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Sammandrag 

Kommunala bolag och kommunala koncerner har blivit allt mer vanligt förekommande i 

svenska kommuner. Det finns olika anledningar till varför kommuner väljer att bedriva sina 

verksamheter i aktiebolagsform, vilka bland annat är att det blir en tydligare struktur i 

organisationen samt att det ger skattemässiga fördelar att bilda koncerner av de kommunala 

bolagen. Att kunna dra fördel av de skattemässiga fördelarna förutsätter att de kommunala 

bolagen kan ge utdelningar samt koncernbidrag inom den kommunala koncernen, möjligheter 

som står föreskrivna i både aktiebolagslagen och inkomstskattelagen. Dessa fördelar väljer 

självfallet kommuner att utnyttja samt väljer kommunerna att även ha avkastningskrav på sina 

bolag. De kommunala bolagen måste således leva upp till kommunernas krav på avkastning. 

Självkostnadsprincipen står föreskriven i 8 kap. 3 c § kommunallagen och stipulerar att en 

kommun inte får ta ut högre avgifter för sina produkter och tjänster än vad det kostar att 

erbjuda desamma. Frågan uppkommer således om kommunernas avkastningskrav på sina 

bolag är förenliga med självkostnadsprincipen? 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka självkostnadsprincipens syfte samt undersöka 

vilka kostnader som skall ingå i en självkostnadsberäkning, vilket skulle leda till svaret på 

uppsatsens främsta frågeställning och syfte; undersöka om kommunernas avkastningskrav på 

sina kommunala bolag är förenliga med självkostnadsprincipen. Jag har även valt att diskutera 

kring om självkostnadsprincipen helt bör tas bort från svensk kommunalrätt eller om 

principen bör utformas på ett annat sätt. 

Av min analys framkommer att syftet med att införa självkostnadsprincipen i lagtext, från att 

tidigare ha framkommit ur rättspraxis, var att skydda konsumenterna från monopol-

prissättning. Lagstiftarens syfte med att införa principen i lag finner jag är aningen märklig 

eftersom alla de verksamheter som kommunerna företar sig är långt ifrån att enbart finnas på 

monopolära marknader, där enbart kommunerna finnas. Kommuner bedriver även verk-

samheter på den öppna marknaden och på dessa marknader blir självkostnadsprincipen inte 

till hjälp för konsumenterna, utan blir istället en käpp i hjulet och skapar en snedvriden 

konkurrens. Jag finner, i min analys, att självkostnadsprincipen istället är till för att skydda 

kommuninvånare mot en dubbelbeskattning, eller förtäckt beskattning som det kallats i 

rättspraxis. 

I min analys kommer jag även fram till att de kostnader som får inkluderas i en 

självkostnadsberäkning är alla de direkta och indirekta kostnader som från en företags-
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ekonomisk synvinkel går att inkludera. Från förarbeten har det även framkommit att ränta på 

insatt kapital kan inkluderas i en självkostnadsberäkning, således är kommunernas 

avkastningskrav på de kommunala bolagen är tillåtna. 

Min slutsats är att avkastningskrav på kommunala bolag, tillsammans med utdelningskrav och 

utdelningar, är tillåtna utifrån förarbeten men borde inte vara tillåtna utifrån argumentationen 

om dubbelbeskattning. För en kommuninvånare spelar det ingen roll vad kommuner väljer att 

benämna den del som går in till kommunkassan genom utdelningar för, avkastning eller vinst. 

Det som borde spela roll är det faktum att avgiftskollektivet bekostar verksamheter som 

skattekollektivet tar del av, vilket är att benämna som dubbelbeskattning. 

Jag anser även att ett generellt undantag från självkostnadsprincipen borde införas för de 

verksamheter som kommuner driver och för verksamheter som inte är kompetens-

överskridande. Ett generellt undantag skulle leda till att kommuner konkurrerar på samma 

villkor som det privata näringslivet. Ett sådant undantag skulle även leda till att svensk rätt 

blir mer förenlig med EU-rätten. Avslutningsvis lämnar jag förslag på att de verksamheter 

som kommuner får bedriva utifrån sin kompetens skall skrivas in i lag, såsom lagstiftaren 

redan har gjort med vissa verksamheter genom speciallagstiftning. En lagstiftning som ger 

utrymme för subjektiva bedömningar skapar en rättsosäkerhet och mitt förslag skulle leda till 

att rättssäkerheten för kommuninvånare och det privata näringslivet ökar. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Kommuner väljer i högre utsträckning än tidigare att lägga sina verksamheter i kommunala 

bolag. Kommunala bolag är däremot ingen ny företeelse utan de fanns innan 1900-talets 

början. Sedan 1900-talets början har antalet kommunala bolag ökat och från tidigt 1990-tal 

fram tills idag har antalet ökat från 1300 kommunala bolag till 1700 kommunala bolag.
1
 De 

verksamheter som kommunerna väljer att bolagisera är olika. Det kan vara allt från 

hamnverksamhet och bostäder till energi och bredband. De verksamheter som kommuner får 

bedriva har kommit att utökats genom rättspraxis.
2
 

Det som skiljer kommunala bolag från privata bolag är att de kommunala bolagen har ett antal 

principer de måste följa i sin verksamhet och dessa finns uttryckta i kommunallagen 

(1991:900) (KL). Principerna är bland andra lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, 

likställighetsprincipen samt principen om att kommunerna inte får ägna sig åt spekulativa 

verksamheter. Kommuner och kommunala bolag har också ett vinstförbud.
3
 

Självkostnadsprincipen innebär, enligt KL, att kommunerna inte får ta ut högre avgifter för 

sina tjänster och produkter än vad det kostar att producera desamma.
4
 Det finns däremot 

undantag från självkostnadsprincipen. Vissa kommunala bolag följer speciallagstiftningar, 

såsom ellag (1997:857) som gäller för energibolag och lag (2010:879) om kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag som gäller för kommunala bostadsbolag. I dessa lagar står 

det föreskrivet att bolagen skall bedriva sina verksamheter affärsmässigt, och således är 

undantagna självkostnadsprincipen. Verksamheter som också har undantas 

självkostnadsprincipen har kommit att utvecklas i rättspraxis och inkluderar nu även bland 

annat hamnverksamhet.
5
 

Det är idag en vanlig företeelse att kommunerna har avkastningskrav på sina kommunala 

bolag. Utöver avkastningskrav kan det även finnas utdelningskrav på de kommunala bolagen 

som ges till ett kommunalt koncernmoderbolag, ofta kallat Stadshus AB eller Rådhus AB. 

Detta moderbolag gör sedan utdelningar till kommunen för att finansiera kommunens 

                                                           
1
 Gissur Erlingsson m.fl. Hur styrs och granskas kommunala bolag?  s. 4. 

2
 NJA 2008 s. 120. 

3
 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 92-130. 

4
 8 kap. 3c § KL. 

5
 NJA 2008 s. 120. 
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verksamheter. Det är också vanligt förekommande att det ges koncernbidrag inom 

kommunkoncernen för att vinstutjämna och således minska den totala skatten på 

kommunkoncernen. Avkastningskraven och utdelningskraven är föreskrivna antingen i ett 

allmänt ägardirektiv, som är densamma för alla bolag, eller i särskilda ägardirektiv till de 

enskilda bolagen. Ägardirektiven måste godkännas av kommunfullmäktige. 

Genom att det finns ett avkastningskrav, och ibland ett utdelningskrav, på de kommunala 

bolagen uppkommer frågan om dessa är förenliga med självkostnadsprincipen. För att de 

kommunala bolagen skall kunna nå dessa avkastningskrav måste de aktivt ta ut högre avgifter 

på sina tjänster och produkter.  

Från början utvecklades självkostnadsprincipen i rättspraxis. Röster har höjts för att reformera 

självkostnadsbegreppet, röster som ännu inte fått gehör. Har självkostnadsprincipen i 

kommunallagen något syfte längre eller är det bara ett tomt begrepp, och hur kan 

självkostnadsprincipen komma att se ut i framtiden? 

1.2 Problemformulering 

 Vad är självkostnadsprincipens syfte? 

 Vilka kostnader inbegrips i självkostnadsprincipen? 

 Är kommunernas avkastningskrav på sina kommunala bolag förenliga med 

självkostnadsprincipen? 

 Har självkostnadsprincipen ett existensberättigande i dagens Sverige? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om kommunernas avkastningskrav på sina kommunala 

bolag är förenliga med kommunallagens självkostnadsprincip. För att kunna göra en sådan 

utredning måste självkostnadsprincipen granskas och detta är primärt vad uppsatsen kommer 

att behandla, alltså att utreda självkostnadsprincipens innebörd och dess syfte. Syftet med 

uppsatsen är även att utreda om självkostnadsprincipen har fått en annan mening jämfört med 

tidigare och om självkostnadsprincipen har en plats att fylla i dagens samhälle. 

Om avkastningskrav på vissa, eller alla, kommunala bolag inte skulle vara förenliga med 

självkostnadsprincipen kan det få negativa konsekvenser för finansieringen av de kommunala 

verksamheterna. Det är därför min uppsats riktar sig mot kommuner och kommunala bolag. 

Jag vill ge klarhet i vad det är som gäller för självkostnadsprincipen och avkastningskrav på 

de kommunala bolagen samt vad som bör gälla. 
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1.4 Metod och material 

Min uppsats skulle kunna benämnas som problemorienterad eftersom jag utgår från ett 

samhällsfenomen; nämligen avkastningskrav på kommunala bolag. För att uppnå uppsatsens 

huvudsyfte, att utreda om avkastningskrav på kommunala bolag är förenliga med 

självkostnadsprincipen, kommer jag att använda mig av en rättsdogmatisk metod. Jag kommer 

således att genom lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin undersöka hur rättsläget ser ut 

idag och utifrån dessa svara på mina problemformuleringar. Mitt fokus kommer främst ligga 

på att undersöka självkostnadsprincipen och dess syfte. Det svenska rättsläget om kommunala 

bolag är beroende av Europeiska Unionens (EU) lagstiftning. Jag kommer således att vara 

tvungen att redogöra för rättsläget inom EU. 

Min uppsats är, som nämnts ovan, problemorienterad utifrån ett samhällsfenomen. För att 

belysa samhällsfenomenet kommer jag att utgå ifrån Örebros kommuns kommunala bolag och 

kommunkoncern. Jag har främst valt Örebros kommun som exempel därför att de har en 

tydlig bolagsstruktur och att det är lätt att hitta styrande dokument som berör bolagen. Jag 

kommer inte att lägga någon värdering i hur Örebros kommun har valt att styra sina bolag 

utan framställningen skall fungera som ett åskådliggörande exempel.  

Vid min framställning kommer jag främst att använda Alf Bohlins bok Kommunalrättens 

grunder. Det kommer jag göra därför att han är ledande på kommunalrättsliga området. 

Jag kommer i mitt besvarande av problemfrågeställningarna vara tvungen att göra, i viss mån, 

rättspolitiska ställningstagande. Detta kommer till uttryck i vissa argument och i djupare 

principiella frågeställningar. Jag har i mina ställningstaganden tagit utgångspunkt i de liberala 

idéströmmingarna, snarare än i de utilitaristiska. Jag presenterar i kapitel två vad de liberala, 

respektive de utilitaristiska, idéerna står för. 

1.5 Avgränsningar 

Omfattningen av ämnet om kommunalt företagande är stort och mycket intressant. Det passar 

sig inte att i en masteruppsats utreda allt som finns på området utan jag kommer att göra vissa 

avgränsningar för att enbart fokusera på mina frågeställningar. Skulle jag gå in på djupet på 

allt som berör kommunala bolag skulle uppsatsen lätt kunna bli för grund i dess analys. 

Jag kommer att i uppsatsen fokusera på den offentligrättsliga regleringen. Med det sagt 

kommer den civilrättsliga regleringen mellan kommunen och dess bolag att beröras i liten 

grad, främst i de delar som gäller bolagens bolagsordningar, ägardirektiv samt regler kring 
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utdelningar. Dessa områden behöver belysas för att kunna beskriva de problem som kan 

tänkas finnas med att ha avkastningskrav på kommunala bolag. Kommunala bolag har den 

egendomligheten att de måste följa både aktiebolagslag (2005:551), fortsättningsvis kallat 

ABL, och kommunallagen. 

Min uppsats kommer inte djupare att beröra hur kommunerna har fått sina befogenheter från 

staten, alltså genom regeringsformen. Min uppsats kommer heller inte att djupgående 

behandla de verksamheter som kommuner och kommunala bolag får bedriva, i enlighet med 

de principer som finns. Dessa frågor är intressanta men kommer inte att beröras eftersom 

samhällsfenomenet jag skall undersöka inte anknyter i hög grad till dessa frågeställningar. De 

andra principerna än självkostnadsprincipen som kommuner måste ta hänsyn till kommer att 

nämnas men jag kommer inte göra en djupgående analys av dessa principer. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio kapitel. I kapitel två kommer jag att först introducera läsaren till de 

kommunala idealen. Vilka ideal är det som styr den kommunalrättsliga regleringen? 

I kapitel tre presenteras bakgrunden till det kommunala företagandet och de ramar 

kommunala bolag har att förhålla sig till.  

I kapitel fyra kommer jag att göra en djupare belysning av självkostnadsprincipen. Vad var 

dess syfte vid tillkomsten? Kapitlet kommer att avslutas med en presentation av den kritik 

som finns emot självkostnadsprincipen. 

I kapitel fem kommer en djupare belysning av det kommunala bolaget att göras. Dels en 

historisk tillbakablick, dels hur regleringen ser ut idag. En kortare presentation kommer göras 

av den civilrättsliga regleringen som kommunala bolag måste följa. Avslutningsvis kommer 

Örebros kommunkoncern att belysas för att ge läsaren en vidare uppfattning om hur 

samhällsfenomenet i verkligheten ser ut i en av Sveriges kommuner. 

För att verkligen kunna förstå självkostnadsprincipens verkningar kommer kapitel sex 

beskriva den svenska och den EU-rättsliga konkurrensrätten i de delar som berör 

självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen måste ses tillsammans med de 

konkurrensrättsliga regleringarna för att förstå självkostnadsprincipen. 

I kapitel sju kommer jag att med stöd av referensramen analysera och besvara mina 

problemfrågeställningar. 
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2 Det kommunala idealet 
Innan jag introducerar läsaren till den kommunalrättsliga regleringen anser jag att läsaren till 

uppsatsen bör få en kort presentation av det kommunala idealet. Det grundläggande 

kommunala idealet, och också det grundläggande idealet för svensk statsrätt, är demokratin, 

vilket framkommer av 1 kap. 1 § regeringsformen, hädanefter förkortat RF. Utöver 

demokratiidealet stadgas i 1 kap. 1 § 2 st. RF att det svenska folkstyret bygger på det 

kommunala självstyret.
6
 Det kommunala självstyret kommer också till uttryck i den 

Europeiska konventionen för kommunalt självstyre, vilken Sverige har ratificerat.
7
 Det 

kommunala självstyret har dock att förhålla sig till de mänskliga rättigheterna.
8
 De mänskliga 

rättigheterna kommer till uttryck i 1 kap. 2 § RF som bland annat stipulerar att den offentliga 

makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet. 1 kap. 2 § RF innehåller många olika rättigheter, vilka i 

doktrin har kallats RF:s målsättningsstadgande. Doktrin har kallat det för RF:s 

målsättningsstadgande eftersom många politiska partiers vilja har fått komma till uttryck i 

lagtexten och de mänskliga rättigheterna som kommit till uttryck har fått en form av 

minimidefinition. För att alla partier skulle få sin vilja igenom och att alla skulle kunna ställa 

sig bakom införandet av lagrummet infördes mångas viljor. Kritiker har menat att 1 kap. 2 § 

RF mest påminner om partiernas valpropaganda, något som inte borde komma till uttryck i en 

grundlag.
9
 

I 1 kap. 2 § RF framkommer, som nämnts, olika partiers vilja, vilket betyder att både negativa 

och positiva rättigheter kommer till uttryck. Om vi tar stadgandet i 1 kap. 2 § 1 st. som 

exempel, så stadgas att det offentliga skall respektera den enskilda människans frihet. En 

negativ frihet, enligt Isaiah Berlin, är att en person har möjligheten att utföra en handling men 

att det inte finns någon annan person som kan kräva att han avstår från att göra den. Att en 

person har en positiv frihet att göra något innebär att personen har en möjlighet att faktiskt 

utföra den.
10

 Negativa rättigheter är starkt förknippade med liberala idéer
11

 och positiva 

rättigheter är förknippade med utilitarismen.
12

  Negativa rättigheter innebär att en person har 

rätt till liv, till sin egen kropp och till egendom. Positiva rättigheter är att en person här rätt att 

få något, exempelvis bostad, arbete och utbildning. Att en person, enligt 1 kap. 2 § 1 st., har 

                                                           
6
 Se vidare i kapitel 3.2.2 nedan. 

7
 Prop. 1988/99:119. 

8
 SOU 2016: 5 

9
 Warnling-Nerep m.fl, Statsrättens grunder, s. 42 f. 

10
 Dahlman, Rätt och rättfärdigande, s. 36. 

11
 Simmonds, Juridiska principfrågor, s. 60-63. 

12
 A.a. s. 30 f. och 47 ff. 
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rätt till sin enskilda frihet är således något subjektivt, vilket är beroende på vilket synsätt vi 

utgår ifrån, en persons negativa eller positiva rättigheter. Vilken frihet menar lagstiftaren 

således kommer till uttryck i 1 kap. 2 § 1st. RF? 

Liberalismens grundidé är att alla människor skall få göra vad denne vill, utan att bli hindrad 

av en annan människa. Denna frihet har vissa gränser, exempelvis att en människas frihet 

aldrig får inkräkta på en annan människas frihet. En människas frihet får således begränsas 

när personen beter sig på ett sätt som skadar en annan människa.
13

 Liberalismen är starkt 

sammankopplad till individens frihet, äganderätten och näringsfrihet. Liberalismen står även 

för att staten bör vara så liten som möjligt och detta är på grund av att en individ skall få så 

stor handlingsfrihet utan att staten lägger sig i. Uttrycket nattväktarstat används för att 

beskriva att statens enda uppgifter skall vara att upprätthålla lag och ordning.
14

 

Utilitarismens grundidé är däremot att nyttomaximera i ett samhälle. En individs frihet får, 

enligt utilitarismen, inskränkas om en åtgärd ger större nytta för fler människor och således 

ger en större nettoökning av nyttan i samhället. Rättigheter skall fördelas utefter nytto-

maximering.
15

 Utilitarismen är, som nämnts ovan, starkt kopplad till positiva rättigheter 

såsom rätt till bostad, arbete och skolgång. 

Ronald Dworkin var en filosofisk rättighetsteoretiker. Dworkins grundidé är att en rättighet är 

oinskränkbar, som om en rättighet vore ett trumfkort, som alltid går före övervägandet om den 

allmänna välfärden. En sådan idé skulle vara oförenlig med utilitarismen som menar att en 

enskilds rättighet får inskränkas till förmån för en nyttomaximering i samhället. Dworkin 

menar således att det inte finns någon grundläggande rätt till frihet. En person har inte rätten 

att göra precis som denne vill. Dworkin försöker senare sätta sig in i huvudet på personer som 

är tilltalad av utilitarismen som idé och varför utilitarismen haft den dragningskraft den har 

haft under 1900-talet. Dworkin kommer fram till att det beror på föreställningen att 

utilitarismen ger en fundamental rättighet till lika omsorg och respekt. Utilitarismen ger trots 

allt viss trygghet till vissa rättigheter. Dworkin menar att rättigheter som trumfkort trots allt är 

förenlig med utilitarismen om utilitarismen utgår ifrån en persons preferenser, och då interna 

preferenser; vad en person vill göra. Interna preferenser är motsatsen till externa preferenser 

som menas med att jag har en preferens om vad jag vill att andra skall göra. En rättighet med 

                                                           
13

 Dahlman, Rätt och rättfärdigande, s. 90. 
14

 Nationalencyklopedin, nattväktarstat. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nattväktarstat, hämtad 

2016-03-08. 
15

 Dahlman, Rätt och rättfärdigande, s. 84 f. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nattväktarstat
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trumf kan inskränkas om det grundar sig på att se till att människor kan uppnå sina interna 

preferenser men aldrig när det grundar sig på externa preferenser.
16

 Nigel Simmonds menar 

att det således finns skäl till att skydda ”medborgerliga rättigheter” framför marknadsfriheter 

(avtalsfrihet, äganderätt, näringsfrihet) eftersom medborgerliga rättigheter löper större risk för 

att utsättas för hot genom externa preferenser.
17

 

Sammanfattningsvis, för att knyta samman kommunala ideal med den filosofiska 

sammanställningen ovan, finns det inget kommunalt ideal som kommer till tydligare uttryck 

än regleringen som går att finna i 2 kap. 1 § kommunallagen, fortsättningsvis kallad KL. 2 

kap. 1 § KL stipulerar att kommuner får ta hand om sådana angelägenheter som är av allmänt 

intresse. Kommuner får således, genom att begränsa enskildas rättigheter, åta sig uppgifter 

som är av allmänt intresse. Den enskildes intresse (äganderätten) kan exempelvis begränsas 

genom att exempelvis extra skatt tas ut för att kunna genomföra en uppgift. Detta kommunala 

ideal är ett uttryck för utilitarismen, som presenterades ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Simmonds, Juridiska principfrågor, s. 149-156. 
17

 A.a. s. 157. 
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3 Kommunen och dess befogenheter 

3.1 Inledning 

Kommuner har funnits, i olika former, som fenomen väldigt länge. Genom att byar, härader, 

landskap eller socknar har haft, eller fått sig tilldelade, vissa självständiga beslutsamheter har 

invånarna själva fått bestämma och besluta om vissa angelägenheter. Detta 

självbestämmande, om än begränsat, kom att inskränkas av statsmakten på 1500- och 1600-

talet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet som idén om lokalt självstyre återigen kom upp 

för diskurs, pådrivet av liberalt sinnade politiker. Dessa diskussioner ledde fram till att ett 

antal kommunalförordningar röstades igenom av Sveriges riksdag år 1862.
18

 Sedan dess har 

mycket förändrats inom det kommunalrättsliga området. Nedan presenteras hur svensk 

reglering av kommuner ser ut idag. Senare i kapitlet kommer de principer som utgör den ram 

inom vilka kommunerna skall agera, presenteras. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse 

för hur kommuner kan finansiera sina verksamheter. 

3.2 Kommunernas grundläggande reglering 

3.2.1 Den offentligrättsliga juridiska personen 

En kommun är en juridisk person som kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter. En kommun 

kan exempelvis ingå avtal, anställa personal och ha fordringar. Vad en kommun får eller inte 

får göra är föreskrivet i KL. Att det skall finnas kommuner i Sverige står däremot föreskrivet i 

1 kap. 7 § RF som stadgar att: ”I riket finns kommuner på lokal och regional nivå”. 

Detsamma står också stadgat i 1 kap. 1 § KL. Dessa formuleringar betyder att det inte är 

valbart för en kommun att vara en kommun eller inte. Kommuner skall finnas. Att det måste 

finnas kommuner och andra särdrag hos kommuner, det här kommer jag återkomma till, gör 

att kommuner skiljer sig åt från vanliga juridiska personer.  Enligt Alf Bohlin talar detta för 

att beteckna kommuner som offentligrättsliga juridiska personer.
19

 En kommun kan enbart 

upplösas eller skapas genom ett regeringsbeslut, eller i vissa fall annan myndighet. Detta 

stadgas i av lagen (1979:411) om ändring i Sveriges indelning i kommuner och landsting. 

Ytterligare särdrag för kommuner är att det inte är frivilligt för kommunmedlemmar att ingå i 

en kommun. Kommunmedlemskapet, eller att vara kommunmedlem, är istället beroende på 

vissa grunder föreskrivna i 1 kap. 4 § KL. Skulle någon av grunderna vara uppfyllda är en 

                                                           
18

 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 15 
19

 A.a. s. 19. 
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fysisk eller juridisk person ipso jure, automatiskt, en kommunmedlem.
20

 Det finns tre olika 

omständigheter som, enligt 1 kap. 4 § KL, utgör kommunmedlemskap. Den första 

omständigheten är om en person är folkbokförd i kommunen, den andra omständigheten om 

en person, juridisk eller fysisk, äger fast egendom i kommunen samt den tredje om en person 

är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Ett kommunmedlemskap innebär att 

kommunmedlemmen, bland annat, får klagorätt på beslut tagna av kommunen. Det är endast 

en kommunmedlem som enligt 10 kap. 1 § KL kan överklaga ett kommunalt beslut. 

Kommunmedlemskapet har också betydelse för lokaliseringsprincipen och 

likställighetsprincipen.
 21

  Jag återkommer till principerna i kapitel 3.4 nedan.  

3.2.2 Det kommunala självstyret 

Det kommunala självstyret regleras i 14 kap. 2 § RF som stipulerar att kommunerna sköter de 

lokala angelägenheterna på det kommunala självstyrets grund. Vidare står det föreskrivet att 

vad som menas med kommunens angelägenhet bestäms i lag. Vad som menas med det 

kommunala självstyret är inte definierat i lagtext men enligt Bohlin kan det utifrån KL sägas 

att det rör sig om en princip som ger kommuner en viss självständighet gentemot staten och 

därmed, inom vissa gränser, en fri bestämmanderätt. Självständighetsprincipen anger således 

relationen mellan kommun och stat.
22

 Ett bra, och viktigt, exempel på det kommunala 

självstyret är kommunens rätt att ta ut skatt för att sköta de kommunala angelägenheterna, 

enligt 14 kap. 4 § RF. Det ankommer däremot på riksdagen att meddela föreskrifter i lag 

angående grunderna för kommunernas organisation och kommunernas befogenheter, 8 kap. 2 

§ p. 3 RF. Exempel på föreskrifter som staten har lämnat till kommunerna att besluta om är 

hur skolväsendet skall se ut, om socialtjänst, räddningstjänst och en rad andra 

specialförfattningar.
23

  

3.2.3 De kommunala organen - en kort presentation 

Inom kommunorganisationen finns det organ som måste existera och andra organ som är 

fakultativa, valbara. De organ som är obligatoriska är kommunfullmäktige, vissa nämnder – 

där kommunstyrelsen är den främsta, samt revisorer. De organ som är valfria är exempelvis 

beredningar, utskott, kommunalförbund och kommunala bolag.
24

 Kommunfullmäktige är 

                                                           
20

 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 20. 
21

 A.a. s. 21. 
22

 A.a. s. 22. 
23

 A.a. s. 23. 
24

 A.a. s. 25. 
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kommunens beslutande politiska församling. Fullmäktige får sin befogenhet genom 14 kap. 1 

§ RF som stipulerar att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Vidare 

förtydligas i 3 kap. 1 § KL att det som menas med en vald församling är i kommunernas fall 

ett kommunfullmäktige och i landstingens fall ett landstingsfullmäktige. De begränsningar 

som finns i beslutanderätten preciseras i 3 kap. 9 § KL och dessa begränsningar handlar om 

att besluta om ärenden om mål, riktlinjer, budget, skatt, val av ledamöter till nämnder etc. 

Enligt 3 kap. 9 § 2 st. KL beslutar även fullmäktige i andra frågor som anges i lag. Vilka som 

skall vara fullmäktigeledamöter avgörs i allmänna kommunala val.
25

 Ytterligare en viktig 

fråga som kommunfullmäktige skall besluta om är avgiftsfinansiering, således i vilka fall 

vissa funktioner skall betalas av den brukande i form av avgifter istället för att verksamheten 

finansieras genom skatt. Detta framkommer av 3 kap. 9 § p. 2 KL som stipulerar att 

fullmäktige skall besluta om ”budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor”.
26

  

I en kommun finns även ett antal andra politiskt tillsatta organ, kallat nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har till uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. 

Nämnderna är även beredningsorgan som bereder ärenden för beslut som skall tas i 

kommunfullmäktige. Nämnderna har, utöver dessa uppgifter, beslutanderätt i vissa 

förvaltningsärenden som kan ha delegerats från kommunfullmäktige eller som står 

föreskrivna i lag.
27

 

Kommunens revisorer har den viktiga uppgiften att granska vad de andra organen gör. 

Revisorerna är allmänhetens instrument för att kunna ha kontroll över att organen följer lagar 

och förordningar, är försiktig med allmänhetens resurser etc. I 4 kap. KL preciseras vem som 

kan vara revisor samt i 9 kap. KL preciseras revisorernas arbetsuppgifter.
28

  

Ett kommunalförbund är en sammanslutning av kommuner, och ibland landsting. Inom vissa 

förvaltningar kan det vara fördelaktigt att samarbeta med andra kommuner. Vad ett 

kommunalförbund får göra är inte preciserat i lag utan det som föreskrivs är att det måste vara 

en kommunal angelägenhet, enligt 3 kap. 20 § KL. De regler som kommunalförbund måste 

följa är föreskrivna i 3 kap. 20- 28 §§ KL. Reglerna är få och kommunalförbunden är fria att i 

stort sätt bestämma om sin egen organisation. Dock uppställer reglerna ett krav på att ett 

                                                           
25

 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 26. 
26

 A.a. s. 37. 
27

 A.a. s. 30. 
28

 A.a. s. 55. 
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kommunalförbund måste ha två organ, ett beslutande och ett verkställande organ, 3 kap. 23-

25 §§ KL.
29

  

En kommun får, genom ett kommunfullmäktigebeslut, besluta om att låta ett privaträttsligt 

subjekt sköta vården av en kommunal angelägenhet, enligt 3 kap. 16 § KL. Aktiebolag, 

handelsbolag, stiftelse, ideell förening, ekonomisk förening och enskild individ är exempel på 

privaträttsliga subjekt. Sveriges kommuner bedriver sina verksamheter i stor utsträckning 

genom privaträttsliga subjekt.
30

 Eftersom en stor del av verksamheten ligger, samt låg, i 

kommunala bolag ansågs det vara nödvändigt att reglera vilka verksamheter som får, och inte 

får, bedrivas i kommunala bolag.
31

 Huvudregeln för att få bedriva en verksamhet i ett 

privaträttsligt subjekt är att det rör sig om en kommunal angelägenhet. Från huvudregeln finns 

det dock undantag. Innefattar vården av en angelägenhet en myndighetsutövning kan vården 

endast lämnas över om det finns stöd i lag, enligt 3 kap. 16 § 2 st. KL. Att lägga vården av en 

verksamhet i ett privaträttsligt subjekt innefattar inte enbart att det är under en kommuns regi. 

En kommun kan även överlämna vården av en verksamhet till någon annan än kommunen, det 

vill säga lägga ut verksamheten på entreprenad. 3 kap. 16 § KL skapades inte primärt för att 

reglera överlämningar på entreprenad men dessa faller under detta lagrum till trots.
32

 Att 

överlämna vården av en verksamhet till ett kommunalt företag innebär inte att rätten till 

allmänhetens insyn i verksamheten försvinner utan ett kommunalt företag måste följa 

offentlighets- och sekretesslag (2009:400), fortsättningsvis förkortat OSL, 2 kap. 3 § OSL.
33

 

Mer om det kommunala företagandet i kapitel 5 nedan. 

3.3 Den kommunala kompetensen 

3.3.1 Inledning 

Den kommunala kompetensen kan beskrivas som de gränser som lagen sätter upp inom vilka 

kommunen kan agera. Den kommunala kompetensen kan delas in kompetensbegränsande 

principer och begränsningsprinciper inom ramen för kompetensen. Dessa principer har 

utvecklats i praxis och har nu kodifierats i lagtext, 2 kap. 1-3 §, 7-8 §, 8 kap. 3c § KL.
34

 Den 

främsta, och den grundläggande, kommunala kompetensen är däremot allmänintresset.
35

 

Redan i den första egentliga kommunalförfattningen i Sverige var allmänintresset av 

                                                           
29

 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 60f. 
30

 A.a. s. 63. 
31

 Prop. 1990/91:117 s. 50 ff. 
32

 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 64. 
33

 A.a. s. 70. 
34

 A.a. s. 87 ff. 
35
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betydelse och sedan dess har allmänintresset haft en central roll, exempelvis i 1953 och 1977 

års kommunallagar. I den nuvarande kommunallagen står allmänintresset föreskrivet i 2 kap. 

1 § KL. Enligt propositionen till den nuvarande kommunallagen skall i bedömningen om en 

åtgärd, eller beslut, grunda sig i om det är ändamålsenligt och lämpligt att en kommun befattar 

sig med en sådan åtgärd eller sådant beslut; således om det ligger i allmänhetens intresse. 
36

 

Notera dock lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter där lagstiftaren har undantagit 

vissa verksamheter från begränsningsprinciperna. Nedan skall jag kort presentera principerna 

för att sedan beskriva några principer lite mer ingående, framförallt självkostnadsprincipen i 

kapitel 4. 

3.3.2 Kompetensbegränsande principer 

Det finns fem kompetensbegränsande principer som anger den yttre gräns som kommunerna 

är tvungna att agera inom. Hamnar en åtgärd, eller liknande, bortom gränsen är det någon 

annan aktör som skall beträffa sig med åtgärden.  

I) I kommunallagens 2 kap. 1 § ger lagstiftaren uttryck för den första av de 

kompetensbegränsande principerna, nämligen lokaliseringsprincipen. 2 kap. 1 § KL 

stipulerar: ”Kommuner […] får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse 

som har en anknytning till kommunens […] område[…]”. En ren lexikalisk tolkning ger för 

handen att det inte enbart är godtagbart att en åtgärd som kommunen vill genomför är inom 

kommunens geografiska område; det måste även vara av intresse för kommunen.  Det spelar 

således ingen roll om åtgärden är på kommunens geografiska yta utan det som är avgörande är 

om det är av intresse för kommunens geografiska område.
37

 Genom speciallagstiftning har 

lagstiftaren gjort vissa avsteg från lokaliseringsprincipen när det gäller vissa verksamheter. 

Räddningstjänsten, enligt 3 kap. 12 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, vid produktion 

av el, enligt 7 kap. 1 § ellagen, samt vid produktion av fjärrvärme, enligt 39 § fjärvärmelagen 

får exempelvis bedriva sina verksamheter utanför kommunens gränser. 

II) Den andra kompetensbegränsande principen går att finna i 2 kap 1 § KL: ”Kommuner […] 

får själva ta hand om sådana angelägenheter [...] som inte skall handhas enbart av staten, en 

annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.” Innebörden av detta är att en 

kommun inte får befatta sig med exempelvis bankverksamhet eftersom det endast angår staten 

samt banker som fått godkännande att bedriva bankverksamhet. Kommuner får inte heller 

                                                           
36
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befatta sig med försvarspolitik, vilket framkom av rättsfall RÅ 1939 ref. 66. Rättsfallet 

handlade om ett stadsfullmäktige som hade tagit beslut om att köpa in luftvärnsmateriel som 

en följd av det spända läget i världen vid den tiden. RegR biföll det överklagande som gjorts 

på stadsfullmäktiges beslut med argumentet att det inte föll inom kommunens kompetens att 

ägna sig åt militär verksamhet.
38

  

III) En kompetensbegränsande princip som framkommit ur rättspraxis är principen om att 

kommuner inte får understödja enskilda kommunmedlemmar utan stöd i lag. Det har inte 

ansetts vara en kommunal angelägenhet av allmänt intresse att ge sådana stöd. I RÅ 1974 A 

2087 var bakgrunden att utanför ett av landstinget driven verksamhet fanns en kiosk. Denna 

kiosk hade länge varit utsatt för inbrott och stöld varpå kommunen, som arrenderat ut marken 

till kioskägaren, valde att ge ett bidrag till kioskägaren som motsvarande halva värdet på det 

som stulits, detta eftersom kioskägaren inte tecknat någon företagsförsäkring. RegR ansåg att 

det inte var en kommunal angelägenhet att stödja kioskägaren för dennes förluster.  

Det finns däremot några undantag från principen som även dessa kommit till uttryck i 

rättspraxis. Det har exempelvis inte ansetts strida mot principen att ge julgåvor eller 

hedersgåvor till anställda.
39

 Det har även ansetts godtagbart att ge sina anställda 

tjänsteförmåner, som till exempel friskvårdsbidrag och dylikt, se rättsfallen RÅ 1962 I 101 

och RÅ 1977 Ab 335.
40

  

IV) Kommunen befattar sig med en stor variation av verksamheter. Vissa är bekostade genom 

skatteuttag medan andra är avgiftsbelagda. Av 2 kap. 7 § KL framkommer den fjärde 

kompetensbegränsande principen som stipulerar att kommuner får bedriva näringsverksamhet 

men att den verksamheten i så fall måste tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 

tjänster åt kommunmedlemmarna samt att det huvudsakliga syftet inte får vara att gå med 

vinst. Denna princip kallar Bohlin för principen om förbud mot spekulativ verksamhet. 

Principen förbjuder inte att en verksamhet går med vinst, utan förbjuder att en verksamhets 

syfte är att gå med vinst. Vissa faktorer i en verksamhet är svårbestämda, vilket kan leda till 

att det blir svängningar i årsresultat, och att förbjuda överskott i sig skulle leda till 

långtgående konsekvenser.
41

 Exempel på konsekvenser skulle kunna vara att kommuner inte 

vågar befatta sig med vissa verksamheter. Enligt Bohlin är det viktigt att skilja på 
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 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 97. 
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affärsverksamheter som kommuner historiskt har befattat sig med, exempelvis fjärrvärme, el 

och vatten, med andra affärsverksamheter som varit det privata näringslivet förbehållet. Inom 

det traditionellt privata näringslivet är kommunen ytterst begränsad att verka inom. Däremot 

har det godtagits att kommunerna får bedriva näringsverksamhet på den öppna marknaden om 

det finns en så kallad anknytningskompetens. Med anknytningskompetens menas att 

kommunerna får bedriva verksamhet om dessa behövs för att kommunala anläggningar skall 

fungera. Det kan handla om cafeterior och restauranger på sjukhus. För att dessa verksamheter 

skall godtas måste det finnas en naturlig koppling mellan, exempelvis, att bedriva cafeteria på 

ett sjukhus.
42

 Viktigt att tillägga är att i enlighet konkurrenslagen (2008:579), nedan kallat 

KonkurrL, kan Konkurrensverket (KKV) förbjuda kommuner att bedriva vissa verksamheter, 

3 kap. 27-28 §§ KonkurrL. Mer om svensk konkurrensrätt i kapitel 6 nedan. 

V) Om en åtgärd allmänt gynnar näringslivet får dessa åtgärder vidtas, enligt 2 kap 8 § 1 st. 

KL. Det kan handla om att kommunen tillhandahåller en teknisk tjänst till näringslivet eller att 

kommunen har en rådgivningstjänst åt jordbruk, RÅ 1974 ref. 33. Vad en kommun däremot 

inte får gör är att understödja enskilda företag och detta är den femte kompetensbegränsande 

principen. Från huvudregeln finns ett undantag i 2 kap 8 § 2 st. KL som säger att om det 

föreligger synnerliga skäl att understödja ett företag får detta göras. I, exempelvis, rättsfallet 

RÅ 1995 ref. 98 hade Ödeshög kommun gett ett ekonomiskt stöd till en hotell- och 

restaurangrörelse. Det var ostridigt i rättsfallet att den aktuella hotellrörelsen var det enda av 

sitt slag inom en mils radie. Det fanns ett behov i kommunen av att ha ett hotell för 

näringslivets skull och det var klargjort att utan detta stöd från kommunen skulle inget hotell 

komma till stånd. RegR godtog detta ekonomiska stöd från kommunen.  

Det är inte enbart kommunallagens regler som skall beaktas när det gäller stöd åt enskilda 

företag. EU-rätten har regler för statsstöd. Huvudregeln i artikel 107 FEUF är att stöd som 

snedvrider konkurrensen på den gemensamma marknaden är otillåtna. Från huvudregeln finns 

det ett antal undantag i artikel 107 och 108 FEUF.
43

 

3.3.3 Begränsningsprinciper inom ramen för den kommunala kompetensen 

När en kommun agerar inom sin kompetens finns det tre begränsningsprinciper som sätter 

gränsen för hur en kommun får agera inom kompetensen. Nedan presenteras dessa i korthet. 
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I) I rättspraxis har det utvecklats en princip som idag är kodifierad i 8 kap. 3 c § KL, nämligen 

självkostnadsprincipen. 8 kap. 3c § KL lyder: ”Kommuner […] får inte ta ut högre avgifter 

än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som kommunen […] 

tillhandahåller (självkostnaden).” Kommuner få således inte själva bestämma dem avgifter de 

skall ta ut för sina tjänster som dem privata företagen får göra. Innebörden av 

självkostnadsprincipen är således att kommunen inte får ta ut sådana avgifter att kommunen 

gör en vinst och med syfte att göra vinst. Undantag från självkostnadsprincipen finns i lag och 

har även utarbetats i rättspraxis.
44

 Enligt lag skall exempelvis kommunala producenter av el 

och fjärrvärme bedriva sina verksamheter affärsmässigt, vilket inkluderar att ha ett 

vinstintresse.
45

 I rättspraxis har kommunala hamnbolag blivit undantagna självkostnads-

principen.
46

 I kapitel 4 nedan kommer en djupare belysning av självkostnadsprincipen att 

göras. 

II) Likställighetsprincipen är den andra av de tre begränsningsprinciper som finns i 

kommunalrätten. I 2 kap. 2 § KL går likställighetsprincipen att finna och innebörden av 

principen är att alla kommunmedlemmar skall behandlas lika. Kommunmedlemmar får 

behandlas olika om det finns sakliga skäl för det. Att kommunmedlemmar skall behandlas 

lika innebär vidare att ingen kommunmedlem får premieras på en annans bekostnad samt att 

kommunmedlemmar i samma situation skall behandlas lika.
47

 Vid avgiftsfastställande är 

likställighetsprincipen viktig. En verksamhets avgifter skall fastställas till samma nivå om 

prestationerna är desamma, d.v.s. om situationen för två kommunmedlemmar är likadan skall 

kommunmedlemmarna ha samma avgift. Ett exempel på när kommuner har särbehandlat 

kommuninvånare utan godtagbara skäl är RÅ 1983 2:69. I målet hade två olika studieförbund 

redovisat nästan exakt samma studietimmar till en kulturnämnd men det ena studieförbundet 

fick 772 000 kr medan den andra bara fick 305 000 kr i ekonomisk ersättning. Kulturnämnden 

kunde inte visa på godtagbara skäl varför nämnden förfarit på detta sätt och RegR menade att 

kulturnämnden hade brutit mot likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen gäller enbart 

mellan kommunmedlemmar och gäller således inte för de som inte är kommunmedlemmar. 

Det finns alltså inget i kommunallagen som sätter stopp för att ta ut högre avgifter för icke-

kommunmedlemmar, förutsatt att lokaliseringsprincipen inte överträds.
48
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III) Den sista av de begränsningsprinciper som finns är förbudet mot retroaktiva beslut som är 

till nackdel för en kommunmedlem, 2 kap. 3 § KL. Även i detta fall finns det ett undantag för 

när retroaktiva beslut är godtagbara och det är när det föreligger en saklig grund därför.  De 

flesta fall när retroaktiva beslut kan bli aktuella är främst när saken gäller avgiftsbeslut. Ett 

flertal rättsfall behandlar frågan om retroaktiva avgiftshöjningar där alla rättsfall menar att det 

ej kan tillåtas att en avgiftshöjning kan få verkan tiden dagen före ett beslut. Exempel härpå är 

RÅ 1928 ref 65, RÅ 1974 A 1635.
49

  

3.3.4 Det kommunala allmänintresset 

Utgångspunkten för den kommunala befogenheten är att det finns ett allmänintresse att företa 

en viss åtgärd, detta framkommer av 2 kap. 1 § KL. Det allmännas intresse kan innebära att 

enbart en liten del av kommunens område eller en mindre del av kommunens befolkning får ta 

del av en åtgärd, det behöver således inte komma alla till gagn.
50

 I förarbetena förtydligar 

lagstiftaren att det inte handlar om ett kvantitativt mål utan istället skall hänsyn tas till 

ändamålet, om det är lämpligt och skäligt med att utföra en viss åtgärd samt att detta skall 

avgöra om en åtgärd är av allmänt intresse eller inte.
51

    

I rättsfallet RÅ 1993 ref. 25 hade landstinget i Halland erbjudit landstingsinvånarna likkistor 

till sina avlidna närstående till ett självkostnadspris. Frågan uppstod om det var ett 

allmänintresse att erbjuda likkistor till sina avlidna landstingsinvånare. KamR menade att det 

inte stred mot allmänintresset att tillhandahålla likkistor eftersom det ankommer de närstående 

att ta hand om begravningen och att det är blir en naturlig service för landstingen att 

tillhandahålla kistor till självkostnadspris. KamR:s dom överklagades till RegR som 

konstaterade att det inte, som KamR menat, räcker med att det inte strider mot 

allmänintresset. En åtgärd måste vara av ett allmänintresse. RegR menade att det kan 

underlätta för den avlidnes närstående att ett landsting erbjuder likkistor men att 

verksamheten inte uppbärs av ett sådant allmänintresse att det kan anses vara en 

landstingskommunal verksamhet. Landstinget i Halland verksamhet med att tillhandahålla 

kistor var således inte av ett allmänintresse och de var tvungna att sluta med denna 

verksamhet. 
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3.4 Skattefinansiering eller avgiftsfinansiering 

Huvudregeln i Sverige är att kommunerna skall finansiera sina verksamheter genom skatt, 

enligt 14 kap. 4 § RF. Att ha en avgiftsfinansiering för sina verksamheter och tjänster är inget 

krav, vilket framgår av 8 kap. 3b § KL: ”Kommuner […] får ta ut avgifter för sina tjänster 

och nyttigheter som de tillhandahåller.” En kommun kan således låta hela sin verksamhet 

finansieras genom skatt men får även avgiftsbelägga vissa verksamheter om de skulle vilja. 

Avgifter kan enbart fastställas av kommunfullmäktige, enligt 3 kap. 9 § p. 2 KL. Inom vissa 

verksamheter får kommuner inte ta ut avgifter för sina prestationer och vilka verksamheter det 

avser, framgår av lag. Exempelvis får folkbibliotek inte ta ut avgifter för sina tjänster, 3 § 

bibliotekslagen, grundskolan får inte ta ut avgifter för utbildning samt skall skolmaterial vara 

avgiftsfritt, 10 kap. 10 § skollagen. För obligatoriska verksamheter som kommuner enligt lag 

måste erbjuda får kommunerna enbart ta ut avgifter för dessa tjänster om det står särskilt 

föreskrivet i lag eller föreskrifter, 8 kap. 3b § KL. När en kommun bedriver en fakultativ 

verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen är det fritt för kommunen att 

avgiftsbelägga verksamheten, detta följer av 8 kap. 3 b § KL.
52

 Som nämnts ovan är det 

fullmäktige som beslutar om avgiftsföreläggande men för att en kommunmedlem skall bli 

avgiftspliktig räcker det inte med ett fullmäktigebeslut. Den enskilde måste ingå avtal med 

kommunen om en prestation för att avgiften för den enskilde skall gälla.
53

 Undantag från 

denna ordning är att vissa offentligrättsliga avgifter, såsom renhållningsavgifter som utgår 

oberoende på ingånget avtal. Detta är en verksamhet som den enskilde enligt lag är tvungen 

att ta emot utan en prestation. Hur stor en avgift får vara är beroende av 

självkostnadsprincipen, eventuell speciallagstiftning, och likställighetsprincipen, se kapitel 

3.3.3 ovan. 

3.5 Sammanfattning 

I det ovan anförda kapitlet har läsaren blivit introducerad till kommunen och kommun-

begreppet. En kommun har, och kan ha, ett antal organ i vilka den dagliga verksamheten sker; 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, kommunala förbund och kommunala bolag. 

Det som styr kommunens verksamhet är den kommunala kompetensen. Den kommunala 

kompetensen styrs främst av det kommunala allmänintresset. Har en verksamhet ett 

kommunalt allmänintresse får en kommun befatta sig med denna verksamhet. Det finns utöver 

allmänintresset fem kompetensbegränsande principer och dessa är: Lokaliseringsprincipen, 

principen om att kommuner inte får befatta sig med verksamheter som är förbehållen andra, 
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principen om att en kommun inte får understödja enskilda, principen om att kommuner inte 

får ha verksamheter vars syfte är att uppbära vinst, principen om att en åtgärd inte får 

genomföras om det inte gynnar hela näringslivet. 

Utöver dessa fem kompetensbegränsande principer finns tre principer som är begränsande 

inom kompetensen och dessa är: självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen samt 

principen om förbud mot retroaktiva beslut. 

Avslutningsvis har kommuner möjlighet att finansiera sina verksamheter på annat sätt än 

genom skatt. Kommuner har nämligen möjligheten att avgiftsfinansiera sina verksamheter. 

Det finns vissa kriterier för att detta skall vara möjligt. För det första får vissa verksamheter 

inte avgiftsfinansiera alls, exempelvis bibliotek. För det andra måste en kommunmedlem 

aktivt ingå avtal med kommunen för att kommunmedlemmen skall tvingas betala en avgift. 
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4 Självkostnadsprincipen 

4.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera en djupare belysning av självkostnadsprincipen.
54

 

Vad är syftet bakom självkostnadsprincipen och vilka kostnader inkluderas i själv-

kostnadsprincipen? I kapitlets avslutande del kommer den kritik som finns mot själv-

kostnadsprincipen att framställas. 

4.2 Självkostnadsprincipens syfte 

Självkostnadsprincipen står föreskriven, som nämnts ovan, i 8 kap. 3 c § KL. En närmare 

innebörd av självkostnadsprincipen, som stipulerar att kostnaden för kommunens tjänster inte 

får överstiga kostnader för desamma, är att kommunen inte får ta ut avgifter så att de tillför 

kommunen en vinst.
55

 Om det skulle uppstå en vinst i en verksamhetsgren som lyder under 

självkostnadsprincipen får dessa medel inte omfördelas till en annan verksamhetsdel eller 

delas ut till ägare.
56

 Värt att notera är att självkostnadsprincipen gäller för hela 

konsumentkollektivet, således gäller prissättningen inte enbart för kommuninvånarna utan 

även för verksamheter som företaget har utanför kommunens gränser. Likställighetsprincipen 

gäller, som nämnts ovan, enbart för kommuninvånarna. Regeringen argumenterar däremot 

för, i propositionen, att det kan vara principiellt fel att självkostnadsprincipen gäller för alla 

konsumenter men att situationerna som skulle kunna uppstå med olika prissättningar är 

begränsad. Således valde regeringen att göra gällande att självkostnadsprincipen skall göras 

gällande även mot icke-kommunmedlemmar.
57

 

Det finns olika meningar bakom vilket det verkliga, och inte det objektiva, syftet med 

självkostnadsprincipen är. År 1994, när självkostnadsprincipen skrevs in i lagtext, beskrevs 

syftet bakom att ha en självkostnadsprincip vara att skydda medborgarna och konsumenterna 

från de kommunala företagens och kommunens monopolställning. På grund härav ansåg 

regeringen att marknadens krafter inte kunde agera, vilket resulterade i att man föreslog en 

självkostnadsprincip.
58

 Höök och Lundin argumenterar i sin artikel Kommunala koncerner 

och den kommunala självkostnadsprincipen, däremot för att självkostnadsprincipen skyddar 

medborgare mot en dubbelbeskattning. Argument för att kommunala företag skulle, genom 

sina priser på tjänster, agera på så vis att en dubbelbeskattning sker är att kommunen tar ut 
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skatt från sina medborgare. Med de redan beskattade medlen som medborgarna har, köper de 

tjänster från de kommunala företagen. Skulle självkostnadsprincipen inte funnits skulle det 

kunnat resultera i att medborgarna betalar de kommunala företagens vinster som sedan går in i 

kommunkassan. Det är detta man kallar dubbelbeskattning, eller förtäckt beskattning.
59

  

4.3 Självkostnadsprincipens innebörd samt vilka kostnader som inkluderas 

Innan självkostnadsprincipens kodifiering var det i rättspraxis fastställt att 

självkostnadsprincipen syftade till det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
60

 Även efter 

kodifieringen kom denna innebörd att vara huvudregeln. Således kan inte självkostnaden i ett 

enskilt fall ligga till grund för prissättningen utan vid en prissättning måste den kommunala 

enheten se till den totala kostnaden. Däremot får inte andra verksamhetsgrenars kostnader 

vägas in i självkostnaden, exempelvis får inte andra verksamheters kostnader vägas in i VA-

verksamhetens självkostnadsberäkning. En definition som ställs upp i förarbetena är att om 

det finns speciallagstiftningar i ett företags verksamheter får dessas kostnader inte vägas in i 

andra verksamhetsgrenars självkostnadsberäkningar.
61

 Självkostnadsprincipen kan sägas ange 

det maximipris som kommunen kan ta ut för sin tjänst. Således får kommunen inte ta ut ett 

högre pris, men det finns inget som talar för att kommunen inte kan ta ut ett lägre pris för 

tjänsten.
62

  

De kostnader som skall inkluderas i självkostnadsberäkningen, enligt förarbetena, är direkta 

och indirekta kostnader. Således är det alla kostnader som kan motiveras utefter en 

affärsmässig drift samt ur en företagsekonomisk synvinkel.  Direkta kostnader kan vara 

personalkostnader, råvaror, försäkringar m.m. Indirekta kostnader kan vara lokalkostnader 

och administrativa kostnader.
63

 I praxis har framkommit att kostnader för framtida bruk, en 

typ av periodisering av medel, inte är tillåtet, vilket belyses i RÅ 1910 ref. 160. Rättsfallet 

gällde ett stadsfullmäktige som hade tagit ut en högre avgift för en vattenklosettanordning 

som skulle fonderas för framtida bruk. Domstolen anförde:  

[…] afgiften för vattenklosett bestämts till ett belopp, som måste anses i så hög grad 

öfverstiga stadens kostnader i anledning af vattenklosettanordningen, att afgiften till 

väsentlig del innefattade en för stadens allmänna ändamål upptagen beskattning, 
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men stadsfullmäktige icke ägt att i den ordning, som sålunda tillämpats, af vissa till 

staden skattskyldiga upptaga skatt […]. 

Om en kommun skulle ta ut en avgift som är högre än självkostnaden skulle kommunen 

uppbära en vinst. Denna vinst skulle kunna användas till att täcka kostnader i andra 

verksamheter och skulle leda till att konsumentkollektivet skulle bekosta verksamheter för 

hela skattekollektivet. Detta har kallats olaga beskattning, ”förtäckt beskattning”, i rättspraxis 

och har ansetts vara olagligt, se rättsfall RÅ 1992 ref. 52 nedan.
64

 Alla former av vinst i en 

kommunal verksamhet som följer självkostnadsprincipen har inte ansetts olagliga. I de flesta 

former av ekonomiska beräkningar finns faktorer som inte är möjliga att med exakt precision 

bestämma. Det kan handla om exakt försäljningssumma eller en exakt kostnad på råvaror. Det 

kan resultera i att en vinst uppstår i en verksamhet. Detta har godtagits i praxis, RÅ 1975 ref. 

109. I målet uttalade RegR att i underlaget för en självkostnadsberäkning finns det alltid 

komponenter som kommer vara svåra att bestämma med mer eller mindre osäkra 

bedömningar. Den beräknade självkostnaden får därför närmast karaktär av ett riktmärke. 

Bohlin menar därför att självkostnadsprincipen får en karaktär av en målsättningsprincip, som 

innebär att målsättningen skall vara att priset på en tjänst enbart skall täcka kostnaden för 

densamma.
65

 Frågan uppkommer däremot om det nu inte är ett absolut krav på att 

verksamheten inte kan gå med vinst, hur mycket vinst kan en verksamhet gå med utan att det 

anses vara olagligt? I rättspraxis har domstolarna menat att vinsten måste vara väsentlig i 

förhållande till omsättningen för att anses olaglig. I NJA 1988 s 457, som nämnts ovan, hade 

det kommunala företaget en vinstmarginal på 18 % i förhållande till omsättningen, vilket 

ansågs vara en väsentlig avvikelse från självkostnaden och godtogs inte. I ett annat rättsfall, 

RÅ 1981 Ab 149, ansågs en vinstmarginal på 5 % i förhållande till omsättningen inte 

väsentligt överstiga självkostnaden.
66

  

En fråga som kvarstår är; får kommuner ta ut vinst som en del av självkostnaden? Av 

förarbeten är svaret nej.
67

 Däremot verkar den allmänna uppfattningen vara att en kommun 

har rätt till ränta på sitt insatta kapital. Detta är en företagsekonomisk 

självkostnadsberäkningsgrund. Vid en beräkning av självkostnaden enligt företagsekonomiska 

metoder inkluderas inte något vinstpåslag. Kalkylräntan, dvs. avkastningskravet som finns på 

investerat kapital, uppfattas istället vara en kostnad som är en del av självkostnads-

                                                           
64

 A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 120. Se även Höök och Lundin kapitel 4.2 ovan. 
65

 A.a. s. 120f. 
66

 A.a. s. 121. 
67

 SOU 2011:69 s. 327. 



28 
 

beräkningen.
68

 Denna uppfattning verkade även regeringen ha inför den då stundande 

kodifieringen av självkostnadsprincipen. Regeringen menade att de kostnader som skall ingå i 

en självkostnadsberäkning är alla de kostnader som vid en normal affärsmässig drift är 

motiverade från företagsekonomisk synpunkt.
69

 Vidare, som nämnts ovan, preciserade 

regeringen vilka kostnader som skall ingå i en självkostnadsberäkning. Både direkta och 

indirekta kostnader skall vägas in och en del av de indirekta kostnaderna är kapitalkostnader.  

Regeringen menade att det då fick anses vara en självklarhet att kapitalkostnaderna skall tas 

med i självkostnadsberäkningen och regeringen förtydligade att med kapitalkostnad menade 

man, bland annat, ränta på det kapital som kommunerna har lagt in i verksamheterna.
70

 I 

senare förarbeten, SOU 2011:69, bekräftade utredarna det synsätt att i en 

självkostnadsberäkning bör ränta på tillskjutet kapital inkluderas.
71

  

4.4 Självkostnadsprincipen i rättspraxis 

4.4.1 RÅ 1992 ref. 52 

Ett viktigt mål angående de kommunala bolagens förmåga att följa självkostnadsprincipen är 

RÅ 1992 ref. 52. Det är viktigt att inledningsvis påtala att detta mål kom cirka två år innan 

självkostnadsprincipen lades in i lagtext. Målet har skapat en del frågetecken kring vad, 

dåvarande, RegR menade. 

Bakgrunden till målet var att Umeå kommun upplät sin rätt till andelskraft från Stornorrfors 

kraftstation, till ett av sina helägda bolag Umeå Energi AB, under en femårsperiod. 

Kommunfullmäktige fastställde arrendeavgiften till 26,5 miljoner första året, vilket grundade 

sig på substansvärdet. Kommande år skulle Umeå Energi även bekosta kommunens 

lånekostnader med tillägg för inflationsjustering kommande år. Kommunfullmäktige 

fastställde arrendeavgiften 1987 till 38,4 miljoner kr som skulle räknas upp med ett 

inflationsindex de kommande åren.  Kommunen anförde i sin tur att i nuvarande fall handlade 

det om en arrendeavgift och som således inte faller under självkostnadsprincipen. 

H.S, T.O och L.J överklagade kommunfullmäktiges beslut, genom kommunbesvär, med 

anledning av att kommunens årliga kostnader för andelskraften endast uppgick till 10,6 

miljoner kr. Skillnaden mellan kommunens arrendeinkomster och kommunens verkliga 
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kostnader skulle tas in i kommunens driftbudget och således inte komma konsumenterna till 

godo. Detta ansåg de strida mot självkostnadsprincipen. 

KamR yttrade i första hand att det inte spelar någon roll vad kommunen väljer att benämna 

avgiften för, de skall fortfarande följa självkostnadsprincipen. Vidare ansåg KamR att det var 

upp till H.S, T.O och L.J att visa vad kommunens självkostnad var. KamR menade att det 

fanns många olika sätt att beräkna självkostnaden. Att som H.S, T.O och L.J enbart hänvisa 

till att kommunen hade räknat på fel sätt kunde inte anses bevisa att arrendeavgiften som 

kommunen hade satt stred mot självkostnadsprincipen. De var tvungna att visa på vilket sätt 

kommunens beräkning var fel, vilket de inte hade gjort. KamR lämnade besvären utan bifall. 

De klagande fullföljde sitt besvär till RegR. RegR började med att konstatera att en kommun 

inte själv får prissätta utan har att följa självkostnadsprincipen vid prissättning och att denna 

princip gäller i första hand för verksamheter som kommunen driver själv. RegR menade, med 

hänvisning till Bohlins bok, Kommunala avgifter, 1984, s. 109, att driver en kommun 

verksamhet genom ett kommunalt bolag gäller inte självkostnadsprincipen. RegR menade 

däremot att bedriver en kommun verksamhet genom ett bolag får detta inte innebär att viktiga 

kommunalrättsliga grundsatser, såsom självkostnadsprincipen, sätts åt sidan i förhållande till 

de slutliga brukarna. Så kan vara fallet om en kommun fattar ett beslut som för bolagets 

räkning får den konsekvensen att bolaget måste ta ut en avgift på företagsekonomiska 

grunder, snarare än utifrån självkostnadsprincipen. RegR menade med anledning av 

ovanstående att det är fastställt att kommunen i det här fallet skall följa självkostnads-

principen. RegR menade vidare att i självkostnadsprincipen ingår kostnader för kapital, såsom 

avskrivningar och ränta. Om ett avtal skulle innebära högre ersättning än vad 

självkostnadsprincipen godtar skulle detta kunna liknas vid, enligt RegR, en förtäckt 

beskattning. RegR menade slutligen, precis som KamR, att det var upp till dem besvärande att 

visa om kommunen hade överträtt självkostnadsprincipen med den prissättning som 

kommunen hade på arrendeavgiften. Detta hade de besvärande inte gjort och RegR lämnade 

de klagandes talan utan bifall. 

Målet har väckt en del huvudbry. Måste kommunala bolag följa självkostnadsprincipen i sin 

verksamhet? Höök och Lundin menar att kommunala bolag skall följa självkostnadsprincipen, 

och detta med anledning av RegR:s uttalande: ” […] bedriver en kommun verksamhet genom 

ett bolag får detta inte innebära att viktiga kommunalrättsliga grundsatser, såsom 
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självkostnadsprincipen, sätts åt sidan […]”.
72

 Tobias Indén däremot tolkar Regeringsrättens 

uttalande som att skall kommunala bolag följa självkostnadsprincipen måste detta skrivas in i 

bolagens bolagsordningar. Däremot kritiserar Indén detta synsätt eftersom det skulle strida 

mot självkostnadsprincipens syfte.
73

 Indéns tolkning av RegR:s uttalande finns även med i 

Indéns rapport, ”Kommunal prissättning i konkurrens”, som han skrev på uppdrag av 

Konkurrensverket. Detta synsätt har även utredarna i SOU 2015:24 En kommunallag för 

framtiden. De skriver i sin utredning att i aktiebolag som kommunen innehar mer än hälften 

av aktierna i skall kommunfullmäktige fastställa bolagens ändamål och de kommunala 

befogenheterna i bolagsordningen, t.ex. att verksamheten skall följa självkostnadsprincipen.
74

 

Utredarna uttryckte att det är idag ett krav på kommunfullmäktige att skriva in 

självkostnadsprincipen i bolagsordningarna.
75

 Detta krav uttryckte Indén redan 1984, när han 

skrev att kommunerna inte skall få driva kommunal verksamhet i bolagsform om 

kommunerna inte tar hänsyn till de kommunala grundsatserna. Därför ansåg Indén att en 

kommunmedlem skall kunna kräva att självkostnadsprincipen skrivs in i ett bolags 

bolagsordning.
76

  

4.5 Kritik mot självkostnadsprincipen 

4.5.1 Inledning 

Självkostnadsprincipen har inte undgått kritik. Åsikter om att självkostnadsprincipen måste 

moderniseras och kompletteras har framförts i en rad olika utredningar, exempelvis i SOU 

1990:107 Den kommunala självkostnadsprincipens gränser, SOU 2007:72 Kommunal 

kompetens i utveckling samt i Kommunal prissättning i konkurrens av Tobias Indén på 

uppdrag av Konkurrensverket. Nedan skall denna kritik sammanfattas.
77

 Sist presenteras SOU 

2011:69 Olagligt statsstöd som är av en annan åsikt jämfört med vad som presenterats innan. 

4.5.2 Den kommunala självkostnadsprincipens gränser 

Inför den nya kommunallagen inkom Kommunallagskommittén med betänkande SOU 

1990:24 där de anförde att de förespråkade att självkostnadsprincipen skulle införas i lag. 

Avgiftsgruppen inkom därefter med sitt delbetänkande, SOU 1990:107, inför den stundande 
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nya kommunallagen. Avgiftsgruppen gick tvärtemot Kommunallagskommittén och förordade 

att självkostnadsprincipen inte skulle tas med i den nya kommunallagen. Anledningen härtill 

var flera. Dels uttryckte Avgiftsgruppen att självkostnadsprincipen inte skulle gälla på en 

konkurrensutsatt marknad eftersom detta skulle leda till ett bättre utnyttjande av resurser,
78

 

dels av den anledningen att Sverige vid denna punkt var på väg att bli medlem i Europeiska 

Unionen och Sverige var tvungen att anpassa sig till EG-rätten. EG förespråkade, liksom den 

gör nu, att offentliga monopol skall försvinna till förmån för en mer liberaliserad marknad 

med konkurrens. Därmed kunde en självkostnadsprincip strida mot EG-rätten.
79

 

Avgiftsgruppen menade att om självkostnadsprincipen, trots allt, skulle bli en del av den nya 

lagstiftningen borde den åtminstone modifieras för att inte inkludera konkurrensutsatta 

marknader.
80

 Avgiftsgruppens delbetänkande togs i beaktande vid den nya kommunallagen då 

regeringen ansåg att frågan bör utredas mer innan självkostnadsprincipen införs i lagen.
81

 

Däremot infördes självkostnadsprincipen i revideringen av kommunallagen 1994. 

Avgiftsgruppen fick därefter i uppdrag att ytterligare utreda om självkostnadsprincipen bör 

införas i lagtext och inkom med departementsserien Avgifter inom kommunal verksamhet — 

förslag till modifierad självkostnadsprincip, Ds C 1993:16, där Avgiftsgruppen menade att 

självkostnadsprincipen skulle inkorporeras i lagtexten men med ett antal undantag i 

speciallagstiftningar. Regeringen gick på Avgiftsgruppens linje.
82

 Avgiftsgruppens första 

invändningar mot att kodifiera självkostnadsgruppen från 1990 kvarstod fortfarande. 

4.5.3 Kommunal kompetens i utveckling 

Den Kommunala kompetensutredningen kom med sitt betänkande 2007 där utredningen lade 

fram ett antal förslag på en förändring av självkostnadsprincipen i lagtext.
83

 Utredningen såg 

att en utveckling skett mot en mer konkurrensutsatt marknad där både privata och offentliga 

aktörer befann sig. Många näringslivsrepresentanter hade i utredningsarbetet uttryckt att de 

hade svårt att konkurrera med offentliga företag då de offentliga företagen underprissätter 

varor och tjänster. Åsikter framkom även om att de privata företagen aldrig kan konkurrera 

med det offentliga eftersom det offentliga i slutändan har skattekollektivet som 

finansieringskälla.
84

 Utredningen framhöll att det fanns två vägar att gå, antingen får 

kommuner och landsting/regioner dra sig tillbaka ifrån konkurrensutsatta marknader eller så 
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skall det privata och det offentliga konkurrera på samma villkor. Utredningen menade att det 

första alternativet skulle inskränka på den kommunala kompetensen samt att det skulle få 

svåröverskådliga effekter för kommuner och landsting/ regioner och var således inget att 

förorda. Utredningen menade även att de såg fördelar med att det offentliga finns på 

konkurrensutsatta marknader som de ansåg skulle kunna hamna i oligopolställning.
85

 

Utredningens förslag landade i att införa ett generellt undantag från självkostnadsprincipen på 

konkurrensutsatta marknader. En sådan lagstiftning skulle gälla för kommuner och landsting 

som bedriver intäktsfinansierad näringsverksamhet inom frivilliga, icke lagreglerade, 

områden på en marknad som är ägnad för konkurrens och att kommunerna skall bedriva 

denna verksamhet på affärsmässig grund.
86

 Varför utredningen valde formuleringen att 

undantaget enbart gäller intäktsfinansiering har helt och hållet med EG-rättsliga bedömningar 

att göra. EG-rättsligt i tjänstedirektivet och Transparenslagen kan inte verksamheter med 

delvis skattefinansiering anse omfattas av marknadsbegreppet. Således kan man, enligt 

utredningen, säga att delvis skattefinansierade verksamheter skall följa självkostnads-

principen.
87

 

4.5.4 Kommunal prissättning i konkurrens 

År 2009 kom Tobias Indén ut med en rapport som var skriven på uppdrag av 

Konkurrensverket.
88

 Indén är inne på samma argument och lösning som den Kommunala 

kompetensutredningen var. Indén hade, precis som utredningen, sett att det privata och det 

offentliga inte alltid konkurrerade på lika villkor. Först poängterade Indén att kommunernas 

och landstingens/regionernas närvaro på en konkurrensutsatt marknad inte skapar problem, 

utan problemen uppstår när kommunerna eller landstingen/regionerna inte agerar på ett 

marknadsmässigt sätt.
89

 En anledning som Indén såg till att kommunerna och 

landstingen/regionerna inte alltid agerar marknadsmässigt är att kommunerna måste följa 

självkostnadsprincipen.
90

 Indén höll inte heller med om argumentet att självkostnadsprincipen 

finns på en konkurrensutsatt marknad för att skydda medborgarna ifrån monopolpriser och 

detta eftersom monopolpriser inte skulle existera på en konkurrensutsatt marknad.
91

 Indéns 

slutsats var att det skulle införas i lagtext ett generellt undantag från självkostnadsprincipen 
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när en kommun eller ett landsting/region agerar på en konkurrensutsatt marknad. Hans förslag 

som skulle ligga som ett stycke under 8 kap. 3 c § och löd: 

”Kommuner och landsting som bedriver näringsverksamhet på marknader som är 

ägnade för konkurrens ska, om inte synnerliga skäl föreligger, bedriva denna på 

affärsmässig grund. Sådan verksamhet ska redovisas särskilt och skilt från annan 

verksamhet.”
92 

4.5.5 Olagligt statsstöd 

Regeringen tillsatte 2010 en särskild utredare för att, bland annat, utreda om det behövs ett 

generellt undantag från självkostnadsprincipen. Utredningen konstaterade att många andra 

utredningar, se ovan, hade förespråkat ett generellt undantag ifrån självkostnadsprincipen.  

Utredningen konstaterade vidare att det främsta skälet till att ha en självkostnadsprincip är för 

att skydda kommuninvånare mot monopolprissättning.
93

 Utredarna var även av den 

uppfattningen att den främsta anledningen till att ha ett generellt undantag är att kommunal 

näringsverksamhet som drivs enligt självkostnadsprincipen drabbar konkurrenterna på ett sätt 

som inte är önskvärt.
94

 Däremot framkom det en hel del kritik mot ett generellt undantag från 

självkostnadsprincipen från en del aktörer. Svenskt Näringsliv menade att de sett en del 

problem med snedvridning på marknaden som en följd av att det offentliga hade varit en 

aktör. Svenskt Näringsliv menade däremot att om kommuner och landsting får möjligheten att 

bedriva näringsverksamhet på samma villkor som det privata, med vinstlogik, skulle 

incitamenten drastiskt öka för kommuner att bedriva näringsverksamhet. Svenskt Näringsliv 

menade istället att insatser borde göras för att minska det offentligas närvaro på marknaden 

och att steg har tagits i den riktningen med den då nya regeln om konfliktlösning vid offentlig 

säljverksamhet.
95

 

KKV lämnade också ett antal kommentarer angående införandet av ett generellt undantag från 

självkostnadsprincipen. KKV ifrågasatte den effekt ett generellt undantag skulle få. 

Självkostnadsprincipen ger inte utrymme för något som kan benämnas vinst. KKV menade, 

något som får anses vara allmänt vedertaget, att på en marknad med en fungerande 

konkurrens kommer vinstmarginalen att sjunka och på en marknad som är mindre 

konkurrensutsatt kommer vinstmarginalen att öka. KKV ifrågasatte därmed varför ett 

generellt undantag på en konkurrensutsatt marknad skulle vara till gagn när undantaget istället 
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borde träffa marknader där konkurrensen är dålig. Utöver konsekvensen av ett generellt 

undantag menade KKV, precis som Svenskt Näringsliv, att den nya regeln om konfliktlösning 

vid offentlig säljverksamhet har minskat det offentligas åtaganden i näringslivet. Regeln om 

konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet hade till syfte att hitta kompetensstridig 

verksamhet som det offentliga bedrev och regeln verkade fått en avskräckande effekt då 

många offentliga aktörer självmant granskat sig själva och ändrat sina verksamhets-

inriktningar. KKV menade även att självkostnadsprincipen är ett incitament för att se till att 

kommuner och landsting enbart håller sig till sådan verksamhet som har ett allmänt intresse. 

KKV:s slutsats var att ett generellt undantag inte behövdes.
96

 

Företagarna inkom även med åsikter i frågan. Företagarna såg att det främsta problemet var 

kommunernas kompetensöverskridande verksamheter och var rädda att ett generellt undantag 

skulle öka kommunernas engagemang på den konkurrensutsatta marknaden. Detta skulle, 

enligt Företagarna, vara olyckligt. Företagarna välkomnade även dem den nya regeln om 

konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet eftersom de önskade att det offentligas 

engagemang på marknaden borde minska.
97

 

Utredningen lyssnade helt och hållet på de organisationer som kom in med sina synpunkter 

om att nackdelarna med att införa ett generellt undantag väger tyngre än de fördelar som finns 

med ett införande. Utredningen förslog således att inget generellt undantag bör införas.
98

  

4.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag gjort en djupare belysning av självkostnadsprincipen. Läsaren har fått 

läsa att syftet från lagstiftarens sida att inkorporera självkostnadsprincipen i lag var att skydda 

kommunmedlemmar från monopolprissättning, ett syfte som Höök och Lundin kritiserat och 

som istället menar att självkostnadsprincipen skyddar kommunmedlemmar med dubbel-

beskattning. 

I detta kapitel presenterades även de kostnader som får ingå i en självkostnadsberäkning och 

sammanfattningsvis kan sägas att de kostnader som får inkluderas är alla direkta och indirekta 

kostnader. Även ränta för insatt kapital får räknas som en kostnad i självkostnadsberäkningen. 

I rättspraxis har det även framkommit att om ett kommunalt bolag skall följa 

självkostnadsprincipen skall detta skrivas in i det kommunala bolagets bolagsordning. 
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Rättsfallet RÅ 1992 ref. 52 har väckt en del huvudbry på grund av domstolens uttalande om 

att kommunala bolag måste följa självkostnadsprincipen men att domstolen också menade att 

kommunala bolag för att följa självkostnadsprincipen måste ha detta inskrivet i sina 

bolagsordningar. Höök och Lundin har tolkat detta som att kommunala bolag alltid skall följa 

självkostnadsprincipen. Indén däremot har tolkat domstolens uttalande som att det är ett tvång 

för kommunerna att skriva in självkostnadsprincipen i de kommunala bolagens bolags-

ordningar. 

Jag har avslutningsvis presenterat för läsaren den kritik som finns mot självkostnadsprincipen 

men även en utredning som kom fram till att självkostnadsprincipen skall låtas vara orörd. 

Den främsta kritiken mot självkostnadsprincipen är att principen snedvrider konkurrensen på 

marknaden genom att aktivt sätta ett lägre pris på sina produkter och tjänster än det privata 

näringslivet kan göra. De flesta utredningar har således kommit med förslag på att ett 

generellt undantag för självkostnadsprincipen skall införas för kommunala verksamheter som 

finns på en öppen konkurrensutsatt marknad. Ett sådant generellt undantag har inte införts. I 

utredningen SOU 2011:69 kom utredarna däremot fram till en motsatt slutsats. Med tanke på 

den nyinförda konfliktlösningsregeln har näringslivet inte längre velat införa ett generellt 

undantag eftersom detta skulle leda till en uppmuntran för kommuner att konkurrera på den 

öppna marknaden. Utredarna föreslog således att ett generellt undantag inte skulle införas. 
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5 Kommunala bolag och avkastningskravet 

5.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer det kommunala bolaget att granskas. Kapitlet börjar med en 

historisk tillbakablick på hur utvecklingen av kommunala bolag har sett ut i Sverige. Vidare 

kommer jag presentera hur regleringen idag ser ut för de svenska kommunerna kring 

kommunala bolag och kommunala koncerner. En kort redogörelse kommer att göras för hur 

den civilrättsliga regleringen ser ut för kommunala bolag samt en kort redogörelse för varför 

kommuner väljer att skapa kommunkoncerner för att dra nytta av skatterättsliga fördelar. 

Avslutningsvis kommer Örebro kommuns bolagskoncern att illustreras för att läsaren skall få 

en bättre förståelse för hur det kan se ut i de svenska kommunerna. 

5.2 Historisk tillbakablick 

Kommunala bolag, och liknande ägandeformer, har funnits under lång tid, långt innan de 

kommunala bolagen reglerades i lag på 1970-talet.
99

 Enligt Kommunalrättskommitténs 

betänkande VII från 1965 saknades intresse för kommunal verksamhet genom privaträttsliga 

subjekt vid tillkomsten av 1862 års kommunalförordningar, detta trots att det högst 

förmodligen fanns kommuner som ägnade sig åt sådana verksamheter genom privaträttsliga 

subjekt. Enligt kommittén ägnade sig dessa företag åt byggnation av järnväg.
100

 Dessa 

engagemang behöll sig och växte kraftigt över åren, år 1911 fanns det 50 kommunalt 

majoritetsägda järnvägsbolag. Därefter kom antalet att minska.
101

 Andra verksamheter som 

kommuner kom att ägna sig åt i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet var 

gasverksamhet. Omkring år 1908 fanns det 30 kommunala gasverk.
102

 Första decenniet på 

1900-talet fanns det 28 kommunala elektricitetsverk.
103

  

År 1959 fick Kommunrättskommittén i uppdrag att göra en stor utredning om det kommunala 

företagandet, vilken resulterade i SOU 1965:40. Kommittén lade fram förslag om hur 

kommunala bolag bör inkorporeras i lagen,
104

 hur ledamöter skulle väljas in i 

bolagsstyrelser,
105

 samt insyn och kontroll.
106

 Kommunalrättskommitténs förslag ledde till 

lagstiftning år 1977, då en ny kommunallag skulle utarbetas. I den nya kommunallagen 
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infördes regler om val av styrelseledamöter och jäv samt så ökade lagstiftaren insynen i de 

kommunala bolagen.
107

 För Kommunalrättskommittén var det viktigt att det skulle införas en 

ny företagsform för kommunala bolag, detta infördes inte i lagen. I en ny utredning av 

Kommunföretagskommittén från år 1982, SOU 1982:13, tyckte kommittén att det inte fanns 

ett behov att införa en ny företagsform. Kommunerna var nöjda med de möjligheter de då 

hade för att kunna bilda ett privaträttsligt subjekt.
108

 Kommunföretagskommittén fokuserade 

istället på att lämna förslag på hur insynen, inflyttandet och kontrollen över de kommunala 

bolagen kunde öka.
109

 En ny kommunallag kom år 1991 och då föreskrevs att en kommun får 

lämna över en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag etc. efter en 

ändring av lagrådet.
110

 Denna lydelse har vi kvar än idag i 3 kap. 16 § KL. 

5.3 Kommunala bolags gällande rätt idag 

5.3.1 Inledning 

Kommunala bolag är idag vanligt förekommande i de flesta kommuner i Sverige. Regleringen 

för kommunala bolag finns, som beskrivits ovan, i 3 kap. 16-18 §§ KL. Skälen till att bedriva 

vissa av kommunens verksamheter i bolagiserad form är många. Några av skälen är att det 

skall effektivisera verksamheterna, underlätta relationen mellan kommunen och näringsliv 

och därmed skapa fler affärsmöjligheter med näringslivet samt att det är ekonomiskt 

fördelaktigt.
111

 Den främsta anledningen tycks ändå vara att det är ekonomiskt fördelaktigt. 

Genom att lägga verksamheten i ett aktiebolag finns möjligheten till att skapa en 

koncernstruktur där vinstmedel kan överföras inom koncernen, vilket skapar skattemässiga 

fördelar i förhållande till om verksamheterna legat i förvaltningsform. 

5.3.2 Kommunala bolag och aktiebolagslagen 

Ett kommunalt bolag har inte enbart att följa KL utan måste även följa ABL. Detta 

framkommer av 1 kap. 2 § 3 st. ABL, som stipulerar att ABL gäller för alla aktiebolag. 

Därigenom måste även kommunala bolag följa ABL. Detta medför vissa skyldigheter men 

också möjligheter för de kommunala bolagen och kommunerna. Ett kommunalt bolag måste 

exempelvis ha ett aktiekapital som överstiger 50 000 kr, alternativt om det är ett publikt 

aktiebolag skall bolaget ha ett aktiekapital om 500 000 kr, i enlighet med 1 kap. 5 § samt 14 § 

ABL. Ett axplock av andra regler som finns är att ett kommunalt bolag måste ha en 
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bolagsordning, 3 kap. ABL, att det kommunala bolaget måste hålla bolagsstämma, 7 kap. 

ABL, m.m. Möjligheter som ABL ger är att göra vinstutdelningar till sina aktieägare och detta 

regleras i 18 kap. ABL. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman, 18 kap. 1 § ABL, 

men på förslag av bolagsstyrelsen, 18 kap. 2 § ABL. Detta ger möjligheten att kunna flytta 

över vinstmedel från det kommunala bolaget till kommunen så att kommunen kan finansiera 

sina verksamheter på ett annat sätt, bortsett ifrån skatt, inom ramen för kommunens 

avgiftsfinansiering, se kapital 3.3.4 ovan. 

Ett kommunalt bolag kan äga dotterbolag, enligt 1 kap. 11 § ABL. Om moderbolaget äger 

mer än hälften av alla röster i ett annat bolag får det bolaget kallas dotterbolag, i enlighet med 

1 kap. 11 § p. 1 ABL. Moderbolag tillsammans med dotterbolag kallas en koncern, enligt 1 

kap. 11 § 4 st. ABL. Många kommuner väljer att bilda kommunala koncerner av 

skattemässiga skäl.
112

 Koncernbidrag är helt och hållet en skattemässig term, den finns 

således inte i ABL. Koncernbidrag regleras i 35 kap. inkomstskattelag (1999:1229), nedan 

kallat IL. Koncernbidrag kan ges från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag och tvärtom, 

35 kap. 3 § IL. Med helägt dotterbolag menas ett dotterbolag som moderbolaget äger mer än 

90 % av rösterna i, i enlighet med 35 kap. 2 § IL. Att ge koncernbidrag mellan två bolag ger 

den effekten att givaren får dra av summan för koncernbidraget, för skatt, vilket resulterar i att 

givaren inte behöver betala den skatt som den annars var tvungen att betala, 22 % i enlighet 

med 65 kap. 10 § IL. Medlen beskattas istället hos mottagaren av koncernbidraget. Detta 

medför den konsekvens att en bolagskoncern kan vinstutjämna inom koncernen, vilket medför 

att den totala skatten på koncernen kan minimeras, eftersom förluster kan kvittas mot vinster 

inom koncernen.
113

 

5.3.3 Kommunala bolag i realiteten - Örebros kommun 

Kommuner vill ha avkastning på sina satsade medel. Det blir således vanligt att kommuner, 

genom kommunfullmäktige, fastställer avkastningskrav på sina kommunala bolag. För att 

belysa hur situationen kan se ut i en kommun ämnar jag att ge exempel från verkligheten. 

Som exempelkommun kommer jag att använda mig utav Örebros kommuns bolagssfär. 

Örebro kommun har, precis som många andra kommuner, en bolagskoncern i vilken alla av 

kommunens bolag finns. Koncernmoderbolaget heter Örebro Rådhus AB. Örebro Rådhus AB 

äger i sin tur dotterbolagen: Futurum Fastigheter i Örebro AB, Kumbro Utveckling AB, 
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Länsmusiken i Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Örebro läns Flygplats AB, Örebro 

Bostäder AB, Örebrokompaniet AB, Örebroporten Fastigheter AB samt Örebroregionen 

Science Park AB. Vissa av nämnda dotterbolag äger i sin tur ett antal egna dotterbolag.
114

 

Denna bolagsstruktur är vanlig i de flesta kommuner som äger kommunala bolag.  

För att styra sina bolag har Örebros kommunfullmäktige antagit en bolagspolicy som skall 

gälla för alla Örebros kommunala bolag. Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra Örebro 

kommuns ägarroll samt hur styrningen av bolagen skall gå till.
115

 Bolagspolicyn beskriver 

kommunfullmäktiges roll som det organ som skall fastställa bolagsordningar för respektive 

bolag. Bolagsordningarna skall utgöra de ramar inom vilken bolagens verksamhet skall 

rymmas, vilket t.ex. kan vara självkostnadsprincipen och lokaliseringsprincipen.
116

 

Kommunfullmäktige skall vidare lämna ägardirektiv och budgetdirektiv till varje bolag i 

koncernen. Dessa budgetdirektiv skall bland annat fastställa resultatkrav på bolagen för 

budgetåret och de kommande två åren.
117

 Vidare föreskriver bolagspolicyn, under rubriken 

gemensamma bolagsprinciper, att: 

”Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet 

om långsiktig samhällsnytta. Bolagen ska eftersträva ett ekonomiskt resultat som ger 

utrymme både för en årlig avkastning till ägaren på bolagets kapital samt för en 

långsiktig konsolidering av bolaget.  

Riktlinjer för resultat och avkastning på eget kapital för dotterbolagen ska varje år 

behandlas av styrelsen i Örebro Rådhus AB som underlag till kommunfullmäktiges 

beslut om årliga budgetdirektiv för dotterbolagen. Dessa resultatbedömningar ska 

ske i dialog mellan moderbolagets VD och dotterbolagets VD.  

Resultatkrav för dotterdotterbolag beslutas av styrelsen för respektive dotterbolag.  

Rörelseintäkterna för ett kommunalt bolags verksamhet ska i budgeten normalt 

motsvara bolagets självkostnad med tillägg för ett marknadsmässigt 

avkastningskrav på eget kapital i bolaget.”
118

  

Värt att notera är hur bolagspolicyn beskriver att alla bolagen skall bedrivas på affärsmässiga 

grunder, men senare uttrycker att rörelseintäkterna för bolagen skall motsvara bolagens 

självkostnader med ett tillägg för ett marknadsmässigt avkastningskrav. 
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Örebro Rådhus AB:s roll är att bland annat att skattesamordna dotterbolagens resultat genom 

bokslutsdispositioner.
119

 

5.4 Sammanfattning 

I kapitlet ovan presenterar jag det kommunala organet kommunala bolag. Kommunala bolag 

har en lång historia och har fungerat som ett verktyg för kommunerna att kunna bedriva sina 

verksamheter på ett effektivt sätt. Den främsta anledningen till att förlägga sina verksamheter 

i kommunala bolag är för att kunna vinstutjämna mellan de andra bolagen i koncernen och på 

så sätt skatteoptimera. Kommunala bolag har inte enbart att följa kommunallagen utan måste 

även följa aktiebolagslagen.  

I kapitlet presenteras även Örebros kommunkoncern för att ge läsaren en överblick av hur en 

kommunkoncern kan se ut i verkligenheten. I kapitlet presenterades även Örebro kommuns 

bolagspolicy som visar hur kommunens avkastningskrav och kravet på affärsmässighet ser ut 

på kommunens bolag. Örebro kommun beskriver i sin bolagspolicy att alla bolag skall bedriva 

sina verksamheter på ett affärsmässigt sätt samt att alla kommunala bolag har ett 

avkastningskrav på sig.  
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6 EU och svensk konkurrensrätt 

6.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag i korthet presentera den svenska konkurrensrätten samt den EU-

rättsliga reglering som finns på området. Jag har selektivt valt ut de delar som berör 

självkostnadsprincipen och kommunerna. 

6.2 Konkurrensrätt 

Vid en framställning av kommunala bolag går det inte att bortse från konkurrensrättsliga 

frågor och från EU-rätten. I protokoll 27 till Lissabonfördraget föreskrivs att den inre 

marknaden, i art. 3 FEUF, måste säkerställa att konkurrensen inte snedvrids.
120

 I FEUF har 

det skrivits in ett antal artiklar som skall säkerställa att konkurrensen inte snedvrids på den 

inre marknaden, art. 101-109 FEUF. De behandlar allt från avtal som är ogiltiga på grund av 

att de snedvrider konkurrensen, missbruk av dominerande ställning till regleringar om 

offentliga företag. Art. 101 FEUF behandlar det scenario då företag ingår avtal med syfte, 

eller resultat, att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Art. 102 FEUF behandlar när 

företag med dominerande ställning missbrukar den ställningen. 

Artikel 106.1 FEUF berör offentligt ägda företag. Artikeln stipulerar att om en medlemsstat 

har gett särskilda eller exklusiva rättigheter till offentliga företag måste medlemsstaten 

förhålla sig till de konkurrensrättsliga reglerna i fördraget, framförallt art. 18 och art. 101-109 

FEUF. Artikel 106.2 FEUF stipulerar att ett offentligt företag kan få bryta mot någon av 

konkurrensreglerna med hänsyn till allmänt ekonomiska intressen. Med vad som anses vara 

ett allmänt ekonomiska intresse står inte föreskrivet i fördraget. Det närmaste en definition vi 

kan komma är i art. 14 FEUF som stipulerar att sådana allmänt ekonomiska intressen skall 

främja social och territoriell sammanhållning. Ulf Bernitz framhåller att det som menas med 

allmänt ekonomiskt intresse är vagt men han menar att när det gäller postföretag, 

telekommunikationsföretag och tv-företag m.m har detta godtagits som ett allmänt 

ekonomiskt intresse.
121

 Värt att notera är att för att en åtgärd skall anses strida mot art. 106 

FEUF måste en annan konkurrensrättslig reglering i FEUF anses vara överträdd. 

Den svenska konkurrenslagen är i stort sett baserad på den EU-rättsliga regleringen. 2 kap. 1 § 

KonkurrL korresponderar med art. 101 FEUF om konkurrensbegränsande avtal mellan företag 

och 2 kap. 7 § KonkurrL korresponderar med art. 102 FEUF om missbruk av dominerande 
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ställning. Svensk konkurrensrättslig reglering har däremot infört ett lagrum om 

konkurrensbegränsande säljverksamhet, 3 kap. 27-32 §§ KonkurrL. 3 kap. 27 § KonkurrL 

stipulerar att staten, en kommun eller ett landsting kan förbjudas från att i en säljverksamhet 

tillämpa ett visst förfarande som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller 

hämmar förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Enligt 3 kap. 27 § 2 st. 

KonkurrL får dock inte ett förfarande förbjudas om det är försvarbart med hänsyn till allmän 

synpunkt. Anledningen till att lagrummet tillkom var att näringslivet reagerade på att 

konkurrensen från det offentliga hade ökat och problem med anledning därav uppdagades.
122

 

Resultatet blev en lösning där offentliga företag och verksamheter som går utanför 

kommunens kompetensområde skall förbjudas att bedriva sådan verksamhet genom en 

konfliktlösningsregel.
123

 KKV är den myndighet som prövar om de kommunala bolagen 

överskridit sin kompetens.
124

  

Av intresse för uppsatsen bör nämnas att regeringen nämner problematiken med 

självkostnadsprincipen som på den öppna marknaden kan verka konkurrenssnedvridande, i 

propositionen. Däremot behandlar regeringen inte den problematiken ytterligare med 

hänvisning till att en annan proposition, prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m., 

skulle behandla den frågan om ett generellt undantag från självkostnadsprincipen.
125

 

Regeringen ansåg i sin behandling av prop. 2008/09:21 att frågan om ett generellt undantag 

till självkostnadsprincipen behövde mer utredning, så inte heller den propositionen tog 

ställning till ett generellt undantag.
126

  

Med anledning av den nya konfliktlösningsregeln skrev Legnerfält och Andersson en artikel, 

Nya regler i konkurrenslagen kan förhindra statliga och kommunala bolag att konkurrera ned 

privata aktörer, i Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s.391, på temat om självkostnadsprincipen. 

Legnerfält och Andersson tyckte det var olyckligt att regeringen inte behandlade frågan om 

självkostnadsprincipen eftersom det är just den problematiken som skapar konflikter. De 

menar att så länge självkostnadsprincipen efterlevs av de offentliga företagen kan inte deras 

”prisdumpning” förbjudas med konfliktlösningsregeln.
127
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6.3 Sammanfattning 

I kapitlet ovan har läsaren blivit introducerad till den EU-rättsliga regleringen om konkurrens 

samt den svenska konkurrensrätten. För att kunna analysera självkostnadsprincipen på en 

djupare nivå behövs också en förståelse för konkurrensrätten. Art. 106 FEUF stipulerar att 

stater får ha offentligt ägda företag men att dessa måste följa konkurrensreglerna i 101-109 

FEUF. I svensk reglering går konkurrensreglerna att finna i konkurrenslagen. En nyligen 

införd lagregel, konfliktlösningsregeln, har tillkommit för att se till att kommunerna inte 

överträder den kommunala kompetensen. Legnerfält och Andersson har kritiserat lagstiftaren 

efter införandet av konfliktlösningsregeln eftersom riksdagen enbart har infört ett, av två, 

verktyg för att kunna komma till rätta med den snedvridna konkurrensen som ibland kan 

uppstå. 
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7 Analys 

7.1 Inledning 

Under detta kapitel kommer jag att analysera de fyra frågeställningar som presenterades i det 

första kapitlet. Dessa frågeställningar är: 

 Vad är självkostnadsprincipens syfte? 

 Vilka kostnader inbegrips i självkostnadsprincipen? 

 Är kommunernas avkastningskrav på sina kommunala bolag förenliga med 

självkostnadsprincipen? 

 Har självkostnadsprincipen ett existensberättigande i dagens Sverige? 

Nedan kommer dessa frågeställningar besvaras. Frågeställning två och tre kommer att 

besvaras tillsammans. 

7.2 Självkostnadsprincipen syfte 

Lagstiftarens syfte med att kodifiera självkostnadsprincipen i lagtext går att finna i 

propositionen till lagrummet. Vid självkostnadsprincipens tillkomst i lagtext 1994 ansåg 

lagstiftarna att det var nödvändigt att kodifiera självkostnadsprincipen som funnits i praxis, 

med hänvisning till att kunderna, kommuninvånarna, skulle skyddas mot monopol-

prissättning. De ansåg att marknadens krafter inte skulle få agera på offentligt ägda bolag.
128

 

Denna argumentation från lagstiftarens sida är från min synvinkel aningen förbryllande. 

Enbart det faktum att kommunen är ensam på en marknad, säg inom VA-verksamhet, kommer 

inte per automatik leda till att de kommunala bolagen sätter monopolpriser på sina produkter. 

Om självkostnadsprincipen inte funnits skulle visserligen kommuner, och de kommunala 

bolagen, kunna ta ut högre priser för sina tjänster och produkter, för att på så sätt kunna skapa 

högre vinster. Däremot finns det ingen garanti för att kommunala verksamheter som har 

monopolställning, och som följer självkostnadsprincipen, inte skulle kunna ta ut högre priser 

på sina produkter och tjänster som en följd av bristande konkurrens och bristande kostnads-

kontroll. En verksamhet som inte har någon konkurrens, eller mål att följa, skulle mycket väl 

kunna bli lata i den meningen att de inte har kontroll på sina kostnader, som ligger till grund 

för en självkostnadsberäkning.
129

 En bristande kostnadskontroll skulle leda till en högre 

självkostnad samt, i sin tur, en högre prissättning för sina kunder och kommuninvånare. I båda 

fallen när det finns en självkostnadsprincip och när det inte finns en självkostnadsprincip 
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skulle priserna för konsumenterna och kommuninvånarna kunna öka. Det som däremot skiljer 

fallen åt är att när kommunerna kan ta ut en monopolprissättning på sina produkter går 

åtminstone vinsterna tillbaka till kommuninvånarna, medan i det fallet med bristande 

kostnadskontroll blir det enbart en ökad kostnad för kommuninvånarna. Av den anledningen 

borde kommunerna få prissätta sina produkter och tjänster som de vill, eftersom vinsterna 

ändå tillfaller kommuninvånarna. 

Med anledning av den förda argumentationen ovan ligger Höök och Lundins resonemang om 

självkostnadsprincipens syfte
130

, alternativt verkningar, närmare min uppfattning. Höök och 

Lundin argumenterar för att självkostnadsprincipens syfte är att skydda kommunmedborgarna 

mot en dubbelbeskattning, eller förtäckt beskattning som det kallats i praxis. 
131

 Argumenten 

för att det skulle vara på detta sätt är, som vi sett i kapitel 4.3.5, att det är upp till kommunerna 

att bestämma vilka verksamheter som skall vara skattefinansierade eller avgifts-

finansierade.
132

 Om en verksamhet skulle vara avgiftsfinansierad av konsumentkollektivet, 

och de kommunala bolagen inte behöver ta hänsyn till självkostnadsprincipen, skulle 

kommunerna kunna ta ut en vinst från de kommunala bolagen. Denna vinst skulle gå tillbaka 

skattekollektivet genom en utdelning från det kommunala bolaget till kommunen. 

Avgiftskollektivet bekostar således verksamheter som skattekollektivet kan ta del av. Höök 

och Lundin argumenterar för att detta skulle kunna benämnas för en dubbelbeskattning därför 

att avgiftskollektivet först gått in med skattepengar för att starta det kommunala bolaget, för 

att sedan genom höga avgifter bekosta andra kommunala verksamheter.
133

 Även fast jag till 

viss del håller med Höök och Lundin behöver deras argument synas.  

Avgiftskollektivet kommer oftast att vara kommuninvånarna och eftersom det är ett 

kommunalt bolag som bedriver verksamheten kommer kommuninvånarna i slutändan även att 

vara ägarna till bolaget. Avgiftskollektivet är således ägarna till bolaget. I ett privat aktiebolag 

finns det de ägare som köper produkter av det egna bolaget. I det fallet får inte de privata 

aktieägarna rabatterat pris på de produkter de köper endast på grund av att de är ägare. De får 

betala samma pris, i vilket det finns en vinst inkluderat, som alla andra konsumenter. Den 

privata aktieägaren kommer inte att klaga på priset eftersom denne vet att det som är att anse 

som vinst åter kommer tillfalla denne i form av utdelningar eller ökat värde på aktiebolaget. 

Samma argument bör kunna överföras till ett kommunalt bolag och kommuninvånare. Den del 
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av ett pris som kan likställas med en vinst kommer att tillfalla kommuninvånaren som köpte 

varan för första gången, i form av utdelning till kommunen eller ökat värde på det kommunala 

bolaget. Med ovan förda resonemang borde det, återigen som jag anfört ovan, vara tillåtet för 

kommunerna att ha den prissättning som kommunerna själva vill ha. Med anledning av 

resonemanget ovan behöver en mer principiell diskussion föras om kommunala verksamheter 

och dess finansiering, om Höök och Lundins argument om dubbelbeskattning skall hålla.  

Först bör läsaren påminnas om att det inte är frivilligt att ingå i en kommun. 

Kommunmedborgarskapet bestäms efter ett antal rekvisit som presenterades i början av 

uppsatsen.
134

 Eftersom det inte är valbart att ingå i en kommun är det heller inte valbart att bli 

ägare i ett kommunalt bolag. I denna principiella diskussion bör inte, enligt min mening, en 

kommuninvånare betala mer än vad som krävs och vad som är absolut måste, med tanke på att 

det inte är valbart att vara ägare. Utifrån ett liberalt synsätt borde inte heller kommuninvånare 

vara tvungna att betala mer än vad som kan utkrävs från en nattväktarstat.
135

 Utöver 

valbarheten förhåller det sig även så att många av de verksamheter som kommuner bedriver är 

av monopolär karaktär, vilket även resulterar i att det inte finns valmöjligheter för 

kommuninvånare att välja andra aktörer. Av dessa anledningar är det nog, enligt mig, rimligt 

att säga att dubbelbeskattning inte bör vara tillåtet.  

Med anledning av att det inte är valbart att ingå i en kommun eller att bli ägare av ett 

kommunalt bolag, bortsett från att en kommuninvånare kan göra sin röst hörd i de allmänna 

valen, borde en diskussion föras om kommunens verksamheter istället borde vara helt 

skattefinansierade. Skillnaden mellan skattefinansiering och avgiftsfinansiering är att vid 

skattefinansiering betalar alla kommuninvånare för alla de verksamheter som kommuner 

bedriver via skatten, oavsett om kommuninvånaren får nytta av verksamheten eller inte. 

Tvärtom gäller vid avgiftsfinansiering, således att det är brukaren som betalar de kostnader 

som verksamheten bär.
136

 Det är enligt mig mest rättvist att brukaren betalar själv för de 

samhällstjänster denne använder. Vid en prissättning som övergår självkostnaden kommer, 

som nämnts ovan, vinstmedlen möjligtvis att tillfalla skattekollektivet genom utdelningar. En 

tjänst som således var avgiftsfinansierad kommer att bli skattefinansiär av andra 

verksamheter, exempelvis skolan. Med detta synsätt kommer syftet med avgiftsfinansiering 
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att strida mot hur det ser ut i verkligheten. Ovan förda argument talar även för att 

dubbelbeskattning inte bör vara tillåten. 

Sammanfattningsvis är svaret på den ovan ställda problemfrågeställningen att lagstiftarens 

syfte, det objektiva syftet, med självkostnadsprincipen är att skydda kommuninvånare och 

konsumenter från monopolprissättning. Jag är inte av den åsikten att självkostnadsprincipen 

skulle skydda kommuninvånare från höga priser. Jag håller däremot med Höök och Lundin att 

självkostnadsprincipen skyddar mot dubbelbeskattning av kommuninvånare och har av den 

anledningen en plats att fylla i svensk kommunalrätt. Vid ett avgiftsuttag som överstiger 

självkostnaden kommer avgiftskollektivet att bekosta verksamheter som tillfaller 

skattekollektivet. Om detta skulle vara tillåtet försvinner syftet med att kunna ha en 

avgiftsfinansiering av de kommunala verksamheterna.  

7.3 Vilka kostnader inbegrips i självkostnadsprincipen? 

Vilka kostnader som får inkluderas i en självkostnadsberäkning verkar vara ganska bestämt i 

förarbeten, praxis och doktrin.
137

 De kostnader som får inkluderas är direkta och indirekta 

kostnader, vilka kan handla om personalkostnader, lokalkostnader, räntekostnader etc. I prop. 

1993/94:188 förtäljer regeringen att alla kostnader som från en företagsekonomisk synvinkel 

kan inkluderas i självkostnadsprincipen skall inkluderas. Många av de kostnader som skall 

inkluderas är svåra att bestämma till exakta tal, vilket gör att självkostnadsprincipen är av en 

målsättningskaraktär, enligt Bohlin. Detta gör att en liten vinst som är tillfällig kan godtas.
138

 

Av intresse för uppsatsen är att räntekostnader för satsat kapital från kommunerna får 

inkluderas i en beräkning av självkostnaden. Detta är intressant eftersom det resulterar i att 

kommuner kan ha ett avkastningskrav på sina kommunala bolag inom ramen för 

självkostnadsprincipen, således räntan på det insatta kapitalet. Från en företagsekonomisk 

synvinkel ter sig detta inte konstigt. Det vore förödande för bolag, och samhället, om ägarna 

inte får någon avkastning på sitt insatta kapital; utan avkastning hade inte bolag startats. 

Däremot används vinsten som en avkastning till ägarna i ett privat bolag. 

Genom att räntekostnader inkluderas i självkostnadsprincipen får kommunerna en stabil 

avkastning på sina investeringar; men kommuninvånarna får betala ett extra högt pris på 

produkterna och tjänsterna eftersom att kommunerna skall få sin avkastning. Om den 

kommunala verksamheten hade bedrivits i en kommunal förvaltningsform istället för i ett 
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kommunalt bolag hade priset på produkten eller tjänsten varit mindre eftersom avkastning på 

insatt kapital inte inkluderats i självkostnadsberäkningen för verksamheter i förvaltningsform. 

Det finns nämligen inget insatt kapital i förvaltningarna. 

Vad skulle konsekvensen bli om kommunala bolag inte skulle få avkastning på sitt insatta 

kapital? Främst skulle associationsformen aktiebolag bli mycket mindre åtråvärd för 

kommuner att bedriva sina verksamheter i. Som vi kunde se i kapitel 5.3.1 var den främsta 

anledning till att kommuner lägger verksamheter i kommunala bolag och har kommunala 

koncerner att de kunde vinstutjämna mellan bolagen och skatteoptimera. Utan avkastning på 

sitt insatta kapital skulle detta bli näst intill meningslöst, om vi bortser från 

speciallagstiftningar. I kapitel 6.3.3 presenterades Örebro kommun som ett belysande exempel 

från verkligheten. Örebros kommunkoncern används som ett sätt att kunna skatteoptimera, 

vilket framkommer av bolagspolicyn.
139

 Utöver skatteoptimering går det att utläsa från 

bolagspolicyn att alla bolagen skall ha ett avkastningskrav. Om avkastningskraven inte skulle 

vara tillåtna skulle troligtvis inte Örebro kommun bedriva kommunkoncernen som de idag 

gör. 

Ytterligare frågeställningar som uppstår när ränta på insatt kapital, avkastning, ingår i 

självkostnadsberäkningen är om denna beräkning kan anses strida mot förbudet om 

dubbelbeskattning? Utifrån Höök och Lundins argument, samt domstolen i mål 1992 ref. 52, 

torde en sådan avkastning i självkostnadsberäkningen inte vara tillåten. Enligt mig borde en 

sådan beräkning av självkostnaden inte vara tillåten utifrån argumentationen om 

dubbelbeskattning. Det går att göra en distinktion mellan avkastning på insatt kapital och 

vinst, så som KKV i sitt remissvar i SOU 2011:69 gjorde. Däremot menar jag att effekten blir 

densamma; avgiftskollektivet bekostar andra kommunala verksamheter genom högre 

prissättning på de avgiftsbelagda produkterna. Vad doktrin och praxis sedan väljer att kalla en 

sådan kostnadspost, avkastning eller vinst, spelar mindre roll för avgiftskollektivet. 

Kollektivet får ändå betala mer för produkterna eller tjänsterna, vilkas medel senare slussas in 

i de andra kommunala verksamheterna. Med denna argumentation anser jag att en inkludering 

av ränta på insatt kapital, avkastningskrav, i självkostnadsberäkningen strider mot principen 

att dubbelbeskattning är otillåten.  

Det är oklart om dubbelbeskattning enbart kan uppkomma när ett kommunalt bolag har, 

utöver avkastningskrav, ett utdelningskrav på sig. Det skulle kunna gå att argumentera för att 
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om avkastningskravet uppfylls, men att det inte sker någon utdelning till kommunen, så 

uppstår inte situationen med att avgiftskollektivet bekostar verksamheter som skatte-

kollektivet kan ta del av. Detta är fullt legitima argument och jag anser således att 

avkastningskrav på kommunala bolag tillsammans med utdelningskrav, och utdelningar, 

strider mot principen att dubbelbeskattning är otillåten. 

För att sammanfatta uppsatsens andra och tredje frågeställningar konstateras att alla kostnader 

som vid ett företagsekonomiskt synsätt kan inkluderas i en självkostnadsberäkning även skall 

ingå vid en självkostnadsberäkning för kommunala verksamheter. Även ränta för insatt 

kapital skall ingå i självkostnadsberäkningen. Detta medför att det idag är tillåtet för 

kommuner att ha ett avkastningskrav på sina kommunala bolag genom att inkludera ränta på 

insatt kapital i självkostnadsberäkningen. Jag anser att en sådan inkludering av ränta på insatt 

kapital tillsammans med utdelningskrav strider mot förbudet mot dubbelbeskattning. 

7.3 Har självkostnadsprincipen ett existensberättigande i dagens Sverige? 

7.3.1 Ett generellt undantag till självkostnadsprincipen 

Som framkommer av referensramen har självkostnadsprincipen varit utsatt för en del kritik, 

samtidigt som många förslag på att reformera självkostnadsprincipen har framförts.
140

 

Utredarna i SOU 1990:24 och SOU 2007:72 förespråkade att ett generellt undantag från 

självkostnadsprincipen bör införas. Jag, precis som utredningarna, anser för att kommunala 

bolag skall kunna konkurrera på lika villkor med privata aktörer måste ett generellt undantag 

införas. Så länge som kommunala bolag måste följa självkostnadsprincipen kommer de 

kommunala bolagen underprissätta sina produkter på marknaden. Ett generellt undantag från 

självkostnadsprincipen skulle dock kunna få icke önskade effekter. På vissa marknader där 

kommunala bolag idag är verksamma finns det inte alltid någon egentlig konkurrens, vilket 

skulle kunna leda till monopolprissättning. Jag har dock besvarat detta argument under första 

frågeställningen i kapitel 7.2. Även konkurrensrättsliga regler, som till exempel missbruk av 

dominerande ställning skulle kunna bli gällande om kommunala bolag använder sig av 

monopolprissättning. 
141

 

Vid en diskussion om självkostnadsprincipens vara eller icke vara går det inte att bortse ifrån 

konkurrensrättsliga regler. Vid införandet av den nya regeln om konfliktlösning vid offentlig 

säljverksamhet var syftet delvis att se till att kommuner och kommunala bolag inte strider mot 
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den kommunala kompetensen, således att kommunerna inte befattar sig med verksamheter 

som de inte skall befatta sig med.
142

 Många företag såg efter införandet av denna lagregel att 

kommunerna och de kommunala bolagen drog sig tillbaka från vissa verksamhetsområden. 
143

 

Lagen verkar ha fått önskad effekt. 

Jag finner det dock intressant att innan införandet av konfliktlösningsregeln var det privata 

näringslivet för införandet av ett generellt undantag till självkostnadsprincipen med 

hänvisning till att det skall råda konkurrensneutralitet på marknaden.
144

 Efter införandet av 

konfliktlösningsregeln, som minskade de offentliga verksamheterna på den öppna marknaden, 

var det privata näringslivet inte längre för ett införande av ett generellt undantag, med 

hänvisning till att det kan uppmuntra de offentliga aktörerna att bedriva verksamheter på den 

öppna marknaden. Självklart vill det privata näringslivet ha så lite konkurrens som möjligt 

och deras hållning till ett generellt undantag är i linje med detta. Kan vi således ta deras 

åsikter i beaktande när vi diskuterar om det skall finnas ett generellt undantag eller inte?  

Jag tycker ändå att det privata näringslivets inställning till ett generellt undantag är intressant 

och väcker en del frågeställningar. Det verkar som om det offentliga bryter mot den 

kommunala kompetensen, i hur stor omsträckning vet jag inte. Ett bevis på detta är att under 

och efter införandet av konfliktlösningsregeln har det offentliga försvunnit från en del 

marknader.
145

 Kan det finnas öppna marknader där kommunala verksamheter inte är 

undantagna självkostnadsprincipen genom speciallagstiftning och där det offentliga utifrån 

den kommunala kompetensen får bedriva verksamhet? Om det inte är på det sättet ter sig det 

privatas förhållningssätt till ett generellt undantag adekvat. Varför skall vi ha ett generellt 

undantag till självkostnadsprincipen om det inte finns marknader där det offentliga kan agera i 

konkurrens med det privata? Tvärtom vore det privatas inställning till ett generellt undantag 

till självkostnadsprincipen märkligt om det finns marknader där det offentliga kan konkurrera 

med det privata utan att strida mot den kommunala kompetensen. Varför skulle det privata 

näringslivet inte vilja ha ett generellt undantag så att det blir konkurrensneutralitet på 

marknaden? 
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Jag anser att det behövs ett generellt undantag från självkostnadsprincipen på marknader där 

både det offentliga och det privata agerar, detta för att se till att marknader inte snedvrids.
146

 

Med detta sagt anser jag också att det bör finnas någon som ingående kontrollerar de 

offentliga företagen så att dessa inte överskrider den kommunala kompetensen. Enbart med 

dessa två verktyg tillsammans kan vi skapa en konkurrensneutral marknad. I dagsläget har vi 

endast det ena verktyget, konfliktlösningsregeln. Det verktyget räcker inte för att skapa en 

konkurrensneutral marknad på marknader där det offentliga inte överskrider den kommunala 

kompetensen.  

7.3.2 Det kommunala allmänintresset 

Om självkostnadsprincipen är ett verktyg för att skapa en konkurrensneutral marknad krävs, 

som nämnt i kapitel 7.3.1, ytterligare ett verktyg för att komplettera ett generellt undantag från 

självkostnadsprincipen. Det krävs nämligen ett verktyg som hindrar det offentliga att agera på 

marknader som enbart är det privata förbehållet. Kommunerna får således bara befatta sig 

med verksamheter som har ett allmänintresse.
147

 Lagregeln om konfliktlösning vid offentlig 

säljverksamhet kom till för att kontrollera att det offentliga inte överskrider sin kompetens, 

således att de endast agerar inom verksamheter som har ett allmänintresse.
148

 Det är uppenbart 

för mig att kommunerna under en längre tid fått agera utanför sin kompetens och inom 

verksamheter som inte har ett allmänintresse. Kommuners flykt från verksamhetsområden 

innan konfliktlösningsregeln tillkomst är endast ett bevis för detta. Jag anser att det 

uppkommer ett antal frågeställningar i anknytning till allmänintresset och den första, och den 

viktigaste, frågan är: Borde kommuner vara tvingade att förhålla sig till allmänintresset? Jag 

kan vid en första anblick tycka att om kommuner vill konkurrera på den fria marknaden borde 

inget stoppa dem, förutsatt att de konkurrerar på lika villkor (med hjälp av ett generellt 

undantag från självkostnadsprincipen). Däremot återkommer vi till samma grundläggande 

ställningstagande som jag presenterade i kapitel 7.2, nämligen att en kommuninvånare inte 

själv kommer kunna sälja sina aktier i de verksamheter som kommunen företar sig. En 

kommun styrs av en politisk majoritet men har att ta hänsyn till den minoritet som majoriteten 

styr över. Att tvinga kommuninvånare att bli delägare i verksamheter som kommuninvånaren 

inte kommer ha nytta av, bortsett från eventuell vinst som verksamheten frambringar, är enligt 

min mening inte en god idé. De demokratiska spelreglerna, som presenterades i kapitel 2, ska 

även följas för att upprätthålla förtroendet i det demokratiska systemet. Demokrati innebär 
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inte en majoritets styre över en minoritet utan det finns minoritetsskyddsregler som skyddar 

en minoritet från majoritetsförtryck. Med ovan förda argument anser jag att det är bra att 

kommuners verksamheter begränsas till allmänintresset, för att allmänintresset blir en 

minoritetsskyddsregel. 

Ytterligare en frågeställning som kan diskuteras är om det verkligen bör finnas en så generell 

regel i KL om allmänintresset. En sådan regel kommer alltid att skapa rum för egentolkning, 

se exempelvis målet om likkistorna i kapitel 3.3.4. Vissa kommuner och kommunalråd 

kommer alltid att vilja vara företagsledare och kommer alltid kunna argumentera för en viss 

ståndpunkt som är fördelaktig för dem. Eftersom KKV prövar verksamheter efter det att 

kommunerna agerat på en marknad kommer alltid en viss skada att åsamkas. Jag förordar 

således att de verksamheter som kommuner får bedriva bör skrivas in i lag, precis som de görs 

redan idag med vissa verksamheter. På så vis skapas inget tolkningsutrymme för det 

offentliga med vilka verksamheter de får befatta sig med. En sådan lagstiftning blir tunggrodd 

men skapar en rättssäkerhet, både för det offentliga (i förlängningen kommuninvånarna), som 

annars riskerar att få betala vite vid överträdelser av den kommunala kompetensen, och för det 

privata som inte riskerar att få snedvriden konkurrens på den marknad som de agerar på. 

Avslutningsvis vill jag enbart påtala spörsmålet som presenterades i kapitel två om det 

kommunala idealet. Ett av de kommunala ideal som kommer till uttryck i 2 kap. 1 § KL är 

allmänintresset. Lagstiftningar speglar oftast de livsåskådningar som lagstiftaren har, vilket 

inte är konstigt eftersom det är politiken som ytterst stiftar lagar. Under en längre tid har 

utilitarismen spelat en stor roll på den svenska rättsutvecklingen,
149

 vilken även har fått 

genomslag på den svenska kommunalrätten. Därav har allmänintresset fått en central roll i 

kommunallagen. När vi diskuterar allmänhetens intressens vara eller icke vara i lagstiftning är 

det onekligen en fråga för rättspolitisk analys. För mig, som har en lite mer liberal hållning till 

livet, ter sig sådana utilitaristiska tankegångar främmande. Skall en persons fri- och rättigheter 

få sopas undan till förmån för allmänhetens intressen? Att sedan vad som är i allmänhetens 

intresse blir en subjektiv bedömning gör saken inte bättre. För mig är Dworkins idéer om 

rättigheter som trumfkort tilltalande, även fast jag går lite längre än Dworkin. Jag anser att 

allmänhetens intresse inte kan väga tyngre än mina fri- och rättigheter. 
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7.3.3 Strider självkostnadsprincipen mot EU-rätten? 

För att kunna bedöma hur en självkostnadsprincip ser ut i framtiden samt om det 

fortsättningsvis kommer finnas en självkostnadsprincip måste vi granska hur självkostnads-

principen står sig gentemot EU-rätten. Jag har i kapitel 6.2 kort sammanfattat hur EU-rätten 

reglerar konkurrensrättsliga frågor. Vid en snabb överblick skulle det kunna antas att 

självkostnadsprincipen strider mot art. 106 FEUF, eftersom det offentliga ger kommunala 

bolag direktiv om att deras verksamheter skall följa självkostnadsprincipen. Således att de 

kommunala bolagen inte skall ha en marknadsmässig prissättning. Detta snedvrider 

konkurrensen på marknaden eftersom de kommunala bolagen aktivt måste sätta priser som 

ligger under marknadens. Undantag från huvudregeln i art. 106 FEUF är om en åtgärd är av 

allmänt ekonomiskt intresse. Min bedömning är att det inte kan vara av allmänt ekonomiskt 

intresse att alla kommunala bolag skall prissätta utefter självkostnaden, och inte högre, 

oberoende av i vilken näring bolaget verkar i. Hur kan det vara ett ekonomiskt intresse att 

snedvrida marknaden på alla de marknader som det offentliga agerar på? Således gäller inte 

undantaget självkostnadsprincipen. Däremot kan inte art. 106 FEUF läsas allen, utan måste 

läsas tillsammans med en annan utav de konkurrensrättsliga reglerna.
150

 Detta betyder för att 

självkostnadsprincipen skall anses snedvrida konkurrensen måste någon annan av de 

konkurrensrättsliga reglerna kunna göras gällande. Varken art. 101, angående 

konkurrensbegränsande avtal, eller art. 102, om missbruk av dominerande ställning, kan göras 

gällande i anslutning till självkostnadsprincipen. Slutsatsen av detta är att själv-

kostnadsprincipen inte strider mot EU-rätten. Detta anser jag är högst bekymmersamt med 

tanke på att självkostnadsprincipen bevisligen snedvrider konkurrensen på marknader där 

både det offentliga och det privata konkurrerar. Troligtvis kommer detta hål i EU-

lagstiftningen att täppas till i framtiden. Ett av EU:s mål är trots allt att skapa en 

konkurrensneutral marknad och självkostnadsprincipen står i strid med denna.
151

  

Avslutningsvis tror jag att undantaget i art. 106 skulle kunna göras gällande i de fall 

kommunerna har monopol inom vissa verksamheter som skall prissätta utifrån 

självkostnadsprincipen, bland annat avfallshantering. Avfallshantering omfattas troligtvis av 

undantaget i art. 106 FEUF på grund av att det är av allmänt ekonomiskt intresse och således 

skulle självkostnadsprincipen vara godtagbar inom dessa områden. Å andra sidan är syftet 

bakom att ha en självkostnadsprincip att skydda medborgarna från monopolprissättningar. Det 

finns andra sätt att skydda medborgarna från monopolprissättning; genom att inte skapa 
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monopol genom lag. EU har redan sagt att statliga monopol bör bekämpas och kan enbart 

tillåtas i undantagsfall. Jag anser att så länge EU godtar olika monopol så torde 

självkostnadsprincipen få gälla på dessa monopolverksamheter. Avslutningsvis konstateras att 

EU:s inre marknad är av liberal karaktär och självkostnadsprincipen är en planekonomisk 

lösning. Således tror jag att självkostnadsprincipen i framtiden kommer att vara ett minne 

blott. 

7.3.4 Sammanfattning av den fjärde frågeställningen 

För att sammanfatta besvarandet av min fjärde problemformulering förordar jag att ett 

generellt undantag från självkostnadsprincipen bör införas för kommunala verksamheter som 

agerar på den öppna marknaden och som inte överträder sin kompetens. Jag anser även att 

verktyget, KKV, som ser till att kommuner inte överträder sin kompetens bör förstärkas. 

Avslutningsvis anser jag att självkostnadsprincipen bryter mot EU:s anda om en 

konkurrensneutral marknad. Ett generellt undantag från självkostnadsprincipen skulle göra 

den svenska kommunalrättsliga reglering med förenlig med EU-rätten. För kommunala 

verksamheter som åtnjuter monopolställning genom lag, och som fått godkännande av EU att 

fortsättningsvis ha monopol, bör lyda under självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen 

har fortfarande ett syfte i svensk kommunalrättslig reglering, men borde förändras utefter hur 

verkligheten ser ut idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

8 Avslutande sammanfattning 
Den första frågeställningen var att undersöka vad självkostnadsprincipens syfte är. 

Lagstiftarens syfte med att införa självkostnadsprincipen i lagtext var för att skydda 

konsumenterna från monopolprissättning på kommunens produkter och tjänster. Jag anser 

däremot att självkostnadsprincipen på en fri och öppen marknad inte kommer skydda 

konsumenter från monopolprissättning utan enbart kommer snedvrida konkurrensen. På en 

marknad med fungerande konkurrens kommer monopolprissättning aldrig finnas. 

Jag är däremot av den meningen att självkostnadsprincipen finns till för att skydda 

kommuninvånare från dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning uppstår när en kommuninvånare 

betalar kommunalskatt till kommunen för att sedan via avgifter, som inte följer 

självkostnadsprincipen, bekosta andra kommunala verksamheter. Denna situation uppstår när 

det uppkommer en vinst, som en följd av kontinuerlig överträdelse av självkostnadsprincipen, 

i ett kommunalt bolag som sedan via utdelningar slussa in i kommunen. 

Den andra frågeställningen avsåg att undersöka vilka kostnader som inbegrips i 

självkostnadsberäkningen. I min analys kommer jag fram till att alla kostnader som från ett 

företagsekonomiskt perspektiv kan inkluderas i självkostnadsberäkningen skall inkluderas. 

Detta betyder att alla direkta och indirekta kostnader, såsom personalkostnader, 

materialkostnader och lokalkostnader, skall inkluderas i beräkningen. Även ränta på insatt 

kapital får räknas med i självkostnadsberäkningen. Denna undersökning under andra 

frågeställningen leder oss till svaret på den tredje frågeställningen, att kommuners 

avkastningskrav på sina kommunala bolag är tillåtna. Detta kommer sig av att avkastning, 

räntan på det insatta kapitalet, räknas som en kostnadspost. Jag finner i min analys att ränta på 

det insatta kapitalet inte bör inkluderas i självkostnadsberäkningen, och samtidigt som 

kommunerna har utdelningskrav på sina kommunala bolag, eftersom det strider mot principen 

om dubbelbeskattning. 

I min fjärde problemfrågeställning i analysen diskuterar jag om självkostnadsprincipen 

fortsättningsvis kommer att finnas i den svenska kommunalrätten. I min analys kommer jag 

fram till att det bör införas ett generellt undantag till självkostnadsprincipen för att skapa 

konkurrensneutralitet på marknader där det offentliga konkurrerar med de privata aktörerna. 

Ett generellt undantag till självkostnadsprinciper kräver en stark kontroll av att kommunerna, 

och de kommunala bolagen, håller sig inom sin kompetens. Jag kommer även fram till att 
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kommuners kompetens bör skrivas in i lagtext utan möjlighet till godtyckliga bedömningar 

för att skapa rättssäkerhet, både för kommunmedborgare och för det privata näringslivet. 

Avslutningsvis diskuterar jag hur självkostnadsprincipen förhåller sig till EU-rätten. Jag 

kommer fram till i min analys att självkostnadsprincipen inte bryter mot någon EU-reglering 

men bryter mot EU:s anda om en marknad som kännetecknas av konkurrensneutralitet. 

Troligtvis kommer EU att ”täppa till” denna gråzon. Självkostnadsprincipen skulle kunna 

gälla på marknader där kommuner har monopol, under förutsättning att dessa monopol inte 

strider mot någon EU-reglering. Ett generellt undantag från självkostnadsprincipen på 

konkurrensutsatta marknader skulle leda till att självkostnadsprincipen inte strider mot EU:s 

målsättning om en konkurrensneutral inre marknad. 
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