidsbolaget
medförde sistnämnda hade konkurrensfördel i förhållande till sinaatt en
konkurrenter med hänsyn till delen dess verksamhetstörreatt av
direktbeställdes kund kommunen.av en

Underprissättning gaturenhållnings- och sophanteringstjänsterav -
Göteborgs kommun

privatEtt transportföretag ansåg Renhållningsverket, verksamhetatt vars
ingår del i Göteborgs kommun, i mening underprissatteKL:ssom en
rubricerade renhållningstjänster i anbudstävlingar. Somsamband med

grund för anmälan redovisade transportföretaget bl.a. de priseren som
skulle gälla på området Renhållningsverket utförde sina tjänster delsnär
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internt den kommunen, dels vissa kunder fastig-andraegna
hetsägare, bostadsrättsföreningar m.fl.. det fallet redovisadesI senare
jämförelsevis lägre priser.

detta fallI ansågs Renhållningsverket hade dominerande ställningatt en
på relevant marknad. Utifrån uppgifterna i ärendet bedömde Konkurren-
sverket vidare berörda anbudspriser de genomsnittligaöverstegatt
rörliga kostnaderna. kunde RenhållningsverketsDet inte visas att
prissättning led i plan eller hade till syfte eliminera ellerett attvar en
försvåra marknadsinträdet för konkurrent avsnitt Konkur-se 2.2.en
rensverket ansåg därför Renhållningsverkets prissättning inte utgjordeatt
missbruk dominerande ställning enligt KL.av

Underprissättning sophantering kommunVäxjöav -
I anmälan till Konkurrensverket anfördes Växjö kommunatten

anbud på sophämtning till frånunderpris detaccepterat ett egna
Gatukontoret. Enligt kommunen hade valet anbudsgivareGatukonto-av

föregåtts anbudstävling, dvs. samtliga intresseradeöppenret av gavs
möjlighet lämna anbud. Anbuds- eller förfrågningsunderlaget hadeatt
kommunen tagit fram i samarbete med utomstående konsult.en
Anbudsöppning och sammanställning anbuden gjordes ocksåav av
konsulten. Kommunens inköpsenhetbeställaren gjorde därefter
anbudsutvärderingen. Enligt Gatukontoretsdenna anbud lägst.var
Inköpsenheten valde Gatukontoret i samråd medentreprenörsom
konsulten och Gatukontoret deltog inte i i upphandlingsför-övrigt
farandet.

Konkurrensverket hade inga synpunkter på kommunens upphandlings-
förfarande. I sammanhanget kunde uppmärksammas Gatukontorets
uttalande vad den Gatukontorettroliga skillnaden mellan anbudom var
och anbuden från utomstående framfördeanbudsgivare. Man denatt
kommunala självkostnadsprincipen låg till grund för Gatukontorets
anbud och detta inte omfattade vinstmarginal. Vidare noteradeatt en
verket Gatukontorets verksamhet finansieras delvis med skattemedel,att
vilket vid konkurrensutsättning verksamhetendel sophante-av en av
ringen kan användas för subventionera denna. Samtidigt kundeatt
verket konstatera Gatukontoret särredovisade de totala kostnadernaatt
för renhållningensophämtningen inom för sitt redovisnings-ramen

vilket innebar risken för korssubventionering mellansystem, att
Gatukontorets olika verksamheter hade begränsats.
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konsulttjänsterverksamhetstatligUnderprissättning av -
ArbetsmarknadsverketsklagomålanfördekonsultföretagprivatEtt över

Arbetslivstjänster.enhetinternauppdragsverksamhet sinAMV genom
uppdragsintäkterArbetslivstjänstersbl.a.ifrågasatteKonsultföretaget om

fannsi rörelsendetoch ansågkostnaderverksamhetenstäckte att en
verksamhet.kommersiellmyndighetsuppgifter ochsammanblandning av

Arbetslivstjänstersframgår bl.a.regleringsbrevAMV:sEnligt att
täcka vissaskallavgifter.med Dessaskall finansierasverksamhet även

enligtocksåArbetslivstjänsterkostnader.för AMV vargemensamma
ochverksamhetenanslagsfmansieradefrån denekonomiskt åtskiltAMV

Arbetslivstjänsterskontoplan.särskildfanns detför aktuella tjänster en
inteArbetslivstjänsterdåmedi strid KLagerande inteifrågasatta var

ställning.dominerandebedömdes ha en

Utvecklingsfondenstarta-eget-zttbildning is.k.Underprissättning av -
Dalarna

DalarnasUtvecklingsfonden ipåuppmärksammadesKonkurrensverket
medsambandstarta-eget-utbildning ipåprissättningFondens en
Fondeni Falun.Arbetsförmedlingeninitieradesanbudstävlan avsom

Då Fondenanbudsgivare.med fyrai konkurrensanbudstävlingenvann
Fondensdetmisstänkteslandstingetocherhåller anslag från attstaten

produktioneffektivstället förbidrag iresultatprissättning ett enavvar
tjänster.berördaav

budgetåretförregleringsbreviregeringenframkomärendetI att
nyetable-föreskrivitverksamhetutvecklingsfondemas199293 för att

tillbidragetoch 40skall prioriterasringsinsatser procentatt avca
framhöllFondennyföretagarinsatser.tillanvändasverksamheten skall

kvalificeradetillgång tilllångsiktigt finnsviktigt detdet starta-äratt att
årenunderfondenVidare pekademarknaden.utbildningar på atteget
ochAMUdrivitsutbildningarberördaformerhar olika t.ex.avav

kommersiellaheltgenomföradock gårvilka inteKomVux, att
och Riksdagenregeringenockså tillhänvisadevillkor. Fonden att

priset intesåprissättasskallutbildningarbetonat attatt starta-eget
deltagande. Fondeneventuellaföretagaresoch potentiellamotverkar nya

aktuellaerbjöd denprivat aktörfannsdet baraupplyste att somenom
Övriga AMUmarknad,på dennaaktörerregionen.utbildningen i t.ex.

kvalitethögamening inteFondenshade enligtoch KomVux, samma
utvecklingsfondemavadstyrdesPrissättningenoch inriktning. av

visatmarknadenFonden hartål. Enligt attbedömde marknadenatt
Slutligendeltagare.kröverstiga 2 000kursavgiften inte bör uppgavper
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Fonden upphandlade viss del regionens kursbehovatt externaman av av
utbildare och inte hade någon resultatredovisning på kursnivå.att man

Konkurrensverkets handläggning detta ärende gjordes enligt denav
äldre konkurrenslagen 1982:729. Uppgifterna i ärendet visade att
Fondens anbudspris understeg de faktiska kostnaderna och korrektett
beräknat pris kunde ha medfört utgång anbudstävlingen.en annan av
Vidare menade verket med statsbidrag till Fondensatt systemet
utbildningsverksamhet i detta fall otillfredsställande från konkur-var
renssynpunkt. En bättre ordning för skapa konkurrensneutralitet påatt
marknaden för berörda utbildningstjänster subventionen riktadesattvar
direkt till de genomgår utbildningen. Därigenom erhålls ettsom
konkurrensneutralt fmansieringssystem, vilket bättre garanti förger en
effektiv resursanvändning på området. priskonkurrensEn på lika villkor
i detta avseende kan innebära konkurrensmedel hög kvalitetatt ett som
på utförda tjänster får hög prioritet. Konkurrensverket fann i övrigt inte
skäl vidta åtgärder i ärendet.att

LantmäteriverketUnderprissättning och kartritningstjänstermät-av -
Ett privat företag anmälde Lantmäteriverket LMV för att genom
underprissättning konkurrera privata företag på marknaden för bl.a.ut

och kartritningstjänster MBK-tjänster.mät- Enligt företaget finans-
ierade LMV konkurrensutsatt uppdragsverksamhet med anslagsmedel,
vilket inte gjorde det möjligt för andra företag konkurrera på likaatt
villkor.

Uppgifterna i ärendet verifierade inte tillämpadeLMV:s priser påatt
MBK-tjänster utgjorde underprissättning i KL:s mening. Samarbete i

eller mindre formaliserade former förekommer dock inom denmer
verksamhet bedrivs vid LMV. Detta innebär LMV:sattsom upp-
dragsverksamhet, utförs i konkurrens med privata bedrivsutövare,som
till viss del integrerat med verksamhet inte konkur-annan som var

Detta det mycket svårt fastställa sambandet mellanrensutsatt. gör att
kostnader och prissättning for berörda tjänster, dvs. risken härvar
påtaglig för den sistnämnda verksamheten, anslagsfmansierad,att ärsom
får subventionera konkurrensutsatt verksamhet.

Konkurrensverket uttalade denna bakgrund det fannsintemot att
tillfredsställande förutsättningar för aktörerna på marknaden skallatt
kunna konkurrera på lika villkor. Risken för konkurrensen snedvridsatt

också påtaglig. Vidare framfördesär skapa bättresättatt ett att
konkurrensneutralitet på marknaden LMV:s nuvarande tillgång tillär att
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kaninfonnation,grundläggandefastighetsdata och närmastsomannan
allmän tillgång. Detinfrastruktur, blirsamhälleliglikställas med en

infonnationtillgång till dennaföretag på lika villkorinnebär allaatt ges
ocksåKonkurrensverket föreslogförväg fastställda priser.till i att

verketsseparation mellanså klarorganisation ändrasLMV:s görsatt en
verksamheten.den konkurrensutsattamyndighetsuppgifter och

Riksbankenochdagskassehantering PostenUnderprissättning av -
bankernaSambox,Samservicebox i Norrköping HB är ett avsom

prissättning förRiksbankensrespektivehelägt bolag, klagade på Postens
ochskulle PostenEnligt Samboxföretagens dagskassor.handatt ta om

anmälansjälvkostnad. Itill undererbjuda denna tjänst priserRiksbanken
Finansin-faller undervid Samboxframfördes också verksamhetenatt
omfattasdärmeddagskassehanteringentillsyn ochspektionens FI att

hållakunnaskulle PostenDå inte gällde Postenspeciella krav. dettaav
såvälfick förstås,anmälanVidare ansåg Sambox, såsomlägre priser. att

dagskassehanteringensubventioneratRiksbanken måste haPosten som
aktörerna.drivs de bådaandra verksamhetermed avsom

konkurrenslagen.den äldreinom föranmälan behandladesDenna ramen
iunderprissättningförfann inte något beläggKonkurrensverket att

respektiveförekommit från Postensmening skulle hakonkurrenslagens
risk föralltid fannsdetRiksbankens sida. Verket uttalade att en

redovisningssystem inteoch Riksbankensunderprissättning Postensom
verksamheter. Vidaresärredovisa olikamöjligt korrektgjorde det att

tillbidragande orsak Postenframförde Konkurrensverket attatt en
dagskasseområdetpå inomhålla lägre pris tjänsterkunde änett

andra kravharbankemaSamboxorganisationema Postenattvarasynes
Detoch värdetransporter.gäller valv, serviceboxarbankerna vadän

förmodaskunde såledestillsynförhållandet bankerna står under FI:satt
framhöllAvslutningsvistill fördel för Posten.påverka kostnaderna

sikt kommerärendet,framkommit iverket enligt vadatt, som
områdetför bankernahårdare regler gällertroligen de även attsom

Därmedavsågs inordnas under FI.gälla för PostenPosten attgenom
aktuellakonkurrensneutralitet på denförutsättningar förskulle bättreges

marknaden.

underprissättningSambruk och4.3

offentlig verksamhetSambruk iStatskontoret årfrån 1991I rapporten -
offentliga sektorn,inom denöverkapacitetföreslogs samutnyttjande av-
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främst stödfunktioner. angivet exempel flera myndigheterEtt attvar
kunde utnyttja telefonväxel. Syftet med gjordesrapporten,samma som
på regeringens uppdrag, inspirera kommuner, landsting ochattvar
statliga myndigheter samutnyttja varandras avseende nämndaatt resurser
funktioner. Denna s.k. sambruksprincip definierades dock inte tillräckligt
tydligt i Därför har sambrukstanken åberopats i sammanhangrapporten.

troligen inte omfattades det ursprungliga syftet, i sambandt.ex.som av
med myndigheter tagit initiativ till erbjudautföra tjänster påatt
fungerande konkurrensmarknader. följande redovisasI det antalett
ärenden där offentliga aktörer på konkurrensmarknader och däragerar
hänvisning till principen indirekt.sambruk gjorts, direkt eller För attom
ytterligare belysa problemet har två medtagits handlagtsärenden som av
förutvarande NO. Berörda branschorganisationer och företag därefterhar
inkommit med klagomål Konkurrensverkettilläven om samma
konkurrensproblem. har likheter fall då sambrukDessa ärenden med
direkt har åberopats stöd för på konkurrensmarknader.agerandesom

Underprissättning helikoptertransporter Försvarsmaktenav -

NO yttrade sig klagomål från Helikopterföretagens Riksförbundöver ett
HFR försvaret hade för avsikt konkurrera med privataöver att att
företag vid anbudstävlan sjuktransporttjänster med helikopter. HFRom
hänvisade till det privata företaget Norrlandsflyg verksamhetAB, vars
enligt riskeradeHFR slås försvaret skulle tillåtas konkurreraatt ut om
med helikoptertransporter, kostnader subventioneras med skatteme-vars
del.

NO framhöll risken betydande för snedvriden konkurrensatt är genom
möjligheten till konkurrensskadlig underprissättning näringsidkarenär

står eller NOkommun uppträder på konkurrensmarknader.nära statsom
framhöll vidare skillnader i villkor, tillgången tillatt stora t.ex.som
skattemedel eller subventioner i verksamheten, kan medföra effektivaatt
konkurrenter slås från marknaden och köparna blir hänvisade tillut att
ineffektiva gynnade aktörer. Särskilt allvarligt detta då gynnandetär
gäller endast aktör. NO heltställde sig dock inte avvisande till atten
civil och militär verksamhet konkurrerar under förutsättning garantieratt
kan ställas för konkurrensen på lika NOsker villkor. förordadeatt
marknadsmässiga priser, dvs. prissättningen skulle till deatt anpassas
kostnader och förutsättningarandra uppkommer verksamhetensom om
bedrivs i särskilt företag med nonnala lönsamhetskrav.ett

HFR begärde frånKonkurrensverkets yttrande begäranöversenare en



Konkurrensverkets 367Konkurrens i balansSOU 1995:105 rapporter

militär medverkan iChefen för förordningenarmén ändring omom av
användamöjligt regelbundetcivil verksamhet så det skallatt attvara

pågrundade sigförsvarets helikoptrar i civila sjuktransporter. Begäran
ff inköpårs 199192: kap. sid. 123försvarsbeslut prop. 102, 11992 om
delfinansie-Avsikten dessa skallhelikoptrar till försvaret. är attav nya

utnyttjas ambulansflyg isjukvårdshuvudmännen och kunna somras av
avsågChefen forsjukvårdshuvudmännens sjuktransporter. armén att

i konkurrensvid kommande upphandlingarlägga anbud landstingens
måste beaktas förföretag. Om konkurrensbestämmelsemamed privata

tvingas försvaret, enligt Chefen for armén,dessa ettta uttransporter
normalt skulle krävas eftersomhögre pris för dessa vadän som

verksamheten redan finansieras med skattemedel.

krav påpekade i anmälan på sjukvårdshuvudmännensHFR att
normalt ingårSjuktransporter med helikopter, där helikoptern ensom

går medordinarie i ambulanssjukvården, inte mötaatt resurserresurs
framgåranmälantillfälligtvis kan ställas till förfogande. Avendastsom

införskaffandet helikoptrar, det också fannsvidare utöveratt, av nya
skulle kunnautbildning flygförare för försvaretbehov attav av nya

sjukvårdshuvudmännen. Därutöverutföra ambulanstransporter
följahelikopterflygningama inte behövdeframkom de militäraatt

avsågs flygasmotsvarande civilaregler utan atttransportersamma som
flygregler.efter militära och mindre omfattandemilitärt registrerade och

nyinförskaffadeförsvaret använda demenade tillätsHFR att om
så helikopterför-helikoptrama på riskerade flera de störresättavsett av

helikopterbranschen fårslås från marknaden. Eftersometagen att ut
uppdrag isäsongsbransch mycket beroendeär avanses vara en man

och räddningstjänst, verksamhet 15-20ambulans- utgör procenten som
företagens totala transportverksamhet.av

yttrande till de militäraKonkurrensverket betonade i sitt HFR att
konkurrensreglermyndigheterna i detta sammanhang omfattas av samma

och detta, enligt verketsde privata företagen på marknaden attsom
ansåg vidare det finnsmening, bör gälla fortsättningsvis. Verketäven att

marknadsanpassade lösningaranledning utreda alternativa förslag tillatt
införskaffade helikoptrama. Endet gäller användningen denär av

driftenkan förmöjlighet skulle därvid civila operatöreratt ansvaravara
sjukvårdshuvud-erbjudsde anskaffade helikoptrama, tjänsterav vars

framförtsförslag för övrigt HFR.männen, ett avsom

för aktuellatill avgiftssättningen deRegeringen ställningtog senare
novemberregeringsbeslut den 25sjuktransportema med helikopter. Av
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framgår1993 följande.

Avgifter skall härvid enlighet avgiftsför-i med reglerna itas ut
ordningen 1992:191; ändrad 1993:431 och förordningen
1986:1111 militär civil verksamhet. Avgiftssätt-medverkan iom
ningen skall rimlig, konkurrensförutsättningarnasamtidigtvara som
inte får snedvridas för konkurrerande företag på marknaden.

Riksrevisionsverket hari skrivelse den 30 september 1993 angett att
verket uppfattar villkoren i regleringsbrevet regleringsbrev för
budgetåret 199394 avseende Försvarsdepartementets verksamhets-
område, vår anm. uttryck för avgiften skall beräknas såett attsom

samtliga kostnader täcks sådana specifika för detatt ärutom som
militära försvaret.

Av avgiftsförordningens framgår ekonomiskt5 § om ingetatt annat
mål för verksamheten beslutats, skall avgifter beräknas så fullatt
kostnadstäckning uppnås. Vad den innebörden deär närmaresom av
specifika kostnader för det militära försvaret framgår inte beslutet.av
Såvitt Konkurrensverket kan förstå skulle emellertid sådanen av-
giftssättning innebära de civila Sjuktransporter försvaret utföratt som
sjukvårdshuvudmännen delvis kommer subventioneras med hjälpatt av
skattefmansierade militära resurser.

Underprissättning helikoptertransporter FörsvarsmaktenNorrbot-av -
Arméflygbataljontens

Ansökan icke-ingripandebeskedom
Konkurrensverket prövade ansökan från Norrbottens Annéflyg-en
bataljon icke-ingripandebesked från förbudalternativt undantag KL:som

konkurrensbegränsande beteende. Anmälan gällde fördelningmot av
samdriftsvinster mellan försvaret och sjukvårdshuvudmännen. Be-
träffande KL:s tillämpning fann Konkurrensverket fördelningenatt av
samdriftsvinster vid ochparallellt utnyttjande helikoptrar i militäraav
civila sammanhang inte förbuden Icke-ingripandeomfattas i KL.av
kunde därför beviljas.
Verket framhöll dock de helikopterföretagenprivata inte haratt samma
möjligheter uppnå samdriftsvinster påarmén grundar sigattsom som

verksamheten huvudsakligen offentligt finansierad varföratt är
konkurrens på lika villkor kan föreligga.inte Den fördelanses som
uppstår för de påstådda samdriftsvinstema beaktas kanarmén om vara
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avgörande för utgången anbudstävlan.av en

Konkurrensverket framhöll därför risk föreligger för utslagningatt av
effektiva företag. fårDet särskilt allvarligt på marknadanses en som
helikoptenn arknaden där antalet aktörer begränsat och där verksam-är
heten karaktäriseras betydande inträdeshinder, i form högat.ex.av av
investeringskostnader. denna bakgrundMot betonade Konkurrensverket

utifrån intresset effektiv konkurrens i den offentliga sektornatt av en
borde armén, vid konkurrens med företag påprivata fungerande
marknader, sin prissättning efter de förutsättningar ochanpassa
kostnader skulle uppkomma verksamheten bedrevs i ettsom om
fristående företag med normala lönsamhetskrav. Under sådana förut-
sättningar torde enligt verket inte finnas något för fördelningutrymme

samdriftsvinster enligt arméns beskrivning.av

Anmälningar underprissättningom
AB Norrlandsflyg kom i anmälan till Konkurrensverket attsenare en
hemställa verket gjorde utredning anbudsgivningen frånattom en om
Norrbottens Arméflygbataljon i samband med upphandling av am-
bulanstransporter i bl.a. Jämtlands län. Enligt företagets uppfattning
framgick det klart flygbataljonens anbud subventionerat. Såledesatt var
skulle bataljonen ha endast tagit kostnader för bl.a. inköp ochupp
flygtid till Såsom50 anmälan fick förstås skulle detta varitprocent.
möjligt bataljonens övriga kostnader subventionerades medattgenom
skattemedel med hänvisning till sambruksprincipen. Dessutom skulle
försäkringskostnaden endast ha medtagits till tiondel vad civilen av en

måste beräkna.operatör

Konkurrensverket konstaterade AnnéflygbataljonNorrbottens inteatt
dominerande på marknaden för Sjuktransporter med helikopter, dvs.var

ifrågasatt underprissättning inte i strid med KL. Med hänvisning tillvar
pågående utredning användning bl.a. Försvarsmaktens helikoptrarom av
på konkurrensmarknad kap.se 1 avskrev Konkurrensverket ärendet.en

Svensk Pilotförening gjorde därefter liknande anmälan till Konkur-en
rensverket Försvarsmakten och upphandling helikoptertransporter.om av
Denna gång det landstinget i Västernorrland svarade förvar som
upphandlingen. Enligt Svensk Pilotförening Försvarsmaktenvann
upphandlingen på grund offentliga subventioner. Konkurrensverketav
behandlade detta ärende i likhet med vad nämnssom ovan om
upphandlingen genomförts Jämtlands läns landsting.som av
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icke-ingripandebeskedåterkallaHemställan attom
till Konkurren-i skrivelseAirlift i Sverige hemställdeHelikopter AB

icke-ingripande-nämnda beslutsverket verket återkalladeatt omovan
anfört skälAnnéflygbataljon. Ettbesked för Norrbottens attvar

i landetde helikoptrarFörsvarsmakten skulle inneha 80 procent somav
framfördes Försvars-kan för ambulanstransporter. Vidareanvändas att

påinträdeshinderstyrka kombination medmaktens finansiella i
potentiell konkurrens intebefintlig ellermarknaden medförde någonatt

förställning på marknadenFörsvarsmaktens dominerandekan hota
Norrbottens Anne-framhölls bl.a.ambulanshelikoptrar. Därutöver att

läns landstinganbud till Västerbottensflygbataljon, i sittattgenom
skyldig till underprissätt-sambruksvinster, gjort sigkalkylera med s.k.

ning i strid med KL.

Norrbottensbeslut bl.a.Konkurrensverket konstaterade i sitt att
varitanbudsgivning inte kan haAnnétlygbataljons syfte vid aktuell att

därefter höjamarknaden föreliminera konkurrerande företag från att
konkurrenssituation,skulle gällt vidsina priser de priserutöver som en

detförutsättning förvilket enligt Konkurrensverkets mening är atten
strider 19skall fråga underprissättningkunna motsomomvara

Annéflygbataljon arménNorrbottensDenna slutsats styrks styrsattav
förordningenochi avgiftsförordningen 1992:191reglernaav

förhindrarcivil verksamhet,1986:1111 militär medverkan i somom
ambulanstransporternapriser för de aktuellaarmén att ta ut som

inte aktuelltblev denna bakgrundöverstiger kostnader. Detarméns mot
marknaden seställning påhade dominerandeannénprövaatt om en

avsnitt och2.2 6.1.2.även

statligabeslut till pågåendeövrigt hänvisade Konkurrensverket i sittI
fredstidaoffentlig verksamhet ochutredningar underprissättningom av

försvarsändamålförändamål avseddautnyttjande för civila av resurser
hemställanföretagetsse kap. 1. Konkurrensverket avslog om

återkallelse nämnda icke-ingripandebesked.av

FörsvarsmaktenSydkustensUnderprissättning sjötransporterav -
marinkommando

marinkommandoNO Sydkustensprivat företag anmälde tillEtt 1991
MKS tillhandahöllsjötransporterMKS för underprissättning de somav

MKS inte hellerföretaget. Eftersomcivila kunder i konkurrens med
påkonkurrenterhade höjt året kunde inte privatapriset det senaste

det aktuella priset,Enligt anmälaren täcktemarknaden öka sina priser.
överstiga förlorakonkurrenterna inte kundede privata attutansom
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uppdrag, inte de fullständiga kostnaderna för Enligt MKStransporterna.
marinens framräknatpris utifrån schablonmässigt intemprisettvar

baserat på de faktiska rörliga kostnaderna påslag för den fastsamt ett
anställde befälhavarens lön. Däremot ingick inte lönekostnader för
besättningen. utgjordesDenna värnpliktiga. MKS framhöll också attav

endast åtog sig uppdrag civila kunder inom för ut-man ramen
bildningen de värnpliktiga och priset inte användesatt ettav som
konkurrensmedel.

NO konstaterade MKS åtog sig uppdrag på den konkurrensutsät-näratt
marknaden behövde MKS inte täcka alla de kostnader affärs-ta som

mässigt drivna företag har för sin verksamhet. Detta gällde bl.a.
kostnader for värnpliktiga besättningsmän och vinst. Om MKS skulle
utnyttja detta regelmässigt priser inte fullatt sättagenom som ger
kostnadstäckning kan detta få till effekt konkurrensen snedvrids ochatt
verksamhet bedrivs näringsidkare med normala kostnadstäck-som av
nings- och vinstkrav försvåras eller omintetgörs. NO påpekade därför att
prissättningen på de erbjudna tjänsterna borde ansluta till normala
marknadsmässiga principer. Samtidigt framhölls närmareatt en
undersökning vilket pris skulle rimlig kostnadstäck-motsvaraav som en
ning i de aktuella fallen skulle tämligen resurskrävande. Devara
förhållanden redovisades i ärendet kunde inte påvisas ha sådansom en
skadlig effekt från allmän synpunkt krävdes för ingripande enligtsom
den äldre konkurrenslagen 1982:729. NO fann heller inte anledning att
gå vidare i saken.

Samma privata företag enligt anmälde sedan till Konkurrensverketovan
MKS fortsatt tillämpa prissättning innebaratt verksam-att atten som

hetens kostnader inte täcktes. I anmälan framfördes således MKSatt
inte har full kostnadstäckning för de sjötransporter säljs till civilasom
kunder i Karlskronaområdet. Mot bakgrund pågående statligaav
utredningar bl.a. Försvarsmakten och agerande på konkurrensmar-om
knader fann Konkurrensverket inte anledning utreda denärmareatt
förhållanden påtalades i skrivelsen.som

Underprissättning beställningstrajik med buss och taxim.m. av -
Försvarsmakten
Garnisonen Skövde och Skaraborgs läns landstingi
Konkurrensverket yttrade sig på länsstyrelsens begäran ansökanöver en
till länsstyrelsen i Skaraborgs län från Försvarsmakten, Garnisonen i
Skövde, tillstånd bedriva beställningstrafik med buss och taxi.attom
Transporterna avsåg bl.a. för värnpliktiga i samband medresor

15-1086lS



balansiKonkurrens1995:105SOUKonkurrensverkels372 rapporter

motivtill sambrukGamisonenhänvisadeansökanhelgpennission. I som
transportverksamhet.yrkesmässigbedrivaför att

sambruksverksam-vissaförKonkurrensverketvarnadeyttrandesitt attI
förut-konceptetsstriderpåexpandera motkanheter sättett som

risk förpåtagligfannspraktiken attdet iansågVerketsättningar. att en
skullesubventionerade prisersambruk tillförinomförsäljning ramen

inomtillgodosesnormaltbehovtillgodosetillspilla ramenöver att som
förföreliggadännedskulleRiskmarknadslösningar.fungerandeför en

resursanvändnings-samhällsekonomiskkonkurrens-såvälfrån som
konkurrenter.icke-subventioneradeutslagningolyckligsynpunkt av

beställningstrafik med buss.förtillståndbeviljadeLänsstyrelsen
efterGamisonentillbakasedermerataxitillståndAnsökan togs avom

dominerandedenTaxiförbundet,Svenska ärfrånprotester som
därHallands län,iFörutomför taxiföretag.branschorganisationen man

ickeGamisonen busstransportererbjudertillstånd,beviljatstidigare av
pris debetydligt lägretill änläni Skaraborgsomfattningobetydlig ett

trafiktillståndetEftersommed.konkurrerakanbussföretagenprivata
kravbefriad frånbegränsning, är t.ex.gäller att omtrotsutan man
finns detskattepliktfordon,registrering etc.chaufförer,utbildade av

deförutomfrån transporterna,Gamisonenhindraringet att, egnasom
Gamisonenkunder.privatabeställningstrafiktransporterockså utföra

Skolskjutsar,bussföretagprivatamedsåledes t.ex.konkurrerar om
förpennissionsresorutförsSamtidigtturisttransporter.ochutflyktsresor

privataentreprenadpåutsträckningi visshelgernaundervärnpliktiga av
värnpliktigatilltillgångalltid harinteGamisonendåbussföretag

chaufförer.

hade företagetsbussföretagprivat transportvo-frånuppgiftEnligt ett
omsättningentotaladentill 25sjunkitlymomsättning procent avca

trafiktillstånd.beviljadesGamisonensedan

idrivstaxitrafikförtillståndfåttlandstingetharlänSkaraborgsI som
förinomerbjuder,sjukhusLandstingetsregi.landstingets ramen

hemtrans-vårdinrättningarolikamellan samtsambruk, persontransporter
Ädel-eftervilken,till kommunensjukbesök attavslutatefterport

konkurrerarDännedäldreomsorgen.finansierargenomförts,reformen
Denfärdtjänsttransporter.bl.a.taxiföretagprivatamedlandstinget om

därigenomblevutfördetidigaretaxiåkaren transporternaprivata som
arbetslös.
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ÖstersundsUnderprissättning företagshälsovård Gävle kommun,av -
kommun mjZ.
Previa-rikshälsan AB Previa, till stiftelse90ägs procentsom ca av en
med bl.a. fackligaoch arbetstagarorganisationer stiftare,staten som
klagade hos Konkurrensverket bl.a. förvaltningaratt

Östersundsenheter inom Gävle kommun, Gävleborgs läns landsting,
kommun och Jämtlands läns landsting avtalar med kunderexterna
utanför sin respektive ägarsfär, bl.a. privata företag, utföraattom
företagshälsovård. Enligt Previa innebar dessa avtal i vissa fall, att
tillämpade priser understeg Previas med i storleksordningen 25-35

Orsaken enligt Previa de kommunala enheternaprocent. attvar var
skatteñnansierade och kunder marginalintäkter. Därmedatt nya gav
skulle konkurrensen snedvridas.

I yttranden från berörda kommuner och landsting framkom att separat
kostnadsredovisning skulle finnas för respektive företagshälsovård. I ett
fall Jämtlands läns landsting anfördes dock det inte fannsatt en

Östersundsfullständig fördelning kostnaderna. fallI ett annatav
kommun uttalades kommunenheten skall sälja sina tjänster föratt att
täcka sina kostnader och enheten givits balansera sitt resultaträttatt att

åren.över

Vidare framkom intäkterna från kunder utgjorde mellan 2att externa
Gävle kommun och Gävleborgs22 läns landsting deprocent av
totala intäkterna för företagshälsovård i respektive fall. Bland anförda
motiv driva företagshälsovård med redovisad inriktning märktes bl.a.att
hänvisning till principen sambruk och syftet med denna skulleattom

samverka på offentliga sidan för på effektivast möjligasteatt attvara
tillvarata våra skattepengar.sätt

Konkurrensverket bedömde företagshälsovården inom berördaatt
kommuner och landsting företag i KL:s mening. Ingen devar av
kommunala enheterna bedömdes hadock dominerande ställning på
respektive marknad. Det därmed inte aktuellt prisernaprövaattvar om
utgjorde underprissättning i KL:s mening.en

4.4 Interna intrcssckonflikter vid anbudskonkurrens

Vid anbudskonkurrens offentligt driven verksamhet där denom
offentliga upphandlarensbeställarens egenregi-verksamhet deltagit som
budgivare, har det enligt Konkurrensverkets erfarenhet inte varit
ovanligt i den offentliga förvaltningenmyndighetenatt t.ex. personer
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påverkaolikaupphandlingen påför sätt ansettsävensvaratsom
haravsnittegenregi-enhet. I dettamyndighetensanbudsgivningen från
kanberoendeförhållandenför belysa deärenden medtagits atttre som

utförarrollbeställar-uppträder såväl itillknytas somenpersoner som
egenregi-verksamhet. kanDettaoffentliganbudskonkurrensvid enom

mellananbudsutvärdering och valintressekonflikter vidmedföra interna
framgå i dessaSom tordeanbudsgivare.egenregi-enheten och externa

priser intebl.a.offentliga aktörenfinns risk denfall sätteratt som
resursanvändning.faktiskmotsvarar

stadHelsingborgsUpphandling vårdtjänsterav -
inomupphandling äldreomsorgvidanmälan framfördesI att avenen

regiutförts itidigareStad kommunen,Helsingborgs egen avsom
kommunalakommunfullmäktigemedlemmarkommunen, hade samtav

ochförfrågningsunderlagetdeltagit äventjänstemän upprättatsnär
hade, enligtförhållandeanbud på de berörda tjänsterna. Dettalämnat

iosund konkurrenstill s.k. delikatessjävanmälama, lett samt en
förhållande till andra anbudsgivare.

skullei fallenskilt företag dettastöd förKonkurrensverket fann inte att
omständigheternatillkonkurrenssynpunkt. Med hänsynfrånha gynnats

konkurrensutsättningvidKonkurrensverketärendet framfördei att av
beslutsrutiner iviktigt utarbetaverksamhet detkommunal är att

någonuppstårmisstankar inteupphandlingen såanslutning till attatt om
val anbudsgivare.vidskulle otillbörligtanbudsgivare avgynnas

kommunLinköpingsUpphandling städtjänsterav -
upphandlingvidLinköpings kommunklagomål hadeEnligt ett aven

anbud, nämligenlämnamöjlighettvå aktörerstädtjänster enbart attgett
företagprivataföretag. I detoch privategenregi-enhetkommunens ett

ochstädledare i kommunenanställdföretagets ägare somen avvar
anbud.egenregi-enhetensvid framtagandetdessutomdenne deltog av

anbudstidenegenregi-enheten underframkom vidareDet att gavs
inkommitprivata företagetanbud sedan detkorrigera sittmöjlighet att

privata företageti detresulteradeAnbudstävlingenmed sitt anbud. att
anbudstävlingen.vann

medkonkurrenslagstiftningenaktuellt tillämpahär inteDet attvar
hänföras tillfall inte kundei dettaagerandetill kommunenshänsyn att

upphand-innebarbedömningKonkurrensverketsföretagarrollen. Enligt
tillmöjligheternaanbud,fick lämnaendast två aktörerdärlingen, att en

godtagbartutnyttjinteeffektivitetsfrämjande anbudskonkurrens ettats
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Konkurrensverket pekade också på förhållandet med den kommu-sätt.
nanställdes dubbla roller, innebär påtaglig risk för anbuds-attsom en
givare otillbörligt gynnas.

Upphandling med buss DalatrafikABtransporttjänsterav -
Svenska Busstrafikförbundet, branschorganisation för privata bussföre-

ifrågasatte länstrañkföretaget DalatrafiksAB opartiskhet vidtag,
företagets upphandling busstransporter linjetrañkav egna genom
anbudskonkurrens. I upphandlingen anbud bl.a. Dalatrafiksgavs av
dotterbolag, styrelsemedlemmar delvis desamma förärvars som
moderbolagetAB Dalatrafik.

Konkurrensverket framförde i sitt beslut bl.a. redovisad ordning föratt
styrelserepresentation kunde få oönskade effekter från konkurrenssyn-
punkt vid anbudstävlan och val anbudsgivare. formDenav av personge-
menskap aktualiserades i ärendet minskar garantin för objektivasom
beslut vid val anbudsgivare.av

Offentligt4.5 stöd

I det följande redovisas ärenden gäller offentlig stödgivning tillsom
organisationer, företag m.fl. påverkar marknadens konkurrensför-som
hållanden. redovisningenI har sådana fall medtagits där stöd dels utgått
direkt till enskilt företag, dels där stöd kan indirektsägas vara av mer

I dessa fall har anmälaren oftast anfört stödet förnatur. använtsatt att
subventionera priset på berörda och tjänster.varor

Stöd till kursverksamhet Länsarbetsnämnden Kopparbergs läni-
Länsarbetsnämnden i Kopparbergs län LAN Företagarnasgav
Riksorganisation FR stöd eller bidrag kronor390 000 i syfteett om

understödja utbildning småföretagare. överfördeFR medlen tillatt av
sitt helägda dotterbolag, Företagarnas Utbildnings AB FUAB. Bolaget
använde till subventionera priserna för sin kursverksamhetattpengarna
med till 50 En näringsidkare bedrev likartad kursverk-procent.upp som
samhet ansåg LAN:s bidrag ensidigt gynnade FUAB. LAN iatt angav
yttrande till Konkurrensverket avsikten med bidraget endastatt attvar
stödja förFR utbildning småföretagare, inte hur FR användeatt styraav

Därmed konkurrensfrågoma, enligt LAN, inte aktuella.pengarna. var

Offentliga aktörer i funktionen givare offentligt stöd tillär som av
näringsliv, utbildningsinsatser nonnalt inte företag i mening.KL:sm.m.,
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FUAB med 50prissänkningenansågKonkurrensverket procentatt av
berörd utbildningmarknaden förpåresultat konkurrenseninte ettvar av

Halveringenerhållits från LAN.effekt de bidragendastutan somen av
utbildningsverksamhetlikartadföretag medinnebar andrapriset attav

påKonkurrensenmed FUAB.lika villkorpriskonkurrera påinte kunde
Konkurrensverketsnedvridas.kunde därigenomberörd marknad

eller analyseratundersöktinte hadeockså på LANanmärkte att
haansågs skullevilketpå konkurrensen,bidragsgivningeneffekterna av

bidrags-LAN:sregleradebestämmelserhänsyn till degjorts med som
givning.

länKristianstadsLänsarbetsnämndentill företagStöd istartaatt -
Länsarbetsnämnden ipåuppmärksammadesKonkurrensverket att

för kunnabidrag tillstöd ellerKristianstads län lämnat atten person
invånare. Be-400på mindre caköpman ortstarta eget ensom

för den handlaretillräckligtpå knapptfolkningsunderlaget orten somvar
konkurre-svårtdärmed få detskullefanns på och denneredan attorten

fannsbetydande bidrag. Detfåttmed den köpmannen ettsomra nya
slå igen sinfickköpmannenetableradedärför risk för den redanatt

verksamhet.

förordning 1984:523har med stödLänsarbetsnämnden rätt attav
näringsverksam-mfl.bidrag till arbetslösabesluta startar egensomom

till denfår lämnasbidrag endastVillkoren innebär bl.a.het. att som
näringsverksamhet,bedrivaförutsättningarha godabedöms attatt

lönsamhettillfredsställandebedöms fåverksamheten samt geen
varaktig sysselsättning.bidragstagaren

ochhandlare påetableradfannsbakgrund det redanMot ortenatt enav
båda butikernaotillräckligt förkundunderlaget sannoliktatt var

tillfredsställandeförutsättningen förKonkurrensverketifrågasatte enom
bestämmelser.förordningensnämndalönsamhet uppfylld enligt denvar

tvingades lägganäringsidkareKonkurrensverket anförde att nerom en
bidragfått statliganäringsidkareverksamhet därförsin att en annan

underströkVerketkonkurrenssynpunkt.ifrågasättas frånkunde agerandet
prövningenkonkurrensaspekter vidbeaktafall vikteni detta att avav

bidragsgivning.offentligdenna fonn av

Uppvidinge kommuntill industriella zitvecklingstjänstetStäd -
rådandebl.a.bakgrundplanerade,Uppvidinge kommun mot av

utvecklingsbolaghelägtsysselsättningsbrist i kommunen, upprätta ettatt
olika statliga myndig-frånbidraginitialt skulle finansieras genomsom
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heter och institutioner. Bolaget skulle anställa 20 arbetslösa tjänste-ca
industriella utvecklingskonsulter näringslivetmän i kommunen.som

Kompetensen för utföra sådant arbete skulle säkras tjänste-att genom
tidigare arbetslivserfarenhet och viss kompletterandemännens ut-

bildning. Konsultema skulle placeras i olika tillverkningsföretag för att
lyfta fram gamla och utvecklingsidéer. Inledningsvis skulle inte detnya
kommunala utvecklingsbolaget debitera tillverkningsindustrin för dessa
konsulttjänster, dvs. tjänsten skulle inte innebära något ekonomiskt
risktagande för de bolag anställde den kommunala konsulten. Detsom
kommunala bolaget erhöll bidrag från kommunen, länsstyrelsen,
länsarbetsnämnden och Trygghetsrådet SAF-PTK med totalt cirka två
miljoner kronor. Kommunen och övriga bidragstagare motiverade
projektet och nollpriset med näringslivet inte skulleatt annars
upphandla de konsulttjänster det kommunala utvecklingsbolagetsom
skulle för.svara

Konkurrensverket framhöll eftersom inget bolag skulle kunnaatt annat
priskonkurrera med det planerade kommunala bolaget under angivna
förhållanden skulle det kunna innebära privata konsultbolag slogsatt ut
från marknaden. Följaktligen skulle stödet kunna påverka prisbildning,
hämma effektiviteten på marknaden och försvåra eller hindra andra
konsultbolags näringsutövning. Den redovisade stödinriktningen var
därför enligt verkets mening olämplig från konkurrenssynpunkt.

Stöd till utomhus bassängbad Stockholms stad-
Nya Vanadisbadet AB anmälde Konkurrensverket skulle granskaatt
Stockholms kommuns tillstöd de kommunalt drivna utomhusbaden.
Anmälan gällde Vanadisbadets deltagande i Sommarpassetdet s.k.att
under 1994 begränsades. Sommarpasset innebar kommu-sommaren att

erbjöd fem avgiftsfria bad till Skolungdomar.nen

Kommunens agerande intestred KL se avsnitt 4.2ävenmot om
utomhus bassängbad, Stockholms kommun. Konkurrensverket
framförde det viktigt med hänsyn konkurrensneutralatillär villkoratt
på marknaden kommunala stöd till olika aktiviteter för invånarnaatt
måste tillgängliga för alla företag under likartade förutsättningar.vara

Stöd till hotell- och restaurangverksamhet Hallsbergs kommun-

I anmälan framfördes Hallsbergs kommun subventioneradeatten
lokalkostnadema för hotellet Stinsen. Lokalerna kommunen.ägs av
Hallsbergs kommun ansåg det önskvärt med konferens- ochett
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möjlighetmedstandard ivissrepresentationshotell tätorten samtenav
kunde inteEnligt kommunengymnasieelever.förutbildningtill

standard,ochservicemotsvarandeerbjudaLoketPubkonkurrenten
konferens-behovetuppfattningenikommunen ettstyrktevilket avom

avsågkommunHallsbergs ävenrepresentationshotell i attoch tätorten.
Stinsen.subventioneraframdeles

subventionerade ochlokalkostnaderStinsensbakgrundMot att varav
ochhotell-Alléskolansfrånarbetskraftgratiserhöllföretagetatt

sänka sinanödvändigtLoket detansåg Pubkonferensutbildning att
tjänstoch halvlunchserveringenrumspriser, sägasamtstänga enupp en

lönsamheten.upprätthållaförsökaför att

kommu-denofrånkomligtprincipiKonkurrensverket det attEnligt var
på alla delarmöjlighetStinsenledde till attstödgivningennala att gavs

andraförmöjligtvadpriserlägreverksamhet ärsin änsätta somav
Konkurrensverketomnejd.medHallsbergkonferensföretag iochhotell-

detkommun,Hallsbergsolämpligtdetframförde att genomatt var
DärigenomStinsen.driftensubventioneradehyresavtalet,aktuella av

konkurrensensnedvridningtillmedverkakommunenriskerade att aven
konferensmarknaden.hotell- ochlokalapå den

kommunPajalarestaurangverksamhethotell- ochStöd till -
kommunPajalarestaurangverksamhet ihotell- ochmedföretagEtt
företaget.tillkonkurrentsubventioneradekommunenanmälde att en

verksamhetenkonkurrerandedenanmälarenenligtinnebarStödet att
snedvred dettaanmälarenEnligtlåga priser.myckethållakunde

kommun.Pajalarestaurangmarknaden ihotell- ochpåkonkurrensen

Folkethusföre-med PajalaavtalhadekommunenBakgrunden ettattvar
ägdfastighettilldispositionsrätthaskulleföreningenning avatt enom

ochför hotell-lokalerinnehöll, förutom restaurang-Dennekommunen.
lokalerSistnämndacentralorten.samlingslokaler förverksamhet, även

föreningsliv ochförstödviktigtenligt kommunenutgjorde ortensett
Folkethus-ochkommunenmellanavtaletEnligtverksan1het.kulturella

iföreningentilldriftsbidragårligtpreliminärtfastställsföreningen ett
innebarpraktikenbudget. Iantagande kommunensmedsamband av

tillunderskotttäckningdriftsstöd för ettenligt kommunen,detta, ett av
regleratsövrigtavtalet har iår. Ikronor000högst 100belopp perom

kommunenbetalasskallfastighetenförkostnadervilka somavsom
fastigl1eten.förvaltareFolkethusföreningenrespektiveägare avsom
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fastighetenstillocksåFolkethusföreningenskallEnligt avtalet attse
hand viatillfredsställande, i förstarestaurangdel fungerarochhotell-

arrendeavtal. Sedanskallvilken föreningenarrendator, med upprätta
hotell-driftföretagmedavtalockså föreningenhade1990 ettett avom

inte PajalaansågFolkethusföreningenrestaurangverksamheten.och att
restaurangverksamheten. Kommu-ochsubventionerade hotell-kommun

tilldriftsbidragenkontantaplus deför fastigheten,driftskostnadernens
till före-ersättningkommunensuttaladesFolkethusföreningen, vara

fastigheten.förvaltningenförningen av

Folkethusan-byggandetföredet tidenframkom i ärendetVidare att av
anmälaren.drevshotell i kommunen,fannsläggningen 1985 ett avsom

Enligtdriftstöd från kommunen.åren 1983-1985Hotellet fick under
frånnedläggningshotefternödsakad dettakommunen göraattvar man

bidrogsituationenden sårbaraframförde kommunenVidare attägarna.
anläggningen.denbeslutet byggatill påskynda attatt nya

Konkurrensverketberäknadeärendetuppgifter iMed stöd attav
m2 ochkronoruppgick till 157hyreskostnadarrendatoms 1994 perca

storleks-ii Pajalamarknadshyrauppskattades relevantår. Vidare vara
m2 och år.kronorordningen 200 per

ärende.i dettaenligt KLgrund för åtgärderKonkurrensverket fann inte
normalt intedetKonkurrensverketuttalade ärFrån allmän synpunkt att

såsomverksamhetkommersiellstöderkommunerönskvärt t.ex.att
möjligasigförvissarestaurangverksamhet.och Förhotell- störstaatt om

upplåtelsevidkonkurrenspåverkanoch minsta möjligakostnadstäckning
innantillämpasanbudsförfarandelokaler det viktigt ettär ettattav

intresseradeträffas. Omlokalerupplåtelselångsiktigt avtal om av
förriskenminimeraslokalernalämna anbudaktörer tillfälle attges

ilokaluthymingenbordeDärförmarknaden.snedvriden konkurrens
enligt verketsanbudsinfordran,föregåttsdetta fall öppenenav

uppfattning.

hotellverksamhet Eksjö kommunStöd tillm.m. -
snedvridaförkommunanmälde Eksjöi EksjöhotellföretagEtt att

hotellbranschen. Kommunenistödja företagkonkurrensen ettattgenom
verksamhet bedrevsStadshotellet,förbeviljade kommunal borgen vars

gällandeomförhandladesfastighet.kommunägd Dessutomi en
hyraStadshotelletsanmälaren innebarvilket enligthyresavtal, att

detpraktikeninnebär iKommunal borgensubventionerades. ytterstatt
bolagetsbetalningsansvariga förblirkommuninvånamaär som
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låneåtagande.

Stödgivningen till hotellet omfattades inte Verket påpekade iKL.av
detta fall företag kommunal borgen eller fonnatt ett som ges annan av
kommunalt stöd får konkurrensfördelar andra företag.gentemot
Kommuner bör också undvika med skattemedel stödja ekono-att
miskkommersiell verksamhet på konkurrensmarknader.

Stödhyresförlustgaranti till bostadsföretag Trelleborgs kommunm.m. -
privat företagEn drev fastighetsförvaltning ifrågasatte densom

hyresförlustgaranti Trelleborgs kommun givit till sitt bostadsföretagsom
Trelleborgshem.AB Enligt älarens uppfattning omöjliggjorde dennaanm

garanti konkurrens på lika villkor för övriga aktörer på bostadsmar-en
knaden i Trelleborg. skulle hyresnivånDetta snedvrida till fönnån för
Trelleborgshem. I anmälan anfördes också Trelleborgshems andelatt av
det totala hyresbeståndet i Trelleborg Vidare skulle41 procent.var
Trelleborgshems medelränta lånat kapital mycket låg jämförtvara
med flertal privata fastighetsägare med hyresnivåett samma som
Trelleborgshem. Sistnämnda bolag skulle också erhålla särskilda medel
från kommunen för personalutbildning.

Trelleborgs kommun. anförde kommunen har skyldighet sittatt att ta
till Trelleborgshem och hyresförlustgarantin sågsägare attansvar som

koncembidrag. Kommunen uttalade det naturligtett även att attsom var
tillföra medel vid underskott och kommunens enda intresseatt attvar

det kommunala bostadsföretagets fortlevnad. Vidare pekadegarantera
kommunen på gällande förregler hyresförlustgarantin skulleatt
utbetalas till Trelleborgshem. Reglerna innebar vid tidpunkten för
kommunens yttrande till Konkurrensverket det inte aktuelltatt attvar
betala någon hyresförlustgaranti. Ställningstagande till eventuellen
sådan begäran från Trelleborgshem kunde ske tidigast ungefär ettom
halvår.

Konkurrensverket framförde KL inte tillämplig i detta ärende.att var
Vidare konstaterade verket lagen 1947:523 kommunala åtgärderatt om
till bostadsförsörjningens främjande kommuner lämnarätt attm.m. gav
stöd till allmännyttiga bostadsföretag, för täcka hyresförluster.t.ex. att

ochI med lagen 1993:404 upphävande förstnämndaden lagenom av
1947:523 denna bort. l förarbetena till den lagenrätttogs nya
1993:404 förordades emellertid kommunerna ekono-rättatt attges
miskt stödja boendet för enskilda hushåll. En uttrycklig bestämmelse om
detta ansågs inte behövas regeringsfonnens krav på opartiskhetgenom
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verksamhet seoch saklighet och likställighetsprincipen för kommunal
antagits Riksdagen,kap. 3. betänkande l99293zBoU 19,I som av

med kommunalai korthet det får i enlighet densägs att varaanses
kompetensen och driva bostadsföretag. Enligtenligt KomL skapaatt

möjlighetutskottets uppfattning måste också kommunerna ha attanses
olika bostadsföretag.på stödja kommunalasätt

Konkurrensverket framförde i övrigt i sitt beslut de effekter kansom
på från och effektivitetssynpunktuppstå bostadsmarknaden konkurrens-

andra formerpå grund offentlig hyresförlustgaranti eller avav en
Därvid framhölls riskerna förstödgivning, förmånliga lånevillkor.t.ex.

hänsyn till bl.a.snedvridna konkurrensvillkor på marknaden med att
hyresnivån utsträckning bestäms utifråni det totala hyresbeståndet i stor

pekade avslutningsvis på deallmännyttans kostnader. Konkurrensverket
allmännyttigamotstridiga intressen fanns i detta fall, dels deattsom

bostadsförsöijningen,bostadsföretagen i regel har socialt förett ansvar
bostadsföretag riskerardels kommunen subventioneraatt att egnagenom

snedvrida konkurrensen. Sistnämnda kan på sikt bidra tillatt en
ineffektiv företagsstruktur och höga bostadskostnader se avsnittäven
6.1.4.

Stödaktieägartillskott till bostadsföretag Jönköpings kommun-
Fastighetsägareföreningen ifrågasatte i anmälan detRegionenFörsta en
aktieägartillskott Jönköpings kommun ställtkommunfullmäktige isom

till sina åtta helägda bostadsföretag allmännyttan. Avut ett av
och miljoneranmälan framkom det berörda företaget erhöll 7,8 10att

kronor för skulle bliför år respektive och beloppet 19941992 1993 att
miljoner kronor. Som för redovisade aktieägartillskott bifogade20 stöd

föreningen från Jönköpingstill sin anmälan Sammanträdesprotokoll
kommunfullmäktige från berörda kommunföretagetoch skrivelse det om
äskande bakgrunden begärde Fastighetsägarföre-medel. Mot denav

beslutadeningen Konkurrensverket granskade det fullmäktigeatt om av
aktietillskottet förenligt med Om beslutet inte stred KLKL.är mot
yrkade föreningen Konkurrensverket sin på beviljadeatt gav syn
tillskott skattemedel.av

fall.Konkurrensverket konstaterade inte tillämplig i dettaKLatt var
Vidare hänvisade Konkurrensverket till behandlat likartadeatt man
frågeställningar i tidigare beslut Med hänsyn till Under-se ovan.ett
prissättningsutredningens pågående arbete överlämnade verket sitt beslut
i ärendet till utredningen.
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Stödförmånliga lånevillkor till kommunägt bolag Eskilstuna kommun-
skrivelseI till Konkurrensverket klagomålriktades Eskilstunamoten

kommuns långivning. Kommunfullmäktige hade beslutat kommun-att
styrelsen fick förse sitt bolag Eskilstuna Jemmanufaktur AB EJAB

lånmed på högst miljoner kronor.100 Beloppet avsågs de förstaett att
åren utbetalas etappvis med mindre belopp. Vidare hade kommunstyrel-

beslutat utreda frågan s.k. intembank i kommunen. Dennaattsen om
skulle samordna likviditetshanteringen och betalningsströmmarna för
kommunen och dess bolag. Vidare avsågs intembanken skulleatt svara
för upplåningen till de kommunala bolagen.

framkomI ärendet huvudsakliga verksamhetEJAB:s ochägaatt attvar
förvalta industri- och kontorsfastigheter och kommunensatt vara
näringslivsorgan. Bolaget sålde tjänster inom området fastig-även
hetsskötsel. Vidare hade EJAB fastighetsbestånd och i delett partvar en
kommanditbolag. Enligt marknadsledande på området förEJAB var man
förvaltning industrifastigheter. På denna delm arknad kommuneniav var
marknadsandelen ungefär 50 ärendet aktualiserades ocksåIprocent. om
EJAB:s verksamhet i strid med KomL förbud drivamot attvar
spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen.
Konkurrensverket framförde i sitt förhållandetbeslut det EJABatt att
agerade på konkurrensmarknader uppgift för förvaltningsdom stolvar en

Beträffande ifrågasatt beteende med kommunens selektivapröva.att
utlåning till konstateradeEJAB verket utlåningen inte kundeatt anses

konkurrensbegränsande beteende i Utlåningen föllKL:s mening.ettvara
dänned utanför lagens tillämpningsområde.

Med hänsyn till omständigheterna i ärendet pekade Konkurrensverket
på den bristande konkurrensneutralitet följer offentligaattsom av
aktörer, kommunala bolag, konkurrensm arknader. Därvidt.ex. agerar
framhölls de förutsättningarnaolika för finansiera verksamhetatt som
drivs i offentlig respektive privat regi. förhållandet kommunenDet att
garanterade kapitalförsörjningEJAB:s innebar, förutom hadeEJABatt

mindre ekonomiskt risktagande sina konkurrenter, för-ett än även
månligare lånevillkor sistnämnda. olika fmansieringsförut-Deän
sättningama kunde därför enligt verkets mening negativt påverka
företagsstruktur och effektivitet på berörda marknader i kommunen.

Stöd till tolkverksamhet statlig Statens Invandrarverki regi -
privat företagEtt drev tolkverksamhet klagade på Statens Invand-som

rarverkRegion Syds beslut inrätta kompetenscenter för bl.a.att ett
förmedling tolkar. Eftersom verksamheten enligt anmälaren skulleav
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detifrågasattesmedel,statligasubventioneraskomma att omav
stred KL.verksamheten inte mot

InvandrarverkRegionStatenskunde konstateraKonkurrensverket att
inrättabeslutadeföretagarrollagerade iSyd inte ettattnär manen

således inteomfattadesagerandeIfrågasattkompetenscenteri regi.egen
medkonkurrerakommaskulleverksamhetenDå den aktuellaKL. attav

påsärskilda kravställerverket dettaframhöllföretag,andra att
betonadeviktigt,såledeskonkurrenssynpunkt. Detfrånverksamheten är

hållsvid kompetenscentretverksamhetenKonkurrensverket, bl.a.att
från övrigåtskildklartredovisningsmässigtochorganisatoriskt

aktuellapriserna påochSydRegionverksamhet bedrivs attavsom
resursanvändning.faktiskkostnaderna föråterspeglartjänster

landstinglänsvuxentandvård JönköpingsSubventionering av -
påkonkurrensenanmäldeläni JönköpingsPrivattandläkarföreningen att

snedvridsvuxentandvårdallmänmarknaden för att vuxen-genom
folktandvårdenlandstingJönköpings länstandvård utförssom av

anmälanbakgrund till dennalandstingsskatt. En ärsubventioneras med
nomialfalletlandstingsskatt, imedfinansierasbamtandvård, heltatt som

vuxentandvård.medfolktandvården integreratlandstingenbedrivs av
bidrag seoch statligapatientavgiftemavård finansierasSistnämnda av

landsting.länsVästernorrlandsfolktandvården ochavsnitt 4.2även om

folktandvårdensskattesubventioneringframhöllKonkurrensverket att av
allmänna folktandvårdenförvuxentandvård kan möjliggöra ta utatt

innebärapraktiken kundeitandvårdavgifter för denna ensom
dockpriser reglerasVuxentandvårdensunderprissättning i mening.KL:s

underprissättning bleveventuellochstatlig tandvårdstaxa enengenom
grundläggandeframhöllKonkurrensverketinte aktuell attpröva.att en
tandvårdsmar-villkorkonkurrensneutralauppnåförutsättning för att

redovisningsmässigtverksamheterfolktandvårdens olikaknaden ärär att
folktandvården börbetyderorganisatoriskt klart åtskilda. Detoch att

bamtand-respektiveförkostnadernade faktiskasärredovisabl.a. vuxen-
för bamtand-avseddaskattemedelundvikasDärigenom kan detvård. att

vuxentandvården.förkostnadernasubventioneraförvården används att

kommuntandteknikerverksamhet GöteborgsSubventionering av -
sambandagerande iGöteborgs kommunsframfördesKlagomål över

privatverksamhet tilltandtekniskasinöverlätmed kommunenatt en
tandteknikerverksamhetenöverlåtelseHuvudavtaletentreprenör. avom

ochtillgångar, rättigheteregendom, dvs.verksamhetensinnebar bl.a. att
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förpliktelser, såldes för krona. Avtalet innehöll andra förmånerävenen
för köparen såsom kommunens lokal fick disponeras hyresfritt underatt
två frånår överlåtelsen verksamheten för därefter halvaatt motsvaraav
marknadshyran under de två påföljande åren. Kommunen förband sig
dessutom köpa tandteknikertjänster för årligt förutbestämt fastatt ett
belopp under avtalsperioden.

I rollen upphandlare tandtekniska tjänster Göteborgssom av var
kommun inte företag i KL:s mening och omfattades därför inte av
lagens tillämpningsområde. Vid uthyrning lokaler kunde kommunenav

företag enligt KL. Därmed skulle lokaluthymingen ocht.ex.anses var
ifrågasatt underprissättning kunna enligt KL. Den avsiktprövats som
skall förknippas med sådant agerande och prövning enligt kundeKL
emellertid inte uppfyllt i detta fall, dvs. de subventioneradeanses vara
hyresprisema inte i strid med KL.var

Konkurrensverket konstaterade vidare Göteborgs kommun hade såltatt
sin tandtekniska verksamhet till speciellt företag andraut ett utan att

presumtiva köpare fick reell möjlighet lägga konkurrerande anbud.att
Därigenom skapades inte bästa garanti för kommunen erhöll det föratt
kommuninvånama förmånligaste köperbjudandet. Dessutom kom
kommunen köparen ekonomiska fördelar vid köp tjänsteratt storage av
från företaget. Detta kunde inte med önskvärdaöverensstämmaanses
principer tillvaratagande och utnyttjande konkurrens för attom av
erhålla fönnånliga inköpsvillkor. Förfarandet kunde också försvåra för
andra företag effektivt konkurrera på denna marknad.att

Städ till och subventionering tandvårdsfäretag Kronobergs länsav -
landsting
Kronobergs läns Privattandläkarförening framförde till Konkurrensverket

Kronobergs läns landsting bildat antal privata ekonomiskaatt ett
föreningar landstingets folktandvårdskliniker. villkorEtt för bliattav
medlem i föreningen ifråga anställd i föreningen.attvar personen var
Landstinget har samtidigt bildat aktiebolag, till 30ägsett procentsom

landstinget. Resterande andel 70 procent föreningarna.ägsav av
Avsikten föreningarna skall driva tandvård självständigaär att som
enheter och förfoga resultatet verksamheten. Enligt Privattand-över av
läkarföreningen hade landstinget givit betydande bidrag till aktiebolaget

sedan fördelat dessa till de ekonomiska föreningarna. Bidragensom
utgjordes hyressubventioner, fömiånliga leasingavtal för utrustning,av
garanti för ökade pensionskostnader, strukturbidrag Detta skullem.m.
enligt Privattandläkarföreningen givit resultat privattandläkamaattsom
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subventioneras med 40kostnadermåste konkurrera med företag, vars
och stödensubventionemauppgifternaSom stöd förprocent. om

aktiebolag och delandstingetsavtalet mellanbifogades till anmälan
begärde Privattand-bakgrunddennaekonomiska föreningarna. Mot

konkurrensförhållan-Konkurrensverket granskadeläkarföreningen att
rörde sigi fall intetandvård och det dettadena inom länets omom

sida.underprissättning från landstingets

landstingsägdaoch detframförde landstingetKonkurrensverket att
enligt dvs. lagenroll inte företag KL,bolaget i stödgivande varvaren

subventioneringenstödgivning, nämligentillämplig. Vid forminte en av
utrustning, bolaget företaglokaler ochpriset för uthyrning varavav

vid prövningavsiktskriteriethär kundeenligt KL att avmen anses
sub-Därmed deuppfyllt.underprissättning enligt inteKL varvar

till Under-Med hänsynpriserna inte i strid med KL.ventionerade
Konkurrensverket ingapågående arbete vidtogprissättningsutredningens

åtgärder i ärendet.

Övrigt4.6

konkurrensproble-speciellavsnitt har ärenden medtagits medI detta en
näringsverk-driverSamhallkoncemenmatik, den statsägdat.ex. som

troligenfall medtagits därpå konkurrensmarknader. Vidare harsamhet
offentligmarknadsföringochskattesubventionerad information avomen

redovisasVidarekonkurrensfördelar.verksamhet kan ha givit denna ett
resulterade i s.k. avbrutenfall i praktikenoffentlig upphandling somav

Landstinget Dalarna.och ärendetanbudstävling se avsnitt 4.2även om
anbudstäv-egenregi-enhet, vidoffentligFallet illustrerar ävenatt om en

anbudspriset viddet lägstalan den verksamheten, inte lämnarom egna
anbudstäv-ändå vinnaden kvaliteten kan egenregi-enhetengivna

påi lagstiftningennuvarande bristerlingen. bidragande orsakEn är
upphandlingsområdet kap.se 5.

Statligt stöd och Samhallkoncemenunderprissättning -
rehabiliterauppgift bl.a.Samhall, har tillägs attstaten,som av

funktionshinderarbetsskadade för med bl.a.och underlätta attpersoner
fåttKonkurrensverket harfå arbete på den öppna arbetsmarknaden. ett

Samhallkoncemen.inom10-tal anmälningar klagomål företageller mot
Samhallföretaganmälningari dessaEn ärnämnare attgemensam

konkurrensskattemedel iför underprissâttning med stödanklagas av
produktområdensådanaFöretag. Klagomålen gäller bl.a.med privata
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och marknader utmärks relativt hård konkurrens, städverk-som t.ex.av
samhet tre ärenden. I fall gällde klagomålet låga priser påett
Säkerhetsskåp för vapenförvaring där Samhallföretag blivit mark-ett
nadsledande.

I de flesta ärenden gällt Samhallföretag har företaget inte haftsom
dominerande ställning relevant marknad, dvs. ifrågasatt under-

Ävenprissättning har inte varit i strid med KL. KL skulle varitom
tillämplig torde det mycket svårt påvisa underprissättning i KL:sattvara
mening. Det kanske viktigaste skälet vid prövningär under-att av
prissättning enligt KL torde den avsikt skall knytas till sådansom
prissättning svårligen kunna visas. Ett skäl det i ärenden harärannat att
framkommit Samhallföretag inte har haftatt särskild kostnads-en
redovisning för viss konkurrensutsatt verksamhet, vilket det svårtgören

hänföra de faktiska kostnadernaatt till specifikt produktområde. Iett
stället tillämpar Samhall fonn referensprissystem, skallen av som

marknadsprissättning.motsvara en

Det bör också framhållas till Samhallkoncemen har knutits detatt s.k.
Kontaktrådet Samhall Näringslivet, består förrepresentantersom av- -
Samhall industrins och handelns branschorganisationer.samt En uppgift
för Kontaktrådet vid behovär undersöka Samhallföretagsatt närmare ett
prissättning se avsnitt 6.1.4.även

Avbruten upphandling vårdtjänster Bohuslandslingetav -
Ett privat vårdföretag riktade kritik Lysekils hälso- och sjukvårds-mot
nämnd Nämnden inom Bohuslandstinget. Kritiken avsåg Nämndens -
i detta fall den kommunala beställarens beslut betydligtatt anta ett-
högre bud ca 50 procent, lämnats den kirurgkliniken vidsom av egna
Uddevalla sjukhus, framför det privata företagets anbud. Anbuden från
de två anbudsgivama bedömdes landstinget likvärdiga medav vara
hänsyn till vårdkvalitet.

Konkurrensverket konstaterade bl.a. Bohuslandstingets inriktningatt mot
den verksamhetenutsätta föratt konkurrens positivt,egna attvar men

det i detta fall saknades klar konkurrensstrategi. Ansvarig beställareen
klargjorde inte i förväg hur anbuden skulle komma utvärderas, vilketatt

till klagandens nackdel. Därför saknades också förutsättningar förvar
klaganden få sitt anbud värderat efter entydiga och förvägatt i kända
kriterier. Förutsättningarna, bl.a. krav på lokalens utformning, för
anbudståvlingen kom också ändras vid beslutet val anbuds-att om av
givare. Konkurrensverket konstaterade det inte finns lagregler i dettaatt
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fåmöjligt för privat vårdgivarefall i praktiken det rättgör att motsom
otillbörligt vidkommunal egenregi-enhet denna enhet gynnas enomen

anbudstävlan.

landstingsanställda husläkareSkattesubventionerad information om -
Landstinget Gävleborg

för sjukvården ansvarig för införandetLandstingen huvudmanvar som
respektive Gävleborgs län klagade privatahusläkarsystemet i län. Iav

infördeGävleborgs tillvägagångssättläkare på Landstinget när man
på bl.a.uppmärksammande verkethusläkarsystemet. Därvid man

etableringinformationlandstingets nedlagda kostnader för om av egna
inom landstingethusläkare. Således gick de enskilda hälsocentralema

husläkarna. För dennamed information till invånarna deut om egna
förvalt-föreslog på central nivå deinformation landstinget att egna

från de statliganingamasjukvårdsdistrikten skulle beviljas tilläggsanslag
samtligabl.a.medel särskilt avsedda för information omsom var

medel skulle för hälsocentra-blivande husläkare. Fördelningen dessaav
de privatainvånare i varje distrikt medanlema beroende antaletvara av

skulle erhålla fast engångsersättning.husläkama en

fåttKonkurrensverket haLandstingets blivande husläkare bedömdes av
husläkare den redovisa-konkurrensfördel jämfört med privata genomen

infonnationsaktiviteter kringfor fördelning förde metoden anslagav
Konkurrensverket kunde landstingethusläkarsystemets införande. Enligt

företagfunktion införare husläkarsystemet intei sin anses varaavsom
tillämpningsom-mening och omfattades dänned inte lagensi KL:s av

offentliga och privataråde. få konkurrensneutralitet mellanFör att
landstinget tillämpa-Konkurrensverket viktenhusläkare betonade attav

offentliganställdas ochberäkna ersättningen förde lika grunder för att
husläkarsystemet.informationskostnader inom förprivata läkares ramen

marknaden förSkattesubventionerad information på återvinningm.m.
Sveriges Exportrådutländsk mervärdesskattav -

ochnäringsministemlikalydande skrivelse till Konkurrensverket,I
Exportrådverksamhet Sverigesskatteministem påtalades denatt som

konkurrensbegränsning.driver under innebärMoms Returnamnet en
rubriceradekonkurrensfördel påDärvid framhölls rådet haratt en

erhålls för rådetsstatliga anslagmarknad kunna utnyttjaatt somgenom
sinframhölls rådet videxportfrämjande verksamhet. Vidare att

intemervärdesskattverksamhet på marknaden för återvinning av
Exportrådet för intebehövde några affärsrisker. svaradeDessata som

måste ha. Enbehövde ha den bankgaranti de privata företagensom
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Exportrådet kundekonkurrensfördel enligt anmälan attvarannan
marknadsföringsinsatser.utnyttja statliga anslag för omfattande

statligaExportrådet bildades och näringslivet. Det1972 statenav
till Exportrådet budgetåret 199394 miljoneranslaget för 200var ca

abonnemangsavgifterkronor. Exportrådets företagsintäkter inklusive var
gjordesbudgetår storleksordning. början på 1990-taletdetta i Isamma

verksamheten SOUden exportfrämjanderoll iöversyn statensaven
anförde regeringen bl.a. selektiva1991:3. I proposition 199192:l08 att

till näringslivet till områden där detåtgärder stöd för bör begränsas
statliga insatser.finns tydliga samhällsekonomiska motiv för

framkom svenskaAv Konkurrensverkets undersökning i ärendet det att
företagföretag betalar miljarder kronor i utländsk Ett 50-tal4-5 moms.

få tillbaka till svenska företag. Exportrådets enhetarbetar med att moms
påbland de fyra betydelsefulla aktörernaMoms Retur mestvar

marknadsfö-marknaden. övrigt framkom uppgifter intensivI attom en
uppmärksamhet intering verksamheten vid Moms Retur gettav en som

torde stå i proportion verksamhetens omfattning.till

ärendet framkom uppgifter talade för ExportrådetI inga att varsom
bedömdesdominerande på relevant marknad. heller i övrigt MomsInte

verksamhet Konkurrensverket pekadeReturs i strid med KL.vara
allmänt på bl.a. den kostnadsredovisning krävs för undvikaattsom
korssubventionering företag driver både anslagsfinansierad ochnär
konkurrensutsatt verksamhet.

Erfarenheter5 ärendenKonkurrensverketsav

Inledning

områden ärendenDe och branscher berörs Konkurrensverketssom av
ifrågasatta och statligaunderprissättning kommunala aktörerom av

ochmyndigheter, skattesubventionering konkurrensutsatt verksamhetav
offentligt stöd följande: bostadsmarknaden inklusive fastighetsför-är
valtning, brandredskap dagskassehantering, friskvårdinklusive service,
främst företagshälsovård,och workoutverksamhet, gaturen-gym
hållning, konsulttjänster,hotell, viss laboratorieverksamhet, vissa
lokaluthyming, måltidsverksamhet,och kartritningstjänster,mät-
primärvård, tandvård,Sjukvårdsartiklar, sophämtning, städning,
tolktjänster, båt, taxi, tvätteriverksamhet,buss, helikopter,transporter
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Erfarenhetertjänster på mervärdesskatteområdet och äldreomsorg. av
handläggningen klagomålen följande.ärav

aktualiseradekan oftast inte användas för ingripaKL motatt
konkurrensproblem.

kostnadsredovisning tillOffentliga aktörer har ofta inte sinanpassat
konkurrenssituation.vad krävs isom en

förutsättningari vissa avseenden oklart vilka regler ellerDet är som
företag, delsgäller offentliga aktörer dels konkurrerar med andranär

stöd till enskilda företag.ger
har ibland utmärktsInförande konkurrens i offentlig sektorav av

kunskaper konkurrenslösningar.otillräckliga förberedelser och om
omfattningenAntalet anmälningar sannolikt få jämfört medär av

och konkurrenskonkurrensproblemet med skattesubventioner rörsom
offentliga aktörer.

Tillämpning KLav
konkur-viktigt skäl varför inte varit tillämplig på de aktuellaEtt KL

ifrågasätta eller agerande interensproblemen myndigheters beslutär att
huvudförutsättning förvarit led i företagarroll, vilket ärett atten en

stödgivning till enskildatillämpa gäller vid myndighetsKL. Det t.ex.
företag i mening iföretag. Normalt inte heller myndigheter KL:sär

tillhandahållsfunktionen upphandlare och tjänstersom av varor som
företagarroll.invånarna och där upphandlingen inte igörs en

omständighet situationenHär bör också framhållas närrören som
bolagstatliga myndigheter, kommuner och landsting och deras

egenregi-konkurrensutsätter verksamhet anbudstävlan däregen genom
anbudstävlan vanligenheten deltar med anbud. Denna ärtypeget enav
egenregi-enhetensförvalt-konkurrenslösning i offentlig sektor. Om

kostnader kanningens anbudspris internpris inte täcker verksamhetens
falla utanförifrågasatt underprissättning i detta fall KL:sansesen

juridiskatillämpningsområde. skäl förvaltningen tillhörEtt är att samma
upphandlingen ochden offentliga aktören förperson som som svarar

hänsynvalet anbudsgivare. Egenregi-enhetens anbud kan medgör av
härtill likställt med interna inköpsvillkor se avsnitt 2.4.närmast anses

också förknippas med lagenEtt i princip likartat problem kan om
omfattaroffentlig upphandling LOU. lag köp1992:1528, Denna

myndighetens köp frånmellan två juridiska Således kanpersoner.
LOUinte omfattas ochegenregi-enhet efter anbudstävlan anses aven
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köpet skulle dämied inte kunna enligt denna lag. Kommunaltprövas
frånköp förvaltning nämligen ekonomisk transaktion inomäregen en

juridiska vilket inte kan upphandling isamma person, anses vara en
LOU:s mening. Därför har företag efter kommunal anbudstävlansom en
förfördelats förhållandei till kommunenslandstingets förvaltningegen
små eller egentligen inga möjligheter få rättelse med stöd LOU.att av
Med hänsyn till detta har arbetsgrupp inom regeringskanslieten
föreslagit tillägg iLOU Ds 1994:83. Förslaget innebärett att om en
offentlig förvaltning vinner anbudstävlan den verksamheten,en om egna

inte lämnat det förmånligaste budet, skall berört besluttrots att man
kunna utifrån LOU:s affärsmässigtregler agerande vid bl.a.prövas om
val anbudsgivare. förfarande offentlig aktörDetta innebär iav av
praktiken avbruten upphandlinganbudstävling. Sådant förfarande kan
heller inte enligt lagen otillbörligt upphandlingsbeteende seprövas om
bilaga 2. Konkurrensverket har i remissyttrande förslagetöverett
framfört det angeläget från konkurrenssynpunkt förslagetäratt att
genomförs.

När KL har varit tillämplig vid ifrågasatt underprissättning det tvåär
skäl i de flesta fall bidragit till Konkurrensverket bedömtatt attsom
prissättningen inte varit i strid med första skäletKL. Det denär att
offentliga aktören inte varit dominerande på relevant marknad. Ifrågasatt
underprissättning har således fallit utanför förbud. skäletKL:s Det andra

syftet slå konkurrenter prisreduktion inte harär att att ut genom en
kunnat beläggas. har förekomstenHär kommersiellt vinstmotivettav en
central roll. Oftast det också svårt sådantkoppla vinstmotiv tillär att ett

offentliga aktörer underprissätter sin verksamhet avsnitt ochse 4.2att
6.1.2.

dessaUtöver skäl bör framhållas redovisningssystemen i offentligatt
sektor ofta inte har till vad krävs i konkurrenssitua-anpassats som en
tion. Därför har det varit resurskrävande och svårtmycket klarläggaatt
sambandet mellan verksamhetens kostnader och tillämpat pris, vilket
kan hinder för tillfredsställande slutföra prövning enligtett attvara en
KL offentliga aktörers ifrågasätta underprissättning.av

Ej anpassad kostnadsredovisning
Redovisningssystemen offentligi sektor har ofta inte förändrats i takt
med utvecklingen konkurrens i offentlig sektor. har inneburitDetmot

den offentliga aktören inte till fullo kunnat visa kostnaderna föratt
verksamheten. Kunskap dessa kostnader får bland desägasom vara
viktigaste förutsättningarna vid priskalkylering offentligi sektor, inte
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ocksåinnebäroch anbudskonkurrens. Detvid upphandlingminst att
börredovisningssystemenändringoch eventuell ettöversyn varaav

offentligkonkurrensutsättningvid förberedelserväsentligt inslag avav
verksamhet.

drivsolika verksamhetervanligtoffentlig sektor detInom är att
dessaeller flerabolag.förvaltning eller Enintegrerat inom avsamma

for s.k.då påtagligRiskenkonkurrensutsatt.verksamheter kan ärvara
konkurrensutsattochicke konkurrensutsattkorssubventionering mellan

organisatoriskt klartverksamhet intesistnämndaverksamhet ärom
kostnads-haroch heller intefrån verksamhetåtskild övrig egenen

verksamhet kan i sinkonkurrensutsattredovisning. Subventionering av
verksamhetensinte täckerprissättningupphov tilltur somenge

ärendehantering ochKonkurrensverketsErfarenheternakostnader. av
ocksåverksamheteroffentligasärskilda undersökningarverkets är attav

verksamhet.särredovisat konkurrensutsattaktörer ofta inte haroffentliga

ellerinte har analyseratkommunala aktörer oftaframhållasHär kan att
central admini-förkostnaderindirekta kostnader,bestämt hur t.ex.

för-på olikaskall fördelaspå rimligtstration och lokaler, sättett
kostnader kanverksamheter.valtningarenheter och Dessa utgöra

viss verksam-förde totala kostnaderna30uppemot procent enav
ocksåerfarenheter förekommerKonkurrensverketshettjänst. Enligt att

utvecklat sinharinte hellermyndigheter nämnda avseendestatliga i
Kommunal kostnads-Konkurrensverketskostnadsredovisning. I rapport

utförarmiljö,ochi beställar-konkurrensinriktade åtgärderredovisning -
beträffandebehöver vidtasförbättringarutvecklas vilkanärmare som

konkurrens-från bl.a.kostnadsredovisningoch landstingskommuners
synpunkt.

utvecklad kostnads-mening detKonkurrensverketsEnligt är en
normaltverksamhetoffentligi kombination medredovisning, att
främstadekanskeskattemedel kap. 6,se utgörgaranteras somav

vid konkur-prissättningoffentliga aktörersskälen till klagomålen mot
intedet hellernärvarande finnsprivata företag. Förmed enrens

snedvrids medintedenna konkurrenstillfredsställande garanti för att
redovisningsområdet i offentligFörhållanden påskattemedel.stöd av

konkurrens kaninförandepåtaglig riskkan medförasektor att aven
effektivaremedel förförmål i sig i ställettendera bli ettatt ett

tillgängligautnyttjande resurser.av
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Oklara regler och förutsättningar
Det i vissa avseenden oklart vilka regler och förutsättningarär som
gäller för offentliga aktörer dessa på konkurrensmarknader.när agerar

iEn sammanhanget väsentlig oklarhet vilka undantag gäller frånär som
KomL:s förbud driva spekulativ verksamhet se kap. 3. Demot att
prejudicerande rättsfallen förhållandevis få och det finnsär även
motstridiga dom stolsbeslut. Nuvarande överklaganderegler innebär också

det finns små möjligheter för privata företag få rättelse medatt stödatt
KomL kommunal förvaltning eller kommunalt bolagettav om en

etablerar sig i bransch, börjar utföra måltids-, städ- ellert.ex.en
tvätteriverksamhet på den öppna marknaden såsom framgår deav
redovisade klagomålen till Konkurrensverket.

närliggandeEtt konkurrensproblem och oklarhet i KomL:s regelverken
gäller kommunernas och landstingens möjlighet utföra tjänsteratt
varandra, vilket i förekommande fall normalt skall, med hänsyn till
LOU:s tillämpningsområde, föregås anbudstävlan. Enligt KomLav en
gäller undantag från lokaliseringsprincipen kommunen ellerom
landstinget har tillfällig överskottskapacitet. För närvarande undersöker

arbetsgrupp inom regeringskansliet förutsättningarna för kommuneren
och landsting i vissa fall få utföra s.k. uppdragsverksamhetatt extern
och därmed undantas från bl.a. lokaliseringsprincipen se kap.

Ett väsentligt konkurrensproblem också offentlig stödgivning tillär
enskilda företag. Den får stödet får konkurrensfördel och detsom en
gäller alltid stödets positiva effekter på sysselsättningvägaatt mot
negativa effekter på konkurrensen på berörd marknad. berörda statligaI
förordningar dock i princip ingen vägledning hur stöd skall utgå förges

konkurrensintresset skall kunna beaktas tillsammansatt med andra mål
med stödet se avsnitt 6.2.3. KomL har relativt klara regler för
stödgivning, reglerna innebär företag inte kommun-att ett ärmen som
medlem inte får överklaga kommunalt beslut stöd till företagetsett om
konkurrent och dänned få rättelse se avsnitt 3.2.

Ibland har, framgår klagomål till Konkurrensverket, offentligsom av
verksamhet privatiserats samtidigt relativt omfattande stöd givits tillsom
denna verksamhet. Stödet har givits direkta bidrag, nedsättningsom av
hyror, fönnånliga villkor för uthyrning nödvändig utrustningav m.m.
Sådana fall stödgivning har såvitt Konkurrensverket känner till inteav

domstol enligt KomLzs bestämmelser.prövats Om berörd stödgivningav
skall likställas med stöd till enskilda näringsidkare enligt Kon1L:s
bestämmelser kan heller inte med säkerhet.sägas
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landstingkommuner ochbakgrund till bestämmelserEn KomL:s attom
förskalli princip inte får stöd till näringslivet är statenatt svarage

antal centralauppgift. Sverige det också utformatsdenna I har ett stort
näringslivet inomstimulera bl.a.och regionala stödprogram i syfte att

ochsysselsättningspolitiska mål.olika områden, främst utifrån Former
specificeras sedan iför fastlagda i lagar ochregler stödgivning är

regleringsbrev istödförordningar och författningar, iandra samt
organisationer förinstruktioner för myndigheter eller andra som svarar

Offentligt tillstödstödgivningen. KonkurrensverketsAv rapport
och desom i mittennäringslivet, tillställts regeringen 1994,av av

statligaframgårärenden redovisas i föreliggande attrapport,som
viss stödgivningkunskap vilken effektmyndigheter inte alltid har enom

kan få på marknadens konkurrensförhållanden.

stödgivning gäller,följa offentligKonkurrenssnedvridningar kan avsom
Exempelvisindirekta stöd.förutom direkta stöd till företag, även

kommunala aktörerframkommer det Konkurrensverkets ärenden attav
frånhar uppdrag denpå konkurrensm arknad samtidigtuppträdersom en

upphand-föregåttseller landstinget dettakommunen utan att av enegna
konkurrens fårling skyddanbudskonkurrens. Detta mot somsesgenom

från förvaltningenklar fördel, särskilt direktköp dendessanär egnaen
verksamhetens intäkter.täcker väsentlig del den totalaen av

ellerockså kommunenKonkurrensverkets ärenden framkommerAv att
utförabolaglandstinget ibland har tecknat kontrakt med atteget enom

tidsperiod.relativt långkommunen eller landstinget förviss tjänst en
förlängningsklausulerinnehåller också ibland s.k.Dessa avtal som

oändligaförlängas i detinnebär sådana avtal i princip kanatt om
enligtavtalet. finnsnågon inte Detavtalspartema sägerav upp

förlängnings-denna fonnKonkurrensverkets mening skäl att anta att av
flertalförlänga sådana avtalklausuler vanligt förekommande. Attär ett

konkurrensen påutnyttjagånger motverkar syftet med LOU, dvs. att
dock oklartinköpsvillkor.marknaden för erhålla fönnånliga Det äratt

LOU sådana fall.vad gäller enligt isom

ellerstödgivning kommunerockså fråga indirektDet närär om
kommunal borgenförmånliga lån inklusivelandsting jämförelsevisger

framgår också formfall i avsnitt 4.6till sina bolag. redovisadeAv en
föranslår medelindirekt innebär myndigheterstödgivning attsomav

kan hakonkurrensutsatt verksamhetmarknadsföring somav egen
klar konkurrensfördel.inneburit i sammanhangeten
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Otillräckliga förberedelser och kunskaper konkurrenslösningarom
Införandet konkurrens i offentlig sektor har ibland utmärktsav av
otillräckliga förberedelser. Syftet med konkurrenslösningar och vilka
förutsättningar skall uppfyllda för privata företag skall fåattsom vara
utföra verksamhet kommunen fastställtseller landstinget har intet.ex.
i förväg. framgårDetta bLa. fallet med Landstinget Dalarnaav
respektive Bohuslandstinget och anbudskonkurrens egenregi-om
verksamhetvårdtjänster avsnitt Sistnämnda fallse 4.2 respektive 4.6.
visar också förhållandeanbudsgivare i till egenregi-ävenatt externom
enhet skulle lämnat det förmånligaste kvalitets-anbudet pris- och
mässigt har den anbudsgivaren i princip inte någon möjlighetexterna

med stöd lagstiftningen på upphandlingsområdet fåatt rätt motav
kommunen eller landstinget egenregi-enheten skulle tillutsesom
vinnare.

utanI andra fall kan, verksamheter ha privatiserasnämnssom ovan,
inslag konkurrens samtidigt relativt omfattande subventioner ochav som
bidrag givits till den privatiserade verksamheten se avsnitt 4.4t.ex. om
tandvård och fallen Göteborgs läns landsting och Kronobergsrörsom
läns landsting. klagomål handlar grunden berördaDessa i attom
företag inte kan konkurrera lika villkor med denattanser man
privatiserade verksamheten under rådande förutsättningar. sådana fallI
kan knappast inte tala konkurrenslösningar. Redovisat beteendeman om
kan bli dyr lösning för invånamaskattebetalama jämfört meden en
konkurrensutsättning verksamheten.av

I andra ärenden blir i stället frågan vad myndigheten vill uppnå med att
konkurrera med verksamhet på marknaden. fallet med Försvars-Iegen
makten och beställningstrafik avsnitt tycks det främstamed buss 4.5
syftet öka intäkterna i verksamheten. utnyttja konkurrensAttattvara

medel effektivisera verksamhet har inte i dettaett nämntsattsom egen
fall. Det gäller också i princip fall där kommunala aktörer börjatde
konkurrera på marknaden den del verksamheten, oftastutan att av

tillhandahålls kommun eller landsting ärmerparten, egetsom egen
konkurrensutsatt.

En slutsats redovisade ärenden blir otillräckliga förberedelser ochattav
kunskaper konkurrensmarknads funktionssätt har bidragit till attom en
införande konkurrens, eller vad ibland felaktigt kallatnärmastav man
konkurrenslösning, i offentlig sektor inte alltid tycks ha blivit lyckaden
lösning för invånamaskattebetalama.
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problemens omfattningjämfört medanmälningarFå
Konkurrensverket påklagar hosföretagmindreOftast detär som

främstakonkurrenssammanhang. Detiaktörers beteendeoffentliga
på lokala ellerkonkurrerarallmänhetföretag idessaskälet torde attvara

kunderellerföretagsoch dessaregionala marknader störstastörreatt
iinledningsvisSomocheller landsting.kommun nämnsofta är stat,

Underprissättningsutredningen särskiltkap. skallldenna rapport
situation ochföretagensoch medelstorade småuppmärksamma

problem.

jämfört medsannolikt fåKonkurrensverkettillAnmälningama är
grundasslutsatskonkurrensproblem. Dennaredovisadeomfattningen av

får från företagverketfrågorotaliga samtal och ansettbl.a. på somsom
upplystSamtidigt harmyndigheter.förfördelade attsig manommanav

möjligheterminskadetillledaanmälan då dettavillinte göra antasen
kansektorn. Häroffentligamed denaffärer nämnasi framtiden göraatt
storleksord-ioch tjänsterköpasektorn beräknasoffentligadenatt varor

ochkommunerår,kronormiljarderningen 200 250 varavper-
delen.övervägandeför denlandsting svarar

kanagerandeanmäla visstför inteaffärsmotiv vägaNämnda ettatt
företagverksamhet hosrikstäckandemedhos företag äntyngre som
förstnämndamarknader. Denregionalalokala ellerfrämst agerar

risksprid-ekonomiskrelativthar generelltföretagskategorin störresett
landstingochantal kommunerfall hardå i månganing stortettman

därvid inte likaaffärsmöjlighet harförloradenstakakunder. En storsom
företag.jämfört med lokalabetydelseekonomisk

tillanmälanavstår frånföretagorsak tillytterligare göraEn attatt
Konkurrensverketsefter bl.a.Konkurrensverket torde attvara man,

rättelse medfåfinnssmå möjlighetertill deinfonn ation, känner attsom
skattesubventioneringunderprissättning ochvidstöd KL avav

LOUtillkomstenframhållasbörverksamhet. Härkonkurrensutsatt att av
vidanbudsgivareför enskildarättssäkerhettillhar bidragit större

beteendeotillbörligtlagenlag, liksomupphandling. Dennaoffentlig om
vidtillämpasdock intebilaga 2, kanupphandlingoffentlig se ettvid

upphandlingoffentligbeteende vid görskonkurrensbegränsande som
denproducentroll,aktörensoffentliga närför deninom t.ex.ramen

kostnader.verksamhetensunderstigerpriseroffentliga aktören sätter som
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Överväganden6 och slutsatser förslag till åtgärder-

Överväganden6.1 och slutsatser

6.1.1 Olika finansieringsförutsättningar

Ett skäl till särskilda krav skall påställas offentliga aktörer dessaatt när
konkurrerar med privata företag på fungerande konkurrensmarknader är
de oftast helt skilda förutsättningar gäller för respektive verksam-som
het. Dessa skillnader gäller främst möjligheten finansiera verksam-att
heten.

kommunalpofitiskaKommunal verksamhet särskilda lagar ochstyrs av
beslut. Vidare finansieras den kommunala verksamheten medytterst
skattemedel. Det också vanligt det till kommunalär verksamhetatt
knutits s.k. kommunal borgen se avsnitt 6.1.3. Dessa förhållandenen
innebär i praktiken kommunal verksamhet och dess kapitalbehovatt

invånamaskattebetalama. Kommunal verksamhetgaranteras drivsav
därför med litet ekonomiskt risktagande jämfört med privata företag.ett
Vidare skall kommunal verksamhet inte i nonnalfallet ha primärtsom
syfte ekonomisk vinst se avsnitt 3.1.att ge

Dessa slutsatser bl.a. litet ekonomiskt risktagande i kommunalettom
verksamhet styrks undersökning gjorts kommunägdaav en som om
företag bl.a. aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar av
Statistiska Centralbyrån SCB i samarbete med Svenska Kommunför-
bundet. Undersökningen, avsåg företagens ekonom iska förhållandensom
år 1990, omfattade samtliga kommunägda rörelsedrivande företag. Dessa

1400, aktiebolagen utgjorde drygt 900. Det framgår ivar ca varav
antalet företag successivt ökat. Underrapporten 1980-taletatt var

ökningen ungefär 25 Främst har antalet aktiebolag ökat.procent.
Slutsatser i SCB:s dessa bolag bl.a. följande.rapport ärom

Kommunema ställer inga avkastningskravägare påstörresom- -
insatt kapital i kommunägda aktiebolag, ekonomiskaeget anger
krav på verksamheten, fyller medel saknas, oftagaranterarsom
förlusttäckningen redan i bolagsordningen... Vidare framförs i

dessutom ofta själva derapporten kundernaatt är ägarna största
och konkurrens saknas. Liknande slutsatser kan också dras om
kommunala bolag berörs i vissa redovisande ärenden enligtso111 av
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dei SCB:sföreliggande Ytterligare slutsatser ärrapport attrapport.
ekonomiskauppenbarligenkommunägda aktiebolagen störretar

eftersom ställeraktiebolag kanrisker vad privata ägarnaän ta upp
flera års negativa resultat, delöverleveroch täcker läckor. De en

kapital.existera med negativtkan även eget

Årfortsatt öka. 1993Sedan år har kommunägda företag1990 antalet att
rörelsedrivande företag. DessaSCB sådanafanns det enligt 1450ca

ökning medmiljarder kronor,företag år drygt 1151993omsatte en
nämnda företag beräknas detåromkring 60 sedan 1990. Utöverprocent

kommunerha funnits företag 1993 drevs300 gemensamtavca som
fanns enligtföretag.tillsammans med privat Deteller kommun ettav en
på totaltomsättningSCB landstingsägda företag med120även caenca

kronor.miljarder13

uppföljandeKommunägda företag 1993,SCB:sI utgörrapport som en
företagSCB:s undersökning framförs kommunernasstudie 1990, attav

avkastningen på dettalåg andel kapital och1993 hade atteget varen
ochhög skuldsättningsgradlågt. förhållandevisFöretagen hade även en

SCB-framförs i dennaföretagen låg. övrigt slutsatserSoliditeten i Ivar
nämndai sin tidigareliknande dem SCB framförderapport ovansom

riskerekonomiskakommunägda företagen störrede tarrapport, t.ex. att
utsträckning fylleriföretag kan eftersomvad privata störreän ägarnata

negativt kapital.egetettupp

verksamhetråder förförutsättningar generelltDe skilda sett somsom
konkurrensmarknadregi pådrivs i kommunal respektive privat en

sin leda tillkonkurrensförhållanden. kan iinnebär snedvridna Det tur
produktivitetsför-ochpåverkan effektivitets-negativ på marknadens

konkurrens mellangälla vidhållanden. slutsatser fårDessa även anses
förutsättningar.likartadestatlig och privat verksamhet under

förslag Dsregeringskansliet harEn arbetsgrupp inom presenterat ett
landsting bl.a. skullekommuner och1995:13 i 1995 att gesmars om

området för lokal ochvarandra påmöjlighet utföra tjänsteratt
tjänsterSådana köplinjetrañk, s.k. länsbolagstrafiken.regional den av
normaltkommunalt bolag skallfrån kommunal förvaltning elleren

enligt reglerna ianbudskonkurrensföregås upphandlingav en genom
erhålls, dvs.uppdragsverksamhetLOU. Om möjlighet till extern

kan detavsnitt 3.1,från lokaliseringsprincipen seundantag ges
underprissättning ochmederfarenhetsmässigt problemensägas att

problem iöka.skattesubventionerad konkurrens torde Ett annat
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sammanhanget subventionerade vidpriser försäljning tjänsterär att av
mellan två kommuner i praktiken innebär, del kommunalskat-att en av

från invånarna i den kommun för subventionen går tillten som svarar
den kommun erhåller subventionen.som

Konkurrenslagen6.1.2 och underprissättning

Konkurrensverkets slutsats ärendehanteringen ifrågasattrörav som
underprissättning offentliga aktörer blir, möjligheten ingripaatt attav
med stöd KL begränsad. En orsak KL:s bestämmelserär är attav som

underprissättning kan ha utgångspunkt de förutsättningarrör anses som
gäller vid konkurrens mellan företag på marknad där företagsettsom en

finansieringskällor intäkterna från kunderna och lånatär samt eget
riskkapital. Sådana företags agerande främst utifrån affärsmässigastyrs
grunder och verksamhetens ekonomiska resultat beror i hög ellergrad
helt på företagets effektivitet och därmed konkurrensförmåga. Detta
skall jämföras med offentliga myndigheter och företag verksamhetvars
delvis anslags-skattefmansieras och där verksamheten i första hand

särskilda lagar och politiska mål. Dessa myndigheter ochstyrs av
företag har heller inte primärt vinstsyfte med verksamheten. Här kanett
också erinras KoinLzs rättsprinciper på det kommunala området ochom
reglerna i avgiftsförordningen 1992:191 på det statliga området.
Redovisade förhållanden medför, jämfört med affärsmässigt drivna
företag på fungerande konkurrensmarknader, dessa offentligaatt
organisationer inte har incitament verksamheten tillattsamma anpassa
ändringar i marknadens utbuds- efterfrågeförhållanden.och

En kommunal aktör kan med tillskott skattemedel hålla låga priser,av
jämfört med priset på fungerande konkurrensm arknad, under lången en
tidsperiod träffas förbud.KL:s Därigenom kan den kommu-utan att av
nala aktören öka sin marknadsandel. aktören blir marknads-Först när
dominerande kan det ifrågasatt underprissättningprövas ärom en

Ävenförenlig med KL. vid marknadsdominans det svårt få beläggär att
för underprissättning i strid med främst hänsynKL, med till sådanatt
prissättning måste ha visst syfte eller uppfylla kanvad kallasett ettsom
avsiktskriterium.

Avsiktskriteriet vid prövning ifrågasatt underprissättning enligt KLav
kan innebära, med hänsyn till förarbetenKL:s prop. 199293:56sägas
och EG:s rättspraxis, det skall visas företagsdominerandeatt att ett
syfte med hålla lägre priser konkurrerande företag slåänatt ärett att
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konkurre-försvåra marknadsinträdeeller hindra alternativtut denne av
avsiktuppnåtts det företagetsrande företag. Sedan detta syfte har är att

därmed, enligtprissättningsstrategi fåråter höja priset. sådanEn
långsiktig plan föringåKonkurrensverkets mening, i närmastanses en

kan såledesVinstmotivetmaximera företagets ekonomiska vinst.att
förbudunderprissättning. KL:sha central roll vid prövningsägas aven

enligt Konkur-ställning får i denna del,missbruk dominerandemot av
skydda konsumentensyfta tillrensverkets uppfattning, attytterstanses

oskäligt höga priser.mot

mycket viktigavsiktskriterietVid prövning underprissättning är enav
i huvudsak bliprövningen kunna tenderafaktor. Utan denna skulle att

kostnader och pris, dvs.avstämning förhållandet mellan enen av
effekterkan få oönskadeprövning prisreglerande Detnärmast natur.av

konkurrensmarknadfungerandefrån konkurrenssynpunkt. På en
Ändradeefterfrågeförhållanden.priset till ändrade utbuds- ochanpassas

får sänkamedföra företagetmarknadsförutsättningar kan exempelvis att
förkostnadernaunder vad för tillfälletpriset attmotsvararsom
härAvsiktskriteriet blirtillhandahålla företagets eller tjänster. ettvaror

prisändringar pånormalaviktigt inslag för inte hindra dennaatt typ av
intefråga offentlig aktör,konkurrensmarknad. När det är somom enen

möjlighetharhar ekonomisk vinst primärt mål och dessutom attsom
iförutsättningarnaskattesubventionera verksamheten, så avviker

med nämndatill nonnalt får förknippasförhållande vad ansessom
prövningi vinstsyfte, vidavsikt, dvs. kort slå ut konkurrentsagt att en

enligtunderprissättning KL.av

förvaltningar och företagStatliga myndigheter kommunalasamt som
ochföreträder allmännas intressei konkurrenssituation, det ettagerar en

verksamhet allmänhet någothuvudsyfte med deras i änär annat att ge
intesåledes oftastekonomisk vinst. Nämnda offentliga aktörer kan sägas

syfte enligtför slå konkurrenter med detha avsikt utatt som
underprissättning.krävs vid prövningKonkurrensverkets mening av
aktörer med stödblir nämnda offentligaKonkurrensverkets slutsats att

andrahålla konkurrerar medskattemedel kan låga priser närav man
underprissättning i KL:sföretag, detta ofta kanutan att anses vara en

mening.

understigerdå offentlig aktör kan hålla priserDen tidsperiod somen
finansiellatill dennespriset vid fungerande konkurrens kan, med hänsyn

den marknads-lång. Då behöver offentliga aktören intestyrka, bli vara
avsnitt 2.1, fördominerande, enligt definition vid KL-prövning se att
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det skall uppstå skadliga effekter på marknadens produktivitets- och
effektivitetsförhållanden. Som framgår de redovisade ärendena enligtav
kap. så har ofta4 KL inte befunnits tillämplig vid prövning ifrågasattav
underprissättning offentliga aktörer på grund dessa inteattav av
bedömts dominerande på marknaden i KL:s mening.vara

Risken för skadliga effekter på marknaden offentliga aktörernär sätter
priser understiger priserna fungerandevid konkurrens blir påtagligsom
i lågkonjunktur med efterfrågan då företags priser kan fåetten svag

under vad kostnaden för verksamheten. Tids-sättas motsvararsom
perioden för priserna understiger kostnaderna beror främst pånär
lågkonjunkturens längd, företagets ekonomiska uthållighet och hur
snabbt företaget kan kapacitet och kostnadsnivå till rådandeanpassa
marknadsförhållanden. offentligEn aktör har, redovisade skäl,av ovan
inte lika starka ekonomiska incitament privat företagett attsom anpassa
sig till ändrade marknadsförutsättningar. innebär denDet att om
offentliga aktören, med stöd skattemedel, tillämpar priser liggerav som
under priset på fungerande konkurrensmarknad kan på siktresultateten
bli effektivare företag får lämna marknaden.att

Graden negativ påverkan på marknadens långsiktiga konkurrensför-av
hållanden har starkt samband med företags möjligheterett attnya

Ävenetablera sig. etableringströsklama på lågamarknad kanärom en
det redovisade marknadsbeteendet finansiellt stark aktör minskaav en
benägenheten för nyetableringar på marknaden. falletDetta blir detom
bedöms förenat med höga kostnader och affarsriskstor att utmanavara

aktör får ha i ekonomiskt avseende.övertagett storten som anses

6.1.3 Kommunala aktörer konkurrensmarknaderpå

Av anmälningarna till Konkurrensverket framgår bl.a. kommuneratt
driver näringsverksamhet olika marknader i konkurrens med privata
företag, bolag utför fastighetsförvaltning industrifas-t.ex. genom som
tigheter, tvätteritjänster måltidsverksamhetoch andra kunder vid
sidan den kommunen eller landstinget. bolag har ofta fåttDessaav egna

långtidskontrakt med kommunen eller landstinget, dettaett utan att
föregåtts upphandling anbudstävlan, fåattav en genom om ensamma
sälja och tjänster den kommunen eller landstinget. Dennavaror egna

gäller i sådana fall ofta dominerande del företagetsensamrätt en av
verksamhetförsäljning, därigenom skyddad från konkurrens. Iärsom
vissa fall har kommuner och landsting uttalat ambition näratten
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verksamheten medlåta bolaget konkurrerakontraktstiden löpt ut om
andra anbudsgivare.

för ekonomiskaskäl ofta anförts från kommunalt håll täckaEtt attsom
på konkurrensmarknaderförluster i kommunala företag äragerarsom

företag, viadetta ligger i och privataägaransvaret även görs t.ex.att av
med skatteme-koncembidrag. detta skall ställas möjlighetenMot attatt

dessa särställningdel finansiera förluster i kommunala företag ger en
förlusttäckning får normaltjämfört med privata företag. sistnämndasDe

med överskott frånmed och lånat riskkapital ochellergöras eget
år. därför privat verksamhet intetidigare Allmänt kan sägassett att

följd därför blivaraktigt kan ha bristande lönsamhet. kanEn ytterst att
nödvändigt inslag påverksamheten avvecklas. iblandDetta utgör ett en

tjänster måste tillkonkurrensmarknad där utbudet och anpassasav varor
konkurrensen och efterfrågan på marknaden.

också möjlighetenTill kommunalt företags finansiella styrka hör attett
erhålla i praktiken garanti förkommunal borgen. Denna utgör atten

åtaganden.invånamaskattebetalama för företagets ekonomiskasvarar
därförkommunalt företag får kommunal borgen har normaltEtt som -

mindre ekonomiskt risktagan-jämfört med privata företag betydligtett-
kapitalförsörjningen eller lånebehovde, bättre möjligheter klara attatt

amorteringstidtillgodosett oftast förmånligare lånevillkor längresamt
kommunala företagoch lägre räntor. Slutsatsen blir möjligheten föratt

skattemedel inklusive fördelarna medfinansiera verksamheter medatt
konkurrensfördelar. effekt dettakommunal borgen innebär klara En av

kan inte till ändradebli företagets produktionskostnaderatt anpassas
till höga kostnader jämförtförutsättningar på marknaden. Det kan leda

med förhållandet på fungerande konkurrensmarknader.

har från kommunalt håll framförts inom vissa tjänsteområdenDet detatt
ochinte finns någon fungerande konkurrens. vissa fall kommunerI är
harlandsting eller dominerande köpare dessa tjänster. Dettastora av

och förvaltningar skulleanförts skäl för kommunala företagett attsom
på marknaden och därigenom stärkamöjlighet konkurreraattges
marknadsförhållanden riskenkonkurrensen. Oavsett rådande är attstor

åsyftad effekt inte uppnås med hänsyn till de skilda förutsättningar som
för aktörer från konkur-närvarande gäller för privata och kommunala

Konkurrensverket har också varit negativt till förslag,renssynpunkt.
ochbl.a. från den statliga Lokaldemokratikommitten, kommunernaatt

på konkurrensmarknader.landstingen i princip skulle fritt få Ettagera
förenats medskäl för detta ställningstagande har varit förslagen inteatt
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krav inneburit tillfredsställande garanti för konkurrensen inteattsom en
snedvrids med stöd skattemedel.av

Idag saluför, förutom kommunala företag, kommunala förvalt-även
ningar sina tjänster till andra kunder den kommunenlands-än egna
tinget. framgårDetta ärenden redovisas i kap. Oavsett attav som
nämnda agerande kan ifrågasättas utifrån bestämmelser i krävsKomL
enligt Konkurrensverkets mening bl.a. klara och långsiktiga regler för
kommuner och landsting dessa konkurrerar med andra företag. Denär
skäl för fråntalar det konkurrenssynpunkt skall ställas särskildaattsom
krav på den kommunala sektorn gäller också i allt väsentligt statliga
myndigheter under likartade förutsättningar.

Olika mål6.1.4 för offentlig verksamhet

I vissa ärenden i denna framträder vid sidantyper rapportav av
konkurrensintresset intressen har med andra samhällspoli-göraattsom
tiska mål, bl.a. sociala och bostadspolitiska mål. ärenden gällerDessa
främst dels ifrågasatt underprissättning och tjänsterav varor som
tillhandahålls företag inom den statliga Samhallkoncemen avsnittseav
4.6, dels stöd kommuner ibland till bostadsföretag i formsom ger egna

hyresförlustgaranti, fönnånliga lån se avsnitt 4.4.av m.m.

syfteEtt med Samhallföretagens verksamhet rehabilitera arbets-är att
skadade och underlätta för bl.a. funktionshinder fåmed attpersoner
arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Samhall tillverkar och säljer
produkter i konkurrens med företag. till syftet medandra Med hänsyn
verksamheten Samhallföretagen inte generellt konkurrenskraftigaär sett
i sedvanlig bemärkelse. Samhallföretagen erhåller också statligt stöd i
syfte kompensera denna skillnad andra företag. Optimalt frånatt mot
konkurrenssynpunkt stödet till Samhall fördelas mellan företagetsär att
olika produkter så detta stöd skillnader i kostnader ochatt motsvarar
effektivitetsgrad mellan Samhallföretag och dess konkurrenter
berörda marknader. Detta innebär svåra mätproblem och sannolikt detär
ofta omöjligt uppnå denna stödfördelning. kan bidra tillDetatt att ett
Samhallföretags priser inte alltid uppfyller Samhallkoncemens målsätt-
ning priser marknadspriset.sättaatt motsvararsom

Utifrån nämnda förutsättningar kan bli konkur-det inte oväsentligtett
rensproblem Samhallföretag blir marknadsdominerande etton1
produktområde och blir prisledare marknaden. prissättning i dettaEn
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konkurrensmarknad kan,fall understiger priserna på fungeradesom en
företaget inte innehar prisledarskap, medförai högre grad än när

effekter på marknadens konkurrens- och effektivitetsför-negativa
särskilthållanden. bör uppmärksammas det finnsHär ettatt organ
uppgiftenKontaktrådet Samhall Näringslivet, bl.a. har attsom- -

Samhalls priser.analysera

ofta förenatoch deras bostadsföretag allmännyttan harKommunerna
mål, främst sociala ochför bostadsförsörjningen med andraett ansvar

andra bostadspolitiska mål. innebär ofta konflikt mellanDetta enen
bestämshyressättning på marknadsmässiga grunder och hyraen som

med hänsyn till bostadspolitiska mål. kommunalt bostadsföretag harEtt
dock i det flesta fall bättre förutsättningar sina konkurrenterän att

bostadsfmansieringen.erhålla jämförelsevis låga kapitalkostnader för
Om kan få bidrag på grundkommunalt bostadsföretag därutöverett av

hyresförluster ellerutfästelser i förväg kapitaltillskott vid t.ex. enom
verksamheten, framgårgenerell täckning ekonomiska förluster i somav

för minskat kost-redovisade fall i avsnitt 4.5, finns det risk ettav
nadsmotstånd fastighetsförvaltningen. kaninom den kommunala Det
medföra kostnaderna blir höga för uppnå de bostadspolitiskaatt att
målen.

Då hyressätt-hyresnivån i kommunala fastigheter dessutom ofta styr
kontinuerliganingen i det övriga fastighetsbeståndet i kommunen kan

tillskott skattemedel till det kommunala företaget leda till frånav en
effektivitetssynpunkt företagsstruktur på bostadsmarknaden.optimal
Därmed kan effekten bli höga kostnader för bostadsförsörjningen. Det
finns dock inte alltid enkla på hur olika intressen och mål inomsvar
bostadsförsörjningens område för få bästaskall kombineras denatt
lösningen från samhällsekonomisk utgångspunkt.

Hämtöver kan det ibland kan intresse från detnämnas att ettvara
allmännas sida via prissättningen erbjuda skattesubventioneradeatt

invånarna.tjänster offentlig prissättning kan också följdEn vara en
särskild reglering eller lagstiftning.av

Möjligheter till rättslig6.1.5 prövning

Konkurrensverkets slutsats handläggningen ålsärendenklagomav av som
offentliga aktörer konkurrensförhållandenoch enskildarör är att

näringsidkare och andra juridiska ofta har begränsade, i vissapersoner

15-108616
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fonnprövad vid denfå sin sak rättsligtfall möjligheteringa, att av
företagEttaktualiseras i dennakonkurrensbegränsningar rapport.som

kommunaltekonomisk skada på grundsig lida ettt.ex. avansersom
överklagamöjlighetkonkurrent har intetill företagetsbeslut stöd attom

i KomL:skommunmedlemföretaget intesådant beslut ärett om
förvaltningockså kommunalt beslutgällermening. Detta att egenom

beslutkonkurrensmarknader. Vidare kanskall påeller bolageget agera
företagallainte överklagas. Attöverhuvudtagetkommunala företagav

fallbeslut i dessaöverklaga berörsfår är ettnärrätt att man av
företagsvårt förocksåkanväsentligt konkurrensintresse. Det ettvara

företageller kommunägtkommunenfå kännedom t.ex.ettattatt om
företaget.verksamhet med Detkonkurrerandebörja drivabeslutat att

på formellabeslut falleröverklaga dettamöjlighetenkan innebära attatt
avsnitt 3.2.grunder se

Konkur-inte enligtoch hellerLOU, KomLBerörda lagar KL, LIU är
vidkonkurrensintressettillvaratatillräckliga förrensverkets mening att

företagar- elleraktörer itill offentligabeteenden kan kopplas ensom
skapas förförutsättningarDärför bör bättreproducentroll kap.se 5. att

medkonkurreraroffentliga aktörervillkorfå konkurrensneutrala när
och klaramed långsiktigadet viktigtsammanhangetprivata företag. I är

regler.

kommunaladenofta principenhåll framförsFrån kommunalt att om
intillåtminstoneförhindra ellersjälvstyrelsen skulle näst ettvara

förförutsättningargällerinföra regleravgörande hinder för att som
konkurrensfrågor har dockBerördakonkurrensneutralitet på marknaden.

riksnivå. utökningpå Ennäringslivsintressenväsentliga inslagoftast av
konkurrensför-oftasåledesnäringsverksamhet berörkommunalt.ex.av

betydligtgeografiskt omfattarmarknaderhållanden på störresom
principockså ilän.eller aktuellt Detområden aktuell kommun ärän

kommunalaföljakonkurrensproblem kan atttyp avsomsamma av
vianäringsverksamhet,konkurrensutsattsubventioneraraktörer egen

enskilda företag.utgår tilloffentligt stödprissättningen, närt.ex. som
angelägenhet.statligi principstödgivningOffentlig är ennumera
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till6.2 Förslag åtgärder

Offentliga6.2.1 aktörer, näringsverksamhet och underprissättning

Inledning
Som framgår ärenderedovisningen i avsnitt och har Konkur-4.2 4.3av
rensverket vid prövning ifrågasatt underprissättning kommunalaav av
aktörer företag och förvaltningar myndigheterstatliga oftastsamt
bedömt prissättningen inte varit i strid med främst tvåKL. Det äratt
skäl lett till denna slutsats. det första har KonkurrensverketFörsom

offentligaden aktören inte haft dominerande ställning påansett att en
marknaden enligt den definition sådan marknadsställning gällerav som
vid prövning enligt KL se avsnitt det andra har verket19 § 2.1. För
bedömt avsiktden bör kunna förknippas med underprissättning,att som
enligt förarbetenKL:s prop. 199293:56 och EG:s rättspraxis, inte har
funnits. dessa fall harI det därför oftast inte varit aktuellt undersökaatt
sambandet mellan den offentliga aktörens och verksamhetenspriser
kostnader. Här kan också pekas på Konkurrensverkets erfarenheter av
redovisningssystemen i offentlig sektor och svårigheten klarläggaatt
sambandet mellan offentliga aktörers priser och kostnader se kap. 5.

Sverige harI inte något fall underprissättning enligt KL prövatsav av
domstol. förarbetenaI prop. 199293:56 till kommenteras inteKL
underprissättning offentliga aktörer. KonkurrensverketsEnligtav
uppfattning får det också gälla prövning underprissättningattanses av
enligt KL i princip skall densamma företaget privat-äroavsettvara om
eller offentligtägt. Syftet med KL:s förbud underprissättning, såsommot
detta framträder i förarbetena prop. 199293:56 till och EG:sKL
rättspraxis, i korthet hindra företagdominerande slå utär att ett att en
konkurrent för därefter kunna tillämpa oskäligt höga priser.att

EG-praxis vid underprissättning, skall vägledande vidsom vara
prövning enligt KL, gäller privata företag. Konkurrensverkets erfaren-
heter prövning underprissättning privata företag eller sådanaav av av
aktörer, beteende i första hand utifrån affärsmässiga motivstyrsvars
eller ekonomiskt vinstintresse, det svårt fastslå under-ett är äratt att
prissättning i KL:s mening. Enligt Konkurrensverkets mening kommer
det därför sannolikt, skäl i avsnitt bli särskilt6.1.2,nämns attav som
svårt kunna fastslå underprissättning enligt KL prövningen gälleratt när
kommunala företag och förvaltningar statliga myndigheter. Detsamt
innebär troligen också det kommer lång tid få utveckladatt att ta att en
rättspraxis i fråga dessa aktörers prissättning i strid med KL.när ärom
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Även ochsvårt fastställainternationella erfarenheter visar det äratt att
konkurrenslagstiftning.ingripa underprissättning med stödmot av

Konkurrensverkets meningoffentliga aktörer intar enligtOvannämnda
möjlighetentillsärställning på marknaden, främst med hänsyn atten

tjänsterpriser på ochskattemedel subventionera sinamed stöd varorav
marknad-kan blikonkurrensmarknad. Resultatetsaluförs attensom

finnsnegativt, dvs. riskmarknadseffektivitet påverkassutveckling och
denslutsatser gällerför samhällsekonomiska förluster. Dessa även när

Som framgårmarknadsandel.offentliga aktören har relativt liten aven
särskiltkan dettaenligt avsnitt och 4.3Konkurrensverkets ärenden 4.2

småkonkurrens mellan bl.a.marknader utmärksgälla lokala som av
företag.

åtgärder-förslag tilloch subventionerOffentliga aktörer, konkurrens
föreslå åtgärder förUnderprissättningsutredningenuppgift förEn är att

ellerkonkurrensrättsligstärka möjligheterna tillbl.a.att annanen
offentligsamband medkonkurrensproblem finns iprövning de somav
särskildainföraoch för sig kan detnäringsverksamhet. l övervägas att

underprissättning iingripasyftar bättre kunnaregler till motattsom
dock inteerfarenheter dettaEnligt Konkurrensverketsoffentlig sektor. är

Sådana reglerkonkurrensproblem.effektivt lösa aktualiseradesättett att
försöka komma tillmetod förblir medel eller rättanärmast attett en

påverkar inte upphovetkonkurrensproblemenpåmed symptomen men
till problemen.

offentliga aktörerföljerkonkurrensproblemetgrundläggandeDet attav
konkurrensmarknader ochnäringsverksamhet på traditionellabedriver

skattemedel,medsubventionera verksamhetenaktörer kandessaatt
ekono-jämförelsevis litetmedför harvilket normalt också ettatt man

år påfår ha ökat underproblemmiskt risktagande. Dessa sägas senare
meddrivs i konkurrensnäringsverksamhet,grund offentligatt somav

bidragit bl.a.Till harfått ökad omfattning. dettaprivata företag, har
kap. Desambruksprincipen seförslag den s.k.tidigare om

landstingskommuners ochinuvarande oklara reglerna KomL rättom
kombinationkonkurrensmarknader, ipånäringsverksamhetdrivaatt
kommunalaöverklaga berördamöjlighetmed denna lags begränsade att

inslaget kommuna-med det ökadetorde också ha sambandbeslut, ett av
konkurrensmarknader.aktörer

ochlångsiktigtfastställsdet angeläget detdenna bakgrundMot ettär att
bedrivs påverksamhetsådan offentligkraftfullt regelverk för som
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konkurrensmarknader. En första åtgärd bör bättre klargöra vilkaattvara
slag näringsverksamhet statliga myndigheter, kommuner ochav som
landsting får bedriva i konkurrens med andra aktörer. frågaDenna är
bl.a. knuten till KomL:s bestämmelser sambruksprincipen sesamt
avsnitt 6.2.2. Konkurrensverkets principiella inställning varkenär att
statliga myndigheter eller kommuner och landsting skall driva närings-
verksamhet på sådana och tjänsteområden där finnsdetvaru- en
fungerande konkurrens. sådana fall den enda acceptabla lösningenI är
från konkurrenssynpunkt vidnämnda aktörer behov köper elleratt varan
tjänsten på marknaden efter anbudstävlan. slutsatser gällerDessa
självfallet inte myndighetsutövning.

Förutom fastställa för vilka slag näringsverksamhet statligaatt av som
myndigheter, kommuner och landsting får bedriva på konkurrensmar-
knader behövs bl.a. effektiva regler för klara det nuvarandeäven att
problemet med offentliga aktörer skattesubventionerakan ochatt varor
tjänster saluförs på konkurrensmarknader. åliggerDet närmastsom
Underprissättningsutredningen föreslå sådana regler. Konkurrensver-att
kets principiella uppfattning sådana innebära,regler bör detär att att
inte blir tillåtet för berörda offentliga aktörer subventioneraatt
verksamheter bedrivs på konkurrensmarknader.som

Sådana subventioner kan direkt eller indirekt sistnämndaInatur.vara av
fall offentlig aktörs priser understiger den aktuellanärt.ex.avses en
verksamhetens kostnader eller denna verksamhet har andra fördelar,att
exempelvis lokalhyran bestäms till belopp ligger underatt ett som
marknadshyran alternativt kostnaderna lokalen.för En indirektannan
fonn subvention kommunal borgen. Privata företag har normaltärav
inte denna form ekonomisk säkerhet. Direkta subventioner inteav som
bör tillåtas i detta sammanhang exempelvis skattebidrag till kommu-är
nala företag för täcka ekonomiska förluster.att

Vid utformning regler offentliga aktörers möjlighetrör att,av som
direkt eller indirekt, subventionera verksamhet bedrivs iegen som
konkurrens med andra företag bör det beaktas vad inämnssom ovan
avsnitt olika6.1.4 mål för offentlig verksamhet.om

Överklagande kommunala beslutav
En grundprincip enligt KomL kommuner och landsting inte skallär att
driva vad kan kallas traditionell näringsverksamhet senärmastsom
avsnitt bakgrund3.1. En till denna bestämmelse den affärsriskär som

förknippad med sådan verksamhet, fårdvs. skattemedel inte riskerasär
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traditionell näringsverk-kommuner och landsting bl.a. driverattgenom
företag.samhet i konkurrens med andra

uppträder påUtvecklingen inslag offentliga aktörerökatmot ett somav
garantier förökat behovet godtagbarakonkurrensmarknader har attav

därmedskattesubventionerad konkurrens ochdet inte blir samman-en
framgår redovisadehängande effektivitetsproblem. Som över-av

inte enskild näringsid-klaganderegler enligt i avsnitt harKomL 3.2 en
fåkare kommunmedlem möjlighetinte prövatär att enomsom

konkurrensmarknad förenligt med denkommunal aktörs inträde på ären
företag kan överhuvud-kommunala kompetensen. Beslut kommunalaav

inte överklagas.taget

förkompletteras i dessa fallregler för överklagande börKomL:s att
juridisk eller fysiskstärka konkurrensintresset. kan skeDet attgenom

enligt och berörsinte kommunmedlem Ko1nL, ettär avperson somsom
näringsverksamhet, fårskall drivakommunalt beslut kommunenattom

kommunaltöverklaga sådant beslut. Den berörsrätt ettatt ett avsom
terminologi, företagbeslut kan i detta fall preciseras till, med KL:s som

verksamhet detverksamt på relevanta marknad denär somsamma
möjlighet överklagaocksåkommunala beslutet Det bör attavser. ges

på konkurrensmarknader.beslut kommunalt företag attav agera

stöd det finnsEnligt får kommuner och landsting endastKon1L närge
synnerliga skäl. likhet anförs KomL:sI med vad ovan omson1

konkurrensintressetöverklaganderegler och näringsverksamhet kan även
stödgivning.i detta fall behöva stärkas i anslutning till kommunal

stöd tillSåledes bör nuvarande möjlighet överklaga beslutatt om
företag fomiellt inteenskilda företag utvidgas, till äräven som

definition,kommunmedlem enligt givna berörs avmen som, ovan
kommunala beslut börbeslutet. utökade möjlighet överklagaDenna att

bolagsådana olika fomier stödgivning tillbeslutäven röravse som av
omfattastillhör landstingets kommunens ägarsfär ocheller som avsom

subventionerovannämnda föreslagna bestämmelser förbud motom
såsom skattebidrag och kommunal borgen.

inte särskilda regler behövs förDärutöver bör övervägas att geom
landsting följer besluttillfredsställande garanti för kommun ochatt av

förvaltningsdomstol. förhållande utreds för närvarande inomSistnämnda
regeringskansliet förslag framförs i den statligabakgrundmot av som
Lokaldemokratiutredningens betänkande SOU 1993:109 Förtroende-
valdas för domstolstrots och lagtrots.ansvar
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Övriga6.2.2 förslag offentligt städ, sambruksprincipen m.m.-

Nyaändrade regler offentligt stödom
Underprissättningsutredningen har också nuvarandeövervägaatt om
regler för offentligt stöd behöver ändras eller kompletteras. Regeringen
har överlämnat Konkurrensverkets Offentligt stöd till näringsli-rapport
vet till Underprissättningsutredningen. I framförs förslagrapporten att
åstadkomma bättre förutsättningar för konkurrensneutralen mer
stödgivning för uppnå ökad konsumentnytta. Förslagen,att en som
främst gäller ändra förutsättningar för stödgivning bl.a.att attgenom
ändra utformning statliga stödförordningar, i korthet följande.ärav

Inför krav på konkurrensanalys vid utformningen stöd och vidav
stödgivning
rikta stöden små och medelstora företagmot
undvik driftsstöd och stödåtgärder indirekt naturav
låt olika stöd komplement till finansieringettvara annan
sänk stödbeloppet stödet påverkar väsentliga konkurrensmedelom
för det stödmottagande företaget
följ effekterna stödgivningen.upp av

Dessa åtgärder minskar risken för offentligt stöd medföratt att
konkurrensen på berörda marknader onödigt hämmas eller snedvrids.
Befintliga stödförordningar bör därför Ett alternativöver. är attses
skapa förordning skall gälla vid i princip allen som som nomi
stödgivning till näringslivet. Enligt Konkurrensverkets mening bör ett
långsiktigt mål generella näringslivsstöd i princip avvecklas.attvara

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO har också i
Företagsstödet vad kostar det egentligenrapporten Ds 1995:14,-

publicerades i 1995, bl.a. analyserat effekter offentligsom mars av
stödgivning. Av framgår offentligt stöd ofta interapporten att ger
avsedd effekt, ökad sysselsättning, i långsiktigt perspektiv.t.ex. sett ett

Principen sambrukom
Offentliga aktörers inträde konkurrensmarknader har ibland gjorts
med hänvisning till sambruksprincipen. Syftet med förslaget om
sambruk får i sådana fall ha missuppfattats. Sambruksprincipenanses
tolkad på detta inom den kommunala sektorn kansätt också komma i
strid med KomLrs bestämmelser och förbudet driva spekulativatt
verksamhet. I Konkurrensverkets Sambruk i offentlig sektorrapport -
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vilka åtgärderutvecklasoch effektiviteteffekter på konkurrens närmare
riskerasambruk inte skallprincipenbehöver vidtas för attatt omsom

åtgärd bl.a.samhällsekonomiska förluster. Entillleda är att stats-
sambruk. Konkurren-medpreciserar vadmakterna närmare som avses

Underprissättningsutred-för övrigttill åtgärder harsverkets förslag
anknytning tillFrågor medbeakta.enligt sina direktiv,ningen, att

vilkaeller underutredning hurockså statligsambruk övervägs omav en
andrakan användasFörsvarsmaktensförutsättningar avresursersom

intressenter.

Kompletteringar LOUav
konkurrenssynpunkt detfall. FrånLOU oklara i vissaReglerna i ärär

i lagen. Detförtydligandentilläggåtminstone tvåangeläget görsatt ena
tidigarebör detanbudstävlan. Härs.k. avbrutenklarläggandet gäller

hänsyn tillbl.a. medgenomföras,framtagna förslaget Ds. 1994:83 att
andraanbudsgivare. Denuppnås enskildaförökad rättssäkerhet dänned

gälla vidskallpreciseras vadLOU böråtgärden det iatt somavser
kommunavtal mellanFörlängningsklausuler iavtal.förlängning enav

privatjuridiskoch bolag ellereller landsting t.ex. etteget person,annan
principiavtal kan förlängaspraktikenföretag, innebär i ettatt
kommunenavtal finns mellangånger. sådanaobegränsat antal När t.ex.
upphandlasberörda tjänsterföretag,landstinget ocheller atteget utan

konkurrensfördelanbudstävlan, innebär detta gentemotengenom
blirkringgås. EffektenocksåLOU kan dännedföretagets konkurrenter.

markna-påutnyttja konkurrensenlagen, nämligensyfte med attettatt
kap.inte uppnås seinköp, sannolikterhålla förmånligaden för ävenatt

5.

förslag i sammandrag6.3 Konkurrensverkets

minska problementill åtgärder förKonkurrensverkets förslag att som
företagoch privataoffentliga aktörervid konkurrens mellanuppkommer

följandefrämstbakgrundoffentlig stödgivning skallvid motsamt avses
överväganden.förhållanden och

harmyndigheterstatligaoch deras bolaglandstingKommuner, samt
finansiering medföretagjämfört med privataantal särdragett

självkostnadsprincipenrisktagande,ekonomisktskattemedel, lägre
m.m..

näringsverk-driveroffentliga aktörernämndaUtvecklingen mot att
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konkurrens-ökadeinneburitkonkurrensmarknader harpåsamhet
problem.

skattesubventioneringingripaanvändas föroftast intekanKL motatt
verksamhet.offentligkonkurrensutsattunderprissättningoch av

tillämpasvårtdeterfarenheter visarInternationella är attatt
underprissättningingripakonkurrenslagstiftning för motatt av

aktörer.offentligabeträffandesvårareföretag. Detprivata är än

underprissättning iingriparegler försärskildainföraAtt motatt
tillförsöka kommaförmedel rättaendastoffentlig sektor attär ett

intepåverkarkonkurrensproblempå dettamed symptomen men
samband medproblem harproblemet. Dettaupphovet till att

med skatteme-verksamhetsinsubventioneraaktörer kanoffentliga
del.

intedärföraktöreroffentligaregler förSådana särskilda är ett
skattesubventioneringmedproblemetlångsiktigt lösaeffektivt sätt att

villOmnäringsverksamhet.offentligunderprissättningoch manav
åtgärderdärför andramåsteproblempåvisadetill medkomma rätta

vidtas.

förslag.följandei dennaframförsbakgrunddennaMot rapport

näringsverksamheterslagför vilkabättreKlargör gränserna somav
pålandstingochkommunermyndigheter,statligakan bedrivas av

offentligadessainriktning börkonkurrensmarknader. En attvara
ochsådananäringsverksamhet påskall bedrivaaktörer inte varu-

fungerande konkurrens.finnstjänsteområden där det en

påbedrivsverksamhetoffentligkraftfulla regler förInför som
direktainte fårdetinnebördkonkurrensmarknader med att ges

kommunalsubventionerindirektaformereller olikaskattebidrag av
snedvrider konkurrensen.hyresvillkorförmånliga etc.,borgen, som

överklagaKomLmöjligheter enligtUtvidga nuvarande ettatt
beslutetföretagberördatill samtligakommunalt beslut när attavser

konkurrens-pånäringsverksamhetskall drivakommunala enheter en
enskilt företag.utgå tillstöd skallmarknad eller att

ochanbudstävlingavbrutens.k.1994:83Genomför förslaget Ds om
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prövning enligt LOU. Komplettera LOU så det klart framgåräven att
vad gäller vid förlängning avtal mellan offentlig aktör ochsom av
enhet inom dennes ägarsfär eller juridiskannan person.

Nya och ändrade regler bör utmärkas långsiktighet och klarhet därav
rättssäkerheten för företagen central roll. I den mån speciella målges en
för offentlig verksamhet skall prioriteras före konkurrensintresset bör
detta särskilt anges.

Utöver dessa förslag har Konkurrensverket i under 1994rapporten om
offentligt stöd till näringslivet redovisat forslag för förutsättningarnaatt
för konkurrensneutralitet på marknaden skall förbättras med avseende
på berörda förhållanden. Enligt Konkurrensverkets mening bör ett
långsiktigt mål generella näringslivsstöd i princip avvecklas.attvara

Därutöver har Konkurrensverket i tidigare under 1994rapporten
Konkurrens och kommunala rättsprinciper analyserat bl.a. de
kommunala rättsprinciper kan relevanta i anslutning tillsom vara
Underprissättningsutredningens överväganden. Vidare har Konkurren-
sverket i Kommunal kostnadsredovisning redovisat vilkarapporten
krav bör ställas på kostnadsredovisningen i kommunal sektor frånsom
konkurrenssynpunkt.

Bilaga 1

Källförteckning

Allmän förvaltningsrätt; Strömberg, Håkan, Stockholm 1986
Avbrutna upphandlingar och interna bud Ds 1994:83
Avgifter inom kommunal verksamhet förslag till modifierad själv--
kostnadsprincip Ds 1993:16
Civilt bruk försvarets delbetänkande SOU 1995:29av resurser; av
Utredningen fredstida utnyttjande för civila ändamålom av resurser
avsedda för försvarsändam
Competition Law A Practioners Guide; Ritter, Braun, W. D,
Rawlinson, Deventer 1991
Competition Law; Wish, Richard, London 1993

KristianDen kommunallagen; Paulsson, Riberdahl, Westerling,nya
stad 1993
Den offentliga sektorn, bilaga till Lângtidsutredningen26 1990
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produktivitetsutveckling 1980 1992 Dsoffentliga sektornsDen -
offentlig ekonomiför studier itill1994:24, Expertgruppenrapport

ESO
SOU 1992:72delbetänkandekommunala medlemskapet;Det av

Lokaldemokratikommittén
EkonomiskNielsen,underprissättning; Henriki förbudetBrister mot

debatt 1994nr
EF-Konkurrenceret; Fejo, Randers 1993

till1995:14;egentligen DsFöretagsstödet vad kostar det rapport-
ESOoffentlig ekonomiför studier iexpertgruppen

delbetänkandedomstolstrots och lagtrots;Förtroendevaldas föransvar
Lokaldemokratiutredningen.SOU 1993:109 av
tidskrift,Förvaltningsrättslig 3 1994nr

Kommunförbundet,konkurrensutsättning; SvenskaGoda exempel på
Stockholm 1994

delbetänkande SOUHandlingsoffentlighet hos kommunala företag;
Lokaldemokratikommittén1992:134 av

Ulf, Stockholm 1993befogenheter; Lindquist,Kommunala
konkurrensinriktade åtgärder iKommunal kostnadsredovisning -

Konkurrensverket 1993beställar- och utföramiiljö;
Håkan, Stockholm 1987Kommunal Strömberg,rätt;

SOU 1992:128delbetänkandeuppdragsverksamhet;Kommunal av
Lokaldemokratikommittén

samverkankommunalKommunal uppdragsverksamhet och om
myndighetsutövning Ds 1995:13

medCentralbyrån i samarbeteKommunägda företag Statistiska1990;
StockholmSvenska Kommunförbundet, 1991

ÖrebroCentralbyrån,Statistiska 1995Kommunägda företag 1993;
delbetänkandekommunala sektorn;Konkurrens inom den

SOU Konkurrenskommittén1991:104 av
Carlsson,EES-avtalets konkurrensregler;Konkurrenslagen och

Göransson, Shuer, Göteborg 1993
konsekvenserrättsprinciperKonkurrens och kommunala en-

avreglerad elmarknad; Konkurrensverket, 1993
Stock-och Hedelin,Konkurrens låtsas; Werenfels Röttorp, M

holm 1995
sjukvården 1992 Dsproduktivitetsutveckling i 1960Kvalitets- och -

offentlig ekonomitill för studier i1994:22; rapport expertgruppen
ESO

slutbetänkande SOU 1993:90Lokal demokrati i utveckling; av
Lokaldemokratikommittén

avreglering; Konkurrensverket 1994Marknader och
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Mot kommunalrätt; Marcusson, Lena, Uppsala 1992en ny
krav ochNya möjligheter i näringspolitiken; Näringsdepartementets

struktursekretariat, l 1994, Andersson, Thomasnr
Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet; Marcusson, Lena,
Göteborg 1989
Offentligt stöd till näringslivet åtgärder för ökad konkurrensneutra--
litet; Konkurrensverket 1994
Offentliga tjänster, delrapport till Konkurrenskommittén; SPK:s
Statens pris- och konkurrensverk bokserie 1991:3
Predatory Behaviour in CompetitionUK Policy; Office of Fair
Trading, Myers, Geoffrey London 1994

,
Predatory pricing; OECD-rapport, Paris 1989
Privata aktörer i svensk sjukvård; SNS 1995; Garpenby, ochPeter
Rehnberg, Claes
Sambruk i offentlig sektor effekter på konkurrens och effektivitet;-
Konkurrensverket 1994
Sixteenth Competition Policy 1987, Commission of thereport on
European Communities
Sveriges systemskifte i fara; Industriens utredningsinstitut 1993,
Fölster, Stefan m.fl.
Åtgärder för ökad konkurrens inom den statliga sektorn; Stats-
kontoret, 26, 1994rapport

Bilaga 2

Lagen otillbörligt upphandlingsbeteendeom

Inledning
Den juli1 1994 trädde lag 1994:615 i kraft vid offentligen ny
upphandling. Lagen heter lag ingripande otillbörligt beteendemotom
avseende offentlig upphandling, LIU. Denna lag kan främstsägas vara

komplement till lagen offentlig upphandling 1992:1528, LOU,ett om
tillämpligoch kommunal eller statlig aktör sigbeter otill-är om en

börligt vid upphandlingen. Enligt lagen detta beteendeär ett som
påtagligt diskriminerar företag i förhållande till företag eller tillett annat
den verksamhet den upphandlande enheten bedriver, s.k. egenregi-som
verksamhet, eller på något påtagligt snedvrider förutsätt-sättannat
ningarna för konkurrens vid upphandlingen. otillbörligtEtt beteende
enligt denna lag kan förbjudas för framtiden.
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medmotiveras lagen199394:222 atttill LIU prop.förarbetenaI
anbudstävlan. Ettvidkonkurrenseffektiv annatfrämjaskalldenna en

LOU ochmedtillgodosesintebehovskall täckalagenskäl är att som
konkur-användaskanoftast inteKL motpåpekasKL. Det attt.ex.

upphandlarrollen.iaktöreroffentligahänförs tillrensbegränsningar som

med undantagför LOUdetsammaför LIUTillämpningsområdet är som
försörjnings-inomverksamhettillstånd drivamed särskiltföretagför att

telekommunikationsorn-ochenergi-,dvs.sektorema, transport-vatten-,
kananbudstävlan intes.k. avbrutenocksåkanrådena. Det nämnas att

direktupphand-vid s.k.inte tillämpashellerkanmed LIU. Lagenprövas
ling.

beteendenOtillbörliga
kansidaupphandlaresoffentligfrånbeteendenOtillbörliga varaen

följande.

exklusiv in-favoriseras,anbudsgivarespeciellEn t.ex. genom
verksamhet.aktuellutföraförutsättningarformation attom

anbuds-för valmetodochförfrågningsunderlag,ellerAnbuds- av
anbudsgivareförutbestämdutformas så t.ex.givare, att gynnas,en

förutsättningarotillräckligaellerolikaatt ges.genom
förreglernaellerkravenuteslutsanbudsgivaretänkbarEn genom

anbudstid.kortföranbudstävlingen, t.ex. en

Marknadsdomstolen
hosenligt LIUupphandlingsbeteende görsförbjudaAnsökan ettattom

KonkurrensverketOmKonkurrensverket.MDMarknadsdomstolen av
konsument-ställetansökan ifårdetta görasintebeslutar göraatt av

berörsföretagellernäringslivsorganisationereller ett avsomav
upphandlareoffentligförbjudaframtidenkan förupphandlingen. MD en

medförtupphandlingsbeteende,otillbörligt atttillämpaaktör ettatt som
snedvridits tillpåtagligtanbudskonkurrensenförförutsättningarna

får förenasbeslutMD:sanbudstävlingen.ispeciell deltagarefönnån för
Konkurren-vid länsrättviteutdömandeTalanmed vite. görs avavon1

detupphandlarenför dettaförutsättning upprepatsverket. En är att
beteendet.förbjudnatidigare

iupphandlarenomfatta vadpåinriktats görgradhar i högLIU att
minstintetjänsteproduktionenverksamheten,förhållande till den egna

förförutsättningarvilkatillmed hänsyneventuellt gynnande som ges
Mycket talarförfrågningsunderlag.utformningoch vidanbudstävlan av
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för flertal beteenden kanatt ett enligt LIU dessutomprövassom
omfattas LOU:s bestämmelser affärsmässighet vid upphandlingav om
och bl.a. val anbudsgivare.av
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GRÄNSLANDET OCHPRIVATADETMELLAN
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förInstitutionendr. Maria Bengtsson,Ekon.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

GRÄNSLANDET OFFENTLIGT OCHMELLAN PRIVAT
på lika villkorFungerande konkurrens konkurrens-

bemärkelserpå villkor i två delvis olikaKonkurrens lika
fungerande konkurrensalternativ definition på begreppetEn

Olika konkurrensproblemtyper av
offentligas aktörersKonkurrens kan snedvridas till följd age-av

rande
konkurrera på lika villkor.Offentliga aktören kan förhindras att

Genomförandet studiernaav
dispositionRapportens

STÖD OCH SUBVENTIONERKONKURRENSPROBLEM VID
TVÅ EXEMPEL-

Hälsokällan friskvård eller gym första exemplet- -
och aktörerKonkurrensarenan dess

Beslutet Hälsokällanöppnaatt
Hälsokällan ochKommunens motiv för till argumentatt starta

dessaemot
Effekter satsningen på Hälsokällanav
Konkurrentemas förutsättningar skiljer sig

exempletHotell och konferensverksamhet i Hallsberg andra-
för StinsenUpphandlingen entreprenadenav

verksamhetstöd och subventioner StinsensKommunens av
Konkurrensen hotellföretagenmellan de privata

ÖVER-FÖRSÄLJNINGKONKURRENSPROBLEM AVVID
TVÅSKOTT EXEMPEL-

Städverksamheten i Umeå första exemplet-
olikaTvå och konkurrensklimatarenor

Anbudsförfarandet
aktör på konkurrensarenanUppfattningar kommunenom som ny

Vuxentandvården i Västernorrland exempletandra-
privattandläkamaTvisten mellan Folktandvården och

Olika på konkurrenssyn
Konkurrentemas förutsättningar olikaär

KONKURRENSPROBLEM OFFENTLIGA UPPHAND-VID
LINGAR ETT EXEMPEL-

Aktörema på konkurrensarena
Anbudsförfarandet
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Skillnader i uppfattningama anbudenom
Den avbrutna upphandlingens effekter för framtiden

AKTÖRER ÖKAOFKAN FENTLIGA KONKURRENSDYNA-
MIKEN ETT EXEMPEL-

Konkurrensarenan och dess aktörer
Kollektivtrafiken Göteborgsi konkurrensutsättsstad
Konkurrensen i utsträckning statiskär stor
Möjligheten och förutsättningarna för konkurrera varieraratt

6.DE UPPLEVDA KONKURRENSPROBLEMENS ORSAKER OCH
KARAKTÄR
Den den lille villkoren olikastore mot är-

Dominans, mångdimentionellt och komplext begreppett
Konkurrensfordelar till följd styrka och dominansav

Två olika organisationer med olika värderingar och funktio-normer,
ner

Dubbla roller
Mellan två stolar

Missförstånd och tvetydigheter i relationerna mellan konkurrenterna
Aktörema talar olika språk
Bristande förståelse för varandra

I grunden ideologisk frågaen
Lärdomar studien sammanfattningav en-

LITTERATUR OCH REF ERENSLISTA
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GRÄNSLANDET OFFENTLIGT OCH PRIVATMELLAN

i gränslandetstudie beskrivs och analyseras konkurrensenI denna
kring fall,privata offentliga. Studien byggsmellan det och det sexupp

Konkurrensverket rörandefyra ärenden inkomna tillutgörsvarav av
olika aktörerGenom undersöka hursnedvridning konkurrens. attav

snedvrida konkurrensen, förväntasupplevt de förhållanden som anses
konkurrensproblematikförståelse förstudien fördjupad den somge en

finns offentliga och det privata. Ett grundanta-i gränslandet mellan det
utveckling,till dynamik ochgande för studien konkurrens bidrarär att

till föroch konkurrenstill bättre resursutnyttjande är nyttaett att
fungerandemåste alltså finnasmedborgarna eller konsumenterna. Det en

konkurrensklimat för dessa effekterkonkurrens eller attett gynnsamt
konkurrensklimat vilkaskall uppnås. Frågan vad är,ett gynnsamtom

fungera hurförhållanden måste råda för konkurrensen skall samtattsom
upprättabibehållakonkurrensvårdande bidra tillmyndigheter kan att en

inleds därför medfungerande konkurrens blir alltså intressanta. Kapitlet
villkoroch konkurrens likabegreppen fungerande konkurrensatt

ikonkurrensproblem kan uppstådiskuteras varefter de mötetsom
privata aktörer beskrivs.mellan och offentliga

villkorpå likaFungerande konkurrens konkurrens-

bransch, erhålls denGenom fungerande konkurrens upprätthålls iatt en
delas bådesamhälleliga slutsatsDettastörsta ärnyttan. aven som

på privata marknaden.och företag konkurrerar denexperter av som
konkurrens.det oklart vad med fungerande FörDäremot är som avses

konkurrensneutralitetkonkurrensen skall fungera förutsättsatt anses
lika villkor. Samtligamellan marknadens aktörer eller konkurrens

företag kommit i kontakt med i dennaoch branschorganisationer som
på lika villkor.undersökning konkurrens ska ske Man ärattanser

konkurrens på privatakritiska till offentliga organisationer deltar iatt
villkor olika.marknader och privata och offentliga aktörers ärattanser

subventioneras med skattebetalarnasKommunernas verksamheten kan
privata,offentliga organisationer inte riskertar som enpengar, samma

möjligakommun kan aldrig konkurs, icke självkostnadspriseri ärsättas
Även kommunerna ochanvända, några vanliga för detta.äratt argument

offentliga aktörer olikalandstingen villkoren för privata och ärattanser
till förmån begränsas i sinför de privata organisationerna. Kommuner

de har möjlighetverksamhet den kommunala kompetensen, attav
och därför möjlighet privata företagvinst hargenerera samma som
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och granskastill konsolidering och kapitalinvesteringar, de bevakas av
media på helt privata företag och helt andra krav ställssätt änett annat
på deras agerande, på framkommit. Någotexempelär argument som

påentydigt på vad konkurrens och hur konkurrensfungerande ärsvar
lika villkor kan uppnås i praktiken finns alltså inte. dennaDet är
obesvarade fråga ligger till grund för de flesta upplevda konkur-som
rensproblem i mellan offentliga och privata aktörer.mötet

Konkurrens lika villkor delvis olika bemärkelserpå tvåi

talar fungerande marknad och fungerande konkurrensNär man om en
åsyftas oftast teori benämns förvad inom neoklassisk ekonomisksom
perfekt konkurrens. Perfekt konkurrens innebär företagen konkurreraratt
på lika villkor. många och produkternaKöpama och säljarna är är

påhomogena. säljare kan påverka priset marknaden.Ingen ensamt
Konkurrens därför liktydigt priskonkurrens ochmedär över en
tidsperiod kommer den perfekta marknadens mekanismer leda tillatt en
effektiv resursallokering. Kostnadseffektiva företag överlever och priset
stabiliseras på nivå efterfrågan varandra.där utbud och motsvararen

kan ha makten marknader perfekt konkurrensKöpama medsägas över
eftersom de tillsammans efterfråganför den bestämmersvarar som
utbudet. Därigenom konkurrensen till för samhälletär nytta ettur
konsumentperspektiv. mikroekonomiska teorin normativ ochDen är
teorin har bl.a. kommit stå förebild för konkurrenslagstiftningen,att men
det samtidigt uppenbart teorin bristfällig beskrivningär äratt som av

konkurrens.faktisk

På den privata perfekta konkur-marknaden existerar vanligen inte den
renssituationen. Både köparna och säljarna kan få och produkternavara

inte alltid homogena. Faktisk konkurrens bedrivs på imperfektaär
marknader företag marknadsdominansdär stordriftsfördelar, etc.genom
har möjlighet påverka företagenspriset. Imperfektionema innebäratt att
agerande avviker från vad föreskrivs ideala mikroekonomiskai desom
modellerna. Marknadsimperfektioner inkluderas bl.a. i IO-teoretiska
modeller konkurrens tillåts påverkadär andra variabler prisänom
agerandet på marknaden. Bains utgår ifrån den neoklassiska1959
pristeorin och utvecklar taxonomin structure-conduct-perfonnance.

relaterar marknadsstrukturen på imperfekta marknader till före-Han

70 jfr Brunsson och Hägg 1992
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effektivitet ellermarknadenstillrelaterasagerande i sin turtagens som
idetmarknadsstrukturendefinierar mönsterBainssamhällsnyttan. som

beskriverHanorganiseras ochvilket delarna sättssystemet samman.av
marknaden, gradenpåkoncentrationenmed hjälpmarknadsstrukturen av

etableringshinder.förekomstenproduktdifferentiering och avav

empiriskutifråntankegångarBainsvidareutvecklar1980Scherer en
agerandet idiskuterarindustrin. Hanamerikanskakartläggning denav

oligopol,homogenamonopol,marknadsfonner,imperfektafyra
särskiljsvilkakonkurrens,monopolistiskoligopol ochdifferentierade

homogenitet.produkternassäljare ochochantalet köpareutifrån
ekonomiska utfalletdetmaximeraefterFöretagen sträva attantas av

på markna-förhållandenastrukturellaoch deagerandet. Denna strävan
faktiskbeskrivaagerande. Förförklara företagensden attantas

ochstruktur-ytterligareinkluderatefterföljareBainsharkonkurrens
imperfektteoribildningenharDärigenombeteendevariabler. om

därteorierdisparatadelvisbestå flerakommitkonkurrens att av
Imperfek-agerande.till företagensrelaterasstrukturella särdragenskilda

varimarknaderperfektadock frånskiljer sigmarknader oavsettta
skillnadenintressantasammanhangi dettabestår. Denimperfektionerna

säljarensbeskrivaskan änmarknaderimperfektaär att somsnarare
olikautifrånoftakonkurrenternamarknad ochköparens att agerar

villkor.förutsättningar eller

hävdar Perssonimperfektpraktiken oftastmarknaden iTrots äratt
samhällsperspektivpositivtbeskrivskonkurrens1992 ettatt ursom

konkurrensutsattmarknaden. Enför legitimeraanvändsoch detta attatt
tilldärmed bidraochinflytandeindividenmarknad sam-geanses

funktionoch dessmarknadenperfektadå denhällsnyttan. Det är som
imperfektionerbehäftade medflesta marknaderdeåsyftas äratt avtrots

fungerandeefteralltså viktigtslag.olika Det strävaatt enanses
kanpraktikenvilket ilika villkor,påperfekt konkurrensmarknad, med

utopi.enanses vara

bemärkelsenförstaalltså i denbeskrivslika villkorKonkurrens som
förut-medaktörermarknad mellanperfektpåkonkurrens sammaen

villkor ilikakonkurrensemellertidtalassättningar. Det även enom
kommituppfattningarochde uttalandenbemärkelse. Utifrån somannan
avsnitt,ikommerfallstudier nästatill uttryck i de presenterasattsom

huvudmannaskapet,tillkopplatframför alltlika villkortycks vara
fallnågra deIbeskattningsrätten.ñnansieringsfrågan och somav

medförutsättningarolikamed heltföretagprivatakonkurrerarstuderats
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varandra. kan finnas företag stark positionDet med på markna-ett en
den, relativt ñnansiellgod styrka konkurrerar med små företagetc. som
med begränsade och dåliga marknadspositioner. in-Ingaresurser
vändningar förs fram dessa företag konkurrerar på likamot att
villkor. När däremot konkurrenten kommunal enhet ellerutgörs av en

kommunalt bolag invänder storlekderas och styrka.ett emotman
Konkurrensen fungera, den på lika villkor och därförskeranses
upplevs den kommunala aktören snedvrida konkurrensen. Lika villkor
beskrivs alltså alla företag har möjlighet själva utifrånatt attsom
marknadens regler med privat kapital skapa förutsättningar i sigsom
kan skilja sig mellan företagen. Aktörema däremot inteanses
konkurrera på lika villkor alla företag har möjlighet själva,attom
utifrån marknadens regler, offentligt ellermed privat kapital skapa
förutsättningar för sitt Frågan lika villkor bliragerande. därförom

fråga hur offentligt kapital frågabör användas änsnarare en om on1en
vad kan krävas för få tillstånd fungerande marknad.attsom en

alternativEn definition begreppet fungerandepå konkurrens

stället för1 likhetstecken fungerandemellan konkurrens ochsättaatt
konkurrens på lika villkor, i den eller andra bemärkelsen, kan ettena
likhetstecken mellan fungerande konkurrens och närhet, mångfaldsättas

intensitet konkurrens.isamt

delvisEn tanketradition har under år vuxit fram, hävdarny senare som
konkurrens kan fungera katalysator för utveckling företagatt som en av

branscher.och Porter 1990 hävdar de krav och denatt genom press
konkurrensen stimuleras eller företagen tilltvingas ettsom ger,

innovativt agerande branschenresulterar i och företagenattsom
utvecklas. Företagen utvecklar styrka och konkurrenskraft attgenom
bättre konkurrenterna utnyttja faktorfördelar, tillfredsställa avanceradän
efterfrågan, etablera kontakter, samarbete och bra relationer med
relaterade branscher och underleverantörer. Kärnan i denna typ av

intensiv konkurrens mellan geografiskt närståendeär attresonemang
företag upphov till dynamik. Finns konkurrensingen blir företagenger
passiva. Det alltså närheten mångfalden och intensiteten iär snarare
konkurrensen, lika villkor råder i den perfekta konkurrensensän att

71 jfr Porter, Sölvell1990; al, 1991; Zander Sölvell, 1991, Bengtssonet
1994.
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utveckling och ökad samhällsnytta.bemärkelse, bidrar tillsom

branschensstimulerar företagens ochNärhet mellan konkurrenter
varandra bådehävdar företag lärutveckling. Burk 1988et att av

finnsOm detsamarbeta och konkurrera med varandra.att engenom
och spridningenkonkurrenter går lärandet, imitationennärhet mellan av

finnsMiljön utmanande detidéer snabbare. är även om ennya mer
psykologisk funktionell närhet mellan konkurrenter. Företageneller vet

varandra på betydligtvarandra och tvingas därför sig medmätamer om
innebärfler områden. geografisk närhet mellan konkurrenterEn även att

utmanande ochde jämförs med varandra i vilket är pressarpressen
Ökad kunskap ochföretagen bli information,ständigt bättre.att

faktorerpsykologiskamedvetenhet konkurrenterna även somom men
aktivt konkurrera ochprestige och stolthet stimulerar företagen till att

innovativttill agerande.ett

fungerande konkurrens.Mångfald viktig ingrediens iär en annan en
många relaterar de sitt1990 konkurrenternaPorter ärattmenar om

förbättringarföretagen tillagerande till varandra. Därigenom stimuleras
företag påoch Om det endast finnsinnovationer relativt varandra. ett

vilket negativterhåller företag monopolställning,marknaden detta ären
i branschenfor konsumenterna. Om finns fåtal företagdet endast ett

kartellmarknaden eller utvecklarfinns det risk de delaratt enen upp
Även monopolistiskerhåller företagenliknande relationer. i dessa fall

utvecklingsperspektiv negativt. Finnsmakt vilket samhälls och ärettur
det finns flera företagdet däremot Mångfald i konkurrensen, dvs. atten

lära varandramed olika förutsättningar och strategier, kan företagen av
förutsättningarna föroch de ständigt förbättra de attattpressas egna

konkurrera.

viktiga komponen-Mångfald och upphov till den tredjenärhet ävenger
intensitet.i här definieras fungerande konkurrens,vadten som som en

experimenteraoch intensiv kamp mellan företag demEn tät attpressar
konkurren-på försöka differentiera sig frånmed idéer, olika sättattnya
bidrar tilloch vidareutveckla sin unika kompetens. Dettaterna att
först medinnovationer förnyelse. prestigeladdat kommaoch Det blir att

Närhet,imiteras snabbt.nyheter och framgångsrika strategiska drag
till dynamikMångfald i konkurrensen alltså upphovoch intensitet ger

och utvecklingskraft vilket bidrar till ökad samhällsnytta.

viktigt krav förTidigare konkurrens på lika villkor framfördes ettsom
framdock förasfungerande konkurrens. det följande skallI argumenten



Snedvridning konkurrens426 .. Konkurrens i balansSOU 1995:105av

för intensiv och konkurrens mellan flera konkurrenter pånäraatt en
såväl lika olika villkor kan stimulera utveckling resulterarsom en som
i ökad samhällelig andra faktorer företagens likaDet är ännytta.en
villkor betydelse.ärsom av

Konkurrentemas villkor olika eftersom industrier heterogena ochär är
inte homogena vilket förutsätts för perfekt konkurrens skallatt en
finnas. hävdar finnsHunt 1972 det skillnader mellan aktörer inomatt

bransch och lanserar begreppet strategiska dvs.en grupper, grupper av
företag skiljer sig ifrån andra företag i branschsom grupper av samma
i någon strategiskt viktig skillnaderdimension, för inkludera dessaatt
i analysen. Han det inom bransch finns företagattmenar en grupper av

lika varandra och därför kanandraär än utgörasom mer anses en
strategisk Hur lika eller olika företagen eller deras agerande ärgrupp.

förklara skillnader mellan olika konkurrens. Hänsyntyper tasanses av
därigenom till heterogeniteten i branschen och till företagens unicitet.
Strategiska grupperingar företag kan identifieras utifrån likheter ochav
skillnader i företagens utifrånstrategiska agerande på olika områden och
företagens relativa storlek jfr Hoskisson, 1990.Bamey

Hur lika eller symmetriska företagen och deras villkor har betydelseär
för graden intensitet i konkurrensen. Uppfattningama hurav om
symmetrin mellan företagen påverkar intensiteten i konkurrensen går
emellertid isär. Vissa hävdar intensiteten i konkurrensen lägreäratt
inom strategisk eftersom dessa företag har närhet tillstörreen grupp en

varandra.varandra och lika strategisk tenderarInomär mer en grupp
företagen frångå den intensiva konkurrensen och istället vidtaatt
åtgärder i syfte bibehålla och förstärka den strategiskaatt gemensamt

Inom strategiska kan företagen utvecklaävengruppen. samma grupp en
förståelse för pådet ömsesidiga beroendet imperfektionemastörre som

marknaden Gruppmedlemmama förstärker rådandedeger. nomiema
inom imitera och sig tillvarandra varandra.attgruppen genom anpassa

hävdarAndra intensiteten i konkurrensen kan bli mellanävenatt stor
grupp.företag i förstrategiska Argument förs fram dettasamma som

koordinationsproblem kan uppstå mellan mindre företagantalär att ett
och symmetri i företagens storlek kan upphov aktiv rivalitet.tillatt ge

72 jfr McGee Thomas 1986 och Caves och Porter 1977t ex

73 Kwoka 1979 och Kwoka Ravenscraft 1986
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inomkonkurrensentankarför framDierickx 1993Cool att enom
strategiskamellankanstrategisk större än grupper omvaragrupp

strategiskadenutträdenochInträdenhöga.rörlighetshindren är ur
och förmågakonkurrentemasOmdärigenom.försvåras resursergruppen

bestridasymmetriska kan deaktörernadvs.lika, äräratt omagera
specifikdåharföretagmarknadspositioner. Ingetochprodukt-varandras

konkurrensintensivkankopiera. Däravsvårkompetens är att ensom
ha förut-bordesymmetrintill följdföretagmellanutvecklas avsom

samförstånd.isättningar tystatt agera

konkurren-mellansymmetriframgårfördaUtifrån attresonemangovan
konkurrensenintensiteten itillrelaterat attvillkorlika är menter

konkurrenternamedvetenhetochkunskapnärhet,faktorerandra omsom
konkurrensin-iskillnaderkan förklaraochockså har betydelseetc.

tankegångarutifrånhar Porters1994tensiteten. Bengtsson om
särskiljt olikaochanalyseratutvecklingförkatalysatorkonkurrens som

branschikonkurrensklimatetpåvisarkonkurrensklimat. Hon att en
konkurren-mellaneller likhetsymmetriberoende på gradenvarierar av

framgickstudienAvi konkurrensen. ävenintensitetoch gradenterna av
iutvecklingenförlamarellerkonkurrensklimat stimulerarolika enatt

symmetriska företagmellankonkurrensIntensivolikabransch på sätt.
konkurrensbeskrivaskanmed vadalltså kan jämförasvilket somsom
innovation-ochvidareutvecklingstimulera tillsigvillkor visadepå lika

ungefärharlika ochföretagenföretagen. Attskraften i är samma
konkurren-tillräckligt föremellertid inteförutsättningar attäratt agera

företagenmellanOm distansenfunktion. ärdenna storskall fyllasen
passivutvecklasfunktionelltgeografiskt ellerpsykologiskt,antingen en

stimulerarpåintekonkurrenternamellan sättkonkurrens sammasom
kanKonkurrensutveckling.innovationskraft ochtillupphovoch ger

helt olikamedföretagnytänkandeochutvecklingstimulera till näräven
Asymmetrin ivarandra.medkonkurrerar ärintensivtförutsättningar,

ständigtoch hotarMindre företagstimulerande.sigdessa fall i utmanar
vilketproblempå gamlalösningarutvecklarföretag. Destörre nya
vidtaförutsättningartillmed attföretagtvingar gynnsammamersynes

åtgärder.innovativa

fungerarintekonkurrensenpå situationerexempelfinns närDet även
kanalltförasymmetrinOmutveckling.stimulerar till är storoch inte
sigförhålladärförocholika vårdarheltleva ikommaaktörerna att

Även dekanföretagenmellanlikheten ärtill varandra. storpassivt när
utvecklaoch därigenomsigemellanmarknadendela uppvälja enatt

olika kankonkurrenternaOmvarandra. ärdistans tillpassivitet och
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något företag utveckla styrka och dominans innebär övrigaatten som
företag kan överleva. Om företag köps eller avvecklas minskarupp
mångfalden i konkurrensen vilket negativt för utvecklingen iär
branschen och för samhällsnyttan. Sölvell Zander l9xx attmenar
företag efter undvika intensiv konkurrens.strävar Dettaytterst att är
möjligt någon aktör kan erhålla monopolställning ellerom en om en
kartelliknande situation utvecklas i branschen. Det i dessa fallär som

icke fungerande konkurrens kan rådande.en anses vara

Utifrån det sagda det avslutningsvis möjligt för det förstaär attovan
konstatera begreppet fungerande relaterat till samhällsnyttan. Medatt är
fungerande konkurrens konkurrens stimulerar till utvecklingavses som
och förlängningeni till ökad samhällsnytta. För det kanandra det
fastslås vad kan upphov till fungerande, utvecklandeattsom ge en
konkurrens utvecklas i bransch. krävsDet intensitet konkurren-ien en

ocheller mångfald aktörer ocheller närhet mellanstorsen en av en
konkurrenterna för konkurrensen skall fungera. Närheten kanatt vara av
olika karaktär. Den kan psykologisk vilket innebär konkur-attvara

har kunskap varandra och medvetna varandrarenterna stor ärom om
relaterar sig till varandra. Den kan funktionell vilket innebärsamt vara

företagen verksamma inom produkt- och marknadsom-att är samma
råden. Huruvida konkurrenterna bör bedriva konkurrens likaen
villkor eller inte avhängigt närheten, mångfalden intensitetenoch iär
konkurrensen. För det tredje kan det konstateras villkoren ibland kanatt
bli alltför olika. Detta får negativa konsekvenser för konkurrensen i

minskad mångfald, ökad distans ochtenner passivitet. viktigEnav
empirisk fråga alltså vilka skillnader i företagens förutsättningarär som
stimulerar till utveckling och vilka förlamar utvecklingen. Det ärsom
med utgångspunkt från dessa ställningstaganden exempel påsom sex
konkurrens mellan offentliga och privata aktörer kommer beskrivasatt
och analyseras.

Olika konkurrensproblem fallstudiertyper av sex-

På den privata marknaden konkurrens viktig förutsättning förär en
dynamik, utveckling och samhällelig På den offentliga markna-nyttan.
den det ofta andra faktorerär betydelse för säkerställaär att attsom av
medborgarnas intressen tillgodoses. denInom offentlig sektorn har dock
konkurrens kommit få allt betydelse eftersom konkurrensatt störreen

ha funktion fylla i effektivisering och bättreatt tenneranses etten av
resursutnyttjandebla. därför har den offentliga sektorn utvecklats mot

ökad marknadsorientering vilket inneburit privata och offentligaatten
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aktörer och konkurrerar med varandra i utsträckningmöts större än
tidigare. Att aktörer har olika mål, krav och villkor för verksam-som
heten konkurrerar med varandra konkurrensproblemkan leda till att av
olika slag uppstå.

Relationema mellan offentliga och privata aktörer kan olika Detut.se
både tänkbart offentliga aktörer konkurrensensnedvriderär att genom

sitt agerande på den privata marknaden och offentliga aktörer hindrasatt
från på för konkurrensen positivt Det första för-att sätt.ettagera
hållandet illustrerar den situation åsyftasvanligen under-närsom
prissättning diskuteras. I denna studie kommer det främst sådanaär
situationer kommer behandlas.attsom

Konkurrens kan snedvridas till följd de offentliga aktörernasav
agerande

Fem fallstudier har genomförts, situationer kommunerdär ochav
landsting sitt agerande kan upphov till konkurrensenattgenom anses ge
snedvrids. De fem fallstudiema olikaexempel problemom-utgör tre
råden vilka illustreras i figuren nedan. Problem kan för det första uppstå

kommuner eller landsting stöd till privata företag, för detnär stat, ger
andra offentliga aktörer konkurrerar företagmed privatanär som
underprissätter sin verksamhet korssubventioner för detetc. samtgenom
tredje offentliga aktörer konkurrerar med privata vid offentlignär

Ävenupphandling. andra problemområden kan identifierats dennamen
studie har till dessaavgränsats tre.
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Snedvridning Snedvridning Snedvridningav av avkonkurrens konkurrens konkurrensvid vid offentliggenom
stödsubventioner överskottsförsäljning upphandling

KommunKommun
13Landsting

Stöd

e Privataföretag
O Komunallandstingsverksanmet bedrivs i konkurrensmedprivatasom

företag

Figur Områden där snedvridning konkurrensen kan uppkomma.en av

Problemområde Två fallstudier har genomförts ärenden inkomnaett: av
till konkurrensverket där den offentliga aktören stöd ellergenom
subventioner ha snedvridit konkurrensen, vilka iansetts presenteras
kapitel I det fallet subventionerar Sundsvalls kommun deena
kommunanställdas och arbetslösas träning vid det kommunala gymet.
De vissa privata föreningsbidrag. I det andra falletäven ettger gym
subventionerar Hallsbergs kommun lokalhyran för de privataett av
hotellen inte det andra. kommunerlandsting påNär detta sättmen ger
stöd eller subventionerar verksamhet, ofta i syfte därigenomatt
tillgodose samhälleliga behov, kan konkurrensproblemgemensamma,
uppstå. Om företag erhåller stödsubventioner konkurrenternamedanett
inte erbjuds möjlighet snedvrids konkurrensen. offentligasDetsamma
agerande medför konkurrensen mellan de privata aktörerna inte kanatt
ske på lika villkor.

Problemområde två: Två fallstudier har genomförts där offentliga
aktörers försäljning överskott har upplevts snedvrida konkurrensen,av
vilka beskrivs i kapitel Båda fallen har anmälts till konkurrensverket.
I det första fallet säljer Umeå kommun städtjänster till betydligt lägreett
pris de privata företagen. det andra falletI säljer landstinget iän
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tandvårdstjänster. Iöverskottfolktanvården sittVästernorrland via av
offentliga aktörernadeprivata aktörernamisstänker debåda fallen att
mångdimensionellt.problemunderprissätter sin verksamhet. Detta är

kostnaderomfördelningsubventioner,aktörer kanOffentliga avgenom
kanfor det förstamarknaden,konkurrensen påsnedvrida ettetc. men
uppnånödvändigt fördetmotiveras medagerande iblanddylikt är attatt

Frågan blirverksamhet.för sinoffentliga aktörerna harmål dede som
fungerande konkur-ochkan nås på andradå dessa mål sätt enomom

tillgodoses påmedborgarnas intressenviktigare ettär än att t.ex.rens
alltaktörernaoffentligadet andra kan deområde. För utgörasvisst av

till enheterfristående från kommunen,kommunala bolag,från t.ex som
Gränserna mellanorganisationen.den kommunalahelt delutgör aven

denmarknaden ochprivatakonkurrensen på dendeltar ide aktörer som
ivilket illustreratsentydigaalltsåorganisationenoffentliga är

beroende på hursigkan skiljaProblemställningamafiguren. nära
konkurrensbedrivs iverksamhetfinns mellan denkoppling det som

organisationen.övrigaföretag och denmed privata

ochmellan privatakonkurrensfonnProblemområde Entre: annan av
både frånanbudbegäroffentliga aktörenaktörer denoffentliga är när
fallstudieorganisationer. Enoch från privataorganisationenden egna

uppstå offentligkan vidproblemillustrerar dehar genomförts somsom
Östersunds kommuni kapitelvilketupphandling, antogpresenteras

deti kommunenvårdenhetemaden regins anbud för trots atten avegna
tillfredsställde de kravenligt mångaanbudet billigare ochprivata var

anmälaför avsiktaktören hadepå kvalite. privataställdes Den attsom
förstöraför inteavstod från dettakonkurrensverketärendet till attmen

Konkurrensenupphandlingar.inför framtidatill kommunensin relation
Östersund möjligt fördetspel eftersomkan i är t.ex.sättas enursom

konkurrens-vilketanbudsförfarandet,kommun avbryta utgör ettatt
offerter hindrasinlämnatföretagproblem. Det innebär attatt som

avstår frånföretagkan innebärlika villkor ochkonkurrera även att
itredjei denframtiden, vilket illustrerasin offerter ilämna rutanatt

figuren ovan.

villkor.likaförhindras konkurrera påOffentliga aktören kan att

i vadkonkurrensproblemenbilderhålla nyanseradFör att aven mer
offentliga harochdet privatagränslandet mellanhär kallatssom

förhållandet mellanomvändagenomförts där detytterligare fallstudieen
kanvissa marknaderråder. Påprivata och det offentligadet en
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till följd någotfungerande konkurrens spelsatt t.ex. attvara ur av
företag har monopolställning på marknaden. konkurrenssynpunktUren
skulle kommunal etablering på sådan marknad positiv ochen en vara
bidra till konkurrensklimat. positiva konsekvensDennaett gynnsamt av

följdkommunens kan emellertid utebliagerande attsom en av
kommunen kan på marknadsmässigt och därigenomsättettagera

situationdende privata aktörerna. Genom studeraävenutmana att en
beskrivna kunskap erhållas konkur-den kan ytterligaresom nyss om

rensproblematiken i gränslandet mellan det privata och det offentliga.
fallstudie beskriver problematik återfinns i kapitel ochDen denna 5som

behandlar Göteborg kommunala bolagetkollektivtrafiken i detsamt
Göteborgs Spårvägar möjligheter delta i konkurrensen.AB:s att

Genomförandet studiernaav

Studierna sekundärt material. Intervjuer harbygger på intervjuer och
genomförts med branschorganisationer, företag, politiker och tjänstemän

vidvarit inblandade i de aktuella fallen. främsta urvalskriterietDetsom
valet intervjupersoner bidrahar varit välja de kanattav personer som
till mångsidig fallet. har alltså varitbeskrivning det aktuella Deten av
viktigt inkludera alla inblandade och identifiera vilkaatt parter att som
bäst känner till de konkurrenssituationer studerats. Sekundärtsom

våramaterial internt material erhållits vidanvänts utgörssom av som
besök hos såväl privata offentliga aktörer, tidningsartiklar, samtsom av

VilkaKonkurrensverkets utlåtande i sin bedömning fallen.av av
intervjuer genomförts vilket sekundära material använtssamt somsom
i respektive fallstudie i källförteckningen längst bak i dennaanges
rapport.

Intervjuerna har spelats in på band, skrivits och dokumenterats i formut
de fallbeskrivningar återfinns i kapitel två till fem i dennaav som

få till intervjuades uppfattningar deFör derapport. att access om
aktuella fallen fick fallbeskrivningende del de delarta av av som
byggde på deras berättelser för godkänna materialet publicerades.att att
I inget fallen har detta upphov till infonnation varitgett attav som
avgörande för problembeskrivningen strukits. Förfarandet har däremot
bidragit till öka trovärdigheten i fallbeskrivningardeatt presente-som
rats.
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dispositionRapportens

detta kapitel har utgångspunktema för studien diskuterats. framgårI Det
författaren närhet konkurrenter mångfald ochmellanatt att samtanser

intensitet i konkurrensen nödvändighet för konkurrensen skallär atten
fungera och bidra till ökad samhällsnytta. ifrågasätts huruvidaDäremot
konkurrens på lika villkor måste vilken innebördär ett samt som
egentligen läggs i begreppet konkurrensen på lika villkor, eller
konkurrensneutralitet.

Efter ha klargjort utgångspunktema för studienatt presenteras sex
exempel på fall där konkurrensen någon eller några aktörer ansettsav
ha snedvridits i kapitel två till fem. konkreta händelser utspelatsDe som
i respektive fall beskrivs och de olika uppfattningparternas om
konkurrensen i sin helhet återges.

I kapitel analyseras de fall fallI samtliga poängte-presenteras.sex som
konkurrensen inte bedrivits på lika villkor. Analysen inleds därförattras

med diskussion vari ojämlikheten består och vilka konkurrens-en om
problem denna upphov till. Två andra orsaker till konkur-attsom ger
rensproblemen uppstår diskuteras därefter. det första organisa-För är
tionerna olika och för det andra kännetecknas relationerna mellan de
privata och offentliga aktörerna missförstånd och otydlighet. Dettaav

både upphov till konkurrensproblem och kan förklara konkurrens-ger
problemens karaktär. Konkurrensproblemen kan beskrivasäven som
delvis ideologiska. Kapitlet avslutas med frågan vilka deatt om av
beskrivna konkurrensproblemen kan alltsåreella ochsom anses vara

hinder för fungerande konkurrens,utgöra ett en reses.

STÖDKONKURRENSPROBLEM OCH SUBVENTIONERVID
TVÅ EXEMPEL-

I detta kapitel två exempel hur kommuners stöd och subventionerges
kan upplevas upphov till snedvridning konkurrensen. De tvåge en av
fallen kommunens etablering i Sundsvallutgörs ett samtav av gym
kommunens tillstöd hotell i Hallsberg.ett
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exempletgym förstafriskvård ellerHälsokällan --

påverka konkur-stöd och subventioner kanVårt första exempel på hur
från Sundsvalls kommun.på privata marknaden hämtatden ärrensen

den verksamheten, delsdels subventioneraKommunen geegnaanses
snedvrida konkurrensen. Itill privata aktörer vilketstöd vissa anses

enligtHälsokällan,början öppnade Sundsvalls kommun1993 somav
skulle fungera komple-friskvårdssatsningkommunen somvar en som

prispaket erbjödstill övriga aktiviteter i sporthallen. Ettment som
introduktionspris och rabatter till kommunensinkluderade lågtett

känsloragerande väckte starkaanställda och till arbetslösa. Kommunens
tvåvåren anmäldeprivata i Sundsvall. Under 1993hos de gymägama

Konkurrensverketkommun till Konkurrensverket.dessa, Sundsvallsav
på marknaden,Hälsokällan hade dominerande ställningfann inteatt en
åtgärd vidtogs.stridavarför prissättning inte kunde KL. Ingenmotanses

föreningsgymenskall Sundsvalls kommunenI detta avsnitt mellanmötet
och de privata belysas.gymen

Konkurrensarenan och dess aktörer

SverigesSundsvalls kommun har beskrivits gymtätastesom en av
workout-ställen.och lika mångakommuner. fanns fem1992 gym

det finns olikaBranschen beskrivas heterogen eftersomkan typersom
vad gällerträningsställen skiljer sig bådeoch typ avgym somav

workout rehabilitering,träning styrketräning, konditionsträning, m.m.,
och kön.kundsegment åldermotionsträning 0.s.v. och vad gäller

på konkurrensarenan. Hälsohuset ABDet har funnits privata ärtre gym
marknaden. Tränings-enda privata idag finns kvar pådet gymet som

Hälsohuset, Hälsokällan tillverket anmälde tillsammans medHB
endastKonkurrensverket. Träningsverket erbjuder för närvarandeHB

gymverksamhetworkout och aerobics. Tidigare bedrev de även men
tvingades lägga

verksamhetverksamheten. Alpha Gym har flyttat sindenna delner av
anledningTimrå efter kommunens inträde marknaden.till En som

Föreningsgymmenförs fram till detta överetableringen marknaden.är
tidigare privatGym och SAK. GymEgo Egoutgörs ett gym menvarav

74 databearbeming har genomförtsDatainsamling och första tvåaven
C-uppsatsstudenter, Andrew Baldwin och DareblomJeanette
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drivs i foreningsfomi. SAK atletklubb och bedriverde delarärnu en av
sin verksamhet i Sporthallens lokaler. Hälsokällan det kommunalägdaär

i Sundsvall och de har sina lokaler i Sporthallen. Derasgymet även
lokaler ligger i anslutning till bowlinghall med vilken de delaren
receptionsdisk. Sporthallen har totalt trettio anställda, därav tjugoca

har flexibla arbetsuppgifter. ochDessa på såär sättroterarsom
inblandade i Hälsokällans verksamhet. Hälsokällan ligger inom Kultur-
och fritidsförvaltningens ansvarsområde och beslutsansvaret för
förvaltningen ligger hos politikerna i Kulturnämnden. Förutom de olika

finns Svenska Arbetsgivarföreningen SAF på konkur-ävengymen
SAF:s regionchef i Sundsvall har bevakat Sundsvallsrensarenan.

kommun och deras agerande på den privata marknaden. ochI med
tvisten mellan privata och det kommunala Hälsokäl-gymägare gymet,
lan, har konkurrensverket kommit delta på konkurrensarenanäven att
vilket framgår figuren nedan.av

Kommunen
Kultumämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen
Konkurrens-]

VerketSporthallen

7Föreningar

Privata gym

å
tlynat

Figur Konkurrensarenans2.1 aktörer och relationer mellan dem

Beslutet Hälsokällanatt öppna

I samband med Sporthallen i Sundsvall renoverades under 1992att
väcktes idén gymverksamhet i Sporthallens lokaler.att starta0n1 en
Initiativet antal politiker i fritidsförvaltningen refereradetogs ettav som
till andra kommuner vilka genomfört liknande satsningar. En arbets-

l7 15-1086
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studiebesök i kommunerantalgenomfördetillsattes och de ettgrupp
engageradesEfter tidgymverksamhet. ävenstartat ensom egen

och medHälsokällan. IKommunhälsan i diskussionerna startaattom
tillHälsokällanutvecklamöjlighetendiskuteradetta även att en

det...parallelltKultumämndspolitikem berättarfriskvårdssatsning. att
och behovetkommunenpersonalvården inomdiskussionerpågick om

rehabiliteringsmöjligheter.av

arbetsutskottfritidsförvaltningensfattadehösten 1992I slutet ettav
januariöppnades i 1993.denHälsokällan ochbeslut startaattom

fattades någotintedock detFörvaltningsekonomen poängterar att
detframgår citatet; Menvilketdetta,politiskt beslutformellt avom

i fritids-formellt besluttillaldrigintressanta det ettär att var uppe
detför formaliseraunder 94i efterhandhar tagitsnämnden Det att

iblandtjänstemännenSAFegentligen.hela. pinsamtDet attär menar
derasegentlig kontrollnågonpolitikerna har överattutanagerar

därsmå verksamhetermedfinns massvisdetagerande och säger att;
harsjälvatjänstemännenaffärsverksamhet och därkommunen bedriver

fall inteeller har i varjeinte till det,kännerinitiativet. Politikernatagit
kommunalråd vidkommunensHälsohusetsig det.brytt nämner attom

har lovattidningsartikel offentligtoch viavid Mitthögskolanmöteett en
tydakantillbaka. DettasedanHälsokällan, vilket hanlägga togatt ner

Hälsokällan.och beslutatvarit medpolitikerna intepå att startaatt om
ochkommunalrådets agerandekritisk till säger;På Hälsohuset är man

karlåtminstoneoch villspelreglervill ha klaraNäringslivet att en
ordstå för sittskall kunnaoch kvinnaen

fattadekritiska till kommunenHälsohusetPå ochEgo är attmangym
igymmarknadenkunskapegentlignågonbeslutet haattutan om

fattadesbeslutetinte innanbesöktesprivataSundsvall. De trotsgymen
besöktpolitikersedanNärprivatapåtryckningar från de gymägama.

förvåning delsuttryckte deHälsokällanefter etableringen överdem av
kunskapenmarknaden, delspåsåredan fannsdet attett storaatt gym

konstaterar attHälsohusetsprivatabland deså ägarestor gymen.var
tiodrivit företag iharjagförväntat sigintede hade att somens

SAFbefinner mig i.bransch jagdennågontingskulle kunna anserom
sigoch bildatlokalabesökt deborde hakommunen enatt gymen

inhämtaSundsvallgymmarknaden iuppfattning än attsnarareom
uttryckerKommunpolitikemkommunalaandrakunskap gym.om

situationeni deningenDettanke och att somvarmenarsamma
finns dennaSpeciellt då detkonstigt.härupplevde det typ avsom

i Sverige.kommuneri de flestfriskvårdsanläggning
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HällsokällanNär öppnades annonserade kommunen i och erbjödpressen
introduktionspriser och rabatter till kommunalanställda och arbetslösa
på 25%. Hälsohuset och Träningsverken ansåg dessa priser föratt var
låga, varför de misstänkte friskvårdsverksamheten subventioneradesatt
med skattemedel. Prissättning ansågs konkurrensbegränsande ochvara
därmed försvåra näringsverksamheten för de övriga i Sundsvall.gym
Därför anmäldes kommunen till Konkurrensverket under våren 1993.
Anmälan innefattade klagomål påstått avtal mellanäven ett n1ot ett
kommunen och fackliga vilketden organisationen, förbjöd fackligt
anslutna, kommunalt anställda på privata anläggningar.tränaatt

hävdadeKommunen i sitt försvar till Konkurrensverket Hälsokällanatt
drift ligger i linje arbetsmiljölagens påbudmedär ett gym vars

angående arbetsgivaransvar vid rehabiliteringsfrågor, det utgjordeatt ett
komplement till Sporthallens övriga verksamhet, det bidrar tillsamt att

förbättrad folkhälsa för den breda allmänheten. påpekasDet även atten
Hälsokällan skall bära sina kostnader fullt ut det intesamt attegna
skall subventioneras skattemedel. Klagomålet på rabatterade priserav
till kommunalanställda och till arbetslösa bemötte kommunen med att
hänvisa till kommunens skyldighet främja åtgärder för minskaatt att
effekter arbetslöshet.av

Konkurrensverket fann Sundsvalls kommun betraktaatt är att som
näringsidkare, eftersom Hälsokällan ekonomisk och kommersi-är av en
ell fastställdesDet dock det inte fanns något tydde pånatur. att attsom
Hälsokällan innehade dominerande ställning på och workout-en gym-
marknaden. Därmed förekom inget missbruk dominerande ställningav

den låga prissättningen. Konkurrensverket menade dock attgenom en
viktig förutsättning för effektiv konkurrens den bedrivs på likaär atten
villkor och detta sällan fallet eftersom offentliga verksamheteräratt

skattemedel. Kommunala redovisningssystem integaranteras av svarar
de krav ställs för korrekt redovisning intäkter ochmot som en av

kostnader för de enskilda verksamheterna, vilket det finnsgör att en
påtaglig förrisk korssubventionering den enskilda verksamheten,av
vilket i sin innebär underprissättning. Konkurrensverket har funnittur

den påstådda särredovisningen Hälsokällans kostnader ochatt trots av
intäkter, finns det ingen garanti för eventuella underskott i framtidenatt
inte täcks skattemedel. Konkurrensverket därför kommunenav manar

skapa konkurrensneutrala villkor för alla berörda aktörer påatt
friskvårdsmarknaden, veckla rabattsystem kant.ex. att ut ettgenom som

Äveninnefatta alla aktörer. SAF protesterade skriva ettattgenom
brev från 10-12 och solarier...öppet gym
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Hälsokällan ochför tillKommunens motiv argument emotatt starta
dessa

förs fram iantal motiv till varför kommunen startade HälsokällanEtt
konkurrensverket privatakommunens på anmälan till De gymensvar .

fördet följande skallifrågasätter till vissa delar dessa motiv. I argument
och kommunens diskuteras.satsningemot

det huvudsakligafrån kommunens håll framkommerDet somsom
bidra tillfriskvården. sporthallschefen förklarar, vi villemotivet är att

friskvårdsargu-kommuninnevånama friskare helt enkelt. Närskulle bli
medelålders kvinnor,förs fram betonas betydelsen attmentet somav
vettigt alternativ deoftast inte vanliga erbjudsbesöker ett samtgym

anställda tillgång tillkrav på arbetsgivareställs alla att gesom om
arbetsgivare har förfriskvård. ingår rehabiliteringsansvarI detta det som

tveksam tillBåde Gym och Hälsohuset ställer sigsina anställda. Ego
rehabilitering ingick i derasdessa GymEgo attargument. menar

därför inte fanns egentligt behovverksamhet och det ettatt ett av
Även Träningsverket fick patienter på remisskommunalt för detta.gym

hade enligtfrån Både Hälsohuset ochKommunhälsan. Ego ägarnagym
ochsjukvårdspersonal, läkare ochredan arbete med naprapater mm,sam

utveckla dessa verksam-bidrag till rehabilitering hade möjlighetgett att
friskvårdkommunens satsning påheter. På SAF fors följande åsikt om

privatlite annorlundaför sina anställda fram; det närär en.
möjlighet försådanföretagare använder för byggaatt enpengar upp

medsak bygga dettasina anställda. inte riktigtDet är att uppsamma
gå och subventione-skattebetalare inskattemedel, och så ska alla andra

kommunalanställd personal.ra

kunde erbjudasatsningen därigenommotiv tillEtt ettattannat manvar
Sporthallen. Förvaltningsekonomenkomplett utbud aktiviteter imer av

kunnaplaneringsstadiet fanns önskandet redan i attatt en ommenar
aktiviteter...i sporthal-slags fullgott sortimenterbjuda besökarna ett av

erhållits frånsporthallschefenlen ävenpoängterar att responsen som
möjlig förklaring tillpositiv.besökarna har varit mycket Ett annan

ekonomichef påuttrycks kommunenssatsningen Hälsokällan av
möjlighet tjäna pengar.härföljande det sågsätt; attenman nog som

kraftigt följdbudget minskatförklarar SporthallensHan att som aven
Hälsokällan har lett tillålagts kommunen.sparkravde attstora som

Genomvilket framgår citatet;verksamheten utvidgatsför attavramarna
få täckningsbidrag tillså kunde sporthallschefenHälsokällaninrätta ett

föroch täcka kostnadernahan hade för lokalenfasta kostnaderde som
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investeringarna. SAF emellertid spartiderdet underattmenar vore
rimligare rationalisera, dra istället för utökaverksamhetenatt att attnerE verksamheten. Sporthallschefen personalutvecklingsmotiväven ettser

i bakom satsningen. Personalens uppgifter blir varierade vilketmer anses
positivt eftersom det ganska jobbigt stå i simhall i 8är attvara en

timmars arbetspass. kan gå emellan och delMen göraom man en av
det arbetspasset på dåarbetsplats får du helt intresseett annaten annan
för ditt arbete, och motivationen helt annorlunda.är

Effekter Hälsokällanpåsatsningenav

Ett antal marknadseffekter kan direkt kopplas till den kommunala
påsatsningen Hälsokällan. Hälsohuset, och SAF hävdarEgo attgym

marknaden mättad vid Hälsokällans etablering, de direktvar som anser
har lett till två lagt sin gymverksamhet i Sundsvall. Enligtatt gym ner
Hälsohuset dumpade Hälsokällan priserna, vilket tvingade deäven
privata sänka priserna. På beskrivsHälsohuset de utslag-attgymen
ningseffekter följde kommunens etablering på marknaden påsom av
följande Träningsverket fick sitt Anders Colinsätt; stänga gym,..
delägaren fick gå tillbaks till sitt jobb snickare med ganskasom en
saftig skuld skulle jag Alphatro. Vidare berättar Hälsohuset Gymatt
har flyttat från på överetablering, vilket bekräftasgrundorten av av
Alpha Gyms ägare.

Sporthallschefen inte det Hälsokällan upphov till någonatt gettanser
överetablering eftersom de vänder sig till helt kundgrupp. Egoen ny
Gyms håller med olika till kund-vänder sig olikaägare attom gym
kategorier och konstaterar sen såg vi väl det inte blev så farligt,att att

Äventappade inga kunder kan kulturförvaltningenssäga.nog man
ekonomichef Hälsokällan breddat och inte förstörtmarknadenattmenar
ekonomin för de privata gymen. Förvaltningsekonomen konstaterar

har hittat målgrupp verksamheter inteprivataatt ärman en som
intresserade Det kvinnor, lite medelålders kvinnor, inte vågarärav. som
gå på och visa sig, förrän de varit på Hälsokällan och tränatett gym

sig. Man har nått målgrupp tycker kanattupp en som man man ge
skattepengar. ekonomichef KonkurrensverketKommunens delar
uppfattning Hälsokällan inte har dominerande ställningattom en
eftersom deras verksamhet några fåmarginell och endastär utgör

den totala marknaden. SAF åsikt ochärprocent av av en annan menar
Hälsokällan kanske inte hade det då, börjar de ha det föratt men nu
det finns antal har fått lägga har fåttde stängaatt ett gym som ner,
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kom.sedan Hälsokällan

skiljerförutsättningar åtKonkurrenternas sig

de privata aktörernakonkurrensenOm kommunen skall delta i attanser
SAF uttrycker det.riktiga villkor,sker på sunda ochdetta bör som

Sundsvall.på gymmarknaden idock inte falletDetta anses vara
relationsmässigaekonomiska fördelar ochbåde haHälsokällan anses

erhåller ocksåFöreningsgymmenkommunala.fördelar attav vara
frånde erhållerde stödfördelar relativt de privata somgenom

ingående.diskuterasskall i det följandekommunen. Detta mer

Hälsokällansekonomiska fördelarHälsokällan ha attgenomanses
sinaverksamheten inte bärskattemedel ochförluster täcks med att egna

första två åren harmed förlust dekostnader. Hälsokällan har gåttAtt
Ävenskattemedel.tillskjutitenligt SAF inneburit kommunenatti

förluster.täcker Hälsokällansnegativ till kommunenHälsohuset är att
i Vissa hävdarstorlek igår uppfattningama förlustemasDäremot sär.om

medan andrauppgick till 600.000förlusterna under första åretatt
Förvaltningsekonomenförlustenuppskattat till drygt 260.000. poängterar

för Hälsokällan.något budgettillskott DettaSporthallen inte erhållitatt
det inte varitnågot lyft harbekräftas sporthallschefen attmenarav som

skanågon belastning... dethar heller varitför Sporthallen, det intemen
några skattemedel.då inte skjutas tillgå jämt här, och ska detupp

verksamhet... så har duihåg iSedan ska också komma att en nyman
insats.pay-off-tid..så måste vissgöraman enen

privataförlusttäckningen ifrågasätts. DeInte bara ävengymägama anser
nyttigheterGemensammaHälsokällan inte bär sina kostnader.att egna

inte specifice-och reception finnspersonalvärme, t.ex.vatten,t.ex.som
harvilka lånsärredovisade i bokslutet. hellerrade eller Inte somuppges

Hälsokällan. enligt kulturnämnd-Tankentagits för investeringen i var
sina kostnader.Hälsokällans verksamhet skulle bäraspolitikem att egna
egentlig intäktskal-förvaltningsekonomen ingengjordes enligtDäremot

tagitkostnadskalkylen endastkyl. konstaterar iHan även att uppman
schablonberäkning på hurutifrån gjortdriftskostnaderna och denna

Förvaltnings-täcka kostnader.många besökare krävs för attsom
ingenekonomen fortsätter och vi har görasäger attatt sagt vanasom

75 Tidning 940630Sundsvalls
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de här beräkningarna, så vissa saker blir fel. Kultumämndspolitikem
håller med och konstaterar overheadkostnader marknads-att som en
mässig hyra inte låg med i beräkningarna. Sporthallens övriga
kostnader särredovisas inte och sporthallschefen det skulleattmenar

svårt lägga Hälsokällans verksamhet på tillentreprenadatt tex. utvara
privat eftersom Hälsokällan del Sporthallen ...detutövare ären en av

betyder utnyttjar den har, gårpersonal de i skift...att man som man
så fall fårI du titta på hela Sporthallen och lägga hela påut entrepre-

nad. Det svårt dra bitar och lägga ut. tyder påDetta delär att ut att en
kostnaderna samkostnaderde mellan olikade verksamheternautgörav

i sporthallens lokaler.

Enligt förvaltningsekonomen ingen vägledning från kommunensgavs
sida hur kostnader och intäkter skulle beräknas förrän 1994.om
Kommunens redovisningssystem fick mycket kritik varför förvaltnings-
chefen bad1994 Komrev granska beräkningarna. påpekadeKomrevatt
bl.a. personalens pensionskostnader inte fanns med i redovisningen,att

förekommitdet exempel på vissa intäkter tagits medsamt att att men
inte de relaterade kostnaderna. Kultumämndspolitikem förklarar att
förvaltningen försökt specificera vilka overheadkostnader, börnu som
ingå. Förvaltningsekonomen vecklar denna tanke detut attmen menar
här med bära sina kostnader tycker jag har varit lite hit och dit.att egna
Politikerna har någonting skadet bära sina kostnader,sagt attom egna

har inte talat vad har med kostnader. Vadmenatmen man om man egna
privat verksamhet lägger i det begreppet, kanske inteären samma

sak vi i kommunen traditionellt med bära sinaattsom menar egna
kostnader.

Angående andra finansiella förutsättningar SAF kommunalattmenar en
verksamhet aldrig kan gå i konkurs. Hälsohuset håller ochmed menar

går dåligt fårså de skattemedel för kunna hållaatt gymet attpumpa
verksamheten igång. Privata aktörer arbetar under förutsättningarandra
för jag jag kan jobba timmar14 dagen, jag behöver inteattmenar om
ha nån jag kan leva på tonfisk och i månader detsemester, pasta tre om

Ävenbehövs, för jag har ingenting välja på. förvaltnings-att att
ekonomen om det inte gå bra för dem, då har de ingenattmenar
uppbackning underifrån med skattemedel.

En fördel kommunen har, icke ekonomisk karaktär, derasärsom av
kontaktnät och relationer till andra företag. Enligt SAF har effekten av
Hälsohusets etablering blivit flertal företag köpt tränings-att ett stora
timmar på Hälsokällan. Bland dessa företag Skandiahannämner som



.. i balansSnedvridning konkurrens Konkurrens442 SOU 1995:105av

Westerlunds tidigareochTräningsverket, och PRVförr tränade hos som
användakunnaföretagen skulleHälsohuset.kunder hos bl.a. Attvarit
tanke iFörvaltningschefen redanHälsokällan enligtsig enav var

på sittpolitikernaminns någonplaneringsstadiet. Jag egetsomav
och hannågot företagrehabiliteringstjänster frånföretag köpt annat

GymHälsokällan till. Egoanvändaskulle kunnatyckte detatt man
i företagenfolk farväldigt mycketkommunen har utatt sommenar

och defolk för deövertalaoch.. de har mycket lättare ärär storaatt
med ochHälsohuset hållerpersonerna.många och de domär rätta

kanhar mängder tjänstemänkommunenatt agera somsomavanser ..
villföretagareochjuridisksäljare. Kommunen är mansompersonen

mångaHälsokällan väldigtSå idag harmed kommun.hålla sig väl en
skapadesåifrån vibiten har tagitföretag. Den sägaattoss, somman

marknaden.

konkurreraförutsättningartill aktörernastredje anledningEn attatt
Hälsohusetföreningsbidrag.erhållersig vissaskiljer är att gym

året vilketförening under detGym bildat görberättar Ego senastatt en
iså investerabidrag, ochkan kommunalade sättatt ta emot nya

kommunalaerhållitföreningsgymberättarmaskiner Han att ettmm.
månaders periodunderstatliga bidrag på 132.000 plus 62.000 en sex

Debattenårshyra 174.000.med Hälsohusetsoch jämför detta om
sittkommertill kommunenföreningsbidrag har lett överattatt senu

DetKultumämndspolitikem förklararföreningsbidragssystem. äratt
användas detföreningsstöd skallinte meningen kommunensatt

konkurrens-riktigahåller med ochsättet. SAFs regionchef attmenar
spel.regler därigenom sätts ur

förenings-Hälsokällan ochetableringGenom kommunens genomav
Hälsohusetsgymmarknaden reducerats.har den privatabidragen ägare

påinteoch leverkvardet sista privata ärsäger; gymet somsom
finns inte mycketSå läget, detoffentliga medel, det ärjag. attär mer

intekommunenSAF enigaHälsokällan ochsäga. Ego är attomgym,
små privatademarknader. bordeprivata Debör väma omagera

kon1mu-med dem. SAFför konkurreraföretagen istället attatt menar
ochnäringslivetdetintresse borde stöttaattstora egnavaranens

sigendastbörtill företagande. Kommuner ägnaegetuppmuntra
näringsidkare.privataöverlåta verksamhetenmyndighetsutövning

ochvarit lite aningslösavi harekonomichef medgerKommunens att
Sporthallschefenmedaninsett alla konsekvenserinte attmenar

och kultur,simningangelägenhet, precisfriskvård samhälleligär somen
sköta. Kommunensnågonting kommunerna böroch friskvård äratt
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ekonomichef kommenterar kommunens marknaderagerande privata
och Vi har konstaterat, både den politiska kommunledningen ochsäger;
tjänstemännen, det behövs Vårregler för det här. kommunstyrelse-att
ordförande har bett vi ska skriva riktlinjerihop för våra nämnder ochatt
förvaltningar gäller vi ska gå in i någon verksamhet där detnärsom
finns privat marknad. skall gå i den riktningen vi inte skallDet atten

in sånti där det finns privata alternativ.ge oss

exempletHotell och konferensverksamhet i Hallsberg andra-

Det andra påexemplet hur kommunala stöd och subventioner kan leda
till konkurrensen snedvrids frånhämtat hotell- ochäratt restaurang-
branschen i Hallsberg. Hotell Stinsen drevs tidigare kommunaltettav
bolag försattes olika anledningar i konkurs. hotellverk-För attmen av
samheten skulle drivas vidare upphandlades därför entreprenaden för
driften Stinsen i konkurrens på den privata marknaden. Familjenav
Bengtsson erhöll entreprenaden, Hotellet övergick i privattrots attmen

har kommunen fortsatt stödja verksamheten. Konkurrenten Loketägo att
detta upphov till snedvridning konkurrensen. Deattmenar ger en av

diskussioner förts och uppfattningar finns detta kommersom som om
här diskuteras. Innan vi kommer på de stöd och subventioneratt som
kommunen till Stinsen ska upphandlingen ledde fram till attger son1
familjen Bergström erhöll entreprenaden kort beskrivas. eftersomDetta
Lokets vid upphandlingen blivit missgynnade.ägare ävenattanser man

Upphandlingen entreprenaden för Stinsenav

Hotellmarknaden i Hallsberg består två hotell, Loket och Stinsen.av
Hotell Loket har och13 enkelrum kostar kronor. Stinsen290ettrum
har 57 och priset för enkelrum Priset695.är ävenettrun1 men
standarden på hotellen skiljer sig alltså åt. Stinsens lokaler var an-

förpassade hotell- och restaurangverksamhet och till skillnad från Loket
hade Stinsen tillbyggd konferensdel. det kommunalaNäräven en
bolaget tidigare drivit Stinsen i konkurs ville enligtsattessom man
Stiftelsen hitta kunde driva verksamhet vidare,entreprenören som
eftersom det fanns behov denna verksamhet Påi Hallsberg.ett av

76 Datainsamling förstaoch databearbetning har genomförts tvåen av
C-uppsatsstudenter, Andrew Baldwin och Jeanette Dareblom
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vill haFöretagenföljandebehov påbeskriver dettaStinsen sätt;man
detinte såför sigi ochHallsberg. Hallsberghotell i stortärett men

ochlitelunchen, umgåstillpuls, de kan träffasblir alltid lite grann
sådet intefinns,lokaler...Folketsinte fina Husfinns ärprata...Det men

modernt.

restaurangsidan,påspecielltkonkurrensen,mättad ochMarknaden var
pizzeriorochnyetableringarhård tack de restauranger somavvaravar

heller lättdet inteperiodenden aktuellaåren. Underskett de senaste var
hotellverksamhetdrivafördärför intressetlåna och attatt varpengar

sitttvå aktörervisadeannonseradesentreprenadenganska När utsvagt.
tilldelshotellverksamheten vidare,drivaintresserade ägarnaattav

Geer ipå Hotell DedelsLoket Rajkovic,paret entreprenörerna
driva StinsenskulleOavsettBergström.Finspång familjen somvem
slutligenbedömdesförutsättning. Detomsättningshyra attenvar

drivaperspektiv skulle kunnalångsiktigtifamiljen Bergström ett
Stinsenfastighet därdenköpte ärStinsen på bästa Kommunensätt.

Stiftelsen. EntreprenöremaByggnadsstiftelsefrån Hallsbergsbelägen
detansågtvå Delsmissgynnadepå Loket kände sig sätt. attman

kommunenförmånligast delsanbudet attatt genommenar manegna var
snedvridningmedverkat tillfastighetenaktuellaköpa den avupp

tillanmäldesFallethotellmarknaden i Hallsberg.påkonkurrensen
anledninginte fannsbedömde detKonkurrensverket attattsom

kommunenochbedömning avtalenifrågasätta Stiftelsens att som nyav
ansågavtal. Dockträffadebunden till tidigarefastighetsägare manvar

skadaskulle kunnapå siktomsättningshyranhyressubventioneratt
och lämnatsålt loketRajkovic harHallsberg.hotellmarknaden i Paret

inblandade ochvaritaktörerhotellmarknaden i Hallsberg. De som
i figurmellan dem illustreras 2:2.relationerna

Familjen
Bergström

Konkurrens-
verket

dem emellanoch relationernaaktörerKonkurrensarenansFigur 2.2



Snedvridning konkurrens .. I 445SOU 1995:105 Konkurrens i balans av

Uppfattningama upphandlingsförfarandet går alltså isär. Paretom
någon hyra förränRajkovic offert innebar de inte skulle betalaatt

omsättningen miljoner. Därefter skulle hyran stiga5.5översteg
anbud enligt demprocentuellt i takt med omsättningen. Lokets var

förmånligare familjen till omsättning på 10själva Bergströmsän upp en
båda nivå tillmiljoner, sedan låg de anbudsgivama på 12samma upp

miljoner erbjudit sigoch denna omsättning hade Bergströmsöver att
betala den högsta hyran. Loket påpekar dock Stinsen aldrig omsatteatt

miljoner bolag. Rajkovic ansåg de hade9än även attegetmer som
förutsättningar omsättning eftersom dekomma i högstörre att enupp

sig Loketshade för avsikt lägga ned Loket och alltså ta medatt
omsättning på omkring miljoner. Stiftelsen ansåg de högre3,5 att
omsättningama borde eftersom de på siktutslagsgivande, genererarvara

faktiska förhållandetKommunen det attatt varmer pengar. menar
inte mycket den nuvarandeLoket beredda betala likaattvar som

och utifrån de antaganden gjorde med omsättnings-entreprenören
siffror så det alldeles kristallklart familjen deBergströmatt var somvar
hade lämnat det förmånliga eller minst oförmånliga anbudet.mest
Kommunalrådet fickpåpekade att...här det affärsmässigheten somvar

rådande.vara

bedömningsgrund vid valet anbudsgivamas förutsättningarEn annan var
sköta verksamheten. Kravspecifikationer ochatt t.ex.var vaga angav

inte prissättning service. Enligtpå hyressättning eller krav pårum,
Stiftelsen ville varje anbudsgivaredetta avsiktligt eftersom attvar man
själva skulle beräkningar på Stinsen och utifrån det lämna sittgöra
anbud. Loket följande kravspeciñkationema Nej, det fannssäger om
inga sådan här förutsättning jag själv förväntade mig... jagDetsom var
själv skrev in öppettider, olika osv. Lokettyper utavsom arrangemang

olikaupplever deras anbud precist det gäller öppettider,näratt var mer
och planer för driften Stinsen anbud.Bergströmsänarrangemang av

Rajkovic har därför svårt anbudetParet det sämre änatt attse egna var
det lämnade in. utgångspunkt det med lägreBergströms Hans attvar
hyra möjligt ha kanske inte lönsamma ochde tideröppet ärattvar som

inte så for gymnasieung-lönsamma dansgöra är t.ex.arrangemang som
domar. Loket påpekar gången jag lämnatnu det förstaäven äratt som
in sådant här anbud, jag inte brukligt, så gjordevad ärett vet mensom
jag i fall. Och haalla sedan räknade jag också hur skulle öppetut man
för hålla god service.att en

Båda tänktanbudsgivama fick muntligt hur de hadeäven presentera
driva verksamheten. Familjen kungjorde då kärnan i derasBergström att
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verksamhet konferensverksamheten. Familjen Bergström bedömdesvar
ha kunskap hotellverksamhet och de bästa ekonomiskastörst om
förutsättningarna. Loket hade enligt Stiftelsen ...ganska ekono-stora
miska bekymmer...De såg det här någon räddningsplankasorts attsom

sig besvärlig situation...Det såg vi klar nackdel .ta ur en som en
Loket ville vidare med sig befintlig personal till Stinsen medanta
familjen Bergström planerade behålla den personal redan fannsatt som
på Stinsen. Detta också fördel då Hallsberg har begränsadvar en en
arbetsmarknad. Familjen Bergström upplever, till skillnad från paret
Rajkovic de blivit bedömda på rättvist Jag skulleatt sättett attmenar
bedöma vi har bättre vi professionella hotellmän-att ärattresurser, mer
niskor med erfarenhet. På Loket det följandetror attmera man var som
gjorde intede fick anbudet de ansåg deras anbudatt trots att att var
bättre; ...de ansåg inte kunniga driva den här verksamhetenattoss nog

vi har många års branscherfarenhet...så ansåg de herrarna itrots att att
kostym och slips bättre vad vi min version,Det detän ärvar var. egen
har jag inte något bevis för.

Kommunens stöd och subventioner Stinsens verksamhetav

Stiftelsen erhöll tidigare driftsbidrag från kommunen för Stinsensett
fastighet. Motivet till detta de övriga hyresgästerna inte skulleattvar
tvingas subventionera kostnaderna för Stinsen. service StinsenDen som
erbjöd ansågs högre vad egentligen kunde bära varför detän ortenvara
bedömdes riktigt skattekollektivet i sin helhet hjälpte tillatt attsom
betala merkostnadema. detNär kommunala bolaget försattes i konkurs
ansågs den bästa lösningen, för inte riskera de övriga hyres-att att

belastades, kommunen fastigheten. Kommu-gästerna överatt togvara
...detta faktiskt angelägenhet för alla kommuninnevå-sägernen var en

i kommunen. Stiftelsen kommunen helst vill säljaattnare menar
hotellet till den driver hotellet ingen villigentreprenörattsom men var

verksamheten på dessa villkor.överatt ta

Ett alternativ till subventionera hyran skulle byggaatt attvara om
fastigheten till något eventuellt skulle i hyraannat änsom ge mer
hotellet, för detta finns det inga garantier. påpekarKommunen attmen
möjligheten bygga fastigheten undersöktes i samband medatt om
konkursen. Problemet med fastigheten den oerhört svårär äratt att
bygga få kostnader. Från kommunens sidautan att enormt storaom
upplevs deras agerande i samband fastighetsköpetmed riktigt.som
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fastighetsköp varkommunensden uppfattningenLoket är att enav
varit lättarehär så hade detgrej. Om Stiftelsen hade gjort detteknisk

Konkurrensverketi och hoskomma dem Kammarrätten änatt om
handlings-någon fonnharkommunen ägde det. Kommunerna av

mycket.vill väldigt Detoch får defrihet, de lite göraär autonoma som
sig tveksamåt. På Loket ställermycket svårt komma ävenär att man

hyressubventionema.kommunen utvärderat effekternatill avom

två hotellenmellan depekat på orättvisor i hyressättningenLoket har
jämförbara.verksamheternapå Stiftelsen upplever inte ärattmanmen

konferensvåning,Stinsen står helFörutsättningarna här påär att en
tillgår inte beläggaöverliggning.här finns det för De attrumen massa

också tillkällarvåning härOch så harkanske 30-40%.än manmer
här såräknar på detkonferens och till dans klart,Det sättetäretc. man

finnskvm. Men detblir det ju...så blir väl hyran väldigt liten per
verksamheten medkan inte arrenderainget val. Man sägaatt attut

del, dendet lönsamokey, och det här och några ärrestaurangen rum en
jag inte, detkvm för, det andrajag, den kan jag betala 700 ärtartar

såpå detmånga kvm inte tjänar några sägaär attpengar menman
vill hafinnas någonnågot serviceändamål det ändå skall närattsorts

det.

kostnadförsvara denfrån kommunens sida kanEtt argument somsom
konferenslo-behovethyran fastigheten innebär för kommunen är avav

Stinsenkaler och på Kommunen ärattorten.restaurang anser menaren
flerdagskon-den på det möjligtenda lokal där är attorten arrangera

för konferen-ferenser. finns marknadBergströms upplever detatt en
sigtanke på det lättsverksamhet i Hallsberg, inte minst med är att taatt

ikonferensmässadit med tåg. knöt kontakt med företagMan ett en
sedan dessSollentuna vilket har tiotal konferenser1993 gett ett per

hotellmiljon. ioch omsättning på drygt halv Att restaurangenen en
övertygad ViStinsen betydelsefull för kommunalrådetär ärorten om.

massivtså hade vikunde konstatera den period hotellet stängt ettatt var
till hotellettryck från våra företag tyckte nu måste ni attatt sesom

mina försäljaremina kunder ochjag förlorar relationer till näröppnas,
på... .kan gå ochdet inte finns vettig ätarestaurang manen som

såldeLoket den somupplever den mestatt restaurangen aegna var
alternativ tillfanns alltså ordentligti hela Hallsberg. Detcarte-mat ett

Stinsens enligt Rajkovic.restaurang

gickmarknadsmässig, ViStiftelsen påpekar hyran kan sägasatt vara
i detlite starkarepå marknaden och fick två alternativ. Detut ena var
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låga avseendet, det andra lite starkare i det korta, de skilde sigvar men
såinte mycket från varandra. Om bortser från skillnaden så måsteman

det här ändå marknadspriser på det definierarsättvara man en
marknad. Stiftelsen vidare helst velat ha fast prissäger att ettman
hyra men det det ingen beredd betala. Kommunal-attvar som var
rådet ...samtliga lämnade anbudsäger lämnade anbud påatt som
omsättningshyra. Så enkelt det.var

På Loket däremot upplevs hyran konkurrensproblem. Vi hadeettsom
alltså vi slutade på Loket månadshyra34.000 i och de Bergströmsnär
hade 0 kronor, de hade 55 och vi 13. Vi hade platser,100 de haderum
450 eller vad det så det väldig skillnad. Stinsen uppleverär, är atten
det hyresavtal skrevs vettigt det skrevs 1992 upplevernärsom var men
samtidigt det svårt skriva avtal då det såg iatt att ett värst utvar som
Sverige skall kunna gälla idag konjunkturen till viss del harnärsom

Det anledningarna till omförhandlarvänt. är avtalet.atten av man nu
Stinsen inte det vettig hyra det i dagsläget inteäratt attanser en men
finns betala nåAtt omsättning påutrymme 10att än gör.mer man en
miljoner på två år inte rimligt eftersom omsättningen påanses vara
Stinsen tidigare bäst varit miljoner.8.5 Detta två år innansom var
Stinsen gick i konkurs.

Paret Rajkovic kritiska till Bergströms skulle få alla möblerär även att
och allt lösöre hörande till hotell Stinsen. Stiftelsen påpekar att man
tillämpar restvärdesavskrivning, varför Lokets alltsåargument anses vara
felaktigt. Inventariema med i hyresavtalet Bergströms får självaär men
förnya och underhålla dem. Stiftelsen upplever denna metod som

såväl inom hotellbranschen inomgängse, all bokföring. Rajkovicsom
hade fått precis villkor de till påutsetts entreprenörersamma om
Stinsen, det lika för alla Stiftelsen. På Stinsen känner sigvar menar man
lite orättvist behandlade eftersom vi har gjort vissa investeringar i huset

egentligen kommunen kanske skulle ha gjort, vi hyresgäster ochärsom
de hyresvärdar vi har gjort det i alla fall.är men

Förutom hyressubventionema kan Stinsens kopplingar till hotell-även
och restaurangutbildningen stöd för Stinsens verksamhet.ettses som
Kommunen hade ställt krav på på Stinsen skullenästaett att entreprenör

sig eleverna på hotell- och restaurangutbildningen kravta ettan var som
ställdes från kommunen. Eleverna behöver praktiska erfarenheter i en
realistisk miljö. Att på skolan och laga och varandran1atvara servera
det inte så kul. fårHär realistisk miljö.är Det vi hänsyngörman en av
till eleverna. Och sedan finns det avtal reglerar det här och jag trorsom
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haguldgruvanågondetuppleverhotellets sidafrån attinte att somman
råvaruförbrukninghögrefårinnebärdär.eleverna Det attt.ex. enman

berättarStiftelsenStiftelsen.påhaskulleän manmenarannarsman
lokalhyrandelbetalarskolanhyresavtal därdet finnsockså ettatt aven

verksamhetför sin
.

inte...jagför eleverna.faktiskt får betaltpåstår vetRajkovic att man
borderoll. Detingenspelardetsymboliskdet är mensumma,enom

mycketför deha dem,betalar för gör enomitatttvärtom, att manvara
blir detlönräknaskallOchhär eleverna.de personsnytta enom man

detRäknai timmen.kronoroch 140avgifter mellan 120socialamed
Detoch elever.anställd ärdärlunch påpå 3-4 restenärpersoner enen

utnyttjats förhar inteskillnad. Loketdet restaurange-klart äratt
härochhotelldrevårUnder allaräkning. restauranglevemas som

självafrånelevsista halvåretendastså hade vi restau-i Hallsberg en
enligtharElevernadess....inte innandög tydligen paretrangskolan. Vi

hotellbehöverså detpå platshandledareRajkovic dessutom egna
utbildningenidelaktighetHotellets ärsigbekymraStinsen inte om.

på Loket.tyckertveksamdärför man

tillpositivaodelatintepå Stinsen däremot attEntreprenörema är
viså hararbetskraft,Gratishotellet.förlagd pådelvisutbildningen är

ganska stoltaochdetpå det. Vi har ärinte alls settsett resurssom en
denbrasåHallsbergihär utbildningenden äröver somatt pass

dagensdär rätteleverungefär 12-15detVisst, uteär serverarsomnu
folkmycketsåhaföribland lite arbetsamtvisst detoch attär passoss

förståkandet...jagdetså där,och attspringeri huset ärruntsom
arbetskraft. Degratisdettyckakanfinns,kommentarer ärattatt man

i veckandagardefler närde hardäremotupplever gäster treatt
tveksammadedagarbättre dessaservicenOm ärpå plats.eleverna ärär
serveradblifintdettyckaMöjligtvis kantill. är attgästerna att av

jobbar,elevernadagardedock bättresaker kanVissaeleverna. vara
Berg-och dettagenomarbetadeoch bröd kansallader trormervara

uppskattar.gästernaströms att

hotelföretagenmellan deKonkurrensen privata

skulleöverhuvudtagettill kommunentveksammaRajkovicParet är om
påhotellfinnseftersom dethotellverksamheten ortenblandat sig iha ett

Hallsberg. Paretfrånavståndmilstill tvåhotell påoch andra en
hotellverksamhetdrivaförförutsättningarhadedeRajkovic attattanser
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eftersom de kände befolkningen och deras behov, dettaattmen
försvårades till följd Stinsens hadeagerande; vi mycket sämreav
standard Stinsen...Men de i prisän Detett tag var nere samma som oss.

inte så konstigt folk inte ville bo hos Fick allt detvar om oss. man
andra på köpet så det. påståendeDetta tillbakavisasextra tog man
dock familjen Bergström inte alls har dumpatattav som menar man
priserna. Att tillämpa sådan prissättning Loket syftar på skulleen som
innebära halva priset för Stinsen vilket inte på långa realistiskt.vägar är
Loket vidare ...hotellprislistan Stinsen den ligger högtattmenar
vilket den skall med tanke på det fräscha dengöra äratt nya rum, men
inofficiella prislistan helt enligt vad jag har fått erfara.är Deten annan

många kommit fram till mig ochär de har frågat vadsagt attsom rum
kostar och det helt pris...Och det får naturligtvisär ett annat göraman

Ävendå minskar de samtidigt sin omsättning. detta tillbakavisasmen
å det bestämdaste familjen Bergström. Vad gäller prissättningen harav
Stiftelsen uppfattningen ...den här nedåt alltingatt enorma pressen
har lett till alla hotell konkurrerar halvt ihjäl sig med sänkaatt att
priserna. Man upplever hela branschen har tvingats lågaatt sättaatt
priser detta inte unikt för Hallsberg.ärattmen

Bergströms upplever deras ansträngningar och satsningar på Stinsenatt
varit lyckade. harMan disco och pub haröppnat ävenett öppeten som
varje lördag inte fanns tidigare i hotellet. Man upplever antaletattsom
fester på Stinsen har ökat, inte bara för företag klassfesterävenutan
vilket känns roligt. Många sportföreningar omkring bor också pårunt
hotellet i samband med olika läger. Rajkovic upplever däremot att
Bergströms inte den service de borde ha gjort tankemed pågett attsom

inte betalar någon hyra. De har inte nått till denännuman upp
omsättning vid vilken det aktuellt betala hyra. De behöver inteär att
ha helårsöppet, de behöver inte ha några de behöver intearrangemang,

speciellt pris på hotellet, därförsätta de vi inteett att omsättervet att
och så, så klarar vi i alla fall...Jagän inte brytpunktenmer vetoss var

ligger för dem jag skulle den ligger på 14-15 miljonertro attmen en
de måste i för tjäna vad de påatt än görsom attupp mer pengar

under 7.5 miljoner.omsätta

Loket jämförelse mellangör driva sinaentreprenöremas sätt atten
verksamheter och Loket kan erbjuda bättre serviceattmenar en genom

till skillnad från Bergströms, bor iägarna, Hallsberg. Enligtatt Rajkovic
har Bergströms löfte till kommunen de skall flytta tillgett ett attom
Hallsberg, vilket de inte uppfyllt. Familjen Bergström tillbakavisar även
påståendet lovat flytta till och påpekar på Stinsenatt orten attman man
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anländerförtillgängligfinnsplatschef sent.gästerhar somsomen
harStinsenLoket semesterstängtpåskillnaderAndra är attsermansom

betalarvintem...Vipåveckoroch tvåunderveckorfem sommaren
vibetala hyravi slippertack förmed servicetillbaka att om nusom

Vadtillbaka.serviceviDåhyra.betalar lägreellerslipper det geren
...den häruppfattningenStiftelsenharprissättningengäller att enorma

ihjälhalvthotell konkurrerartill allaallting har lettnedåt på attpressen
branschen harhelauppleverpriserna. Mansänkamedsig attatt

intedettidigare,gjordedebetydligt lägre ärprissättatvingats änatt
Hallsberg.unikt för

sedanhar ökatfritidsaktiviteterutbudet påPå stiftelsen attmenar man
dansverksamhet. Manbedrivitdebl.a. harkom,den entreprenörennya

LoketeftersomLoketmedkonkurrensskett idettadock inte attanser
konkurren-Loketinte hellerdanser. Bergströmsinte somserarrangerar

bordemarknaden,påsig andrariktar tarDe segmentmot somter.
Hotellprisetförbara kommerfolk inteveckor eller natt.några ensom

i visskonkurrerarkanske vihalva vårt. Dagensungefär rättär om
Denoch vi har 57.de har 12konferenshotellet,sigoch förmån... i rum

konkurren-vikan vihar, därkonferensverksamhet de ärsäga attsom
Kumla.Närke ihotelljagkonkurrentter...Vår närmaste varaanser

ManStinsen.konkurrerade meddäremotRajkovicParet att mananser
pubkvällarmedförsökteDekunder.delviskonkurrerade sammaom

hotellverksamheten,påkanskelevdevi hade. Vi änsåntoch mersom
ipå öl härsänkte prisetdekonkurrenter. Detvisst viså somvarvar

våraklaraförprisViinte vi. attdet ettta utatttvungnastan, varvar
depåtalarv. Bergströmshyrapersonal och attmedomkostnader o s

har detförändring skettnågonölpriset,sänktamedverkat tillinte om
stigitölprisettilllett orten.attsnarare

slagantalharde ettRajkovic entreprenörerna gettParet att nyaanser
påde inteSånt höllunderprissättning.exempelvisunder bältet genom

normaladåhöllregikommunaldrevs itiden detmed den utannär man
mycketinte likahelleröverlevnadsnivå. hadeDeförpriser arrangemang

sättet.på detinte ölensänkteoch deunderprisertillde ägarnanyasom
marknadenochbilligastölengår dit därfolkRajkovic attärattmenar

prisdumpningar.påstådda]Loketmed Stinsens [avi ochförändratshar
eventuellaandrapåverkatharsituationenhärhela denLoket tror att

ochvårt ställeförmiljonerbjudna...for vi överentreprenörer envar
Klimatetförlust.har gjortViför 600.000.fick sälja det storen

kommunika-hadeVitidigare. Loketupplevdes sägeröppnaresom
dyranågrahadevi intetilloch försökte storavarandramellantion attse
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kvällar de vill jag inte talaägarnaarrangemang samma osv. men nya
med överhuvudtaget. jagDet inte vill det, de har kanske velatär som

med mig jag tycker de har kommit härin ochprata inatt trampatmen
på vår verksamhet med gratis förutsättningar, så jag har inget helstsom

till dem.sägaatt

Slutligen konstaterar kommunalrådet hela den här situationen medatt
Stinsen och den fastighet där hotellet beläget inte önskvärd frånär är
kommunens sida. Jag många ställen jag hellre skulle vilja lägga deser
här kronorna på, inom barnomsorg, inom äldreomsorg och allt vad ni
vill, där med hjärtat tycker det skulle kännas bättre det.att göraattman
Problemet det alternativet, det finns inte.är att

FÖRSÄLJNING ÖVER-KONKURRENSPROBLEM3. VID AV
TVÅSKOTT EXEMPEL-

Två exempel har studerats på hur kommuners försäljning över-av
skottskapacitet kan upplevas upphov till snedvridningge en av
konkurrensen. förstaDet exemplet beskriver Umeå kommuns försäljning

städtjänster medan det andra exemplet beskriver Landstinget iav
Västernorrland Härnösand och dess försäljning tandvårdstjänster.av

Städverksamheten i Umeå första exemplet-

1993 konkurrensutsattes Umeå kommuns städavdelning Städavdel-
ningen, därigenom förlorade del sin städvolym till privatasom en av

För kompensera volymbortfalletentreprenörer. lämnade denatt
kommunala städavdelningen anbud på den privata marknaden.bl.a.även
lämnade kommunen i konkurrens med fyra privata inentreprenörer
anbud på städning hos fastighetsbolaget Foco. Prisskillnaden mellan de
privatas anbud och kommunens visade sig påtaglig. Dettavara gav
upphov till starka reaktioner från de privata och derasentreprenörerna
intresseorganisation anmälde till slut sin misstanke kommunensattom
städverksamhet skattesubventionerad till Konkurrensverket KV.var
Med hänvisning till rådande lagstiftning fann KV dock ingen anledning

vidta någon åtgärd.att

Två olika och konkurrenskliznatarenor

Kommunens beslut etablera sig på den privata konkurrensarenanattom
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ochrelationeretableraderedanin iklivertalat,bildligtde,innebär att
skiljaktigheterförstå dekonkurrensklimat. Förspecifikt att somi ett

försäljningUmeå kommunsbeskrivningeniuttrycktill avkommer av
konkurrensklimatdetochkonkurrensarenadenmåste förstöverskott

olikatvåfinnsbeskrivas. Det typerstädbranscheniredan fanns avsom
priset,medkonkurrerarföretagmindredelsprivata entreprenörer, som

ISSpris.högretillproduktersäljer sina ettföretagdels större som
dennaingår ivilkaABMiljövårdNorrlandsochABServicsystem

företagoch deföretagDeden störretillhör somstudie gruppen.senare
intresseföreningenimedlemmarkvalifikationskravvissa äruppfyller

med KVkontaktmedlemmarnaså vägnar tarSSEFSSEF. Det är som
nödvändigt.detorganisationerliknadeandra näroch varaanses

därfåmansbolagoftastbranscheniföretagen utgörsmindreDe av
städningen.utföranställdytterligarenågonmöjligenochsjälvaägarna

verksamhetbedrivit ettbåde sådanåterfinnsbolagBland dessa som
ochperiodkortareverksammaendastoch sådana ärflertal ensom

hållakanbolagenmindre ettdemarknaden. Attfrånförsvinnersedan
administrativamindrede harförklarasdepris attlägre t.ex.störreän av

städmetoderutvecklarpersonal,fortbildarde inteochkostnader nyaatt
omfattning.i någon störreetc.

branschenikonkurrensenbeskriverMiljövårdNorrlandsISS ochNär
ISScitatföljandeframgårvilketkonkurrenternasmåexkluderas de av

detoch ärMiljövårdNorrlandsUmeåtvå trea,i ärstörst,är som
konkurrenten.denmiljövårdNorrlands storapå....Vijag osäker somser

ISSmedkonkurrerardirektintededockMiljövårdNorrlands attmenar
försäljning. Företagetpersonligpåbyggerkundkontakterderaseftersom

sigochmarknaden sägerprivatapå denkundbesökmedaktivtjobbar
sinbeskriverdemed. Närsamarbetaönskarkunderdefå %90 manav

medinteISSmedoftamycketemellertidde sigjämförverksamhet men
företag.andra

följande sättbåda företagenmellan derelationenbeskrivsISSPå
vidåochjobbfår ärkollegor...iblandvåraför ettdem...vi kallar

Ävenglada.mindreoch dåjobbetibland de ärochglada omtar
uppgörelserkollegor attbeskrivs poängterarkonkurrenterna mansom

Dekonkurrens.hårdråderdetdemmellanförekommerinte utan att en
olikapå tvåsigbefinnerkonkurrenternastädbolagen attstora menar
riktarföretagenkonkurrensklim De störreolikamed at.konkurrensarenor

efterfrågarochstädningenpåkravställertill kundersig större somsom
konkurrens-viktigtkvaliténDärför bliråtaganden. ettlångtgåendemer
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medel vid sidan priset. Det viktigt minimera klagomålenär frånattom
kunderna vilket efter kvalitetssäkringsträvar på olikaman sätt.genom
Det blir viktigt utbildaäven och vårda personalen.att Konkurrenterna
beskrivs seriösa och de varandra samtidigt deaccepterarsom som
ständigt konkurrerar och försöker överträffa varandra. De små städ-
bolagen däremot åtar sig andra städjobb där kunden uteslutande
efterfrågar billigt pris. Inom detta område konkurrensklimatetett är ett
helt Här gäller det, bildligt talat,annat. vinna eller försvinna. Enatt
hård priskonkurrens utspelas mellan aktörerna. Vissa aktörer försvinner
och aktörer etableras.nya

Det denna konkurrensarenaär med två olika konkurrensklimat densom
kommunala städavdelningen etablerat sig på, vilket illustreras i figur
3:1. Enligt de privata aktörerna kommunen på sättettagerar som
innebär de del båda de beskrivnaatt utgör konkurrensklimaten.en av
I sin roll köpare vänder sig till de företag kämparsom man attsom om
vinna eller försvinna från marknaden. I rollen säljaresom agerar man

på dettaäven vändersätt, sig till de kunder ställer andramen man som
krav på de tjänster de köper. Till skillnad från vinna ellersom
försvinna konkurrenterna kan städavdelningen tillfredsställa de högre-
ställda kraven finns på denna marknad sin lågprisstrategi. Detrotssom

städbolagenstora detta varit möjligt, vid Focosatt upphand-t.ex.menar
ling städtjänster, tack kommunen skattesubventionerarav att sinvare
verksamhet. Kommunen beskrivs inte spelare på de störresom en
städbolagens i spelet,utan vilket framgårstönnomentarena som en av
citatet; Kommunen kan jag väl inte slåss eftersomsäga detatt mot
bara händer då och då dom då märker viatt är verkligenute men av
dom.

1991138531 tufftmen Konkumensklimatmedmottotkonkurrensklimat Vinna eller försvinna

städavdelningen
Kunder isom Kunderställer somstora kPRCTn,ukrav tjänsten

billigaste ,Norrlands pns
kravMiljövård tjänsten

i HK
Kommunen köparesom

stadtjansterav

Figur 3.1 Två konkurrensklimat ur de privata städbolagensstora
perspektiv.
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frånmarknadenprivatapå denagerandekommunensiställetOm vi ser
valdekommunenAtt attbildenperspektiv blirderas annan.en

förklaring.historiskharmarknadenprivatapå denkonkurrera en
i dettaledochi kommuneninfördes ettBeställar-utförannodellen som

konkurrensut-skulleverksamhetstädavdelningens1993beslöts det att
ekonomiska lägepressadealltdetdettatillHuvudm otivetsättas. mervar

ocheffektiviseringarpåställde kravvilketsigbefannkommunensom
innebar attutarbetathade systemrationaliseringar. Kommunen ett som

verksamheten,delarolikakonkurrensutsättaskullesuccessivtde av
kommunensmångaInomkonkurrenstrappan.förkalladedevilket av
kravspecifi-skrivaochupphandlingaringenfanns göraenheter attvana

möjlighetenheternaskullegenomförandetsuccessivaDetkationer. ge
fastslagitshade det attI Kommun ävenkompetens.dennabyggaatt upp

skeddedettaså längeverksamhetbedrivafrittskalldet externattvara
totaladendelmarginellutgjordeochkommunensinom gränser aven

volymen.

organisa-fungeraskulle separatstädavdelningenbeslötsDet enatt som
städavdelningensinnebarvilketkostnadsredovisning, attmedtion egen

städuppdrag.frånintäktermedfinansierasskulleheltverksamhet egna
harintestädavdelningensidakommunens merFrån attmananser

privata,deagerandeför sitt utanförutsättningar än snararegynnsamma
prishögreoffereraomöjligtdet etthävdar attärMan även atttvärt om.
prislägreerbjudamöjligtdet ettförstädjobben attde göratill attegna

Organisa-konkurrensutsatt.städverksamhetall äreftersomexternt,
inneburitpolitikerenligt attemellertidhartionsförändringen en

utfärdardelsde,städadedelsroller,dubblafåttdelvisstädavdelningen
städtjän-upphandlingför kommunenskravspeciñkationeriblandde av

inomstädavdelningen är expertertill dettaAnledningen är attster.
ställerkommunenkravdepreciseraförkrävsvilketstädområdet att som

städning.sinpå

kommunenochkonkurrensutsattesstädverksamheten attoch medI att
omkring 20städenheten procentförloradelokalerantaletminskat egna

tillverksamhetutvidganödvändigtdärföransågsvolym. Det attsinav
aktörernaprivatadeSkaUppfattningenmarknaden. attprivataden var

på dengåockså fåvibordesåområde utkommunenspåkomma
ochlokalpressidärförgickStädenhetenn1arknaden. utprivata

påuppmärksammarknaden attprivatadeni syfteannonserade göraatt
medkonkurrenserhöll iKommunenstädtjänster.erbjödkommunenäven

detlokaler. IFocosstädningenbl.a.städbolagenprivatade avstora
ingående.beskrivasupphandlingskall dennaföljande mer
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Anbudsförfarandet

Focos hade sedan tidigare anlitat flertal städbolag för städningenett av
trappuppgångar och vissa källar och vindsutrymmen i sina fastigheter.
De beslöt alla avtalensäga ochatt genomföra upphandlingupp en ny
för möjligt sänka kostnadernaatt och minska antaletom entreprenörer.
Foco sammanställde förfrågningsunderlag och alla inblandadeett aktörer

förfrågningsunderlagetatt klart och tydligt ochmenar förut-attvar
sättningarna lika för alla. När anbuden granskades visade det sigvar att
kommunen offererat Åsiktemabetydligt lägre pris deett övriga.än går
emellertid isär hur prisskillnaden Enligtstor de privataom var.
aktörerna och SSEF uppgick kommunens anbud till 182 715 kronor
medan anbudet från ISS uppgick till 285 000 kronor och anbudet från
Norrlands Miljövård uppgick till 263 000 kronor. Enligt denna
beräkning erbjöd sig alltså Kommunen städa Focos fastigheter tillatt ett
pris låg omkring trettio under de privata aktörernas pris.som procent
Kommunen emellertid prisskillnadema inte såattmenar storavar
eftersom anbud inte inkluderats iett totalsumman. Om detta anbudäven
räknades blev priset 220 000 kronor.

ISS tolkninggör de olika anbudsprisema. Förutom deten annan av
anbud Foco efterfrågade hade kommunen inlämnat anbud påsom ett
Storstädning tvättstugor uppgick till 7 200 alternativtav samtsom ett
anbud på delar förfrågningen med städning två gånger i veckanav
vilket efterfrågats på 29 000. Om dessa anbud medräknasäven blir
totalsumman omkring 220 000. På ISS emellertid detattmenar man
inte riktigt inkluderaär dessa anbud delsatt därför det sig tvåatt rör om
anbud på städobjekt dels eftersom de privatasamma entreprenörerna
inte lämnat motsvarande anbud. På kommunen de emellertid attmenar
de inlämnat anbud de objekt skulleett städas gång i veckansom en
och på de objekt skulle veckan.ett städasannat två gånger isom

Foco valde kommunens anbud. Det viktigaste urvalskriteriet priset,var
kvaliténäven på städtjänstema ansågs betydelsefull. Foco hadeom vara

ingen tidigare erfarenheter kommunen de hade vidtagit åtgärderav men
och infört rutiner för i möjligaste mån uppnåatt kvalitetssäkring ien
verksamheten. Detta och deras uppfattning alla måste fåattom en

77Uppfattningamagår alltså isär och eftersom kommunens anbuden
funnits tillgå har det varit möjligtatt vilken uppfattningatt avgöra denär rätta.som
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gjordeprislågtde harförbaranågon ettintekan attchans rataman
Varkenval entreprenör.för derasstyrandefickpriset avatt vara

vadkommunenmedkonkurrerakundeISSellerMiljövårdNorrlands
betydelsehadeunderordnade,Även faktorer,andra änpriset.gäller om

finnsalltiddetPå Focoanbuden. attutvärderingen envid mananserav
hittasvårtkananlitas. Det attsmåosäkerhet entreprenörerviss varaom

Detoftarebyts ärpersonalenoch ut.sjukblirnågon t.ex.ersättare om
enskildedendetförpersonal ärfå ytterstosäkerhetalltid att nyen

Fördelar störreblir.arbetetpåkvaliténhur somstädaren avgörsom
delspersonalstyrkastabil attpåtillgångendelshar ärentreprenörer en

frågordekanochfungeraradministration tade har upp... somsomen
nå.kaninnefolkalltidharDedyker mansomupp.som

medochislutade intestädtjänsterupphandlingFocosHistorien avom
Defrån kommunen.tjänstenupphandladeochbeslutsittfattadedeatt

SSEFbranschorganisation motsinprotesteradeaktörernaprivata genom
lågakommunensprotesteradeSSEFanbudet. motfickKommunenatt

kostnadersinatäckakundeintekommunenmenadeochpris egnaatt
dehävdasidakommunensFrånlämnat.deanbudsprisdetmed som

faktumdetochanbudspris attfelaktigt attSSEF ettangettattman
aktörertill privatastädobjektförloratgångerflera somkommunen egna
kommunenspåståendettaladeprisbilligareoffererat emot omett

ochuppfattningemellertid sinvidhöllSSEFkostnadstäckning.bristande
lokalerFocosstädningenkommunaladenmisstänktedeeftersom att av

konkurrensverket.tillfalletanmälde deskattesubventioneradvar

meddärdetföljande citatenligt attsidaFrån kommunens menar man
städavdel-Eftersomenkelt.heltankadetskattesubventionering är en
sinabetalasjälvmåste deresultatenhet egnaningen är en egen
marknads-tilllokalerhyr sinalöneförättare, ettharkostnader. De egna

utnyttjardedatatjänsterdeandelsinbetalar osv.pris,mässigt somav
telefonväxeln.förkostnadenbetalarde inte ärkostnadendaDen som

till hurfrågandemycketdocksigställerprivataDe entreprenörerna
jagcitatenframgårvilketkostnadersinatäckakanStädavdelningen av

föralldelestill, detgåhade kunnat är etthärdetbegripa hurkunde inte
ochförfrågningenbitenerfarenheterhade störstaVilågt pris. avav

tveksam-sigställerprivata entreprenörernainnebar. Devad detvisste
lönekostnadema.täckerintäkternatill ensomma

uppfattningprivatade entreprenöremasförklarassidaFrån kommunens
baraunderprissättningmed ärhärDetföljandeagerandeoch sätt:

medoch skrämmas närgåförsökersidanprivata manden utnågot som
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någon enstaka gång jobb De anledningartappat till skillnadernaett i
pris kommunen anförde till konkurrensverket delssom för-är att
frågningsunderlaget kan ha varit otydligt, dels kommunen haratt
fördelar bedriva verksamhet på dagisatt och skolor i alla delarav m.m.

staden. De slipper därigenom kostnader förav personaltransporter av
och utrustning mellan olika stadsdelar och kan utnyttja personal som
redan för städning olika objekt i de områden däransvarar Foco harav
sina fastigheter. De privatastörre hävdarentreprenörerna deävenatt
finns och arbetar i hela Umeå och inte de på detta område harattanser
några konkurrensnackdelar relativt kommunen.

Konkurrensverkets på SSEF anmälan de inte kunde finnasvar attvar
skäl vidta ytterligare åtgärderatt i ärendet. Städavdelningen bedriver
ekonomisk och kommersiell verksamhet och därför företag iär KL:sett
mening. Dock inte Städavdelningen ha dominerande ställninganses en
på marknaden och därför kan de inte fällas för underprissättning. KV
påpekar emellertid vikten särskilja konkurrensutsattatt verksamhetav
från verksamhet beroende på offentliga aktörer harannan heltatt andra
ekonomiska förutsättningar och mindre ekonomiskt risktagandeett än
privata alternativ då deras verksamhet skattemedel.ytterst garanteras av

Uppfattningar kommunen aktör konkurrensarenanpåom som ny

Att de privata fått kommunenentreprenörerna konkurrent påsom ny
marknaden upplevs viss acceptabelt konkurrensenäven blirav som om
hårdare i och med detta. Andra städtjänster inte nödvändigtvisattmenar
behöver ingå del i kommunens service till samhällsmedborgarnasom en

privata aktörerutan kanatt för dylik verksamhet.ta Frånansvar
kommunpolitiskt håll det viktigt kommunenatt ärmenar attman
behåller viss baskompetens inom alla verksamhetsområden. Deten är
därigenom möjligt kontrollera prisutvecklingenatt och garantera att
privata aktörer aldrig kommer i monopolsituation. I Umeå kommunen
har detta tidigare hänt inom äldreomsorgen. Genom denna händelse har

uppmärksammat nödvändigheten alltid haman möjlighet gåatt attav
och konkurrera det behövs.ut om

Alla privata aktörer är överens det på vilket kommunensättattom
förkastligtär vilket framgåragerar följande citat. Ska domav utevara

och konkurrera så ska vi konkurrera på lika villkor och det tycker jag
inte vi gör. Vi har ingetatt kommunen vi tycker inteemot men om

de slår det privataatt näringslivetut så här låga priser detutangenom
skall konkurrens på lika villkor. SSEF det redanvara finnsen attanser
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privatamellan de entreprenörerna,konkurrensfungerande somen
dettaPå ISS haroch braeffektivtpå sättföretagen ettatt agerapressar .personalplaneringflexibelutvecklatuttryck isigtagitbl.a. att enman
finnsbehovtill depersonalstyrkanmöjligtdet somattgör anpassasom

prisdumpningkommenterarSSEFISS ochperioder.olikaunder som
skillnadfinnsdetochmarknaden,privatapå den attfenomen enmenar

säljeraktörerPrivataprisdumpare.kommunalaochprivatamellan som
frånskillnadtilldettakonsekvensenfår självalågt prisförtill taett av

tillbakafallaorganisationalltid har attkommunala aktörer storensom
prisdumpningpåreaktionerprivatasdetyckerStädavdelningpå. att

Deframgår citat;vilketpriserna,dumparpå detberor är avsomvem
lågt prisoffererarannorlunda på privata ettentreprenörer somreagerar

verksamhetenhävda ärdedå kandärför attpå kommunen, attän
skattesubventionerad.

bedriverendastmarknadenprivatapå dendeStädavdelningen attanser
Städavdelningenår.miljoneromkring 2-3verksamhetmarginell per

såvälinternadå denmarknaden% ärhar 25-30deatt menavuppger
anbud pålämnamedräknad. Förutomverksamheten attden externasom

på denanbudinkommunenbegärmarknadenprivataden egna
gåttanbudsförfrågningardock deISSPåstädningen. att sommenar man

kommunentillkännerfå.relativt Demarknaden attprivatapå den ärut
städobjekt.andrapå någraskolor intepå 10-talin anbudbegärt ett men
städningenendastÄven det ärMiljövårdNorrlandspå attmenar man

marknaden.den privataerbjuditsantal skolorett somav

gällerprislägstadet ärprivataDe attentreprenörerna omsommenar
marknaden. Deoffentligastädjobb på denskall konkurrera omman

uteslutan-städjobbkommunalaerhålla utgörslyckatsdärförföretag som
NorrlandsISS ochBådelågprisstrategi.medmindre företagde enav

vidförfarande. Detill dettakritiska attMiljövård enär manmenar
ochkvaliténtill entreprenörenshänsynbörupphandling även ta

därförsigställerManpå bragenomföra arbetet sätt.möjlighet ettatt
framgårvilketdekommunen görtill varförfrågande avagerar som

tillgickskolor,antal ettdetminnsJa jagföljande citat; ettatt somvar
klartOch dettalashörtaldrig hade är atttvåmans företag, om.som

där,Sekvarn.får kommunendådetinte klarar vattendom avom
fanders. Nugickdetentreprenad ochpådet härvi lämnathar utnu

Så detdet.då fungerarfortsättningenregi iiha det härskall vi egen
kommu-beskriverstädavdelningenPåi här.fara detfinns manen

antalförloratdeinneburitvilka ettupphandlingar, attexternanens
tjänsterköpatrendentidigaredenpå följande attstädjobb, sätt
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betydligt billigare från den privata sektorn har lett till försämring ien
städkvalitén, vilket inneburit från den offentliga sidan återatt man
börjat vända sig till sina egenregi-enheter.

En faktor komplicerat kommunens roll köpareannan som som av
tjänster deras personalpolicy.externa är Umeå kommun har utfärdat en

anställningsgaranti för sina anställda och kommunpolitiker atten menar
detta begränsar möjligheterna till rationaliseringsvinster attgenom
konkurrensutsätta Ävenden verksamheten. de privata aktörernaegna
påpekar detta och det för kommunen ibland kanatt bättremenar vara

lågt pris ochsätta hållaatt sinett personal sysselsatt.

Vuxentandvården Västernorrland exempleti andra-

Det andra exemplet på konkurrensproblem kan uppstå vidsom
offentliga aktörers försäljning överskott hämtat från tandvårdenär iav
Västernorrlands län, vilken bedrivs offentliganställda tandläkare iav
landstinget Folktandvården och privatpraktiserande tandläkare. Deras
intressen bevakas Mellersta Norrlands Privattandläkarföreningav som
har 74 medlemmar i Västernorrlands län. Tandvården kan delas inca
i olika friatre tandvård för åldersgruppensegment, 0-19 år, ZO-åringar
och övrig vuxentandvård. Folktandvården har monopol på bam- och
ungdomstandvården medan de konkurrerar med privattandläkama om
vuxentandvården. vissal andra län har barn och ungdomar, liksom

möjlighet välja privattandläkareatt landstinget.vuxna ersättsen som av
Inom vuxentandvården har Folktandvården starkare positioner inom de

åldersgruppema medan äldre oftare vänder sig till privattand-yngre
läkare. Kundgruppen 20-åringar beskrivs speciellt och mycketettsom
attraktivt kundsegment eftersom de för första gången i sitt liv friaär att
själva välja de vill vända sig till folktandvården eller till privataom
tandläkare. Det konkurrensenär denna kundkategori här skallom som
behandlas.

Tvisten mellan Folktandvården och privattandläkama

Att Folktandvården har monopol åldersgruppen 0-19 år innebär att

78 Datainsamling och första bearbetning har gjorts Andrew Baldwinen av
och Jeanette Dareblom
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20-ingår ipatienterdemedrelationeretableratredande gruppensom
Folktandvårdensviktigtdetprivattandläkama attåringar. För är

ochtandvårdenfriadenträderpatienternaså fortmonopol bryts ur
avtalmöjligtdettaTidigare ettvälja tandläkare.själva kan genomvar

folktandvår-ochprivattandläkamamellanfannsflertal årunder ettsom
Folktand-mellanfördeladesi länet20-åringamainnebarAvtaletden. att

sadetandvårdschefenLandstingetsprivattandläkama.ochvården
alltsåfördelningsavtal finnsNågotunder 1993.avtaletemellertid upp
Före-Privattandläkarföreningen.ochFolktandvårdenmellaninte längre

3.2.figurframgårvilketplaneringlandstingetsideltar dockningen av
ochfolktandvårdenförochFöreningsrepresentanter representanter
pri-Eni länet.tandvårdenförledningsgruppenisitterlandstinget, av

vårasammanställerviföljandepåarbetetbeskrivervattandläkama sätt
deltarVivad kanochmånga göra...huroch talar äromresurser

medfolktandvårdsklinikemaungefärpå resurssamman-sätt somsamma
planeringsunderlag.ställningar som

tand-ZO-åringamaPrivattandläkarnaerbjödavtaletEfter ensagtsatt upp
påsigetablerasyfteiundersökninggratismed bl attvårdscheck ena

Folktandvår-monopol på.hafttidigarefolktandvårdenmarknadden som
menadePrivattandläkamaerbjudande. attliknandesvarade medden ett

ochställningdominerandemissbrukade sindärigenomlandstinget
agerandelandstingetsintedockbedömdetill KV. KVdettaanmälde

kundedeteftersomkonkurrenslagen ettstridande svarsommot sessom
agerande.privattandläkamaspå

Konkurrens-
verket

Privattandläkar- Folktandvården
föreningen

6 privattandläkare
O: offentliga aktörer

emellandemrelationenochaktörerKonkurrensarenansFigur 3.2
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Tvisten mellan privattandläkanra och Folktandvården gällde alltså
Folktandvårdens erbjudande gratis tandläkarundcrsökning kanom men

kopplas till detäven avtal tidigare fanns mellan bådade aktörerna.som
I början 1980-talet fanns det uppdämt tandvårdsbehov och köernaettav

långa. syftel minska köerna och alla gickattvar att ge som ur
folktandvården tandläkarkontakt slöts fördelningsavtalet mellanetten
privattandläkarna och Folktandvården. Avtalet innebar utifrånatt man
landstingets datalistor fördelat ZO-åringama mellan sig. Varje tandläkare

fri kalla de ZO-åringar stod hanshennesatt lista, vilka intevar som
kallades någon Alla 20-åringar skulle infonnationävenav annan. om

den fria tandvården inte längre gälldeatt och de stod fria väljaatt attnu
tandläkare hos Folktandvården eller privat.en

Privattandläkama menade avtal inte enbart fönnån för dem,att var en
vilket framgår citatet Det egentligen inte förmån viav var en som
såg det då, det åtagande... vi ställdeutan så säga.ett attvar mer upp
Denna delas inte landstinget Ja, det varju någotsägersyn av som som
aldrig till någon politisk prövning det tandläkareutanvar uppe var oss
emellan...Privattandläkarna skulle leva också. Situationen i början

1980-talet ändrades och efterfrågetrycket minskade. konkurren-Närav
patienterna ökade blev avtalet komma desättsen om ett att över

etableringshinder Folktandvårdens monopol inom åldersgruppen 0-som
19 år utgjorde. Resultatet fördelningen blev emellertid inte detav som
privattandläkama förväntat sig, vilket framgår citatet Ju längre tidenav
led märkte vi och enskilda kliniker struntade i avtalet ochattmer mer
kallade sina patienter precis vanligt. Det egentligen ettsom var
avtalsbrott vi hade ingen möjlighet peka på det ...avtalet leddeattmen
aldrig till rättvis fördelning, det gjorde det inte.en

På Folktandvården ifrågasätts avtalet konkurrenssyitpunkt. Attur
Folktandvården privata tandläkare patienternas adresser ochger
därigenom delar marknaden mellan sig reducerar konkurrensenupp
inom tandvården. Avtalet sades enligt Folktandvården därförupp man
inte längre ville med sådan uppdelning marknaden. Eftervara om en av

avtalet påbörjadesatt olika anledningarsagts diskussionupp av en
landstinget återinföra det gamla avtalet. De privataatt tandläkarnaom
sade dock nej till detta. På landstinget förs följande orsak fram till detta
...privattandläkama ansåg får och friatt... öppennog om en
konkurrens blir det mycket bättre. Vi konkurrerar folktandvården. Påut
Folktandvården effekten blev den deras andelatt motsatta,menar man

vuxenpatientema ökade.av
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åsikterna isär.Även gårtandvårdscheckeranvändandetgällerdetnär av
haderedanFolktandvårdentandläkarnaprivataDe att somanser

påställningdominerandeochpatientermedetablerade kontakter en
sinstärkaföråtgärderytterligarefå vidtabordemarknaden, inte att

nödvän-ansågscheckarnaanvändeprivattandläkamaposition. Att som
landstingets20-åringar. Urmarknaden förpåetablera sigfördigt att

målet förprimärauppnå detperspektiv åtgärden sätt attettsomses
kantandvårdscheckarnatandhälsa. Manökadverksamheten, attmenar

tandmed-stimulera fortsattåtgärd i syftesocialpolitisk attenses som
privattand-feldetFolktandvårdenPåvetenhet. att omvoreanser man

tandundersökningarfriaerbjudafickFolktandvårdeninteläkarna men
fårintemarknadenpåaktördominerandeAtttill 20-åringar. somman
påfullsig ha rättpriset först attsänka accepteras, svaraman ansermen

utgångspunkt frånmedfastockså slog ettvilket KVprissänkningar,
EU-fall.

konkurrensOlika påsyn

beskrivsfolktandvårdenochprivattandläkamamellankonkurrensenNär
Privattandläkamavillkor.på likakonkurrensefterlysesallmäntmer

denkonkurrensideltarVipå följandedetta gärnauttrycker sätt om
uppfattningenför allavillkor. Gemensamt ävensker på lika ärparter

Prisernakonkurrens.fungerandekunden pressasatt gynnas av enom
kunden. Trotstillfredsställaförsigoch säljarna ännu attanstränger mer

på konkurrensskiljer siguppfattningardessa synengemensamma
konkurrensfolktandvårdenlandstinget ochmellan aktörerna. Inom anses

talaraktörernaprivataviktigaste. Dealltid detviktig intemenvara
nödvändighetenvillkoren ochuteslutande attdäremot nästan omom

uppfattningeniSkillnader finnslika villkor.konkurrera även om
ellerprivatasamhällets intressen,ochtillgodoser kundensbästsomvem

aktörer.offentliga

lika villkor,påkonkurrensönskanfinnsLandstingetPå menomen
framgårvilketsträvandenandraunderställddockönskandenna är av

vikonkurrensneutral,sånågot...huvudsaken närcitatet. ärär att man
tänka migkan jag intesamtidigtsubventionera vården,inteskall men

ekonomisktblidärigenomorganisation förvårslå sönder attatt
fruktansvärtinte så därså jagskullejämställda, vi ärövertrampa..om

brafårfolket härmigviktigaste forledsen för det. Det är att en
prisvarjetillkonkurrenshär medkostnad...till rimlig Dettandvård en

viktigarePlaneringsansvaret änoss.liksom inte förligger anses vara
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konkurrensen och motivera Folktandvårdens monopol inomanses
bamtandvården. Genom Folktandvården sköter bamtandvår-att ensamt
den det möjligtär %100 alla barn i åldernatt garantera 0-19 fåratt av
regelbunden tandvård. Om bamtandvården skulle konkurrensutsättas tror

denna andel skulle sjunka betydligt.att Vidare detman attanser man
skulle medföra försämringar för kunderna i glesbygden.stora På
folktandvården friskade och starka patienterna tjänaratt påmenar man
konkurrensen medan de tunga patienterna t handikappade ochex
patienter med dålig tandhälsa inte har någon egentlig valmöjlighet.
Dessa inte lika eftertraktade ochär riskensegment finns ingen villatt

sig dessa vid fri konkurrens.ta Landstinget måste därför haan grupper
planeringsansvar inkluderaett de energisvaga Plane-som grupperna.

ringsansvaret beskrivs alltså samhällsnyttosynpunkt viktigare änur som
konkurrensen.

Planeringsansvar behöver emellertid inte nödvändigtvis kopplas till
utförandet. Landstinget skulle kunna behålla planeringsansvaret men
överlåta den konkreta tandvården till privata Privattandläkamautövare.

konkurrens utförandet vårdenatt viktigt, specielltmenar är närom av
landstingsekonomin försämras. Risken kvalitén på vårdenär attannars
försämras barn och ungdomar har någonutan chansatt välja andraatt
alternativ. Det personliga och omhändertagandetengagemanget anses

bättre inom privattandvården eftersom tandläkarna direktvara är
Ävenberoende patienternas avgifter. uppföljningen varje patientav av

bättre vilket framgår följande citat; När folktandvårdenanses vara av
kallar patienterna och de uteblir slutar de kalla efter eller tvåatt en
kallelser. Vi jobbar på här. Vi inte förränett sätt vi fåttannat ger oss
reda på den här patienten har valt gå någonatt Detatt ärannanstans. ett

helt enkelt.annat engagemang

På folktandvården dock risken för ökade samhällsekono-attmenar man
miska kostnader det privata företagär större utförär vårdenom som
vilket förklaras företagens vinstmaximeringsmål. Privata tandläkareav
kan till skillnad från Landstinget inte lägga klinik den ärner en om
olönsam, eftersom de privata tandvårdsklinikema och bär kost-äger
naderna för den enskilda klinikens produktionsmedel. Detta kan leda till

patienterna övervårdas vilketatt upphov till samhälleligastorager
förluster. I samhällsekonomiskt perspektiv frågarett sin därför vadman

blir dyrast privat tandvård eller folktandvård. Ett samarbetesom -
mellan folktandvården och de privata tandläkarna kan därför enligt
Folktandvården samhällsekonomiskt lönsamt konkurrens.änvara mer
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olikaKonkurrenternas förutsättningar är

likakonkurrens påprivattandläkama,framför alltAlla, attansermen
tandvårdeninomtandvården. Konkurrenseninomvillkor bör bedrivas

Privattandläkamapå dettadock inte fungera attsätt. anseranses
privatamed dei jämförelserad fördelarFolktandvården har en

sin dominans,till följdrelationsfördelhar delstandläkarna. De aven
organisa-offentligdeföljerekonomiska fördelardels äratt ensom av

tion.

tandläkare vilketvaletviktiga förrelationerPå landstinget avvaraanses
in ellerskall läggasbryggadu vilkenframgår citatet Inte vet somav

personligadendetgjorts billigare....lagdet kunde ha ärtrorom
Folktandvården, tillPrivattandläkamarelationen avgör. attmenarsom

personligautvecklar0-19,inom åldersgruppenfölj sitt monopolav
svåra bryta.bindningar till kundernarelationer och är attsenaresom

demrelationsfördelfolktandvårdensPrivattandläkama ettatt germenar
på följandeförklara detta20-åringama ochi konkurrensenövertag om

så harårungdomar från 0-19på barn ochmonopol...harsätt ettman
hafördelför framtiden. Dennasälja in sigchans att ansesman en

informeras20-åringamafördelningsavtalet bröts.och medförstärkts i att
slussa inlättarefri vilket dettandvårdeninte längre gör attärattom

tandvårdssystem.dem i Landstingets

ekonomisktharFolktandvårdenPrivattandläkama ettäven attmenar
PrivattandläkamaFolktandvården håller medvilket inteövertag om.

subventioneras. 100vuxentandvårdens budget%30-35att avmenar
blir miljoneroch dessa 40varje för tandvårdmiljoner överavsätts av

och dyliktkanslikostnaderspecialisttandvård,bamtandvård, ärnär
tillupphovdärigenombetalt. Landstingets anslagssystem attgeanses

sinaföljande De läggeruttrycks påsnedvrids vilketkonkurrensen sätt
sina intäktermed hjälpdå deovanpå anslaget ochintäkter att avmenar

överskottnågotkan finnasdet integått bättre budget. Viän attmenar
ibotten...vi bedriverfinns anslag iså länge det stortett samma

varendamåste jobbagrundplåt...vivi har ingenverksamhet, men
krona.

påståendetochpå dettaFolktandvården har helt attmenarannan synen
får stå förvuxentandvårdensubventionerarbamtandvårdenattom

olikaersättning beskrivsprivattandläkama. Man att sommenar samma
framgårvilketersättningen,erhållerberoende påsaker avvem som
privattand-så intetill de privatalandstinget lejacitatet; Skulle ut anser
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läkaren det subvention, viatt är det det sub-när gör ären men en
vention. När privattandvården bamtandvård, då det betalning.gör är en
När det gäller folktandvårdens påstådda vinst Folktand-attmenar man
vården inte har något vinstintresse och exempel. Ett bidrag påettger

kronor700 erhålls för varje barn folktandvården behandlar. Om
behandlingen endast kostar kronor600 går de överblivna kronorna100
till landstinget och placeras någon inom äldreomsor-annanstans, t.ex.

Vinster uppstår i privattandvården behålls däremot ochgen. som ettur
samhällsekonomiskt perspektiv så alltså folktandvården lönsam.är mer
Dessutom kostnaden patient högre inom privattand-att äranser man per
vården. Tandvårdstaxan densamma kostnaden för patientär men en som
går till privattandläkare omkring % högre.50 Privattandläkamaären är

uppfattning. För åtgärd betalar patientenav en annan samma samma
patientavgift till privattandläkare till folktandvården. Men i ochsom
med folktandvården inte går ihop subventioneras såatt kanutan man

den fyllningsäga på folktandvårdenatt kostar patientengörssom mera
på grund skattesubventioner.av

På Landstinget det risk verksamhet påatt t.ex.ser man som en
landsbygden skattesubventioneras och spelreglerna förattmenar
vuxentandvården bör lika för alla. Det upplevs därför viktigtvara som

det finns fungerande redovisningssystematt visarett hur betal-som
ningsströmmama går. Man mån renodla redovisningen såär att attom
vuxentandvården skall betala sig själv, det svårtäratt attmen anser
särskilja barn- och vuxentandvård ...vi försöker vi har inget bramen

Ävendet måste jag erkänna. på Folktandvårdensystem, attanser man
det svårt särskilja bamtandvårdär och vuxentandvård. jämförelseatt En

med läkarstation därgörs det kan svårt hurytterst atten vetavara
mycket läkares tid går till behandla barn ochattav en som vuxna
eller hur mycket material går till varje patientkategori. endaDetsom

inom tandvården kan utgå från antalet bampatientergöra är ochattman
vuxenpatienter och basera kostnadsberäkningama på detta.

Förutom särskilja olika kundkategorier haratt även sättet göraatt
avskrivningar på investeringar skilt sig mellan Folktandvården och de
privata tandläkarna. Privattandläkarföreningens ordförande självsom
arbetat inom Folktandvården det för lands-äratt ett stort stegmenar
tinget de börjat tillämpa baskontoplanen ...detatt innebär det äratt
först de har någon helst koll på sina avskrivningar Förutnu tsom ex.
gjorde de egentligen skrivningar finansiering utrustning,utanav av ny
vilket skedde via anslag...när de visar sin bokföring så derasextra är
bokföring mycket godtyckligare vad vår bokföring de börjarän är... när
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visar sigmig dettänkamycket välkan jagbokföra ordentligt så attatt
de idag.devadunderskotten ärsägerän attär större

folktand-belastarintekostnaderantalfinns detdettaFörutom ett som
sig tillskiljerMomsredovisningenprivattandläkama.välvården men

Vidaremomsbefriat.landstingetnackdel eftersomprivattandläkamas är
ochkommunerarbetsgivaravgift eftersomhögreprivattandläkamahar

Även fastighetsbe-avgiftshöjningen.vidlandsting undantogs senaste
Vadfavör.folktandvårdenstillockså dennaskiljer sig åt,skattningen
ingauttalande Detföljandepensionsavsättningar görsgäller görs

pensionerdet talaspensionsfonder i landstingettillavsättningar utan om
pensionsskuldackumuleraiställetdei löpande budget. Det gör är att en

tillbetalarVibokföring någonstans.någoninte med iden finnsmen
Privattand-från oss.direktoch detalla anställdavåra fonder för tas

upplevsde problem störst ärdockbetonarläkarna att somsom
subventioneringenochungdomsvårdenochvalmöjlighetema i barn- av

folktandvården.

UPPHAND-OFFENTLIGAKONKURRENSPROBLEM VID
LINGAR EXEMPELETT-

Östersund, konkurrensenpå hurfrånexempelkapitel skallI detta ett ges
Östersundsbeslöt1994upphandling vårdtjänster.vidkan snedvridas av

äldreomsorgen.kommunaladelar denkonkurrensutsättakommun att av
Radius ochanbuden frånvisade sigoch dessaanbud inkomantalEtt av

Tjänste-intressanta.deverksamhetsförvaltningkommunens mestvara
anbudRadiusanbuden. Eftersomderasutvärderade tremännen var

ställdeskvalitetskravbedömdes klara debilligaremiljoner somper
klar,trodde sakenflestaförordade de Radius. De näratt menvar

ochpolitikernasocialdemokratiskadeskulle fattas röstadebeslutet
minskaRadius skulleRadius.miljöpartisten Argumentet attemot var

lidande. Medskulle blikvaliténså omfattningpersonalen i attstor en
dennaanbud. Detdärför kommunensövervikt äregetrösts antogs

kapitel.i dettabehandlasupphandling som

15-1086l8
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Aktörerna på konkurrensarenan

denI aktuella upphandlingen agerade kommunen både i rollen som
köparebeställare och sälj areutförare. Förutom den kommunala utföraren
deltog Radius, Svensk hemserviceäven och Riksbyggen i konkurrensen

de tjänster konkurrensutsattes, vilket illustreras i figuren nedan.om som

Politker
NÄMNDEKONTOREI

hemservic- Tjänstemännen
Riksbyggen

sjukhemästerviksverksamhets-O Beställare och FrösödalförvaltningeO Anbudsgivare emtiänsteomrñd4

Figur Konkurrensarenans aktörer och relationerna mellan dem

Äldreomsorgen Östersundhar i traditionellt skötts i kommunens egen
regi, 1993 fattades beslut vissa delar äldreomsorgenett attmen om av
skulle konkurrensutsättas. Detta beslut beskrivs led i denettsom
omorganisering påbörjades i januari 1991, då den s.k. beställar-som
utförannodellen infördes. Inom äldreomsorgen fungerade Omsorg-
snämnden och Nämndkontoret beställare medan Verksamhetsför-som
valtningen hade för utförandet. Inget de politiska blockenansvaret av
hade majoritet i omsorgsnämnden varför miljöpartiet fungerade som
vågmästare. fattades1993 i enhälligt beslutett stort sett attom
konkurrensutsätta delar äldreomsorgen bl.a. Västerviks sjukhem ochav
Frösödals hemtjänstområde. Jan Bogren s reserverade sig dock emot
beslutet följande skäl; Rent principiellt tycker jag det alldelesattav var
för dåligt underbyggt vilka konsekvenserna konkurrensutsättaär attav
vård och med människor handelsvara.omsorg, som

Förutom kommunens verksamhetsförvaltning deltog tre externaegen
aktörer i anbudstävlan Västervik. Kommunen hade startat ettom
pilotprojekt och anlitat dessa, Riksbyggen, för driften tvåen av av
nystartade sjukhem. Projektet genomfördes i syfte utvärdering ickeatt
kommunal drift vårdenheter. Alla mycket nöjda med Riksbyggensärav

driva verksamheten. Radius tillsätt skillnad från Riksbyggenatt är ett
Östersund.företag tidigare aldrig bedrivit någon verksamhet isom

Radius påbörjade sin verksamhet inom äldreomsorgen åta sigattgenom
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erhållit fyraDärefter har dei Västerås.ålderdomshemdriften ettav
Stockholmstrak-iantal kommuneriäldrevårdenandra objekt inom ett

iföretagocksåhemtjänstSvensktredje aktörenDen är ettten. som
alltför dyrtanbudSverige. Derasi södrahuvudsak verksamtär var

utförareintressantalistan påströks fråntidigt stadiumvarför de ett
behandlas.upphandling härvid den som

Anbudsförfarandet

skulle skeupphandlingbeslutetomsorgsnämnden fattatEfter attatt om
förfrågningsunderlag. Iuppgift utarbetanämndkontoret ifick ettatt

påställdekommunenkravpreciserades deförfrågningsunderlaget som
Påhanteras.skullepersonalenbefintligakvalite på hur densamt

kvalitetskrav kanutförandetdenämndkontoret att sommenar man
Detförfrågningsunderlaget.iverksamheten hade säkratsställas på
tillrelationutifrån kvalité iutvärderasskulleanbudenäven attangavs

kvalitépåtillfredsställa kravetkundepris. anbudsgivaredet Den som
entreprenaden.skulle erhållatill lägsta pris

Östersund erhållafördärföroch besökteblev intresseradeRadius att en
RadiusPåinnebära.omvårdsåtagande skullebild vadbättre ettav

framändamycket brasköttes påupphandlingen sättettattmanmenar
andepå följarbetebeskriver nämndensRadiusslutgiltiga beslutet.till det

detbehandladedetjänstemänkommunensVårt intryck attsätt varav
detväldigt seriösavaritsätt...doiii harhela på oerhört seriöst närett

anonymi-gjordes fördokumentationen... så insatsergällde attstora som
tjänste-för. Densällan vi råkardet detanbudsgivaren är utt.ex.,sera

intevilleflygplatsenvåra medarbetare på vetat.ex.mötte ensman som
faktiskt på oss.imponeradeifrån.företag de kom Detvilket

utifrån denollställdesAnbudennämndkontoret.anbud inkom tillFyra
förfrågningsunderlagetråddebeläggningvårdnivåer och den närsom

intetjänstemännenEftersomanbud det lägsta.skickades Radiusut. var
med vicegenomförde de tillsammansverksamhettill Radiuskände

ordförandeviceJim Nilsson sordförande i omsorgsnämnden varsom
ochstudiebesök hos RadiusJim Nilsson s,i omsorgsnämnden, ettett

Radius kundeHuvudfråganenheter de drev.antal antasomvarsom
lågprisställdes tillkvalitetskravuppfylla deklara ettatt somsomav

Radiuskonstateradeanbud. Demiljoner under kommunens attegettre
Radiustillfredsställande.hitintills n1ersina åtagandenklarat än

löpandemed i frågortill talslätt kommabeskrevs även att somsom
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kommer upp. .lim Nilsson uttrycker det på följande Vid förstasätt en
ytlig kontakt tyckte vi det såg hyfsat Det ärju alltid svårtatt rätt ut. att
komma på ställe bara dag hade väl ingentingett över en men
egentligen... det seriöst företag det ifrågasatte vi aldrig.att ettvar

Efter ytterligare några veckor åkte ordföranden Martin Arvidsson fp
och vise ordföranden Jim Nilsson s ytterligare gång till Radius fören

vissa detaljer. Radiusavstämmaatt allt detta förattmenar engagemang
Östersundsutvärdera anbudsgivama talade föratt kommunatt var

mycket seriösa i sina avsikter och de förmodligen skulle förordaatt
Radius. Så blev också fallet. Nämdkontoret föreslog Radius skulleatt
erhålla anbudet vilket tjänstemännen motiverar på följande sätten av
Vi stärktes i det här bra företag vi vågadeatt ettav resan var som

Det definitivt den bild vi hade på kontoret och den bild jagprova. var
fick politikernas reaktioner också.av

När omsorgsnämnden sammanträdde för besluta upphandlingenatt om
föredrog tjänstemännen ärendet. Därefter den borgerliga och dengavs
socialdemokratiska partigruppen möjlighet överlägga och diskuteraatt
ärendet enskilt under kvällen för påföljande dag fatta beslutet. Sedanatt
korn dagen beslutet skulle fattas. Omsorgsnämndennär röstade med sex

fem och frånröster miljöpartiet förs-röster driva verksam-röst atten
heten i regi fem borgerliga för Radius anbud.mot röster att antaegen
Omsorgsnämndens ordförande föreslog beslutet skulle skjutasatt upp
för alla möjlighet diskutera fråganatt med den partigrup-attge en egna

Även denna gång begärdes votering. Med femrösterpen. motsex
beslöts nämnden skulle fatta avgörandet i sittande varpåatt möte,
Verksamhetsförvaltningens anbud antogs.

Beslutet kom överraskning för de borgerliga politikerna ochsom en
tjänstemännen, vilket framgår citatet Jim Nilsson med ochav var
besökte Radius och han tyckte det jättebra allting hela den häratt var

och ända fram. ..ja till beredningen. Så visst kom det literesan som en
kalldusch hade tvärändrat sig. En tjänstemannär påtalarman att
kommunen varken Radius eller Riksbyggen bådaantog trots att var
billigare Verksamhetsförvaltning.än Att företag harsäga att ett ett
alltför lågt pris medan det andra inte har tillräckligt lågt pris iett
jämförelse med kommunen blir enligt honom ologisk argumentationen

inför framtiden mycket konstiga signaler till de entreprenörersom ger
Ävenvill lämna anbud. Radius tycker kommunens agerandeattsom

förkastligt ...tala tjänstemännenär kan känna sig överkörda. Härattom
har de lagt seriöst arbete ...och så behandlas deras påarbeta detettner
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Påorganisationen.helaunderkännandedethär sättet ett avvar
motiv tilluppenbartfinnsdet endastRadius även ettattmenar man

sköta verksam-skulleville kommunennämligen Härbeslutet attman
punkt slut.heten,

anbudenSkillnader uppfattningarnai om

mellan deskiljer siganbudet och beslutetUppfattningama om
ochprisrelationen mellanskiljaktighetinblandade En rörparterna.

invändningfrämstaS-politikemaskvalité det gäller vårdtjänster. motnär
anbudsprisetpersonalenRadius de nedskärningar antogssomavvar

kvalitéuppstå ide effekterförutsätta sämretermerantogssamt avsom
lönekostnadberäkna hursäkerhet. Genomoch mindre storatt som

enligtanbudspriset detförrimligen kunde inom envarramenrymmas
personalnedskärningenuppskatta hurs-politikema möjligt storattav

påståvågar jagförsvinner detatt 16skulle bli. Han säger; personer
vilkenmodell enligtkvalité utifrån denskulle innebära sämre manen

inteverksamheten. Detskall driva den häratt angavsmananger
förväntadesdriften effekternågra ändrade former för De varsom

Hemtjänstas-anställda.minskad säkerhet för deomvårdnad, ochsämre
omfattningikomma arbetasistentema änstörreattantogs ensam

försäkerhetsriskinnebäraenligt s-politikematidigare. skulleDetta en
Medbli våldsamma.ibland kaneftersom vissa vårdtagarepersonalen

på siktöka vilketslitningsskadomaförväntadesmindre personal även
arbetsmarknaden i förtid.till de tvingas lämnakan leda att

Radius iS-politikema tveksammafaktor gjordeEn attvarannan som
Verksamhetsför-prisbetydligt högreanbud offererat änettett annat

debedömningdetPå Radiusvaltningen. att somenmenar man var
Vårdenhet.respektive Delokalerna pågjorde efter ha säger attatt sett

dis-hur lokalernasamband mellanmycket tydligtDet finns ärett
människorGamlapersonaltäthet du behöver.ponerade och den som

iriskerainte behövakan förvirrade skaibland uteatt varavara
ochkorridorerdet mycketoch virra. Finnskorridorer eller trappor

dettaförhindrabehövs personal för atttrappor mer

socialdemokraternaförs fram de slutsatserMånga invändningar n1ot som
kostnads-det finnsdragit. tjänstemännenEn poängterar storat.ex. attav

Även s-politikemaschemaläggningen.hämta ibesparingar taratt en av
ändradeeffektiviseringenintedetta han att genomanserupp men

kvalitetsförsäm-varföranställdakunna uppgå till 16scheman skulle
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ringsargumentet enligt honom kvarstår. Radius det förlegatärattmenar
bedöma kvalité i vården utifrån antalet anställda i huvudsak. Deatt

de till skillnad från de övriga anbudsgivama har hög kvalitéattmenar
och då framförallt medicinsk kvalité. De har garantinivå försatt upp en
medicinsk säkerhet de erbjuder vårdtagarna. På Radius sägersom man

hos ska inga behöva oroliga föratt omsorgstagare attoss vara
medicinskt lida någon nöd. det gäller säkerhetenNär poängteras även

antalet anställda måste i relation till den säkerhetsutrustningatt sättas
Genomanvänds. använda larmanordningaratt t.ex. typersom nya av

ökar säkerheten och behovet personal kontrollerar denattav som
boende inte kommit i några svårigheter minskar. De borgerliga
politikerna för fram tänkbar anledning till varför Radiusäven en annan
anbud lägre, vilket framgår i följande citat kan ha påDe lagt sigvar

lägre pris förbara det här förstadet vårdhemmet i Norrland,ett att var
För komma på den marknaden så kan hade lagt sig däratt
medvetet.

Nära kopplat till frågan relationen mellan pris och kvalité fråganärom
och i sådana fall hur kvalité i vården möjlig säkra. Tjänste-är attom

har svårt för förstå diskussionen antal anställda ochmännen att om
kvalité. De de i avtalet ställt krav kvalitetssäkringattmenar som ger en

verksamheten. Vi hade säkrat kvalitén på två dels i för-sätt,av
frågningsunderlaget där vi hade ställt krav på den kvalité skullesom

dels vi har behovsbedömare i detalj klargörattvara, genom egna som
vilken omfattning hjälp varje enskild individ ska ha. förfrågnings-Iav
underlaget vilka lagar uppdragstagaren har följa,att attanges som

skall åta sig utföra hemvård enligt denentreprenören att av omsorg-
snämnden individuellt prövade och upprättade biståndsprövningen,
specifika krav på kontinuitet vad gäller personal och tid samtomsorg,
krav på dagverksamhet, matservicet.ex. etc.

En uppfattning tjänstemännen för fram följandeärannan som en av
Jag tycker skall ha på vårdenatt stränga oavsettman samma syn vem

den. Denna kommentar fälls med anledning kommunengör attsom av
arbetar på två helt olika med den verksamhet konkurrensutsattssätt som
och den övriga verksamheten. Verksamhetsförvaltningen självagör
behovsbedömningen inom den del verksamheten konkur-av som

dennaFör del erhåller de ersättning utifrånrensutsatts. även ett annat
Istället för få betalt utifrån hur många individer befinnersystem. att som

sig i olika vårdnivåer under olika tidsperioder, erhåller de ersättningen
för hela perioden vårdbehov.oavsett
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antaletpolitikernaborgerligaoch deBåde tjänstemännen attanser
itill dettaAnledningenhelt ointressant.egentligenanställda är ges

vidochvid avtalet,binder sigcitat Företaget attföljande upp-
domförfrågningsunderlaget och klararkvalité vi begär irätthålla den

såanbudetdetdet.och påtala Kostarfår gå in äninte det, merman
vad dedet blir dyrarefullfölja det,ändå bundna ände ävenär att om

behovsbedömningenintebeskrivertänkt sig. S-politikema etthar som
aktuellatalar dendeverksamhetenkvalitetssäkra närsätt att om

upphandlingen.

tillsade nejs-politikematillegentliga orsakendenVissa attattmenar
rollerdubblakommunensförklarasRadius kan än oronavavsnarare
organisationsför-kvalitén. Innanbrista vad gällerRadius skulleför att

tillgodosenämnden bådegenomfördes hadeändringen ett attansvar
omsorgsnämndenarbetsgivaransvar. Trotsochbrukamas intressen attett

borgerligaenligt dekan detarbetsgivaransvarinte längre har ett
vidsådana faktorerplötsligt slutasvårtpolitikerna ettvägaattvara

socialde-många dedeupphandling. Dessutombeslut att avmenarom
Bogrenengagerade. .lanfackligteller varitpolitikernamokratiska är

VästerviksiNilssonförtroendevald medan Jimarbetade facklig sattsom
habordekommunstyrelsenmenadeförtroenderåd. Tjänstemännen att

sådan policyGenomfor upphandlingar.personalpolicytagit fram enen
skulle intenämndenfastställd ochpersonalpolitikenskulle vara

vitjänstemännenhänsyn.sådan En sägertvingades även taatt av
dökpersonalfrågorvi sågmed det här, eftersomjobbade att merupp

personal-inkluderadiskussionerna. Förutomoch i ävenattvananmer
lettdelvisomorganisationenvid beslut menade tjänstemännenfrågor att

fannsoch detstolarnahamnat mellandessa frågortill attatt en
intressen.personalenstillegentligen sågosäkerhet somom vem

personalpolicy tjänstemännendenutarbetade kommunenSedenn somera
efterfrågat.

till denkoppladrollerdubblaaspekt på kommunensEn ärannan
Östersunds dekommun. Enanställningsgaranti införts i avsom

haskullekostnadsbesparingarpolitikerna deborgerliga att sommenar
skenbesparing. Dedelantagits till vissRadius anbudgjorts är enom

skulle haRadiushosanställningerhållit fortsattanställda intesom
såPåanställning i kommunen.erhållit sättomplacerats och annan

debiterasdei kommunenkostnaderna kvar ett annatstannar men
fattades.beslutinverkat dethakonto. kanDetta även som

utifrånförklarasanbuden kanuppfattningamaSkillnaderna i ävenom
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ideologiska skillnader mellan politikerna tyckerEn sigparterna. av
skönja uppfattning vård inte skall drivas privat bottnaratten om som
i det oetisk tjäna på vård. Därför framstår kvalitetsar-äratt att pengar

delvis skenargument från socialdemokraternas sida. Engumentet ettsom
politiker beskriver de socialdemokratiska politikernas uppfattningannan

på följande Jag del har någon slags rädsla för företagen.sätt tror att en
kommerDe personal och.. har grundsynDesäga äratt upp en som

negativ. Har det så det ganska svårt i sådant här fall. Janär ettman
Bogren s hävdar majoriteten socialdemokraterna vårdatt attav anser
och skall bedrivas kommun och landsting. detHan attomsorg av menar

viktigt fåralla tillgång till vård vilket kan bli problemär att ettsamma
på landsbygden. Radius det myndighetsutövan-Lex. ärattmenar snarare

det själva driften vården alla får möjlig-än avgörav som om samma
heter till vård och dylika irrelevanta.äratt argumentanser

En politikerna de borgerliga politikerna kan hatror störreattav en
förståelse för företagandet villkor. Något föroch dess talar detta ärsom

det framför allt borgarna och tjänstemännen förklarar Radiusäratt som
ageranden utifrån företagsekonomiska bedömningar de kan hatypenav

lågt pris för kunna etablera sig på marknaden.satt ett att

Den avbrutna upphandlingens effekter för framtiden

En positiv effekt upphandlingen lyfts fram kommunenär attav som
minskat sina kostnader,. finns dock viss skillnad i det påDet sätten

fördelenvilken dessa nedskärningar beskrivs. En s-politikemaav av
verksamheten bibehölls i kommunal uppnåttregiatt trots attmenar man

syftet med konkurrensutsätta verksamheten. borgerliga politikernaDeatt
beskriver det i stället nått bit på de målsätt-väg motsom om man en
ningar fanns med konkurrensutsätta verksamhetenatt attsom men man
skulle ha nått längre beslutet hade blivitännu ett annat.om

negativ effektEn möjligheten konkurrensutsätta verksamhet iär att att
framtiden undergrävts. De borgerliga politikerna, tjänstemännen och
Radius påtalar upphandlingen minskat intresseentreprenöremasatt av

delta på den aktuella konkurrensarenan. tjänstemännen frågarEnatt av
sig varför endast Riksbyggen kommunensoch Verksamhetsför-t.ex.
valtning deltog i upphandlingen vårdtjänster för Ljungen. Ljungen ärav

Vårdenhet borde 11avarit intressant för andrastor entreprenörer.en som
Annonsering gick i rikspress. möjlig förklaring till RadiusEnäven ut att
och andra inte lämnade några anbud kan enligt honom de lärtattvara
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skenhandling.upphandlingendärförerfarenheterna och ensomserav
ytterligareskjutabeslutkommunensMånga attäven att ommenar

upphandlingdenkonsekvensframtidenpåupphandlingar är somaven
kapitel.beskrivits i detta

ÖKAAKTÖRER KONKURRENSDYNA-OFFENTLIGAKAN5.
EXEMPELMIKEN ETT-

offentligapå situationerexempelkapitlen harde tidigare närI getts
marknaden. Iprivatapå densnedvrida konkurrensenupplevsaktörer

förhindradeaktörerbland offentligatill detta sig attmotsats varanser
situatio-Så upplevskonkurrens.och dynamiskfungerandebidra till en
AB. DeSpårvägarGöteborgskommunala bussbolagetför detvaranen

stadi Göteborgskollektivtrafikenhaft monopol påhar länge men
kranskommunemalinjer inomtrafikerafrån möjlighetenutestängts att

domineraskollektivtrafikendelkommunerna. Dennaoch mellan avav
tredjedelkonkurrensutsattesLinjebuss AB. 1993Swebus ochAB aven

hälftenungefärLinjebuss erhöllstad.busstrafiken i Göteborgs av
trafik dedenmöjlighetSpårvägarGöteborgs AB:sanbudet. ersättaatt

tillkan ledaupphandlingoch fortsattförlorade begränsad attär en
Spårvägar ABPå Göteborgstill konkurs.bolaget tvingas anser man

i regionenkonkurreramöjlighetde bördärför även attatt somges
kommunala kompetensensdendockhelhet. På Linjebuss attmananser

relevant. I dettaverksamhetbolagskommunalabegränsning ärav
begränsadekommunala aktörersproblematiken kringkapitel kommer

detta,önskvärdhetenkonkurrensdynamiktillmöjlighet bidra samtatt av
kollektivtrafik.Göteborgsexemplet medutifrånbelysasatt

och dess aktörerKonkurrensarenan

konkurrensarenan.denidentifierasolika aktörskategorier kanTre
Kommunala och privataoch desstrafikhuvudmännenDessa ägareär ,

framgår figurvilketbranschorganisationertrafikbolag samt av

19 15-1086
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Älvsborgs Göteborg- Hallands- Göteborgs Svenskalän Bohuslän lä.n kommun Lokaltrafik-
förening

Småkommunala Swebus Buss i Väst Linjebuss Göteborgs
privataoch bolag AB AB AB Spårvägar

Z AB
Bussbranschens

riksförbund

Figur Göteborgs kollektivtrafik, dess aktörer och kopplingar mellan
dem

Enligt lag skall det finnas trafikhuvudnian bärytterst ansvareten som
för kollektivtrafiken i varje län. göteborgsregionenI finns det två
trafikhuvudmän Göteborgsregionens Lokaltrafik AB GLAB och
Trafiknämnden. olikaTre län sammanstrålar i vad kallas Göte-som

Älvsborgsborgsregionen, Göteborg och Bohuslän, Hallands län och län.
GLAB de länen Göteborgsregionensägs kommunal-tre samtav av
förbund. Kollektivtrafiken kan indelas i olika trafik inomtre segment,
Göteborgs kommunstad, till omkring %50 spårvagn-utgörssom av
strafik och till %50 busstrafik, trafik inom de kommunerav som

till Göteborg, trafik i det interkommunalagränsar dvs.samt nätet,
mellan de kommuner finns inom Göteborgsregionen. GLABsom
beslutar trafiken i kringkommunema och i det interkommunalaom

Däremot har för kollektivtrafik inom Göteborgsnätet. kommunansvaret
överlåtits till Trafiknämnden i Göteborgs kommun.

bussbolagDe verksamma i Göteborgsregionenär utgörssom av
Spårvägar SwebusAB, AB, Linjebuss AB, Buss i Väst AB samt ettav
fåtal små privata bolag. kommunalaDet bolaget Göteborgs Spårvägar
AB fram till 1990 kommunal enhet med både förvar en ansvar
kollektivtrafiken och för de trafikpolitiska besluten i kommunen. ochI
med Göteborgs kommun omorganiserade verksamheten och infördeatt
beställar-utförar modellen fick trafiknämnden den politiska styrelsen
och trafikkontoret det verkställande med tjänstemän be-organet
ställaransvaret medan Göteborgs Spårvägar ombildades till ettsom
kommunalt bolag åtog sig utförarrollen. Göteborgs Spårvägars trafik
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övriga bolagen sköterstadstrafiken i Göteborg. Debestår huvudsaki av
interkommunalaoch inom detkringkommunemakollektivtrafiken i

kollektivtrafiken i Göteborgsregionen.Swebus dominerarbussnätet.
Linjebussdubbelt såregionenverksamhet iDeras är än stor sommer

för 40-talparaplyorganisationi ABverksamhet. Buss Väst ettär en
små bolagen försöktsig har deGenom slutamindre bolag. att samman
bussbolagen. De harmed demöjligheter konkurreraöka sina störreatt

% marknadensmå omkring 10med de övriga bolagentillsammans av
trafiken utanförresterande delaroch Swebus skötermedan Linjebuss av

Göteborgs stad.

stad konkurrensutsättsKollektivtrafiken Göteborgsi

allsuccessivt konkurrensutsättabeslut fattades 1992Ett attom
framförallttill dettaGöteborgs kommun. Motivetbusstrafik i attvar

nödvändigt medvilket ansågsför kollektivtrafiken,kostnadernapressa
helhet. Under 1992ekonomiska läget i kommunentanke på det som

Göteborgs Spårvägar ABavtal medlöpte antal kommunens ut,ett av
stad konkurrensutsattes.busstrafik i Göteborgstredjedel alloch en av

utförandetdär krav påsammanställdesförfrågningsunderlagEtt ex.
skulleför hurreservkapacitet, direktivmiljökrav, krav turerna vara

preciserades.bedömningen anbudenoch kriterier förutformade, etc av
antal paket medenskilda linjer delsbegärdes delsAnbud ett

företagsmå såväldet möjligt förflera linjer. Därigenom storasomvar
kommu-på Trafikkontoretanbud. tjänstemanlämna in En attatt menar

mycket små linjerupphandlingarvalde genomföramedvetet att avnen
etableramöjlighetsmå bussbolagoch paket för därigenom attatt enge

marknaden.sig på

lämnade deSpårvägarLinjebuss och Göteborgsanbud inlämnades.Fyra
vissa paket ochbilligare påGöteborgs Spårvägarbästa anbuden. var

de anbudbilligare på andra. Kommunenlinjer och Linjebuss antogvar
erhöll omkringbåda bolagenvilket innebar debilligast, attvarsom

påupphandlades. Tjänstemannenbusslinjerhälften de somvar, av
bådaVi valdefölj andetrafikkontoret kommenterar detta sätt; att ge

skulleför Spårvägenfå fortsätta med två, delschans, dels för attatten
dethär.bolag och alltihop det Hankunna kvar ärattmenarsomvara

skapa ochverka förlångsiktigt tänkande ochviktigt ha attattatt ett
följandeuttrycker påvilket hanbibehålla fungerande marknad sätten

med baraså inte sitter härhålla marknaden vid livVi vill att
Swebus och Linjebuss-
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Från Linjebuss sida mycket nöjda med det på vilketär sättman
upphandlingen sköttes. På trafikkontoret beslutetattanser man
påverkats vilka lämnat in anbuden. Tjänstemannen attav som menar
Göteborgs Spårvägar i sig kan ha haft fördel de tidigareatten genom
drivit den trafik upphandlades, på trafikkontoret iattsom men man
bästa möjliga mån försökt objektiv. På Göteborgs Spårvägar ABatt vara

ägarrelationen mellan Göteborgs Spårvägar ochattmenar man
kommunen kan ha varit negativ positiv för Göteborgsänsnarare
Spårvägar rädslanAB. I på något Göteborgs Spårvägaratt sätt ge
fördelar kan kommunen ha blivit överdrivet restriktiv i sin bedömning

deras anbud. dockMan sådana eventuella effekter inte haftattav anser
någon egentlig betydelse för upphandlingen.

Från kommunens sida nöjda med resultatet upphandlingenär man av
och övergången, från Göteborgs Spårvägar AB till Linjebuss,attmenar
har fungerat väldigt bra. Erfarenheterna visar kostnaderna föräven att
kollektivtrafiken sänkts med mellan tjugofem och trettio Därförprocent.

tjänsteman på trafikkontoret det nödvändigtäratt ävenattanser en
upphandla de resterande två tredjedelama busstrafiken. På Linjebussav

dock den fortsatta upphandlingen förhalats. Enattmenar man av
politikerna i kommunstyrelsen bekräftar det fattats beslutasatt ett om
fortsatt upphandling under 1996 avvaktar för vilketatt attmen man se
resultat pågående utredningarna kommunala bussbolags möjlighetom

bedriva trafik inom geografiska Han detatt större ärattger. menar
viktigt på lång sikt säkerställa fungerande marknad fleramedatt en
konkurrenter, vilket utökade befogenheter för de kommunala buss-
bolagen skulle bidra till.

Göteborgs Spårvägar förloradeAB del sin busstrafik etten av som
resultat upphandlingen. De negativa följderna för bolaget harav
emellertid varit små. Göteborgs Spårvägar rationaliseradeAB verksam-
heten delar bussflottan skrotades och personalenatt attgenom av
minskade s.k. naturlig avgång. Detta har enligt Spårvägar AB:sgenom

inneburitVD bolaget idag konkurrenskraftigare och bättreatt är
förberedd för framtida konkurrens. För Linjebuss innebar upphandlingen

deras bussflotta omkring 100 bussar för trafik i kringkommuner-att
utökades med 30 bussar för trafik Göteborgsi reellastad. Detna, nya

volymtillskottet emellertid inte så Vissa de linjerstort.var av som
Linjebuss erhöll hade tidigare trafikerats kommunalt bolagettav som
Linjebuss köpt något år tidigare. Efter deras köp bolagetav om-
organiserades vissa linjer vilket innebar Linjebuss förlorade rättenatt att
trafikera delar den trafik de erhöll vid köpet. Upphandlingenav som
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ochhafttidigaretillbaka linjeralltså bådeinnebar att tog mansomman
erhöllatt nya.man

statiskutsträckningKonkurrensen iär stor

kanbeskrivitskollektivtrafikområdetutveckling inomDen sesovansom
utvecklingfortsattkonkurrens. Närökadförsta motett steg enensom

ochbildenemellertidkompliceraskonkurrens diskuterasökadmot
diskussionen.iinkluderashelheti regionenkollektivtrafiken som

iupphandlas inteGöteborgsregionenkollektivtrafiken iMerparten av
förincitamentsavtal iställets.k.arbetar medkonkurrens. GLAB att

Även medarbetahar valttrafiknämndentrafik.upphandla sin att
konkur-och denspånagnstrafikengälleravtal vadliknande ännu

konkurrens.tillmöjligheternabegränsarbusstrafiken. Dettarensutsätta
dynamisk konkurrensförhinderföljande skall dessadetI en mer

ingående.diskuteras mer

kost-önskadincitamentsavtal erhållerGLAB deatt genommenar
däremotverksamhetennadsnedskäming. Att konkurrensutsätta somses

konkur-däremottrafikkontoretoch svårt. Påproblematiskt manser
harkostnadernamedel sänkabrarensutsättandet attett men mansom

upphandladeför dekostnadernaavtal sänkadock valt att genom
fram till dettaanledning förskollektivtrafiken. En ärdelarna attsomav

Enför konkurrens.Spårvagnar ABendastskadligtdet utsättaattvore
incitamentsavtal detdärförviktig fråga inför framtiden rättaärär om

kostnadså lågkollektivtrafik tillerhålla braförverktyg att somen
för dettakollektivtrafiken skall konkurrensutsättasmöjligt eller attom

uppnås.skall

Spårvägar ABoch på GöteborgstrafikkontoretBåde inom är man
blir iincitamentsavtal. AvtalenGLAB användernegativa till att

kravdebussbolagen intetill desspraktiken rullande accepteraratt som
från möjlig-konkurrenternaeffekt dettaställs. En utestängsär attav

avtalen täcker.områdenverksamhet inom debedrivaheten att som
blir därigenomkringkommunemakollektivtrafiken iKonkurrensen om

konkurrerar inte iövriga bolagenoch deSwebus, Linjebussstatisk.
uppdelad,den beskrivsmarknad,mening dennaegentlig utan somom

konkurrenterna.mellanrullande avtalen,medels de

arbetar medkommuneni Göteborg hävdarkommunpolitikerEn att
spårvagnstrafiken och den delvad gällerincitamentsavtalliknande av
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busstrafiken inte konkurrensutsatts. Göteborgs kommun harännusom
utgått från det anbud Spårvägar lämnade på den del busstrafikensom av

konkurrensutsattes och krävt den övriga trafiken skallävenattsom
drivas till motsvarande kostnad. Tjänstemännen trafikkontoret
beskriver dock inte detta incitamentsavtal detett utansom ser som en
nödvändig åtgärd för minska kostnaderna under perioden fram tillatt

upphandling. På Göteborgs Spårvägarnästa AB med framser man oro
upphandlingar kollektivtrafiken i Göteborgs stad ochemot nya av menar

de, inte Göteborgs Spårvägar tillåts konkurrera i regionenatt om som
helhet kan resultera i Göteborgs Spårvägar tvingas i konkurs. Påatt
Göteborgs Spårvägar AB positiv till konkurrensutsättandet i sigär man
och den beskrivna upphandlingen varit viktig förattmenar ovan
företagets utveckling företagsekonomiskt försvarbart ochmot ett
konkurrenskraftigt sätt att agera.

På GLAB däremot positivt på incitamentsavtal och inteärser man man
i dagsläget intresserade upphandla kollektivtrafiken i konkurrens.attav
Kostnaderna för kollektivtrafiken har användandet in-genom av
citamentsavtal sänkts med mellan och %. På10 15 GLAB vill man
därför fortsätta med incitamentsavtal tills dess företagen självaatt
föredrar upphandling framför avtalen. Hitintills har företagenen

kravde GLAB ställt. På Linjebuss följande Vi haraccepterat sägssom
inte blivit så hårt pressade den här metoden så viännu, sägerattgenom

härdet går inte, får ni gå på anbud.att utnu

Enligt GLAB, bidrar incitamentsavtal till ökad kontinuitet, säkerhet och
motivation. Under högkonjunkturer kan det svårt kontrakteraattvara

vilket kan innebära högre kostnader. Konkurrensutsättan-entreprenörer
det innebär osäkerhet för bussbolagen och deras personal Det kanen

svårt motivera personalen uppträda positivt de samtidigtatt närattvara
Ävenskall gå med de inte har jobbet kvar år. påatt treoron om

Linjebuss påoch trafikkontoret omställningskostnadema följerses som
med alltför byten bussbolag problem. På trafikkontorettäta ettav som

följande; Efter första upphandlingen har på kommunensägs man
lite GLAB. Får prisnivå och garantier detresonerat ärsom man samma

lättare fortsätta med de gamla istället föratt entreprenörerna att
upphandla. Dock konkurrens i långsiktigt perspektivatt ettanser man

nödvändigt för fungerande marknad skall utvecklasär ochatt en
Ävenbibehållas. Linjebuss positiv till kollektivtrafikenär attman

för ökad konkurrens. Däremot det de privataöppnas äratten anser man
bolagen, Buss i och småVäst de bolagen, bört.ex.som som ges
möjligheten fungera katalysator till positiv utveckling inomatt som en
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bolagkommunaltSpårvägar ABGöteborgsbranschen. Att är ettsom
negativt därförkonkurreramöjligheter attökadeskall att somsesges

villkor.på likakonkurrerakanbolag aldrigoch privatakommunala

begränsasGöteborgsregionenkollektivtrafiken iKonkurrensen avom
harABSpårvägarGöteborgsincitamentsavtalen även attavmen

tillfällenantalvidharLinjebussspårvagnstrafiken.påmonopol ett
inometablera sigmöjligtspårtrafik förpåanbudlämnat att omannan

erbjudalyckatshitintills inteemellertidharDe ettdetta segment.
kapitalkostnaderde ärförklaraslågt pris. Dettatillräckligt somav

detspårtrafik. Närförinometableringmedförknippade segmenten
deSpårvägar ABGöteborgsGöteborgspårvagnstrafiken igäller äger

idegaranti förvilket kan attstrategiska som ensesresurserna
kollektivtrafikendefår behålla 50framtiden procenten somav

ochspårvagnamaägdekommunenTidigarespårvagnama närutgör.
någotlåtamöjligtvarithade detförvaltningendriften sköttes attav

emeller-1990-taletpåbörjandriften. Itrafikbolag övertogövertaannat
etableringshindreninnebaralla spårvagnar. DettaSpårvägar ABtid att

ökade.inom detta segment

konkurreraföroch förutsättningarna varierarMöjligheten att

vilkafrågabliri framtidenökarkonkurrera nästaOm möjligheten att av
Vilkautökad konkurrens.eventuelltdelta ikanbussbolagen ensom

Göteborgsförkompetensenkommunaladenegentligengränser sätter
småoch har dei regionenkonkurreramöjligheterSpårvägar AB:s att

konkurrensendelta imöjlighetreellbolagengen att

olikatvå diametraltförsdiskuteraskommunala kompetensendenNär
verksamhetbedrivabordekommunenåsikter fram. Den är attena
verksamhetdennaskallde detkollektivtrafikområdet ochinom görom

kommunala bolagandrakommunen. Dentill den är attavgränsas egna
förverksamhetbedrivamöjligheterterritoriella attmåste attges

Spårvägarflestabolag. Demed andrai konkurrensöverleva atttror
interkommunaladetden delfår trafikeralagstiftningutifrån rådande av

tillåtaspå deosäkraingårGöteborg Däremot ärnätet ommansom
Göteborgsregioneni kringkommunema.trafikera linjer envara avanses

kansmå och i detkringkoinmunemadär närmastespeciell karaktär är
förenligt vissatalarstad. Dettatill Göteborgs attförorterbeskrivas som

helaiverksamhetbedrivatillåtasbordeSpårvägar ABGöteborgs att
dettillfrågandeemellertidsigställerregionen. På Linjebuss 0111man
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Göteborgs Spårvägarär rätt AB riskerar Göteborgsatt skattebetalares
medel i verksamhet utanför den kommunen medan påegna man
Göteborgs Spårvägar AB det nödvändigt för företagetsanser vara
överlevnad. På Linjebuss förstår inte varför kommunerna skallman g
bedriva riskverksamhet har bestämmanderätten 3kollektivt-när överman
rafiken. För uppnå de mål kommunen har för sinatt verksamhetson1
borde bestämmanderätten ldet konkreta utförandetänsnarare vara
viktigt.

lDet inte endast de kommunala bolagens möjlighetär konkurrera latt som
4Ävenbegränsad. små bolag kanär på olika förhindras delta isätt att

konkurrensen. På GLAB det risken små bolag säljerattser man som en
sin verksamhet för slippa den osäkerhet upphandlingaratt som ger
upphov till. Ett resultat konkurrensutsätta kollektivtrafiken kanattav
därför bli det efter tid endast återstår två bussbolagatt i Sverigestoraen
och antal kommunala bolagett större Näckrosbuss och SL. Påsom
Trafikkontoret har delvis uppfattning för framnärman en annan man
betydelsen dela anbuden i mindre paket och linjer förattav attupp ge
små företag chans delta i konkurrensen. små företagenDe kan dåatten
utnyttja smådriftsfördelar i små fasta kostnader, litentenner av
administration och möjligheten komplettera verksamheten medatt
beställningstrañk. På Linjebuss kan emellertidman se en annan
anledning till anbuden delas anbudenNär delas iatt mycketupp. upp
små delar kan resultatet bli litet företag erhåller driften på någonatt ett
linje och det bussbolaget de resterande delarna. Förlustenstora av
enstaka linjer tvingar inte de företagen till ytterligarestora ansträng-
ningar hjälper dem rationaliserautan de bliratt attsnarare genom av
med mindre attraktiva linjer.

Göteborgs Spårvägar AB nationella och internationellaatt storamenar
företag Linjebuss och Swebus har rad fördelar i konkurrensensom en

kommunalamed bolag såväl med små privata bolag. De kan t.ex.son1
utnyttja sin organisation vid inköp och därigenom sänka sina kostnader.
På Linjebuss hävdar emellertid dessa fördelar små. Dennaatt ärman
åsikt grundar sig de erfarenheter och kunskaper erhållits närsom
Linjebuss köpt antal mindre bussbolag. Utifrån jämförelseett en av
kostnadsbilden i dessa företag följande ...och då vågar jagsäger man
alltså påstå det här inte helt avgörande faktor.att är Det det inte.ären
Den inte betydelselös naturligtvis,är den inte helt avgörande iärmen

anbudssituation.en

Ytterligare faktor kan påverka företagens möjligheteren son1 att
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GöteborgshävdarLinjebuss attPå t.ex.ägandet.konkurrera är man
eftersomskäl,politiskafrån konkurrensskyddatsharlängeSpårvägar av

frånskyddatsharABSpårvägarGöteborgskommunen.de ägs av
innanverksamhetsinrationaliseramöjlighetochkonkurrens attgets

denverksamheten attkonkurrensutsättatvingatstill slut pgakommunen
bolagkommunalaMångadålig. även attekonominoffentliga är menar
självakommunentjänstergällerdetandraframförfördelar närhar som

mellanrelationenemellertidbeskrivstrafikkontoretPåupphandlar.
ochneutralkollektivtrafikenutförareoch menarbeställare mansomav

frånsigskiljerinteABSpårvägarGöteborgstillkopplingamaatt
ochlikaföretageni är storaInsynenLinjebuss.tillkopplingama
denverksamhetendriva ärföretagenspåverka sättmöjligheten attatt

samma.

hanterakommunenstill sättrelaterade attskillnaderkan vissaDäremot
påverkamöjlighetkommunens attuppkommervinster samtsom

harNuföljande citat.framgårvilketiakttaskostnadsbildbolagets av
innebäroch detSpårvägenpåspårvagnamaförkostnadernaförtvi över

dem. Detår förkronormiljoner27på omkringpåfrestning varperen
den....Ettförskattautdelningårets attså utansäga uttaattsätt attett

harVisubventionema.fördemvi ålägger ansvaret enärsätt attannat
berorDetkommerdöma över.alltdom att tamuseiförening attavsom
skallkapitelderaskonkurrens,ungefärhavi villpå egnaatt samma

GöteborgsPåprivata.i detkostardetmycketungefär likakosta som
delta i kommunensskallföretagettillkritiskSpårvägar AB attär man

i företagetsverksamhetkommunalinblandaAttverksamhet.kulturella
markna-utifrånföretagsekonomisktsvårdetverksamhet attgör t agera

därförsidafrån kommunensåtgärderSådanavillkor. ensomdens ses
tillanledningenABSpårvägarGöteborgs attpåoch trorbelastning man

bolagochenheterkommunalaallaförfarandekommunens är att
problemekonomiskadelösatillbidraskall somtillsammans att

har.kommunen

och privata,kommunalabådebolag,allaalltså konstateraskanDet att
företagensochvissa attkonkurrensen segmentdelta iförhindras att

konkurrens-Skulleåt.sigskiljerkonkurrensenideltaförutsättningar att
konkurrensut-kollektivtrafikeninomområdenflerökadynamiken om

förändradeskonkurrensenideltaförförutsättningarnaoch attsattes om
iföljeranalys näst-i dendiskuteraskommerfrågor somattär som

kapitel.kommande
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6. DE UPPLEVDA KONKURRENSPROBLEMENS ORSAKER
KARAKTÄROCH

kapitelI konstaterades det konkurrensproblemenett iatt gränslandet
mellan det privata och det offentliga ofta kan förklaras utifrån aktörer-

uppfattning vad kan fungerandenas konkurrens.om som anses vara en
I samtliga fall här studerats efterfrågas konkurrens på lika villkorsom
vilket olika anledningar inte finnas. Varför sker konkurrensenav anses
på ojämlika villkor och vilka problem det upphov till, blir därförger
intressanta frågor ställa. I detta kapitelatt skall antal centralaett
konkurrensproblem, återkommit i flera fallen, analysera utifrånsom av
dessa två frågor. kapitelI två sades konkurrens påäven ojämlikaatt
villkor inte nödvändigtvis behöver negativt för utvecklingen ivara en
bransch och i förlängningen för samhällsnyttan. Det närheten,är snarare
mångfalden och intensiteten i konkurrensen konkurrensenavgörsom om
kan fungera eller ej. Kapitlet avslutas med kortanses diskussionen
kring detta.

Den den lillestore villkorenmot olikaär-

Många konkurrensproblemen förklaras de offentligaav aktörerattav
konkurrerar med privata företag i praktiken harsom hela landstinget

eller hela den kommunala organisationen bakom sig. Det blir därför
frågan konkurrens mellan giganten, kommunen eller landstingetom och
det lilla privata företaget. Konkurrens mellan den och den lillestore

otvetydigt upphov till icke jämlika villkoranses marknaden ochge
det önskvärt denna situation förändras.att Konkurrenslagenanses ger

för hur organisationer betraktaramarna företagär skallattsom som
på marknaden. Ett viktigt förbud i konkurrenslagenagera förbudetär

missbruk dominerandemot ställning i inget de fallav men av som
behandlas i denna har det varit möjligt påvisarapport missbrukatt av
dominerande ställning i konkurrenslagens mening. Trots detta menar
många de studerade företagen kommunen till följd sinav att starkaav
ställning snedvridit konkurrensen. I det följande skall därför konkur-
renslagstiftningens definition på missbruk dominerande ställningav
jämföras med företagens på dominans och de konkurrenssned-syn
vridande effekterna följer därav. Därefter skall de fördelarsom som
kommunen erhålla till följd sin finansiella styrka och starkaanses av
ställning diskuteras.
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begreppkomplextochmångdimensionelltDominans, ett

domine-missbrukaförbjudetalltsådet attkonkurrenslagen enEnligt är
kanföretagdärförblirfråga när ettintressant ansesställning. Enrande
missbrukakanföretagenochställningdominerande när ansesha en

harföretagbedömamöjligt ettskall endet attFördenna. omatt vara
marknaden avgränsas.relevantadenmåste förstställningdominerande

denkan utgöravadbedömningarKonkurrensverkets ansessomav
marknads-geografiskochprodukt-utifrånmarknadenrelevanta görs en

vidAvgörandecitat;följandeikonkretiserasvilkendefinition,
utbytbar-produktersolikafrämstarknadenproduktm ärbedömningen av

geografiskadenbestämningenVidefterfrågesidan.frånhet avsett
transportkostnaderochtransportmöjligheter avbl.a.marknaden är

sedanmarknaden ärbetydelse relevantapå denMarknadsandelen en
företaghuruvida ärbedömningen ettförfaktorviktigmycket av

Enligtcitat;andeföljframgårvilketinte,ellermarknadsdominerande av
tillämpningvidvägledandeEG-rätten,praxis i är avhittillsvarande som
understigandemarknadsandelslutsatsendrakunnabör attKL, enman

underställning ändominerande annatpåtyderinte30 procent en
Ävenfaktorer.andrai ljusetochomständigheterexceptionella av

påtydernivådenunderliggeroch 40mellan 30procenttal som
beaktan-dockförefaller40andelEn procent varadominans. över

dominans markna-andelarFörutompåteckentydligaoch avsvärda
kanställningdominerandeEG-domstolen attpoängteratharden även en
goddännedochställningekonomiskstarkharföretageterhållas enom

höga.etableringshindren ärstyrkafinansiell samt om

påställningdominerandeharföretagkonstateratsdet kanOm ettatt en
ellerställningdennamissbrukar företagetfråga;blirmarknaden nästa

kansituationerantalpreciseraskonkurrenslagen ansesinte ett somI
tvingatillåtet attinteDetställning.dominerande ärmissbruk avvara

ellerlågaellerhögaförsäljningsprisellerinköps-oskäliganågonpå
ellermarknaderproduktion,begränsaaffärsvillkor,oskäligaandra att

olikatillämpaför konsumenterna,nackdel atttillutvecklingteknisk
m.m.,rabatterpriser attgällakantransaktionerlikvärdaförvillkor

sigåtarandradenavtal parteningåförvillkor attställa attsom

79 199293:56Prop.
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ytterligare förpliktelser samband med föremålet avtalet.8utan för

Efter ha redogjort för vadatt missbruk dominerande ställning ochärav
vilka bedömningsgrunder gäller enligt lagen skall vi övergå tillsom att
diskutera de exempel på dominans i de fall tidigaregettssom som

Tandvården ipresenterats. Västernorrland det enda falletär där
konkurrensverket gjort bedömningen den offentliga aktörenatt
Folktandvården har dominerande ställning. Däremot de inteen anses
missbruka denna ställning. I inget de övriga fallen har konkurren-av
sverket kunnat påvisa någon aktör har haftatt dominerande ställning.en
I flertal fallenett hävdar dock de intervjuade kommunernaav att
snedvrider konkurrensen och detta varit möjligt tillatt följd derasav
dominerande ställning. De har alltså något definition påen annan
begreppet. Ett antal intressanta aspekter på dominans har framkommit
vid de intervjuer genomförts. Marknadens avgränsning, etable-som
ringshindrens betydelse, marknadsandelar i förhållande till koncentra-
tionsgraden några deär aspekter här skall diskuteras.av som

I flera de fall studeras har marknademasav eller branschemassom
visat siggränser oklara. Vissa aktörer definierar marknaden påvara ett

medan andrasätt definierar den på helt I Sundsvallett gårsätt.annat
åsikterna isärt.ex. vad skall den relevantaom utgörasom anses

marknaden. Kommunen sig inte konkurrera med de privataanser
företagen eftersom de vänder sig till kundsegment.ett Denytt siganser

på konkurrensarenan för medelåldersvara ensamma kvinnor. Ego gym
marknadenavgränsar utifrån de maskiner olika använder ochsom gym

sig inte konkurrera med kommunen imenar någon egentlig omfattning.
Hälsohuset däremot all styrketräningsverksainhet konkurrerandeser som

inte workout aerobics Ävenoch liknandemen verksamhet. i Göteborg
kan oklarheten vad skall den relevanta marknadenom som anses vara

Skall spårvagnstrafiken,noteras. trafiken i Göteborgs stad och trafiken
i kringkommunema olika marknadertre och konkurrensarenorses som
eller skall all kollektivtrafik i regionen tillhöra marknadanses samma
Aktöremas definition relevant marknad utgår från derasav snarare
upplevelse konkurrensen i bransch frånav produkt-än ochen en
geografisk marknadsdeñnition. I städbranschen beskrevs konkur-t.ex.

uppdelad på två olika konkurrensarenor.rensen som En för småarena
företag städar till relativt lågt pris ochettsom för störreen annan arena
företag där kvalitén, vid sidan priset, viktigt.ärom

81 sou 1995:X sid kap sid.5 37
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förekomstentillrelateraskanmarknadendefiniera avSvårigheten att
etableringshinderkanpraxis i EU-rättenEnligtetableringshinder. ge

defleraställning. Idominerandeerhållerföretagtill avupphov att en
marknadsseg-etableringshinder avgränsarfinnsfallenstuderade som

etableringshin-medkonkurrensverketharfalleni ingetmenten avmen
etable-Förekomstenåtgärder.någravidtakunnatgrunddren avsom

aktörernasoffentligadetilldirekt relaterashellerhar interingshinder
påexempeldetDock finnsgenomförts.intervjueri dedominans som

ochoöverstigligaheltvaritharetableringshindrensituationer när
marknadssegmen-Dekonkurrens.förstängdalltså varit tremarknaden

etablerings-deåtskildaklartkollektivtrafikeninom är t.ex. genomten
medförknippadeKapitalkostnadema ärfinns. enhinder somsom

för andraomöjligtdetspårvagnsmarknaden nästanpå göretablering
Incitamentsavtalen utgör ettdettasig inometablera segment.företag att

kollektivtrafikförmarknadensig påetableraföretaghinder för attnya
beskrivaskanÄven kompetensenkommunaladenkringkommunema.i

kommunaladetbegränsardeneftersometableringshinderettsom
alltsåfinnsDetdettainomkonkurrera segment.möjlighetbolagets att
varitendastmarknadendelarsituationerpåexempel närbåde av

markna-delardärexempelandraochaktörerprivatatillgänglig för av
tillupphovDettaoffentliga aktörer.förtillgängligavaritendastden ger

mellanikonkurrensproblem mötetvissaförklaradelvisoch kan
privat.ochoffentligt

dilemma.svårlöstbeskrivasuppstår kan ettproblemdeEtt somsomav
stegvis,oftastdettaskerkonkurrensutsättsverksamhetkommunersNär

aktörerPrivata utestängsetableringshinder.kanvilket ettsomses
marknadsmässiga distansmarknaden. Dendelarfrån somdärigenom av

ochkan mötaskonkurrenternainnebäruppstårdärigenom att
vilkethelhet,i sinmarknadenpåvarandramedintensivtkonkurrera
städ-inomÖstersund liksomblirGöteborg,ochIönskvärt.vore

tillkonkurrensutsättande ettsuccessivaUmeå, kommunensbranschen i
skyddadkommunaladen utövarenetableringshinder ensom ger

harkonkurrensutsattsintemarknadendel ännumarknad. Den somav
därigenomerhållerteoretiskttill. Renttillträdekommunenendast

prisermed högaprissättning,differentieradtillmöjlighetkommunen en
denpriserlågaochverksamhetenkonkurrensutsattapå den

Umeåfal-misstänker ivilketverksamheten, t.ex.konkurrensutsatta man
ocksåkan sägasfall. Kommuneni dessadilemmadockfinnslet. Det ett

kunskapharDekaraktär.etableringshindermöta annanenmen av
tillmarknadskyddadheltfrångånattöverkompetenseller att enen

konkurrensutsät-börDärförmarknad.konkurrensutsattfullständigten
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tandet ske stegvis. Om all verksamhet skulle konkurrensutsättas vid
tillfälle risken den kommunalaär aktören slås frånsamma att ut

marknaden, vilket Göteborgs Spårvägar i Göteborgt.ex. befarar skall
ske. Mångfalden i konkurrensen skulle därigenom minska vilket inte
heller önskvärt. Dilemmatär kvarstår alltså.

En aspekt på definitionen begreppet dominans det påannan är sättav
vilket företagens marknadsandelar beräknas. Iden praxis utvecklatssom
för tillämpningen konkurrenslagen utgår från företagens andelarav man

den totala marknaden. Det hänsyn skalläven tillav att tasanges
koncentrationsgraden på marknaden. På konkurrensarenan för vad som
kan kallas lågprisstädning finns antal små företag. Omett stort
kommunen har marknadsandel på %30 medan de små städbolagenen
har marknadsandelar på 3-5% borde kommunen, hänsyn tilltasom
koncentrationsgraden, ha dominerande ställning. Sammaanses en

kan föras kring situationen på gymmarknaden i Sundsvall.resonemang
Både i Umeå och i Sundsvall kommunerna deras verksamhetattmenar
på den privata marknaden marginell omfattning.är Det förav som
kommunerna upplevs marginell omfattning kan överstiga den totalasom
årsomsättningen för de enskilda konkurrenterna. I Sundsvall tvåmenar

företag de tvingats lämna marknadenatt till följd kommunensav av
marginella verksamhet. Att bedöma företagens relativa andelar av
marknaden alltså problematiskt.är

Konkurrensfördelar till följd styrka och dominansav

Vi har diskuterat hur marknaden förekomstenavgränsas, etablerings-av
hinder och dess betydelse för definiera densättet relevanta markna-att
den problemen med fastställasamt vilken marknadsandelatt kansom

någon dominerande ställning. Vi skall övergå tillanses ge en attnu
diskutera de fördelar kommunen erhålla till följd sinson1 anses av
styrka eller dominans. Tre fördelar kan ekonomiska, relations-nämnas;
mässiga, och sortimentsfördelar. De dessa fördelar framkommerav som
tydligast i de studerade fallen de ekonomiska ochär de relationsmässiga
fördelarna.

Ekonomiska fördelar

Ekonomiska fördelar kopplas till kommunen kan jämförasatt med en
jättekoncem alltså har ekonomiska i jämförelsesom enorma resurser
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fördelarmarknaden. Deprivatadenföretaglitetmed somett
tillämpakankaraktär. Deolikahadärigenomkommunen är avanses

skyddad. Demarknadderasdelar ärprissättningdifferentierad avom
självkost-understigerpriseranledningarolikakan sättaäven somav

tidigareredanharprisdifferentieringtillMöjlighetennadsprisema.
etableringshindrensdiskussionenanslutning tillbehandlats i om

tillorsakernaframlyftahär skallvarför vi atteffekterochförekomst
möjliga.självkostnadspriserunderpriser är

kapitalkostnadema,täckerprismåsteaktörernaprivataDe sätta ett som
täckerlång siktpåvinstavkastningskrav, samtuppställdauppfyller ger

materialpersonal,lokaler,förkostnadersjälvkostnader dvs.alla andra
aktörernaprivatademisstänkts harunderprissättningfallI de näretc.

dessatill allahänsyninte behövtkommunenlandstingethävdat taatt
ochkapitalkostnademaupplevsförstadetprissättning. Föri sinfaktorer
Detaktörer.offentligaochför privataolikaavkastningskraven vara

via anslag,finansieradesinvesteringarHällsokällanshävdas attt.ex.
privatavilketgratis,kapitalerhölldeinnebäraprincip skullevilket i att

Även anslagenansåg vissaVästernorrlandiinte attföretag gör. som
finansieraförungdomstandvårdenochför barn- använts atterhölls
hävdasvårtdetvia anslag attFinansieringvuxentandvården. attgör
beskrivasmåstekapitalkostnader. Dettasinaaktörer bäroffentliga egna

Även liknandeerhållaföretag kanprivatakonkurrensproblem.ettsom
påExempelverksamhet.privatsubventionerarkommunenfördelar om

erhåller före-föreningsgymmenSundsvall därbåde iåterfinnsdetta
konkurrentenskillnad fråntilldär Stinseni Hallsbergningsbidrag och

gratiserhållervissaenligtnågon hyra ochbetala ävenbehöverinte
arbetskraft.

kankapitalkostnaderavkastningskrav ochinte harAtt kommuner samma
Umeådilemma. I poängterarbeskrivasemellertid även ettsom

kapital,självamöjlighetharintestädavdelningen attatt genereraman
framtida investe-finansierasjälvaoch alltsåtill fondermedelavsätta

måste deIställetvinst.får gå medstädavdelningen inteeftersomringar,
verksamheterkommunalaandra närmedi konkurrensäska medel en

bestämmerkommunendetGöteborgsnödvändig. Iinvestering ärär som
och deskallkapitalkostnadenkommunala bolagetshur höga det vara

påverkasjälvamöjlighetSpårvägarGöteborgsalltså inte attger
direkt kanintekostnaderandraåläggskapitalkostnaden. De även som

demåstelikaskallvillkorenFörtill verksamheten.kopplas att vara
avkastningskravochkapitalkostnaderprivata aktörernasoffentliga och

jämförbara.vara
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En anledning till underprissättning ifrågasätts kost-att ärannan att
naderna upplevs korssubventionerade. SundsvallI roteradevara
personalen mellan olika verksamheter Sporthallen.i I Västernorrland
kunde tandläkare, sköterskor, utrustning användas företc.samma
vuxentandvård såväl för den anslagsfmansierade barn- ochsom
ungdomstandvård och specialisttandvård. För de olikaatt separera
verksamheternas kostnader används schablonberäkningar utgående från
antalet patienter inom respektive verksamhetsområde. Att kommunen-
Landstingen blandar olika verksamheter på detta det svårtsätt gör att
fastställa den verkliga kostnaden för verksamheten. Eftersom det
dessutom omöjligtär granska fördelningennästan kostnadernaatt om av
skett på riktigt det upphov tillsätt, misstanke hosett deävenger en
privata aktörerna verksamheten subventioneras.attom

En tredje orsak till offentliga aktörer ha ekonomisk fördelatt anses en
relativt privata företag och dessutom omöjlig påverkaär äratt attsom
skyldigheter definieras i lag skiljer sig mellan offentliga ochsom
privata aktörer. Offentliga organisationer momsbefriade på vissaär t.ex.
områden och har lägre arbetsgivaravgift. I dessa fall det lagstift-ären
ningen de offentliga aktörerna fördelar relativt de privata.som ger

fjärde,En ekonomiskt relaterad, fördel påtalas kommuner ochär attsom
landsting inte för risker privatautsättas företag. skillnadEnsamma som

ofta förs fram kommuner aldrig går i konkursär vilketatt t.ex.som är
risken för privata företag. Detta emellertid andramotsäger som menar

kommunens sparkrav och rationaliseringaratt kan innebära vissaatt
verksamheter helt förlorar mark. Kommunen kan i sig inte gå i konkurs

enskilda verksamheter kan GöteborgsI kommun hävdaravyttras.men
har för avsikt fortsättat.ex. konkurrensutsättandet,att attman man

vilket enligt Göteborgs Spårvägar AB skulle innebära de tvingas iatt
konkurs. En politikerna i Umeå kommun vid konkur-attav anser man
rensutsättande måste beredd delar verksamheten i deatt avyttravara av
fall privata visar sig effektivareutövare egenregin. Småänvara
kommunala enheter konkurrerar med rikstäckande ellerstorasom
internationella organisationer de har mindreäven att tryggmenar en
tillvaro de privata företagen eftersomän de helt beroende denär av

Åsiktemalokala verksamheten. går alltså isär konkurs utgörom en
risk för privata företagstörre för offentliga aktörer.än

ingetI de fall anmälts till Konkurrensverket har det varit möjligtav som
påvisa kommuner och landsting faktisktatt haratt underprissatt sin
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underprissätt-definitionen påförklarasverksamhet. kan delsDetta av
verksamhetkommunalfastställadet svårtning, dels är attatt om enav

ställningmed dominerandeOm företagbär sina kostnader. enegna
verksam-kostnaderna förfaktiskapriser understiger deanvänder som

detkonkurrenti syfte slå utoch dettaheten är attgörs att enom
fastställasvårtofta mycketunderprissättning. Detbetrakta är att omsom

svårtslå konkurrent. Detlåga används i syftepriser är även attatt ut en
redovisnings-kostnaderna. Kommunernaspriset understigerbedöma om

kostnadernaredovisabristfälligt det gällerupplevs ofta när attsystem
pensionskost-inteSundsvall inkluderadesför verksamheten. I t.ex.

Hälsokällans redovisning.nadema i

sortimentsfördelarRelations- och2

ekonomiska fördelarnaRelationsfördelar vid sidan de närnämns om
offentligaprivata och deti gränslandet mellan detkonkurrensen

mångaorganisation medbeskrivs. beskrivsKommunen storensom
efterflesta organisationer dessutomkontaktytor utåt. De sträva attanses

Sundsvallsfalletkommunen. iutveckla goda relationer med Detta anses
erbjuder sinavarför företag i Sundsvallstraktenförklara flertalett stora

Dels finns kommunensträningsmöjligheter på Hälsokällan.anställda
marknadsföraalltsåorganisationer och de kanfolk i privataute
viktigare fördetHälsokällans tjänster bra Delssätt.ett anses vara

småprivataföretag sin lojalitet kommunenvisa än motmotstora att
relationer medbetjänta ha godamånga fall företagenI är attavgym.

kommunen.

relationsfördelarhaden offentliga aktörenEtt exempel närannat anses
Västernorrland. Folktand-vuxentandvården irelativt de privata inomär

relationer tillpatients liv bygga godavården kan under 19 år uppav en
avgörande för patientens valpatienten. relationer sedanDessa är av

alltså fria väljaövergår vuxentandvården ochtandläkare de till ärnär att
utvecklas finns lojalitettandläkare de vill. Om goda relationervilken en

blir tilloch tillit till svår bryta. Detför är attmotparten ensom
Folktandvården.konkurrensfördel för

sortimentsfördelar till följdoch Landsting erhållaKommuner ävenanses
från privataoch Hälsokällan kan till skillnad desin storlek dominans.av

simhall, bowling-helt sortiment aktiviteter mederbjuda ettgymen av
fördel tack denhall, Stinsen erhåller typetc. varesamma avgym
lokalerna inte kostarhyressubvention kommunen Eftersomger.som

20 15-1086
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kan de inte används,de erbjuda konferenslokaler näretc.pengar som,
helt gratis för Stinsen.är

alltidoffentliga privata företag inteDet har konstaterats ochattovan
följd sinpå Offentliga aktörer kan tillkonkurrerar lika villkor. av

dåerhålla företagen har. Frågan blirstorlek fördelar inte de privatasom
negativt förkonkurrensen positivt ellerhur detta påverkar och det ärom

sidan framkommitsamhällsnyttan. tidigare studier har det åAv attena
branscher där företagintensiv och aktiv konkurrens kan utvecklas ien

konkurrenter siginte konkurrerar på villkor. Svagare ansträngersamma
starkeoch bli bättre medan denför hitta lösningar därmedatt egna

ställning.för bibehålla sinaktören hela tiden bli bättreatt attpressas
å sidanför branschen. har andraDetta positivt utvecklingen i Detär

alltförpåvisats alltför skillnader mellan företagen, stort.ex.att stora en
utvecklingen och iförlamardominans leder till passiv konkurrens som

samhällsnyttoperspektiv. Fråganförlängningen negativ närär ettur
blir därförnegativ för konkurrensendominans positiv och den ärär när

mycket svår besvara.intressant, är även attmen

värderingar ochTvå olika organisationer olikamed normer,
funktion

privata ochgränslandet mellan detkonkurrensproblem uppstår iDe som
två helt olika organisa-offentliga delvis förklaras detdet kan ärattav

två heltverksamhet har i grundenOrganisationemastioner möts.som
samhällsmed-skall tillgodoseolika syften. offentliga aktörenDen

skallvinstdrivande ochbehov medan privata företagborgamas är ytterst
har olika funktionorganisationernatillgodose intressen. Attägamas
utvecklats inom deolika och värdesysteminnebär heltäven att nonner

ellerfomiella regler lagartvå sektorerna. uttrycks både i deDetta som
outtaladeverksamhet och i deprivat offentligomgärdar såväl som

respektive sektor. dessautvecklats inom Näroch spelregler somnomier
skall fungeraoffentliga aktörentvå värdar uppstår problem. Denmöts

företag. hanteraprivat Attoffentlig myndighet delsdels ettsomsom en
heltproblematiskt. ställsmedför Dessutomde dubbla roller detta ärson1

kommuner och landstinginfonnella,olika krav, formella såväl som
skallproblematikolika roller. dennai deras två diametralt Det är som

följande.behandlas i det
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Dubbla roller

problemsituationerpåexempelhar flertal närfallstudiemal gettsett
exempelNågraroller.dubblainneharkommunenuppstår till följd attav

Ävenutförare.ochbeställarebådekan Kommunenpå detta ärnämnas.
hjälpautförarenkanrollerdessaförsökt t.ex.separeraom man

dende hardärförkravspecifikationema störstautformabeställaren attatt
ochföretagbådeområde.på detta Kommunenkompetensen är ett en

privatskall fungerabolagkommunaltEttdel kommunen. ettsomav
de iblandkankommunendeleftersom deföretag även utgör en avmen

har.kommunenkostnaderdebärahjälpa kommunentvingas att som
tvåoch dessapolitikerochtjänstemänbestår bådeKommunen av

utvärderarfunktion. Tjänstemännenroll ochkategorier har olika t.ex.
politikernamedanmöjligtgrunderutifrån så objektivaanbud som

avsnitt diskuterasdettaöverväganden. Iutifrån politiskafattade beslut
fårdettade effekterlojaliteter ochroller ochdubbladenna typ somav

offentliga.ochdet privatagränslandet mellaniför konkurrensen

ganskalyckatshakommunernaupplevsfall här studeratsde flestaI som
dock detsällanbeställar-utförar rollerna. Intemedväl att ansesseparera
problem.tillorganisation ledafinns ibåda rollernafaktum att samma

och utföramabeställamadelskan uppstå attProblemen trotsattpga
delsvarandra,närhet tilltysthar attrollerna separerats pgaen

Denblivit alltföroch utförarebeställaredistansen mellan tystastor.
arbetsuppgifterdebåde eftersomuppkommernärheten varspersoner

ocherfarenhethareftersom utförarenvarandra ochkännerseparerats av
intepå utföraren. Detverksamhet ställer ärkunskap de krav somom

kunskapbort denrelationer ochpersonligalika lätt bryta att taatt som
uppgifterdehar varandra,och utförarebeställare att separerasomom

och Verksam-Spårvägar ABGöteborgsoch utförare har.beställaresom
Östersund Umeåstädavdelningen iliksomi harhetsförvaltningen en

skallpå de tjänsterställerbeställarenkunskap de kravgod somsomom
därförbordeverksamheten. Dettidigare sköttutföras, eftersom de vara

utformaaktörernytillkomnaför privataför demlättare att t.ex.än
kanUtföramabeställarens krav.anbuden sätt motett svararsom

Umeå.fallet ivilketkraven,i uppställandetdelvis medäven varavvara
utvärdera anbudenskallpersonligt individerdekännerDe även som

Spårvägar hävdarGöteborgsvilketfördel eller,vilket kan envara en
anbuden.utvärderingennackdel vid av

ochmedvetnaallafördelarnackdelardockDetta ärär omsom
konsekvensoundvikligdeteftersom attäraccepterar egen-aven
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regiverksamhet konkurrensutsätts. Göteborg finnsI dock exempel påett
dessa relationer får negativa följder för konkurrensen på marknaden.när

Kommunens beslut konkurrensutsätta verksamheten iatt tre stegom
påverkas i mycket hög grad deras bedömning Göteborg Spår-av av

möjlighet hävda sig i konkurrensen. På Linjebussvägars att menar man
det fortsatta konkurrensutsättandet förhalats till följd kommu-att attav-

dubbla rollema endast på konkret faktiskt plan,separerats ettnens men
inte på känslomässigt plan.ett

Ett problem helt karaktär kan uppstå beställar ochav en annan om
utförarfunktionema alltför väl. spelar två olikaKommunensepareras
roller på den privata marknaden, dels fungerar de köpare, delssom som
säljare. blandI kan kommunens marknadsagerande upplevas som
inkonsekvent. Om kommunen i sin roll köpare på sättettsom agerar

säljare på helt kan detta upphov till fördelarett sättannatmen som ge
för den säljande enheten. Så fallet i Umeå enligt de privatavar
aktörerna. Kommunen köpte tjänster till lägsta pris kvalité ochoavsett
sålde högkvalitativa tjänster till lågt pris. Varken privata företagett som
erbjöd tjänster till lågt pris eller företag erbjöd tjänster tillett ettsom
högre pris och bättre kvalité kunde därför konkurrera med kommunen

den kommunala städningen. Lågprisproducenter tvingades efterom en
tid överlåta vissa städobjekt till kommunens egenregi föratt att
kommunen inte nöjda med de tjänster de erhöll. privataDevar som
företag skulle ha kunnat tillfredsställa kommunens krav kvalitésom
fick aldrig chansen eftersom de valde utförare utifrån priset. De privata
aktörerna efterfrågade därför konsekvent agerande frånett mer
kommunens sida.

Offentliga aktörer skall fungera både företag ochäven som som
förvaltning. De privata företagens motiv delta i konkurrens kanatt
relateras till företagets mål med verksamheten. mål kanFöretagens vara
ökad vinst, marknadsexpansion, tillväxt, tillfredsställande avkastning etc.
För uppnå dessa mål måste de många gånger konkurrera med andraatt
företag med liknande mål. Konkurrens naturlig idel före-utgör en
tagsmiljön och ofta utvecklar företagen förhålla sig tillsättett att
varandra alla medvetna De offentliga aktörernaärsom om. agerar
däremot med helt andra mål för verksamheten. kommuner ochAtt
landsting under tid kommit konkurrera med privataäven attsenare
företag har helt andra orsaker konkurrensen mellan privata företag.än
Konkurrens har blivit verktyg för offentliga organisationerett att
kostnadsrationalisera och effektivisera verksamheten än ettsnarare
medel för uppnå de övergripande målen. Målet för folktandvårdenatt
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medel nåkonkurrensinteökad tandhälsa. Man attettär t.ex. somser
förkonkurrensviktigareoftamål. Politiskadetta änärprocesser

konkurrensdärförVästernorrlandmåluppfyllelsen. I vara avanses
mål finnssamhälleligamed dei jämförelseunderordnad betydelse som

funktionalltså olikafyllerKonkurrensfolktandvårdens verksamhet.för
till vissaupphovvilket kanoffentliga organisationerför privata och ge

konkurrensproblem.

ifungerabåde skallkommunenkopplat tillYtterligare dilemma attett
Göteborgsfallet.iåterfinnsförvaltningföretag ochrollen somsom

utifrånsparkrav.och Detdålig ekonomiharKommunen ärstora
bära dehjälper tillrimligt allahuvudsakliga uppgiftkommunens attatt

Bådeupphov till.verksamhetenkommunalakostnader den gersom
förkostnadernaåta sigSpårvägar skulleGöteborgsbeslutet attom

museiverksamhetförde skullespårvagnama och beslutet att ansvara
för desolidariskt och likamotiverades utifrån tanken ett ansvarom

upplevasperspektiv kan beslutenkommunala uppgifterna. Ur detta som
blir bildenföretagsekonomiskt perspektivrimliga, ett annan.enmen ur

de privataintebära kostnaderGöteborgs spårvägar tvingas som
försvårareller inte. Dettavill detföretagen har, de ettoavsett om

Spårvägars sida.Göteborgsfrånföretagsekonomiskt riktigt agerande

mellanarbetsuppgifter ochTill sist kan uppdelningenäven ansvarav
till problem. Detupphovi kommuntjänstemän och politiker ärgeen

privata företagen.med deinteragerarframför allt tjänstemännen som
konkurrensutsättabeslut fattatsEfter det politiskt attatt ett om

Degenomför upphandlingen.tjänstemännenverksamhet detär som
utvärderingenförprincipernapreciserar kraven och bestämmer av

politikernatill politikerna. Detåteranbuden. Sedan övergår äransvaret
följs. Dettjänstemännenmåste till de premisser sattatt uppsomsesom

Östersunds upphand-vidvilket falletdå kan uppstå,dilemma varsom
premissemaställerenbartvårdtjänster, tjänstemännenling är att uppav

omsorgsåtagan-dekan ställasutifrån de kravför upphandlingen som
fattar beslutetpolitikernagäller, medanden upphandlingen omsom

Principiellafaktorer.rad andraskall utifrånvilket anbud antas ensom
huruppfattningaruppfattningar hur vård skall bedrivas, manomom

beslutskriterier.viktigatillfredsställer väljarnas kravbäst är ävenetc.
valperiodemamellanvarierapolitisk majoritetenkan denDessutom

konkur-politiker fattar beslutetvissavilket kan innebära attatt on1
skallanbudvilketfattar beslutetmedan andra antas.rensutsätta somom

blirpremisserutifrån olikapolitikernaOm ochtjänstemännen agerar
gällerspelreglervilkaprivata företagensignalerna till de somom
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mycket tvetydiga och motsägelsefulla. önskvärt, från deDet settvore
privata aktörernas perspektiv, kommunen vid beslutetatt attom
konkurrensutsätta verksamhet ställde entydiga och fastaäven upp
kriterier för utvärderingen anbuden och dessa tvingande förattav var
beslutet vilket anbud skall antas.om som

Relationen mellan tjänstemän och politiker kan det omvända.även vara
Sundsvall påexempel tjänstemännen delvis saken iär ett när tog egna
händer. Inget fonnellt beslut fattades Hälsokällan, ingenatt startaom
politisk diskussion fördes Hälsokällan det bästa sättet attom var
tillgodose kommuninnevånarnas behov. Politikerna hellertog
ställning till tjänstemännens kalkyler och bedömningar deom av
ekonomiska konsekvenserna öppnandet tillräckliga. En intressantav var
fråga blir därför har för kommunen på bästa sättansvaret attvem som
fullgör sina uppgifter och skall verksamhetenavgöravem som om

med de krav den kommunala kompetensen ställer.överensstämmer som
Inom för finnsorganisation alltså antal olika roller.ettramen samma
Kommunen skall fungera beställare och utförare, offentligsom son1
förvaltning och företag och det skall finnas politiker och tjänstemännen.
Dessa dubbla roller vilket visat, upphov tillresonemangetger, ovan
dilemman olika slag. Risken vissa frågor och problemär stor attav
bildligt talat hamnar mellan två stolar.

Mellan två stolar

Vissa ansvarsområden tidigare haft naturlig plats i t.ex.som en en
kommun har de förändringar och den omorganisationgenom som
genomförts i många offentliga organisationer hamnat tvåmellan stolar.
Privatiseringstrenden har upphov till frånagerandeäven gett ett
kommunernas sida varken täcks den lagstiftning berörsom av som
kommunal verksamhet eller konkurrenslagen. I vissa fall är ävenav
lagstiftningen och de icke uttalade och spelreglerna finnsnormema som
inom område motstridiga. Det acceptabelt perspektivett är ettsom ur

inte acceptabelt perspektiv.är ett annatur

Ett ansvarsområde till följd beställar-utförar modellens införandesom av
ibland faller mellan två stolar kommunens arbetsgivaransvar. Iär

Östersundsbeskrivningen upphandling vårdtjänster kanav av man
mellan raderna utläsa arbetsgivaransvaret de främstaatt ettvar av
motiven till egenregin erhöll anbudet Radius både kvalitets-att trots att
och prismässigt bedömdes fördelaktigt alternativ. Be-ettvare mer
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i förvägdet intearbetsgivaransvarställaren tvingas även ta ettatt om
upphand-talan vidanställdasskall föra dedefmieratsklart envem som

anbudbedömningenförbetydelsedilemmaling. Ett externaannat avav
härde flesta kommuneråterfinns ianställningsgarantidenär somsom
kanbilligastvilket anbudbedömaIstället förstuderats. äratt som

kostnadsbesparingbedömning hurkommunen göra stor somaven
från deexkluderaspersonalnedskärningarerhålls externaavom

kostnaden föranställningsgarantin innebäreftersomanbuden. Detta att
falletsåenhet. Omkvarstår, flyttas tillpersonalen ären annanmen

vilketförfrågningsunderlagetispelreglergäller inte de ärangettssom
konkurrensproblem.ett

hamnabildligt talatkansamhällsnyttabidra till ökadAnsvaret ävenatt
positivochnegativkan bådeSamma åtgärdmellan två stolar. urvara

från fallen.exempelmedvilket kan illustrerassamhällsperspektiv, ettett
ochinom bam-monopoletfolktandvårdenlandstinget ochEnligt är

erbjudamöjligtdet skallungdomstandvården nödvändigt för attatt vara
deldennamöjligt. Omtandvårdså bra0-19 åringama avsomen

inte allariskenskulle konkurrensutsättasmarknaden stor attanses vara
vårdoch erhåller dentandläkareungdomar kallas tillbarn- och somen

konkurrensbegränsandealltså dennaOmde behöver. detta stämmer är
tandläkarna,samhällsnyttoperspektiv. Föråtgärden nödvändig attettur

braochbli så effektivasåväl offentliga, skallprivata attpressassom
folktandvårdensGenomdynamisk konkurrens.möjligt krävssom en

negativtvilketaktörerna konkurreramonopol förhindras är ettatt ur
lands-alltså försvaras,Monopolet kansamhällsnyttoperspektiv. anser

detSamtidigtsamhällsnytta.bidrar till ökadtinget, därför det äratt
fungerandedärförsamhällsnyttoperspektivförkastligt attett enur

alltså möjligasamhällsnyttoeffekterPositivakonkurrens omintetgörs. är
traditionellaaktörersoffentligaoch viauppnå både via konkurrensatt

ellervälja mellanblirsamtidigt.verksamhet, inte Det pestattsommen
kolera.

konkurrens-tillupphoveffekt monopoletnegativaDen är ettgersom
landstingetsförklarasuppstå kanproblemet tillåtsproblem. Att attav

regelverktäcks deåtgärdfolktandvårdenavtal med är somavsomen
offentliga.ochmellan det privatagränslandetomgärdar konkurrensen i

samarbetekonkurrensbegränsandekan inte beskrivas ävenAvtalet som
ochmoderbolagpraktiken det. Avtal mellandet i ettettär t.ex.om

arbetekonkurrensbegränsandedotterbolag kan fonnellt inte samses som
kanPåtransaktion.koncemintemeftersom det sättär sammaen

internbeskrivasFolktandvårdenLandstingets avtal med ensom
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transaktion. Det dock skiljer relationen mellan moder- ochettsom
dotterbolag från relationen mellan Landstinget och Folktandvården är att
Landstinget har fullständig kontroll marknaden eftersom deöver
finansierar tandvården för åldersgruppen år.0-19 Varken den lagstift-
ning och rättspraxis ligger till grund för bedömningen vadsom av som
kan konkurrensbegränsande samarbete, eller den lagstiftninganses vara

ligger till förgrund bedömningen vad kansom av som anses vara
missbruk dominerande ställning, kan emellertid tillämpas på denav
beskrivna situationen. faller bildligtDen mellan två stolar.

Missförstånd och tvetydigheter i relationerna mellan konkurrenter-
na

Mycket ofta beskrivs konkurrensen i gränslandet mellan det offentliga
och det privata på två olika Det händer i gränslandet tolkassätt. som av
de olika aktörerna helt olika. kanDetta förklaras de bådaatt parternaav
missförstår varandra och de åtgärder vidtas otydliga ochatt ärav som
svåra tolka. I grunden förklaras detta finns, vilketatt att parternaav
tidigare diskuterats, i två helt olika värdar och och tolkar andrasagerar
agerande utifrån de föreställningsramar finns i respektive värd. Isom
detta avsnitt skall några problem diskuteras uppstår till följdsom av
detta.

Aktörerna talar olika språk

Ur fallstudiema har det framkommit många missförstånd mellanatt
privata och offentliga aktörer kan förklaras aktörerna inte talarattav

språk. När talar kostnader, lika villkor, marginellt.ex.samma man om
verksamhet helt olika saker. Varför begrepp haretc. avses samma en
innebörd för den aktören och för den andre förklarasene en annan
utifrån de olika världar aktörerna befinner sigsom

Ett begrepp tidigare varit inne på, begreppet marginellärsom
verksamhet. Kommunen tillåts bedriva verksamhet i ringamen
omfattning. På städavdelningen i Umeå derast.ex. attanser man
agerande på den privata marknaden acceptabelt därför detär äratt av
ringa omfattning. Vissa Göteborgs Spårvägar bordeäven attmenar
tillåtas trafikera linjer utanför Göteborgs kommun det skeratt iom
ringa omfattning. Marginell verksamhet definieras utifrån kommunens
totala städverksamhet eller kollektivtrafik. Konkurrenterna bedömer
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detförutifrån effekternaomfattningverksamhetensstorleken egna
Umeå kommunvidstädavdelningenVadverksamhet.företagets som av

privatadebeskrivsåtagandenmarginellabeskrivs ett avavsom
denharPååtgärder.märkbara sätthögstföretagen sammasom

påbedriverkommunsSundsvallsverksamhetmarginella som
tvingasde företagförkonsekvenserförödandefåttgymmarknaden som

marknaden.lämna

ochpolitikernaÄven hävdadeSundsvallolika.definieras lkostnader
dettakostnader. TrotssinabetaladeHälsokällansporthallschefen att

tillåtaomöjligtskullesporthallschefen det ettattmenade attt.ex. vara
ArgumentetSporthallen.igymverksamhetendrivaföretagprivat varatt

personalentidsärskilja vilkenmöjligtskulleintedet att somatt vara
pånedladestidvilkengymverksamheten ochned pålade annansom

bärHälsokällanhävdardettahanSporthallen. Attverksamhet i atttrots
någontingför honomkostnader annattyder på ärkostnadersina attegna

beskrivasbemärkelse kanföretagsekonomisktraditionellvad iän som
kostnad.som en

tillkopplatsigskiljerspråkbruketpå ärexempelEtt attannat
grundtillliggerövervägandenvilkaochprisetuppfattningama somom

Östersunds vidpolitikernavissaansågkommunprissättningen. Iför att
liggakanmotivdeförståelse förhadepriset intediskussionen somom

användasPriset kanviss nivå. ettprisettill grund för sätts somatt en
enbartintebehöverochmarknadsigetableramedel för att en ny

kanpå olikaprissättsolika objekt sättkostnadsrelaterat. Att varavara
intressantastrategiskt änobjektVissastrategiskt motiverat. är mer

prisetprisutvärderade Radiuspolitikernaborgerliga sattesdeandra. När
personalkostnaden.relation tillenbart idäremot

finnsmarknadenprivataPål denolikapåtalarAktörema sätt.även en
utifrån dessaochmarknadsaktöremafrånsignalernaläsaattvana

spelreglerfinns vissaerhållas.säkerhet Detvisskansignaler somen
dessaibland bryteraktörerbranschirådakan även omenanses

Östersundsfallet privatehur denexempelåterfinnsspelregler. I ett
därför kommunenfel slutsatserheltsignaler och drarläser attaktören

detRadius ipåDels närmastekommunicerar dettainte sätt. manvar
medinteVadanbudet.erhållaskulle togövertygade att manmanom

någrafrån tjänstemännenkomsignalernaberäkningen samti avattvar
politiskaspeglade densignaler inteoch dessapolitikerna processatt

kommunensvidaretolkarRadiusbeslut.bakomalltid ligger ettsom
föruttryckanbudegenregiverksamhetens attbeslut ettantaatt som
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Östersunds kommun inte egentligen vill upphandla i konkurrens Därför
Radius upphandlingen skenmanöver från kommunens sida.ser som en

Vissa politikerna hävdar emellertid det dels i de borgerliga ledenattav
finns seriös vilja konkurrensutsätta verksamheten, dels dennaatten att
vilja återfinns på högre nivåäven i de socialdemokratiska leden.
Beslutet alltsåär uttryck för den politiskaettsnarare process som
pågick just vid tillfället för beslutet uttryck för kommunensän ett
inställning till konkurrensutsättande i framtiden. Detta några exempelär

den språkförbistring råder i gränslandet mellan det privata ochsom
det offentliga.

Bristande förståelse för varandra

Detta finns psykologisk distans mellan offentliga och privata aktöreren
negativ för konkurrensen.är Företag på den privata marknaden harsom

i de flesta fall alltid befunnit sig i någon form konkurrens. De vet attav
konkurrens ofta oundvikligt och därförär det bästa situationen.gör av
Denna ömsesidiga förståelse för det beroende finns mellan aktörersom

marknad påverkar deras agerande och upphov tillsamma att ettger
specifikt konkurrensklimat utvecklas mellan företagen. Företagen är
medvetna vilka roller och positioner har i förhållande tillom man
varandra och utvecklar och regler för hur bör förhålla signormer man
till varandra. Konkurrensklimaten kan skilja sig åt. vissa klimatI är man
medvetna vissa spelregler måste följas för inte alla skallatt attom
förlora på konkurrera. Andra klimat präglas någotatt företagattav
försöker förändra sina positioner i syfte erhålla starkare ställning.att en
Oavsett hur konkurrensen bedrivs finns grundläggande förståelse fören
vad konkurrens och hur den fungerar. De offentligaär aktörerna har
däremot inte självklart denna förståelse för vad konkurrens innebär.
Kommuner och landsting har alltid befunnit sig i någon form av
förhandlingssituation politiska Spelreglema istyrssom av processer.
denna interaktion skiljer sig i allttyp väsentligt från spelreglerna iav
interaktionen mellan konkurrenter.

Omvänt, har de privata aktörernaäven bristande förståelse fören
offentliga aktörers verksamhet och förutsättningar. konkurrensenI
mellan privata aktörer består osäkerheten i inte vilketatt vetman
konkurrentens drag blir eller vilket motdrag konkurrentennästa kommer

vidta. Däremot känner till förutsättningarnaatt för agerandet ochman
vilka Spelregler bör gälla. Denna osäkerhet företagtyp görsom av mer
alerta och vaksamma. konkurrenternaAtt aktiva och ständigt bevakarär
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Imellan dem.närhet mötetslagstillupphovvarandraiakttaroch enger
heltosäkerhetenoffentliga aktörerochmellan privata är annanenav
konkurren-förförutsättningarnatillintekänneraktörernaprivataDeart.

investe-finansierashurskattemedel,användadeagerande. Kanternas
agerandet etc.politiskadefungerar styrhurringar, processer som

spelreglerandraheltutifråndärförupplevsKommunala aktörer agera
Dettaaktörerna.privataför deokändautsträckningidessaoch är stor

privatadeinnebäraktörernamellan attdistansupphov till somger
horsedarkaktörenoffentligadenuppleverföretagen somensom

påkommit in arenan.

offentligadekunskapbristandeoftaharföretagenprivataDe om
konkur-privataUmeåfallet. Detydligt iframkommervilketaktörerna,

anbudspriskommunensvilketuppfattningklarhar varrenterna omen
Utifrån denheltanbudsprisethävdar annat.kommunenmedan ettatt var

harkunskapoch denprisetharuppfattning ommansomman omsom
städupp-aktuellagenomföra deförkrävsarbetstidmyckethur attsom

förkostnadentäckerjämtochanbudsprisetslutsatsengifterna nättär att
Påsubventionerad.verksamhetenmåsteAlltsåanställda.de vara

elleranka ettdettakommunen somsom enresonemangmanser
detvillaktörernaprivataOm desidan.privatafrån denskräm skott syna

jämföraendastdettaerbjudit kan attgöraskommunenpris genomsom
offereradesprismed detstädobjektandraoffererarpris devilket som

Östersunds kommunipolitikerVissaupphandlingen.aktuelladenvid
alltförerbjuditRadius hadeansågoch ettförde attresonemangsamma

påanbudsprismed derasjämförelseVästervik idriftenpris förlågt av
Umeåfalletmellanskillnademellertidfinnsvårdenheter. Detandra en

hakundeÖstersunds ochÖstersundsfallet. köparekommunoch var
förklaring.och krävtanbudenmellanskillnadernavarförifrågasatt en

för-möjligt. Deintedettatvå konkurrentermellan ärrelationenI
kostnadertäcker deprisetUmeå kommunklaringar ärgett att somsom

möjligt.hur dettainteharStädavdelningen ärmen

ochkortmedalltså inteskergränslandet öppnaiKonkurrensspelet
olikaOrganisationernabegränsade. ärspelarnamöjligheterna äratt syna
olikasammanblandningförriskenökardubbla rollerkommunensoch av

iöka insynennågotönskvärtdet sättDärförverksamheter. attvore
olikasammanblandningförriskenminskaochorganisationerna aven

denbolagiserauppnå detta kan attverksamheter. Ett sätt att genomvara
framgåttdockdetharGöteborgsfalletUtifrånverksamheten.offentliga
kankommunalt bolagSpårvägarGöteborgsdet är ett varatrots attatt

har. Detbolagetkostnadervilkasvårt somavgöra resonemangatt som
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fördes kommunens hantera bolagets vinstersätt att exempelom är ett
på detta.

I grunden ideologisk frågaen

Konkurrensproblemen uppstår i gränslandet mellan det privata ochsom
offentliga kan analyserar utifrån uppfattningar hur konkurrens skallom
bedrivas för på bästa möjliga bidra tillatt samhällsnyttan.sätt Resultatet

sådan analys kan emellertid stå i strid med de ideologiskaav en
överväganden återspeglas i olika uppfattningar hur offentligsom om
verksamhet skall bedrivas. Av de invändningar forts fram motsom
kommunala aktörers agerande på den privata marknaden kan det utläsas

det inte enbart konkurrensprobleiiiatt är beskrivsett ävenutan ettsom
Ärideologiskt problem. det kommunens uppgift städa. Måsteatt

kommunen själv köra bussarna uttalanden fälls.är Allaetc. ärsom
överens myndighetsutövandet bör finnasatt hos kommunenom men
däremot går åsikterna isär huruvida kommunen bör haävenom ansvar
för genomförandet. Uppfattningama hur skattebetalarnasom pengar
skall användas och vinster från kommunala bolag kan användas förom

betala kommunens övrigaatt kostnader går också isär. I det följande
skall vi utifrån Göteborgsfallet illustrera hur konkurrenspolitiska och
ideologiska ställningstaganden kan motstridiga och leda fram tillvara
olika slutsatser. Därefter förs diskussion vad i grunden kanen om som
beskrivas ideologisk fråga.som en

Av beskrivningen konkurrensen inom kollektivtrafikområdet iav
Göteborg framgick det konkurrensen hade statisk karaktär.att Genomen
incitamentsavtalen delas delar kollektivtrafiken i kringkommu-stora av

mellan de två bussbolagen, Swebus och Linjebuss.nema storaupp
Göteborgs Spårvägar har å andra sidan säkrad marknad i Göteborgsen
kommun och då speciellt vad gäller spårvagnstrafiken. konkurrens-Ur
synpunkt det önskvärt denna statiska konkurrenssituationattvore
förändrades och upphov till dynamisk och utvecklandegav en mer
konkurrens. Ett uppnå dettasätt avlägsna deatt etableringshin-attvore
der i fomi incitamentsavtal, kapitalkostnader för spårvagnstrafikenav

den kommunala kompetensenssamt begränsning Göteborgsav
Spårvägars möjlighet Om dessa etableringshinderatt undanröjdesagera.
och all kollektivtrafik konkurrensutsattes skulle flertal aktörerom ett
konkurrera med varandra. Mångfalden, närheten och intensiteten i
konkurrensen skulle därigenom öka vilket skulle företagenpressa av
vidta kreativa åtgärder förvatt bli bättre konkurrenterna.nya än Ur
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förpositivtscenarioalltså dettaskullekonkurrenssynpunkt vara
andraforreservationmed attsamhällsnyttan,ochutvecklingen

snedvriderdiskuteratskaraktärdenkonkurrensproblem ovansomav
konkurrensen.

fastslagitsharDet attmöjligt.scenariodettadock inteIdeologiskt år
verksamhet. Kommunerskommersiellsigskallintekommunen ägna

kompetensenkommunaladenområdepå detta avgränsasrättigheter av
fallstudiemaIkaraktär.ideologiskdettaför äroch argumenten av

frånochaktörernaprivatadefrånalltframfördockofta,framkommer
riktlinjerdeuppfattningarpolitikerna, att somborgerligade om

skattebetalar-inte rätt attrimliga. Detkommunallagen är varaansesger
underskotteventuellafinansieraforanvändskommuni attenpengarnas

bedrivatillåtskommunernafalletblikanvilketkommun,i omannanen
kommunenifrågasättsDet ävenkommungränsema.verksamhet omöver

sådanaBakomolika slag.verksamheterutföraskallhuvudtaget avöver
ständigtföretagprivataantagandeliggeruppfattningar att somett om

utföraoch kaneffektivarekonkurrens ärför den ger,utsatts sompress
skattebeta-förvaltabästakostnad. Det sättet attlägretilluppgifterna en

verksamheterolikadriftenöverlåtadåskullelamas att avvarapengar
Därige-myndighetsutövandet.behållamarknadenprivatatill den men
och demarknadenoffentligaochprivataskulle den separerasnom

ochprivatmellangränslandetuppstår ikonkurrensproblem som
skulle reduceras.offentligt

intemarknadenprivatadendettaförs fram är attArgument emotsom
behållaviktigtdetblirDärför atteffektivtpåfungerar sätt.alltid ett
fallerar.marknadenåtgärdervidtamöjlighetenochkontrollen att om

måstestädningUmeåipolitikerna attmotiverarMed detta t.ex. aven
Folktandvårdenframgårverksamhet. Det även attkommunalenvara

effektivarealltid änverksamhet ärprivatövertygadheltinte attär om
sigÄven SpårvägarGöteborgspåverksamhet. varaoffentlig mananser
Mångabranschen.iföretagenövrigatill derelationikonkurrenskraftiga
i dettabehandlasfrågeställningarochkonkurrensproblemde somav
fråganideologiskapå dentillbakaföraspå dettakapitel kan sätt ytterst

bedriva.skallegentligenkommunenverksamhetvilkenom

tillbidrakunnaalltså kommunerskullesynpunktkonkurrenspolitiskUr
samhällsperspektiv.positivtkonkurrensdynamik vilket ettärökad uren

resultatetblirsjälvklart attintedetta avdockbörDet attpoängteras
offentligamarknad. Attstatiskatidigaretilltillträdekommuner enges

erhållerdeinnebäraolikagrunden attiorganisationer ärprivataoch
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både acceptabla och icke acceptabla fördelar relativt varandra. kapitelI
sades skillnaderett i företagens förutsättningaratt leder till ökadsom

distans mellan konkurrenterna minskad mångfald och intensitetsamt i
konkurrensen negativt för samhällsutvecklingen.är Vissa de tidigareav
diskuterade konkurrensproblemen kan dylika effekter.antas ge

Distans utvecklas företagen inte hart.ex. möjlighet påmötasom att
marknader vilket fallet kommunernaärsamma t.ex. skyddarnär delar

den interna marknaden från konkurrens. Distans följerav denäven av
bristande förståelsen Ävenfinns mellan företagen. mångfald ochsom
intensitet i konkurrensen viktigt eftersomär företagen därigenom pressas
till kreativa åtgärder. Dessa positiva effekter uteblirnya någotom
företag erhåller fördelar omöjliga för konkurrenternaär uppnå.som att
Om organisation skattefmansierar sin verksamheten medan andra
organisationer inte har denna möjlighet utvecklas ingen kamp mellan
företagen hitta bästa möjliga finansieringslösningar.att Kampenom är
meningslös och konkurrensen på detta område blir passiv. För att
bedöma de upplevda konkurrensproblem beskrivits i dettaom som
kapitel negativa ellerär positiva konkurrenspolitiskt perspektivett ärur
det alltså nödvändigt på detta utvärdera de upplevdaatt sätt konkurrens-
problemens effekter i närhet, mångfaldtermer och intensitet iav
konkurrensen.

Lärdomar studien sammanfattningav en-

Den analys genomförts i detta kapitel har framför allt syftat tillsom att
förtydliga vari de upplevda problemen i gränslandet mellan det privata
och offentliga egentligen består. Däremot har inte problemens konse-
kvenser för samhällsnyttan diskuteras i någon utsträckning. Detstörre
har konstaterats den lagstiftning ochatt praxis finns på dettasom
område inte tillräcklig förär lösa de upplevda konkurrensproblemen.att
En fråga därför ställer sig lagstiftningenär ellerman sättet attom
tillämpa lagen borde förändras. För på denna fråga måsteatt ettge svar
konkurrensproblemens effekter för samhällsnyttan utvärderas. Redan i
kapitel konstaterades detett konkurrensneutralitet eller konkurrensatt
på lika villkor inte alltid positiv för utvecklingenär i samhälle.ett
Lagstiftningen skall definiera och de fonnella reglerna förramarna
konkurrensspelen. Däremot måste skillnader i spelarnas förutsättningar

Dessa skillnader bidraraccepteras. till själva kampen och kan ibland
förutsättning för dynamiken i konkurrensspelet.vara en
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upplevasspelarnadekan sommåsteskillnaderna accepteras avTrots att
undvikaföretagflestade atttenderarYtterstkonkurrensproblem.ett
konkur-tillskrivakanprincipiellt planpå ettkonkurrens även manom

upplevdadeförklarakanfaktorEnvärde. somett annanrensen
demellanfinnsförståelsebristandedenkonkurrensproblemen somär

ochprivatmellangränslandetiorganisationer mötstvå somtyperna av
vilkaklargöraktörernavinnamöjligtMycket attoffentligt. är om

denpåagerandesitti gemensammatillämpardespelregler som
i visskonkurrensproblemenupplevdadeTrots attkonkurrensarenan.

förochosäkerhetmissförstånd, avförklaraskanutsträckning av
förutsättningar attaktörernasmellanskillnaderacceptablakonkurrensen

Detkonkurrensen.förspelreglernödvändigavissasaknaskonkurrera,
förutsättningarekonomiskavilkatalarspelregleralltframför omär som

hurförriktlinjerellerochkonkurrenterförgällabör normersom ochverksamheterolikaaktörersoffentligamellansammanblandning
saknas.idaghanterasbörrollerna som

idrottsmetafor.utifrånillustreraskanförda enresonemangetDet
utkämparochvarandraspelareflera möterdärBrottning sportär en

förreglerfonnellaantalfinnsvarandra. Det ettmedkamperindividuella
speloin-inomsighållaskallManbedrivas.skallkonkurrensdennahur

fåvillDärigenomhelsthur manetc.kopplafår interådet, somgrepp
villkor. Brottarnaslikapåkonkurrensellerkonkurrensneutralitet enen

ochstarkaandrasnabba, ärbrottareVissaåt. ärdocksigskiljervillkor
skiljaktigheterDessamotståndarna.tekniska änandraytterligare är mer

brottareEnkampen.förstimulerande sombeskrivaskan snarast som
återvändertillräckteintestyrkanoch konstateratmatch attförlorat en

Därigenomvinna.gångförstyrka nästasinoch attklubbsintill tränar
Skillnader-tiden.helavärldsrekordlikvälrekordpersonliga somtas nya

förbliemellertidkan ävenförutsättningarfysiskabrottamasmellanna
brottareintedärförtillåts mötaklassenkilos eni 100brottareEnstora.

Omviktklasser.ochåldersibrottarnaindelasDärförklassen.kilosi 37
ocksåkantävlingideltarochFinlandtillåkerbrottare ensvenska
länderbådai dessatillämpasreglerformellauppstå. Deproblem som

förvirringuppstårreglernakunskapUtandelvis åt. ensigskiljer om
matchen.under

måstereglerfomiellabrottningsmetafor VissadennadåVad lär avoss
lika.heltintebehövervillkoren varakonkurrensen,förställas menupp

exempletvilketförblirskillnaderna storadock närfinns gränsDet en
Lagstift-illustrerar.klassenkilos37respektivei 100brottaremed en

föromöjligtdetskillnader görsådanalltså attbör somningen vara
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aktörerna konkurrera reduceras.att Den aktör 37 kilo kanvägersom
hur mycket hanträna vill kommer ändå aldrig vinna, han slåsattmen

obönhörligen Det viktigtut. är deäven fonnella och informellaatt
regler tillämpas tydliga så allaär vad gäller införsom att vet mötetsom
med konkurrenterna. I kapitlet har antal områden på vilka olikheterett
mellan konkurrenterna påtalats. Den svåra frågan blir att avgöra om
dessa skillnader sådan börär för de kanaccepteras attsom anses vara
positiva för kampen på konkurrensarenan eller de sådanaärom som
enbart upphov till negativa effekter och alltså bör förbjudas.ger Denna
fråga skall emellertid inte besvaras här det överlåts till utredningenutan
i sin helhet utifrån de beskrivningaratt konkurrensproblemav gettssom
här och i andra ställning till vilka åtgärderrapporter ta nödvän-ärsom
diga.
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