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Sammanfattning 
 
Sverige är indelat i kommuner och landsting där varje kommun får befatta sig med 
angelägenheter som tillkommer inom dess område, medlemmar eller om angelägenheten har 
en anknytning till kommunen. Jämfört med tidigare KomL är kommunernas kompetens på 
näringslivsområdet numera lagstadgad i KomL 2 kap. 8 §. Utrymmet för kommunala åtgärder 
på näringslivsområdet är smalt. Kommuner får vidta åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet men får generellt inte ge stöd åt enskilda näringsidkare, utan får endast ske i 
undantagsfall som uttrycks som synnerliga skäl i KomL 2 kap. 8 §.   
 
Uppsatsens syfte är att klargöra vad synnerliga skäl innebär och även visa om bedömningen 
av synnerliga skäl har förändrats med tiden. Vid besvarandet av syftet berörs även EU-rättens 
bestämmelser om statsstöd då dessa regleringar fastställer om stöd från kommuner är förenligt 
med EU-rätten och den inre marknaden. Frågorna som berörs då är hur stöd till enskilda 
näringsidkare kan utgöra statsstöd, vilka undantag som finns, och försöka klarlägga om EU-
rättens reglering om statsstöd är hårdare åtstramad än KomL. Frågeställningen besvaras 
genom den rättsdogmatiska metoden.  
 
Uppsatsen har genom granskning av praxis visat att en befarad eller omfattande arbetslöshet 
och avtagande befolkningsmängd i en kommun är omständigheter som med störst sannolikhet 
kan utgöra synnerliga skäl. Jämfört med kommunernas tidigare kompetens på 
näringslivsområde, har kommunernas möjligheter till att ge ut stöd till enskilda näringsidkare 
åtstramats. Denna ytterligare restriktion av undantaget framgår framförallt av praxis gällande 
stöd till konkursdrabbade företag. EU-rättens reglering om statsstöd kan inte anses vara 
restriktivare än möjligheterna att ge ut stöd enligt KomL. Slutsatsen grundar sig på att 
statsstödsbestämmelserna inte har en restriktivare syn på undantag än KomL. EU-
regleringarna är mer generösa när det handlar om undantag från statsstöd. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Kommuner och landsting har sedan 1970-talet engagerat sig inom näringslivet på ett sätt som 
ibland har gått över deras befogenhet. 1  Det har förmodligen sin orsak i och med att 
kommunalskatten är den största inkomstkällan för kommuner, och att det då är en stor 
angelägenhet för kommuner att bibehålla samt främja näringslivet inom kommunen.2 Dessa 
engagemang har säkerligen även inspirerats av statens inflytande på näringslivet som en 
självständig aktör. Engagemangen från kommuner och landsting har dock resulterat i ett antal 
utredningsarbeten som igenom överväganden kan antas utgjorde grunden till hur landstingets 
och kommunernas befogenheter i förhållande till näringslivet bör vara utformade.3  
 
Generellt sett förekommer kommunalt stöd till näringsidkare i kommuner som har en svagare 
ekonomi, mindre attraktiva för näringslivet och avtagande befolkning. Det har framhållits av 
offentliga utredningar att kommunalt stöd till enskilda företag inte är effektiva när det gäller 
att vända negativ utveckling i kommunen. Det har heller inte ansetts vara en jämn utveckling 
av välfärden om det lämnas ut stöd till enskilda näringsidkare som agerar utifrån sina egna 
intressen. Samtidigt har det inte förelegat någon anledning att minska kommuner och 
landstings befogenheter på näringslivsområdet eftersom åtgärder från kommuner och 
landsting som allmänt främjar näringslivet har en betydande effekt på företagens utveckling.4  
 
Befogenhet att allmänt främja näringslivet och ge ut individuellt stöd till näringsidkare anges i 
KomL 2 kap. 8 §. I förarbetena till bestämmelsen ansågs det att åtgärder från kommuner och 
landsting på näringslivsområdet bör vara riktat till allmänt främjande av näringslivet. Stöd till 
enskilda näringsidkare får enbart förekomma i undantagsfall. Dessa undantag uttrycks i 
KomL 2 kap. 8 § andra stycket som synnerliga skäl. Det är i rättspraxis oklart vad synnerliga 
skäl innebär i det enskilda fallet.5 Frågan är då vad undantagsbestämmelsen i KomL 2 kap. 8 
§ andra stycket synnerliga skäl innebär?  Vad krävs för att ett kommunalt stöd till en enskild 
näringsidkare ska utgöra synnerliga skäl? Har bedömningen och tillämpningen av denna 
undantagsbestämmelse ändrats i och med att en ny KomL trädde i kraft 1991? Genom dessa 
frågor ska jag försöka klarlägga vad som krävs för att undantagsbestämmelsen synnerliga skäl 
skall anses uppfylld.  

1.2 Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att klarlägga vad synnerliga skäl innebär enligt KomL 2 kap. 8 § 
2st. och även undersöka om bedömningen av synnerliga skäl har förändrats med tiden. 
Uppsatsen kommer även visa hur stöd till enskilda näringsidkare kan utgöra statsstöd enligt 
EU-rätten och vilka stöd som utgör undantag från dessa statsstödsbestämmelser samt 
undersöka om EU-rättens reglering om statsstöd är hårdare åtstramad än KomL.   

1.3 Metod och material  
I uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden används. Metoden har använts för att klarlägga 
vad gällande rätt är på det relevanta området. För att kunna avgöra vad som är gällande rätt på 
området måste rättskällor undersökas. I uppsatsen behandlas både primära rättskällor och 
sekundära rättskällor. De primära rättskällorna är lagstiftning, förarbeten och praxis. De 
																																																								
1 Lindquist & Losman s 30. 
2 Lindquist 2005 s 105. 2 Lindquist 2005 s 105. 
3 Lindquist & Losman s 30. 
4 SOU 1990:24 s 68. 
5 Dahlman s 174. 
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sekundära rättskällorna är juridisk litteratur såsom doktrin och offentliga utredningar. 
 
En del av rättsfallen i uppsatsen är ett par år gamla. Rättsfallen är dock inte irrelevanta 
eftersom senare rättsfall, aktuell doktrin och offentliga utredningar hänvisar till dessa rättsfall 
vilket torde innebära att de fortfarande har betydelse för att avgöra vad som är gällande rätt.  

1.4 Avgränsning  
Uppsatsen är fokuserad på vad synnerliga skäl enligt KomL 2 kap. 8 § innebär och om detta 
undantag har förändrats med tiden. Fokus ligger även på att visa hur stöd till enskilda 
näringsidkare kan utgöra statsstöd enligt EU-rätten och vilka stöd som utgör undantag från 
dessa statsstödsbestämmelser. Eftersom uppsatsen är fokuserad på vad som utgör synnerliga 
skäl vid kommunalt stöd till enskilda näringsidkare, undersöks det inte närmare på vad 
allmänt främjande av näringslivet innebär enligt KomL 2 kap. 8 §. Det beskrivs inte heller 
hur EU-regleringen har tillämpats i andra medlemsländer utan är enbart fokuserad på hur 
regleringen har tillämpats i Sverige.  
 
Anledningen till att EU-rättens bestämmelser om statsstöd inkluderats i uppsatsen är för att 
stöd till enskilda näringsidkare kan i vissa fall utgöra statsstöd vilket generellt sett är 
förbjudet. EU-rätten står över nationell rätt vilket innebär att svenska myndigheter, som 
inkluderar kommuner och landsting, måste ta hänsyn till dessa statsstödsbestämmelser.  
 
I uppsatsens första avsnitt nämner jag både kommun och landsting eftersom båda omfattas av 
KomL. Senare i uppsatsen nämner jag endast kommun då fokus enbart ligger på de 
kommunala åtgärderna.  

1.5 Disposition  
Uppsatsens upplägg är i huvudsak att först visa vad lagtext, förarbeten och doktrin säger om 
vad gällande rätt är. Sedan visar uppsatsen hur regelverket har applicerats i olika fall och 
därefter följer en slutsats.   
 
Uppsatsen börjar med en bakgrund av vad en kommun är och vilka kommunalrättsliga 
principer som finns. Avsnittet syftar till att ge en förståelse om kommunernas rättsliga 
ställning och vilka principer kommuner måste följa vid agerande inom dess kompetens. 
Följande avsnitt beskriver kommunernas allmänna kompetens och den näringsverksamhet 
kommuner får engagera sig i. Avsnittet beskriver även vad allmänt främjande av näringsliv 
och individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare innebär. Avsnittet syftar till att förstå 
skillnaden mellan de kommunala åtgärderna som får göras på näringslivsområdet.  
 
Avsnitt 4 behandlar den rättspraxis som handlar om kommunalt stöd till enskilda 
näringsidkare. I detta praxisavsnitt beskrivs flera rättsfall som visar hur domstolar har bedömt 
huruvida kommunala åtgärder har ansetts vara kompetensenliga och därmed uppfyllt 
synnerliga skäl. I avsnitt 5 följer en redogörelse av EU-rättens bestämmelser om statsstöd. 
Här visas vilka stöd som anses vara statsstöd samt vilka undantag som finns från statsstöd. I 
efterföljande avsnitt följer rättsfall som visar huruvida kommunala åtgärder har ansetts strida 
mot EU-rättens bestämmelser om statsstöd.  
 
Det lämnas synpunkter i hela uppsatsen och det finns även en analysdel i slutet av uppsatsen. 
I slutsatsen sammanfattar vad jag, utifrån det som har anförts i uppsatsen, har kommit fram 
till. 
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2. Kommunalrättslig bakgrund  
2.1 Inledning 
Det är allmänt känt att Sverige är indelat i kommuner och landsting vilket är utöver RF, även 
reglerat i KomL. RF 1 kap. 7 § säger att det finns kommuner på både regional och lokal nivå. 
Kommun på regional nivå kallas landsting medan kommun är på lokal nivå. Ett landsting 
omfattar ett län där flera kommuner ingår.6 I RF 8 kap. 5 § anges det att ändringar i rikets 
indelning och grunderna för kommunernas verksamhetsformer och organisation bestäms i lag. 
Kommunernas befogenheter och åligganden ska enligt samma bestämmelse också regleras i 
lag.  KomL belyser också landets indelning via 1 kap. 1 § som säger att 

 
”Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins 
och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i 
denna lag eller i särskilda föreskrifter.”  

 
Med ”kommun” och ”landsting” syftas att de är juridiska personer samtidigt som ett 
geografiskt område. En kommun har rättskapacitet och rättshandlingsförmåga samtidigt som 
den är lokalt begränsad.7 En kommun betecknas som en offentligrättslig juridisk person vilket 
tar sig i uttryck då det inte är frågan om någon frivillig sammanslutning mellan personer. 
Istället är det som tidigare stadgat i lag att kommuner skall finnas och tillkommer efter beslut 
av regeringen.8 Till skillnad från den statliga förvaltningen är den kommunala förvaltningen 
politikerstyrd.9  
 
En kommun kan ingå avtal, ha skulder, köpa och sälja fastigheter och kan vara kärande 
svarande inför domstol.10 På så sätt utrycker sig principen om kommunalt självstyre som 
innebär att en kommun generellt sätt är fri från statlig inblandning. Sedan har kommuner 
självklart medlemmar och även rättsliga maktbefogenheter gentemot dessa. Att vara 
kommunmedlem tar sig i uttryck när en person är antingen folkbokförd, äger fast egendom 
eller är taxerad till kommunalskatt i en viss kommun. Det innebär att en person kan vara 
medlem i flera kommuner samtidigt.11 

2.2 Kommunalrättsliga principer  
I kommunens handlingsfrihet finns det vissa kompetensbegränsningar. När kommunen agerar 
inom sin kompetens måste kommunen följa vissa principer som beskrivs nedan.12    

2.2.1 Självkostnadsprincipen 
Självkostnadsprincipen är en huvudregel som gäller för kommunens verksamheter. Principen 
innebär att kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad verksamheten kostar. Det vill säga 
att intäkterna från avgifterna får inte tillföra kommunen vinst. Principen finns i KomL 8 kap. 
3c § som säger att ”kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 
kostnaderna för det tjänster eller nyttigheter som kommun eller landstinget tillhandahåller.” 
Syftet med principen är att kommuner inte ska kunna utnyttja den monopolsituation som ofta 
föreligger vid kommunal verksamhet som är avgiftsfinansierad. Sådan verksamhet kan vara 

																																																								
6 KomL 1 kap. 2 § och Bohlin s 24.  
7 Dahlman s 46. 
8 Bohlin s 19-20. 
9 Dahlman s 46.  
10 Bohlin s 19. 
11 KomL 1 kap. 4 §, Dahlman s 46, se även Bohlin s 20. 
12 Bohlin s 92. 
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avgifter för sotning, skyddskontroll, tillstånd enligt miljöbalken.13  

2.2.2 Likställighetsprincipen 
Principen hittas i KomL 2 kap. 2 § som säger att ”kommuner och landsting ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Det innebär att 
kommunmedlemmarna oavsett rättigheter eller skyldigheter är jämbördiga gentemot 
kommunen. Bestämmelsen utgör inget absolut förbud mot olika behandling utan ger utrymme 
för kommuner att förse tjänster eller anläggningar som bara en del av kommunmedlemmar 
kan nyttja.14 

2.2.3 Förbud mot retroaktiva beslut 
KomL 2 kap. 3 § anger att ”kommuner och landsting får inte fatta beslut med 
tillbakaverkande kraft som är nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för 
det.” Detta förbud har framför allt varit aktuellt i beslut om taxa. Bestämmelsen anger också 
att förbuden kan åsidosättas om det finns synnerliga skäl men dessa har enligt praxis mer 
ansetts som ”särskilda skäl”. Undantag från förbudet ska göras med stor försiktighet enligt 
förarbetena.15  

2.2.4 Lokaliseringsprincipen 
Utöver de nämnda principerna ovan måste även kommunen följa lokaliseringsprincipen. 
Principen hittas i KomL 2 kap. 1 § och innebär att en kommun får befatta sig med 
angelägenheter som tillkommer på deras område eller medlemmar eller om angelägenheten 
har en anknytning till kommunen. Lokaliseringsprincipen belyser också den territoriella 
indelning som landet har. Det är dock inte nödvändigt att verksamheten som kommunen vill 
stödja eller bedriva är lokaliserat inom kommunens gränser. Huvudsaken är att intresset är 
knutet till kommunen. Det kan till exempel handla om engagemang i vägtrafik och 
flygtrafik.16  

2.3 Allmänintresset 
För att en kommun ska få ha hand om en angelägenhet måste det ligga i allmänintresset. 
Allmänintresset kännetecknas genom angelägenheter som kan anses vara gemensamma för 
kommunmedlemmarna eller i alla fall ett stort antal av dem. Dock krävs det inte ett betydande 
antal för att kommunen ska befatta sig med angelägenheten. Allmänintresset ska bedömas 
utifrån lämplighet, ändamålsenlighet, skälighet osv. när kommunen eller landstinget ska 
befatta sig med en angelägenhet.17 

2.4 Laglighetsprövning 
Ett kommunalt beslut som till exempel innebär stöd till enskild näringsidkare överklagas 
genom laglighetsprövning. Inom förvaltningsrätten finns det två typer av överklaganden, 
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Det är den senare typen som är relevant för 
överklagande av kommunala åtgärder inom näringslivet via KomL 2 kap. 8 §. Skillnaden 
mellan de två överklagandetyperna är att förvaltningsbesvär generellt förekommer när det i 
annan lag eller föreskrifter utöver KomL, regleras hur ett överklagande skall ske. Den lagen 
eller föreskriften ska då ha företräde framför KomL. Ett exempel på ett sådant överklagande 
är när ett överklagande sker enligt plan och byggnadslagen (2010:900).18 Bestämmelserna 

																																																								
13 Dahlman s 494, se även Bohlin s 114. 
14 Dahlman s 70, Bohlin s 123. 
15 Bohlin s 131-133, Dahlman s 77, se även prop. 1990/91:117 s 150. 
16 Bohlin s 93, RÅ 1974 A 2082, RÅ 1938 ref. 19. 
17 Prop. 1990/91:117 s 148, se även Lindquist & Losman s 20.  
18 Bohlin s 261-263.  
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kring laglighetsprövning hittas i KomL 10 kap. KomL 10 kap. 1 § säger att varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av ett kommunalt beslut prövad hos en 
förvaltningsdomstol. Domstolen prövar endast lagligheten av beslutet och inte om beslutet är 
lämpligt eftersom demokratin kan eftersättas i kommunen.19 Varje kommunmedlem har 
klagorätt oavsett om beslutet angår den klagande. Den här typen av överklagande, att varje 
kommunmedlem kan överklaga ett kommunalt beslut, ska framförallt ses som en 
medborgarkontroll över den kommunala förvaltningen. Ett överklagande skall ske inom tre 
veckor från det att beslut har publicerats på kommunens anslagstavla.20 

3. Näringsverksamhet 
3.1 Den allmänna kompetensen 
Den kommunala kompetensen syftar på kommunernas möjlighet att engagera eller befatta sig 
med vissa angelägenheter. En kommun har en allmän kompetens som är reglerat i KomL 2 
kap. och en special reglerad kompetens vilket är kommunal verksamhet som utgår ifrån olika 
specialbestämmelser. Sådan specialbestämmelser är bland annat Socialtjänstlagen, 
Miljöbalken, Skollagen osv. Uppgifter som regleras i de nyss nämnda lagarna är ofta 
obligatoriska uppgifter för kommuner som de är skyldiga utföra.21 
 
KomL 2 kap. 7 § reglerar sådan näringsverksamhet där kommuner får engagera sig i. 
 

”Kommuner och Landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan 
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.” 

 
Paragrafen syftar på den verksamhet som kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet. 
Sådan verksamhet kan vara energiförsörjning, uppbyggnad av idrottsarenor och renhållning. 
Här står allmänintresset i fokus vid bedömning av vad som är tillåtet då ett engagemang från 
kommuner ska förse allmännyttiga tjänster eller anläggningar åt dess medlemmar. Det är 
alltså syftet med en kommunal näringsverksamhet, att ombesörja kommunmedlemmarna. 
Förutom att allmänintresset står i fokus vid bedömning av ett eventuellt engagemang via 2 
kap. 7 § KomL, ska detta engagemang drivas utan vinstsyfte. Verksamheten ska drivas genom 
självkostnadsprincipen men inget absolut vinstförbud finns.22 Det finns dock inget förbud mot 
att kommuner startar interna bolag med ett huvudsakligt syfte att ombesörja kommunen och 
landstinget.23 Exempel på kommunalt bolag är Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebro 
Bostäder AB och Skellefteå Kraft AB.24 Det egentliga näringslivet, som till exempel innebär 
detaljhandel, tillverkningsindustri och bankverksamhet, får inte kommuner och landsting 
bedriva verksamhet inom såvida det inte föreligger speciella förhållanden.25  

																																																								
19 Löfving & Setterlind s 134. 
20 KomL 10 kap. 6 §, se även Bohlin s 261-262 och 274.	
21 Bohlin s 87-88.  
22 Lindquist & Losman s 32, Dahlman s 170-171, se även RÅ 1970 C 85. 
23 Prop. 1990/91:117, Dahlman s 170.  
24 Kommunala bolag, kommunalförbund, stiftelser, Örebro kommun 4/6 2016 (29/3 2017) 
https://www.orebro.se/kommun--politik/forvaltning--organisation/kommunala-bolag-kommunalforbund-
stiftelser.html), Styrelse och koncernledning, Skellefteå Kraft 2015 (29/3) https://www.skekraft.se/om-
oss/foretaget/styrelse-och-koncernledning/ . 
25 Dahlman s 170. 
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3.2 Allmänt främjande av näringslivet 
Kommunernas möjligheter att allmänt främja näringslivet anges i KomL 2 kap. 8 §.   

 
”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt stöd till enskilda 
näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.”  

 
Med näringslivet menas då det egentliga näringslivet. Ett sådant främjande innebär framförallt 
markupplåtelser till företag men även service som avlopp, vatten, el. Vid upplåtelse av mark, 
får det finnas en generell lågprislinje men individuellt inriktade prisförmåner får inte 
förekomma. Priset på marken får inte understiga marknadsvärdet väsentligt.26 Att förse 
näringslivet med lokaler kan inte anses vara en generell uppgift för kommuner. Befogenhet 
finns dock att tillgodose den mindre industrins behov av lokaler, vilket kan genomföras om 
verksamheten fokuserar på företagarkollektivet i allmänhet.27 Andra tillåtna främjanden av 
kommuner kan vara engagemang i mässor och utställningar. Det har även ansetts vara allmänt 
främjande för kommuner att sponsra lokala idrottsevenemang som har internationell 
uppmärksamhet.28 Ett mera känt exempel på sponsring av idrottsevenemang är RÅ 1993 ref. 
35. Rättsfallet handlar om kommunal sponsring till en internationell golftävling som 
anordnades i kommunen. Syftet med denna sponsring var att sprida information om 
kommunen och att främja näringslivet inom kommunen och RegR ansåg därför att 
sponsringen föll inom den kommunala kompetensen. Ett annat rättsfall där kommunala 
åtgärder för att allmänt främja näringslivet ansågs vara kompetensenligt var i RÅ 1972 C 158. 
Rättsfallet gällde aktieköp av kommunen i ett bolag som bedriver företagsplanering vilket 
innebär att till exempel ge råd och anvisningar till företag för att allmänt främja en god 
utveckling av industri och hantverk inom kommunen.29 

3.2.1 Befogenhetslagen 
Det har etablerats förtydligande i gränsdragningar mellan den kommunala kompetensen och 
det egentliga näringslivet i och med KbefL. Huvudregeln är att kommunala åtgärder på 
egentliga näringslivsområdet inte är tillåtna. Exempel på sådana otillåtna åtgärder kan vara 
kreditstöd genom lån, aktieteckning och betalningsmottagande utan motprestation.30 Det kan 
också vara överlåtelse av mark till väsentligt lågt pris. Det finns dock undantag från 
huvudregeln om det finns särskild grund för det. För individuellt stöd till enskilda 
näringsidkare krävs det att synnerliga skäl föreligger som behandlas nedan.31  

3.3 Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare 
Stöd till enskilda näringsidkare regleras i KomL 2 kap. 8 § andra stycket som säger att stöd 
generellt sett inte får ges till enskilda näringsidkare. Näringsidkare definieras enligt 
konsumentköplagen som ”en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har 
samband med den egna näringsverksamheten”.32 Men som tidigare nämnts får stöd ges ut om 
det ligger i allmänintresset, men det kan i vissa fall krävas mer än bara allmänintresset för att 
ge stöd åt enskilda näringsidkare. I och med stöd åt enskilda näringsidkare, blandas också 
rikstäckande intressen med i bilden då lokaliseringen av näringslivet är främst en statlig 

																																																								
26 Lindquist & Losman s 34, Dahlman s 172-173, prop. 1990/91:117 s 152, se även Lindquist 2005 s 270. 
27 Dahlman sida 172. 
28 Lindquist & Losman sida 34, prop. 1990/91:117, se även Dahlman sida 172-173. 
29 Lindquist 2011 s 374. 
30 Lindquist 2005 s 261, se även RÅ 1961 I 49, RÅ 1970 C 240, RÅ 1952 I 272. 
31 Lindquist 2005 s 261. 
32 Konsumentköplag (1990:932) 1 kap. 6 st. 
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angelägenhet.33 Stöd som är individuellt riktat får endast ges ut i undantagsfall och uttrycks i 
paragrafen som synnerliga skäl. Enligt förarbetena kan sådant tillåtet stöd vara ”om en viss 
verksamhet trots att den normalt faller utanför det kommunala kompetensen, har en 
anknytning till redan befintlig och erkänd kommunal verksamhet kan det te sig opraktiskt 
eller verklighetsfrämmande att inte tillåta verksamheten.”34 Exempel på sådan verksamhet 
kan vara stuveriverksamhet i hamnar som ägs av kommunen och försäljning av 
plantskoleväxter från stadsträdgårdar.35 Stöd till enskilda näringsidkare har haft stor betydelse 
i glesbygden. Det kan anses kompetensenligt att stödja till exempel livsmedelsbutiker och 
bensinstationer för att kunna garantera en acceptabel servicenivå till hushållen. En orsak till 
att kommunalt stöd till enskilda näringsidkare kan ges ut i glesbygden är när avstånd till 
bensinstationer och livsmedelsbutiker har blivit allt längre. Samma kompetensgrund kan 
också användas för att säkra tillgången av hotell i kommunen och att motverka en större 
arbetslöshet som kommer att visas senare i uppsatsen.36   
 
Införandet av rekvisitet synnerliga skäl innebär att lagstiftaren har haft en avsikt att ge en 
restriktiv syn på området. Det är den strängaste restriktion som kan göras utan att det ska 
innebära förbud.37 Vad som utgör synnerliga skäl kommer att förändras i takt med att 
samhället utvecklas då rättstillämpningen måste anpassas till samhällsutvecklingen.38  
 
Följande avsnitt ger exempel på vad som kan utgöra synnerliga skäl enligt praxis och därmed 
falla inom den kommunala kompetensen. Samma avsnitt kommer även försöka visa hur 
undantaget synnerliga skäl har ändrats i och med samhällsutvecklingen. Det ska klargöras att 
den tidigare KomL inte innefattade vilka befogenheter kommuner hade på näringslivs-
området. Det innebär att undantaget synnerliga skäl inte uttryckligen fanns.39 Praxis har då 
tidigare endast uttryckt att ett kommunalt stöd föll inom den kommunala kompetensen, men 
inte att stödet utgjorde synnerliga skäl.   

4. Rättspraxis  
4.1 Service i glesbygd 

4.1.1 Livsmedel och bensinförsörjning 
Kanske de mest kända situationerna där det har ansetts vara kompetensenligt att ge ut stöd åt 
enskilda näringsidkare har varit i glesbygden. Rättsfallet RÅ 1970 C 260 handlade om att en 
kommun skulle gå i borgen för en livsmedelshandlare för att förse denne med en lokal i ett 
mindre samhälle där livsmedelverksamheten hade upphört. Lokalbefolkningen i det mindre 
samhället hade blivit hänvisad till livsmedelsbutiker i andra samhällen och livsmedelsbussar. 
RegR fann att omständigheterna var sådana att det fick anses falla inom den kommunala 
kompetensen att vidta åtgärder för att stödja försörjningen av livsmedel på orten.40 Det 
kommunala beslutet upphävdes dock eftersom den rådande situationen ändå kunde anses vara 
försvarbar ur en ekonomisk synpunkt i allmän landsbygd.41 Det kan anses anmärkningsvärt att 
																																																								
33 Dahlman s 173. 
34 Prop. 1990/91:117 s 152. 
35 Prop. 1990/91:117 s 152. 
36 Prop. 1990/91:117 s 153. 
37 Lindquist 2005 s 285. 
38 Prop. 1990/91.117 s 153, SOU 2007:72 s 216, Lindquist s 285.  
39 Kommunallag (1977:179). 
40 Regeringsrätten heter från 2011 Högsta Förvaltningsdomstolen.   
41 Lindquist 2005 s 283. 
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litteratur och andra rättsfall hänvisar till det ovan nämnda rättsfall trots att domstolen 
upphävde det kommunala beslutet. Visserligen ansåg domstolen att åtgärder av kommunen av 
sådan karaktär föll inom den kommunala kompetensen, men dömde inte att omständigheterna 
i det aktuella fallet var sådana att beslutet skulle anses som kompetensenligt. I ett liknande 
rättsfall, RÅ 1980 Ab 210, var ett kommunalt stöd till en konsumförening kompetensenligt då 
stödet gavs ut på villkor att nedläggningen av en butik skulle fördröjas.  Det har vidare ansetts 
falla inom den kommunala kompetensen att ge ut stöd till den enda bensinstationen inom en 
ort vilket visas i rättsfallet RÅ 1979 Ab 14. Rättsfallet handlade om bidrag till den enda 
bensinstationen inom orten för att hålla igång bensinförsäljningen. Kan vara värt att nämna att 
stödet betalades ut i väntan på frågan om statligt glesbygdsstöd var klargjort.42  
 
Det är i tidiga rättsfall det har ansetts kompetensenligt att ge stöd åt näringsidkare där de 
privata initiativet är avtagande och en acceptabel service nivå ändå måste bibehållas. Jämfört 
med dagens samhälle är infrastrukturen mer utvecklad än vid tidpunkten när situationer som 
dessa blev föremål för domstolsprövning. Det kan anses att det numera är svårare att bevisa 
att ett kommunalt stöd till enskilda näringsidkare i glesbygd är nödvändigt för att bibehålla en 
acceptabel servicenivå. Näthandel är idag en stor del av näringslivet då det bland annat finns 
företag som enbart säljer produkter via internet till skillnad mot 40 år sedan. På så sätt har 
befolkningen i glesbygden fortfarande tillgång till varor via internet som det inte finns 
tillgång till i de lokala butikerna. Därför kan det vara svårt för kommuner idag att bevisa att 
stöd till enskilda näringsidkare är kompetensenligt och därmed utgör synnerliga skäl då det 
finns fler alternativ till varuförsörjning såsom livsmedel. På så sätt kanske behovet av att ge ut 
stöd till livsmedelsbutiker minskar. Däremot kan det finnas större behov att ge ut stöd åt den 
enda bensinstationen inom en ort eller område då hemleverans av bränsle kanske inte 
vanligtvis genomförs till hushåll.  

4.1.2 Hotell 
Det har även ansetts tillåtet för kommuner att ge ut stöd för att försäkra tillgången på hotell i 
kommunen vid bortfall av enskilt initiativ.43 Det är mer vanligt utanför större tätorter att en 
avsevärd hotellverksamhet organiseras med stöd från kommunen. Kommunalt stöd till 
hotellverksamhet har därför tidigt ansetts vara kompetensenligt.44 Det finns tidigt rättsfall på 
området bland annat RÅ 1971 C 422 som handlade om köp av aktier i ett hotellbolag och RÅ 
1978 Ab 468 som handlade om kommunala åtgärder i ett förlustbringande hotell- och 
restaurangverksamhet. I rättsfallet RÅ 1988 not. 581 konstaterades det att stöd åt privata 
företag i syfte att uppföra konferenshotell också föll inom den kommunala kompetensen. 
Kommunalt stöd till hotellverksamhet har även på senare tid ansetts vara kompetensenligt. 
Rättsfallet RÅ 1995 ref. 98 handlade om ett beslut om en kommunal stödåtgärd för att säkra 
tillgången på hotell i kommunen. Beslutet överklagades och den klagande anförde att det stred 
mot KomL 2 kap. 8 §. RegR anförde att insatser för att säkra tillgången av hotell inom en 
kommun kan vara kompetensenliga om inget privat initiativ görs. Hotellet i fråga var det enda 
belägna hotell i kommunens centrum, men det fanns hotell och motell cirka 10 kilometer från 
centrum. Med hänsyn till näringslivet fanns det behov av hotell i kommunens centrum. 
Hotellet skulle vidare inte klara av att driva verksamheten utan kommunalt stöd. Därför 
konstaterade RegR att beslutet inte stred mot KomL 2 kap. 8 §. RegR nämner inte att 
synnerliga skäl förelåg men i och med att RegR ansåg att beslutet inte stred mot KomL 2 kap. 
8 § kanske det kan anses att säkrande av tillgången av hotell inom en kommuns centrum utgör 
synnerliga skäl. Ett annat skäl för att säkra tillgången av hotell kan också vara att näringslivet 

																																																								
42 Lindquist 2005 s 283.  
43 Prop. 1990/91:117 s 153, Dahlman s 174. 
44 SOU 1982:20 s 86. 
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ska kunna främjas. Vidare kan kommunalt stöd till hotell vara kompetensenliga men utifrån 
en annan grund såsom stöd till turistväsendet. Stöd kan i så fall ges utifrån KbefL.45  
 
Jämfört med kommunalt stöd till livsmedelsbutiker eller bensinstationer kan det anses att det 
inte vilar en lika hård bevisbörda på kommunerna vid stöd till drift eller uppbyggande av 
hotell. Att försäkra tillgången av hotell har som ovan visat, även en viss roll för att stödja 
näringslivet. När det handlar om stöd till uppförande eller drift av hotell, kan det anses att 
undantagsbestämmelsen synnerliga skäl inte har förändrats.  

4.2 Motverkande av arbetslöshet 
Som tidigare nämnts kan det enligt nuvarande KomL anses falla inom den kommunala 
kompetensen att ge ut stöd till enskilda näringsidkare för att motverka en större arbetslöshet. 
Det ansågs även tidigt att det fanns ett behov av kommunalt stöd för att förhindra arbetslöshet 
vilket framgår av utredningar och andra betänkanden.46 Vidare har det även konstaterats att en 
vikande utveckling av näringsliv och sysselsättning i en kommun självklart skulle få en 
förödande effekt på kommunens ekonomi. Det kan till exempel handla om att kommunalägda 
bostäder och industrihus förblir tomma och att annan kommunal serviceverksamhet blir 
underutnyttjad.47 

4.2.1 Tidiga rättsfall 
Genom praxis har det tidigare ansetts att ett kommunalt beslut om stöd är kompetensenligt om 
arbetslösheten är befarad eller rådande i kommunen. Denna grund har även varit snävt 
utformat. Det har också ansetts att den befarade eller rådande arbetslösheten måste vara av 
”viss icke obetydlig omfattning” för att anses som kompetensenlig. Arbetslösheten måste 
alltså vara av betydande art för att det kommunala stödet ska utgöra ett undantag från 
huvudregeln att inte ge ut stöd till enskilda näringsidkare.48 Att det enbart föreligger intresse 
att hindra en sådan arbetslöshet kan inte anses vara tillräckligt för att ge ut stöd till enskilda 
näringsidkare.49 Nedan följer ett antal tidiga rättsfall som belyser hur undantagsbestämmelsen 
har tillämpats av RegR.  
 
I RÅ Ab 23 ansågs det att en allvarlig situation förelåg i Katrineholms kommun då 500 av 32 
000 invånare var arbetslösa trots att kommunen hade vidtagit åtgärder för att motverka 
arbetslösheten. Kommunen hade tagit beslut att ge ut stöd om 50 000 kr till ett företag för att 
täcka de kundförluster företaget skulle drabbas av vid fortsatt drift. Syftet med stödet var att 
under fortsatt drift göra det möjligt för företaget att kunna omorganisera sig och därav 
motverka ytterligare högre arbetslöshet. RegR ansåg att stödet var kompetensenligt med bland 
annat hänsyn till den rådande situationen i kommunen och att stödet var ett begränsat 
garantiåtagande. Det ska tilläggas också att stödet ansågs som kompetensenligt trots att dess 
effekt var oklar. I RÅ 1974 A 877 har stöd av liknande slag som ovan nämnts ansetts vara 
kompetensenligt enbart om stödet är så pass avgörande för företaget. Vidare i rättsfallet RÅ 
1981 2:80 hade Emmaboda kommun gått i borgen för ett företag som hade gått i konkurs. En 
summa om 500 000 kr skulle bidra till omorganisering av företaget. RegR ansåg att stödet var 
kompetensenligt bland annat med hänvisning till att omorganiseringen av företaget skulle i 
icke obetydlig omfattning motverka arbetslösheten i kommunen.  
 

																																																								
45 Bohlin s 110, se även prop. 1990/91:117 s 152-153. 
46 SOU 1982:20 s 87 och SOU 1990:24 s 16. 
47 SOU 1982:20 s 91. 
48 SOU 1982:20 s 87. 
49 SOU 1982:20 s 91, RÅ 1974 A 684, RÅ 1977 Ab 38. 
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Det finns också rättsfall som belyser hur möjligheterna att ge ut kommunalt stöd är begränsat. 
I RÅ 1981 226 var det fråga om Oskarshamns kommuns beslut att teckna borgen för ett 
kommunalägt industribolag var kompetensenligt. Industribolaget hade tidigare köpt upp ett 
annat bolag, Emsfors bruk och behövde stöd i och med driften av bruket. I sin anmälan om 
banklån anfördes det av industribolaget att flera kommunala stödåtgärder kunde bli aktuella. 
Emsfors bruk hade tidigare moderniserat och omorganiserat bruket men hade ändå gått med 
stor förlust. Ovissheten kring brukets framtid belystes även av industribolagets anmälan om 
eventuella fler kommunala stödåtgärder. RegR ansåg att kommunen hade ådragit sig ett 
riskfyllt ekonomiskt ansvar som kunde kvarstå under en längre tid. Framtiden för bruket var 
också ovisst och det ansågs tveksamt om kommunens åtgärder skulle ha en långsiktig 
betydande effekt för att motverka arbetslösheten. På grund av det anförda och med beaktning 
av stödets storlek ansåg RegR att stödet inte var kompetensenligt.  
 
Med hänsyn till de visade rättsfallen ovan, är frågan om det föreligger en utveckling som 
innebär lägre krav för kommuner att ge ut stöd för att motverka en större arbetslöshet vilket 
också lyftes av en utredning angående kommunernas förhållande till näringslivet.50 För att 
visa om det föreligger en sådan utveckling måste rättsfall från senare tid granskas. 

4.2.2 Senare rättsfall 
Synnerliga skäl enligt nuvarande KomL, har utvecklats till att innebära en tung bevisbörda för 
kommuner. Lindquist och Losman menar att kommunala insatser för att motverka en större 
arbetslöshet ofta bara har en tillfällig betydande effekt.51 
 
Rättsfallet RÅ 1993 ref. 98 handlade om ett trähusföretag i Eksjö som hade gått i konkurs där 
konkursförvaltaren hade föreslagit en rekonstruktion som innebar samarbete med tre andra 
företag som skulle köpa trähusföretaget. Förslaget innebar emellertid att Eksjö kommun 
tecknade borgen för ett lån om 3 000 000 kr. Kommunen beslutade om att teckna borgen 
eftersom det förelåg en risk för en omfattande arbetslöshet i kommunen. Beslutet angående 
tecknande av borgen överklagades där klagande anförde att det inte förelåg något rimligt skäl 
för detta beslut. Kommunen anförde att det utan borgensåtagandet förelåg en risk att 
verksamheten var tvungen att lägga ner. Arbetslösheten var redan hög i kommunen bland 
annat på grund av försvarets omstrukturering, men även att det precis innan det aktuella fallet 
varit en omfattande uppsägning om 75 personer från ett annat företag. KamR anförde att det 
måste föreligga synnerliga skäl för att stöd till enskilda näringsidkare skall godkännas. Enligt 
KamR:s bedömning kan stöd till företag i syfte att motverka arbetslöshet endast ges ut i 
undantagsfall. Den aktuella branschen var för tillfället i en omfattande strukturförändring med 
hänsyn till den avtrappade byggkonjunkturen. Kommunen hade inte visat att stödåtgärden 
skulle ha en sådan betydande effekt för motverkande av arbetslösheten inom kommunen och 
därför var inte synnerliga skäl uppfyllt enligt KamR vars dom också fastställdes av RegR.  
 
Ett annat rättsfall som belyser den tunga bevisbörda som åvilar kommunen är RÅ 2000 ref. 1. 
Rättsfallet handlade om ett beslut av Hallstahammars kommun som innebar att teckna borgen 
för ett lån som det kommunalägda bolaget RUTAB tog för att investera i ett byggprojekt som 
kallades Hollyhammar. Projektet innebar närmare att fyra privata bolaget skulle bilda ett 
bolag vid namn Hollyhammar AB i syfte att utveckla ett TV- och filmcenter i ett par 
industrilokaler. RUTAB skulle hyra lokalerna av fastighetsägaren och sedan hyra ut lokalerna 
till Hollyhammar AB som skulle stå för teknikinvestering och personal. En viss del av 
bygginvesteringen förväntades även att bli betalda av EU:s strukturfond. Beslutet 
																																																								
50 SOU 1982:20 s 88. 
51 Lindquist & Losman s 35. 
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överklagades och klagande anförde att beslutet stred mot KomL 2 kap. 1 §, 2 kap. 8 §, 8 kap. 
1 § (som behandlar god ekonomisk hushållning i kommunen), och även 8 kap 2 § som 
föreskriver att medelsförvaltning skall ske med god avkastning och betryggande säkerhet.52 
Kommunen ansåg att beslutet var allmänt näringsfrämjande eftersom projektet bland annat 
skulle ha stor betydelse för utbildning och turistväsendet. Kommunen anförde vidare om 
beslutet ändå skulle anses vara stöd till enskild näringsidkare, skulle beslutet ändå vara 
kompetensenligt då synnerliga skäl förelåg på grund av ”att det fattade beslutet var ägnat att 
verksamt bidra till minskning av den ytterst svåra arbetslösheten i kommunen och förbättra 
den svåra situationen med tomma bostäder och försvagad ekonomi, dels genom de villkor om 
kommunalt engagemang som var förknippade med finansiering genom Mål 2-bidrag från 
EU.” 
 
Kommunen anförde att Mål 2-bidragen avsåg utvecklingsåtgärder på regionalnivå inom EU 
som finansierades först och främst av medlemsländerna men samtidigt med finansiellt stöd 
genom kommissionen från EU:s strukturfonder. I och med beviljat stöd från EU:s 
strukturfonder har konkurrensbestämmelserna delvis satts ur spel. Kommunalt stöd till enskild 
näringsidkare som har berättigats finansiellt stöd från EU kan därför inte anses hota eller 
snedvrida konkurrensen inom EU och den inre marknaden (beskrivs senare i uppsatsen). Till 
skillnad från RÅ 1993 ref. 98 (se ovan) var det i det aktuella rättsfallet inte fråga om stöd till 
en lokal näringsidkare som är föremål för en omfattande strukturomvandling. Kommunen har 
i det aktuella fallet gått i borgen i syfte att främja en framtidsinriktad näringslivsutveckling 
och har då stått för den kapitalrisk som krävs vid etablering av en ny bransch. Länsrätten fann 
därför med hänsyn till avtagande befolkning, tomma bostäder och avtagande skatteintäkter, 
att den insats kommunen gör innebär en möjlighet att vända denna negativa trend och bidrar 
till en positiv utveckling till sysselsättningen och ekonomin inom kommunen.53 Länsrätten 
ansåg även att borgensåtagandet stod i proportion till den allmännytta projektet förväntades 
göra. Länsrätten konstaterade således, med hänsyn till det precis anförda och med beaktning 
av att EU:s regionalpolitiska stöd kräver svenskt nationellt stöd, att synnerliga skäl var 
uppfyllt. 
 
KamR delade dock inte samma bedömning som länsrätten. KamR anförde att lånet innebar att 
RUTAB skulle hyra ut lokalerna till Hollyhammar AB och därmed endast ett bolag. Det 
framgår inte av praxis att ett sådant stöd kan göras då det inte faller inom den kommunala 
kompetensen att tillhandahålla lokaler till endast ett bolag. Kommunen har heller inte visat att 
projektet skulle ha en betydande effekt för arbetslösheten och sysselsättningen i kommunen. 
Argumentet att projektet skulle främja utbildning och turistväsendet kan inte heller anses falla 
inom den kommunala kompetensen. Därför ansåg KamR att synnerliga skäl inte förelåg. 
Rättsfallet överklagades till RegR som delade KamR:s bedömning och fastställde domen.   
 
Som tidigare nämnts belyser det aktuella fallet den stora bevisbördan som åvilar kommunen. 
Enligt mitt eget tycke är kommunen i detta fall väl medveten om den tunga bevisbördan och 
har legitima anledningar att teckna borgen för projektet. Länsrätten anser även att synnerliga 
skäl är uppfyllt för det individuella stödet. KamR var av en annan bedömning och det kanske 
grundar sig i att om beslutet skulle anses som kompetensenligt, hade den hårda åtstramning av 
synnerliga skäl förmildrats och öppnat upp fler möjligheter för kommuner att ge ut stöd åt 
enskilda näringsidkare. Med det menar jag att om det ska anses att synnerliga skäl är uppfyllt 
kanske det måste ske på otvivelaktiga grunder, alltså att det ska stå helt klart att det föreligger 
synnerliga skäl och att både första och andra domstolsinstans är av samma bedömning.  
																																																								
52 RÅ 2000 ref. 1, Lindquist 2005 s 287. 
53 Länsrätten heter från 2010 Förvaltningsrätten. 
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Det nyligen visade rättsfallet är förmodligen det rättsfall som på senare tid antyder vad 
synnerliga skäl kan innebära. Utifrån fallet kan det inte helt läsas vad som innebär synnerliga 
skäl utan det är förmodligen unikt för varje situation. Däremot har det utifrån rättsfallet 
angetts vad som eventuellt kan utgöra synnerliga skäl eftersom det i första instansen ansågs 
att synnerligas skäl förelåg. Att kunna bevisa att de eventuella kommunala åtgärder eller 
insatser kommer att bidra till en minskad arbetslöshet, ökad befolkning och ökad ekonomisk 
tillväxt är faktorer som torde utgöra synnerliga skäl.  

4.3 Stödmottagare som inte är näringsidkare 
Ett av rekvisiten i KomL 2 kap. 8 § är att det individuellt riktade stödet måste gå till en 
enskild näringsidkare. Rättsfallet nedan visar exempel på när en kommun anser att mottagaren 
av stödet inte är en enskild näringsidkare. 
 
KamR i Göteborg mål nr 4268-08 gällde ett beslut av Karlstads kommun som innebar ett 
finansiellt stöd på 100 000 kr per år under 2007-2009 till Värmlands kreditgarantiförening. 
Beslutet överklagades där klagande anförde att det stred mot KomL 2 kap. 1§ och 2 kap. 8 § 
eftersom direkt och indirekt stöd till näringsidkare är generellt förbjudet. Kommunen anförde 
att syftet med stödet var att allmänt främja näringslivet. Eftersom Värmlands kreditgaranti-
förening inte drevs med vinstsyfte, ansåg kommunen att föreningen inte skulle anses som en 
näringsidkare. Alla näringsidkare inom verksamheten var även potentiella kandidater till 
medlemskap i föreningen och därför gynnade inte stödet en enskild näringsidkare. KamR fann 
att stödet utgjorde individuellt riktat stöd även fast föreningen hade avsikt att främja 
näringslivet. Eftersom mottagaren av stödet inte väljs av kommunen utan av föreningen anser 
kammarrätten att det inte finns en annan bedömning. Inga synnerliga skäl har inte heller 
framställts för att det individuella stödet skulle anses falla inom den kommunala 
kompetensen.  

4.4 Avknoppning av verksamhet 
Det har även varit fråga om en överlåtelse eller avknoppning av verksamhet inneburit stöd till 
enskild näringsidkare.   
 
RÅ 2010 ref. 100 gällde avknoppning av en verksamhet inom hemtjänsten i Stockholms 
kommun. Vantörs hemtjänst AB skulle efter beviljat tillstånd ta över verksamheten av 
Stockholms kommun. Enligt beslutet skulle Vantörs Hemtjänst AB ta över den redan 
etablerade verksamheten med kundkrets och personal men skulle endast erlägga en betalning 
för inventarierna. Beslutet överklagades där klagande anförde bland annat att beslutet innebar 
individuellt stöd till enskild näringsidkare. RegR anförde att ett beslut om att överföra en 
verksamhet på en annan entreprenör inte får utgöra olagligt stöd till enskild näringsidkare. 
RegR konstaterade att Vantörs Hemtjänst AB skulle genom beslutet få tillträde till en redan 
etablerad verksamhet med kundkrets och personal. Ersättningen som kommunen skulle 
erhålla från Vantörs Hemtjänst AB innefattade enbart inventarierna till verksamheten. Någon 
bedömning av verksamhetens värde hade heller inte genomförts av kommunen. RegR 
konstaterade att det totala värdet på verksamheten klart översteg värdet på inventarierna. 
Verksamheten hade alltså förvärvats till ett pris som understeg marknadsvärdet och innebär 
därför individuellt riktat stöd. Inga synnerliga skäl detta stöd har anförts av kommunen.  
 
Det kan utifrån rättsfallet ovan anses att Vantörs Hemtjänst AB inte skulle få tillgång till 
sådan verksamhet för ett sådant väsentligt lågt pris under normala marknadsmässiga 
förhållanden. Av smidighetsskäl kan det anses att kommunen, vid överförandet av 
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verksamheten ville att utförandet av tjänsterna, inte skulle påverkas av överföringen till det 
nya bolaget. Ur en kundsynpunkt kan det också anses vara smidigt då en kund inte behöver 
leta efter en ny leverantör av dessa tjänster. Visserligen innebär överföringen av 
verksamheten ett stöd till enskild näringsidkare. En intressant fråga som kan ställas är vilka 
skäl som hade ansetts som synnerliga i en situation som denna.  
 
Sammantaget visar, i likhet med doktrin, att det är ytterst svårt för kommuner att ge ut stöd till 
enskilda näringsidkare. Den hårda åtstramningen av undantaget synnerliga skäl återspeglas 
väl i praxis. Det har dock visats att omständigheter som hög arbetslöshet och avtagande 
befolkningsmängd kan utgöra synnerliga skäl. Samtidigt måste dessa omständigheter bevisas 
väl av kommuner och att stödet skulle ha en betydande verkan. Det kan utifrån visad praxis, 
konstateras att synnerliga skäl har åtstramats. Anledningen till det kan vara att kommunernas 
kompetens på näringslivsområdet är numera lagstadgad jämfört med den tidigare KomL. En 
annan anledning kan vara att näringslivet är idag mera utvecklat jämfört med tidigare. Med 
det menar jag att det idag finns fler företag och konkurrensen är större inom många branscher. 
Att då ge ut stöd till enskilda näringsidkare kan då få en stor påverkan på konkurrensen 
jämfört med tidigare.  
 
Hur kommunalt stöd till enskilda näringsidkare kan utgöra statsstöd enligt EU-rätten och vilka 
undantags om finns från statsstöd visas i följande avsnitt.   

5. EU:s Statsstödsregler 
5.1 Generellt förbud mot statsstöd 
EU-regleringens grund är att det inom EU ska vara fri konkurrens vilket innebär att varor, 
kapital och tjänster ska ha en fri rörlighet på denna marknad. Regleringen riktar sig mot 
statliga ingripanden men även konkurrenshämmande faktorer som redan finns inom själva 
näringslivet som hotar att snedvrida konkurrensen.54  
 
EU-rätten har företräde framför den nationella rätten och innebär att Sverige har en skyldighet 
att införliva EU-rättens bestämmelser och principer. 55  Det innebär att vid beslut om 
kommunalt stöd till enskilda näringsidkare och vid överlåtelse av till exempel mark, måste 
kommuner utöver regleringen i KomL också beakta EU-lagstiftning. Den aktuella EU-
regleringen handlar om statsstöd och regleras i artiklarna 107-109 i EUF-fördraget.56 Den 
centrala regleringen finns i artikel 107(1) som anger ett generellt förbud mot statsstöd.57  

 
”om inget annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat 
eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider 
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller 
viss produktion, oförenlig med den inre marknaden i den utsträckning det 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna.”  

 
Artikel 107(2) och 107(3) anför dock att statsstöd kan vara tillåtet i vissa fall och därmed 
förenligt med den inre marknaden. Bestämmelserna om statsstöd grundas på 
förhandsgranskning då medlemsstaterna måste anmäla eventuella planer på att ge ut statsstöd 

																																																								
54 Lindquist 2005 s 291. 
55 Mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L. s 217-218, SOU 2011:69 s 65 och 76.  
56 Bohlin s 111.  
57 SOU 2011:69 s 65 och 76. 
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eller ändra stödåtgärder enligt artikel 108(3) i EUF-fördraget. Medlemsstaternas eventuella 
planer på att ge ut statsstöd meddelas till kommissionen. En medlemsstat får inte genomföra 
de planerade åtgärderna innan kommissionen har gjort ett föreskrivet granskningsförfarande. 
Utöver staten på central nivå, räknas även regionala och lokala offentliga organ in i 
medlemsstat. EU-regleringen om statsstöd är därmed tillämplig på kommuner som är skyldiga 
att meddela regeringen om planerade åtgärder som eventuellt kan bli prövade av 
kommissionen.58 
 
För att en åtgärd ska anses vara statsstöd måste rekvisiten i artikel 107(1) vara uppfyllda. 
Stödet ”(a) ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel”, (b) snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen, (c) gynnar vissa företag eller viss produktion, (d) påverkar 
handeln mellan medlemsstaterna.”59 I första rekvisitet måste stödet komma från statliga medel 
och som tidigare nämnt gäller det även kommuner och landsting. Stöd från offentligt ägda 
bolag kan även räknas som statliga medel.60 Andra och fjärde rekvisitet menar att om ett 
statligt stöd till ett företag gynnar dess ställning gentemot andra konkurrerande företag inom 
samma handelsområde, ska det anses att denna handel har påverkats av stödet.61 Tredje 
rekvisitet menar att effekten av stödet är en ekonomisk fördel för företaget som inte skulle ha 
skett under normala förhållanden utan stöd.62 Om en åtgärd uppfyller rekvisiten i artikel 
107(1), anses denna åtgärd vara statsstöd och är därmed otillåten, men det finns dock 
undantag från huvudregeln i 107(1) som anges i artikel 107(2). I artikel 107(2) föreskrivs det 
att ett stöd är förenligt med den inre marknaden och därmed tillåten om  

 
”(a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under 
förutsättning att stödet ges utan diskriminering med avseende på varornas 
ursprung, (b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer 
eller andra exceptionella händelser.” 

 
Kommissionen kan inte vägra att godkänna undantag om rekvisiten i artikel 107(2) är 
uppfyllda, undantagen är alltså absoluta.63 

5.1.1 Inre marknaden 
Vad som menas med förenligt med den inre marknaden föreskrivs i artikel 107(3) och säger 
att förenligt med den inre marknaden är  

 
”(a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där 
levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på 
sysselsättning och i de regioner som avses i artikel 349, med hänsyn till 
deras strukturella, ekonomiska och sociala situation, (b) stöd för att främja 
genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller 
för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, (c) stöd 
för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa 
regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning 
som strider mor det gemensamma intresset, (d) stöd för att främja kultur 
och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren och 
konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det 

																																																								
58 Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska Unionens statsstödsregler 6 §, se även SOU 2011:69 s 76-
77. 
59 Artikel 107(1) EUF-fördraget, se även SOU 2011:69 s 76-77. 
60 Mål C-482/99, Frankrike mot Kommissionen, REG 2002. 
61 SOU 2011:69 s 79 och mål 730/79, Philip Morris mot Kommissionen, REG 1980, s 2671. 
62 SOU 2011:69 s 78. 	
63 SOU 2011:69 s 81. 
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gemensamma intresset, (e) stöd av annat slag i enlighet med vad rådet på 
förslag från kommissionen kan komma att bestämma genom beslut.” 

 
Till skillnad från artikel 107(2) är undantagen inte absoluta i artikel 107(3) vilket innebär att 
kommissionen har utrymme för en skönsmässig bedömning huruvida undantag kan tillåtas.  
Om kommissionen anser att en åtgärd står i strid med artikel 107 i EUF-fördraget, kan 
regeringen upphäva kommunens beslut om stöd.64 

5.2 Undantag - Stöd av mindre betydelse 
Förordningen 1407/2013 anger att stöd under 200 000 euro per företag under en period om tre 
beskattningsår inte utgör statsstöd enligt artikel 107(1) även om rekvisiten i 107(1) är 
uppfyllda.65 Stöd som inte överstiger 200 000 euro under tre beskattningsår anses då inte hota 
eller snedvrida konkurrensen eller påverka handeln mellan medlemsländerna.66 Förordningen 
1407/2013 tillämpas också parallellt med förordning 360/2012 som reglerar mindre betydande 
stöd till företag som förser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordningen har ett högre 
tak när det gäller stöd vilket uppgår till 500 000 euro per företag under tre beskattningsår.67 
Frågan är då vad tjänster av allmänt ekonomiskt intresse innebär.  Kommissionen menar att 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster  

 
”vars resultat är till övergripande allmän nytta och som marknaden inte 
skulle tillhandahålla utan offentligt ingripande […]. Den allmännyttiga 
skyldigheten åläggs leverantören i form av ett uppdrag som grundar sig på 
ett allmännyttighetskriterium, som säkerställer att leverantören 
tillhandahåller tjänsterna under former som överensstämmer med 
uppdraget.”68 

 
Europadomstolen har definierat tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som tjänster fast med 
särskild karaktär vid jämförelse med annan ekonomisk verksamhet.69 Det kan anses att 
europadomstolens definition inte är helt klar då den säger att tjänsterna har en särskild 
karaktär jämfört med annan ekonomisk verksamhet. Medlemsstaterna har ett stort utrymme 
när det gäller bedömningen av vilka tjänster som utgör just tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse.70  

5.2.2 Överlåtelse av mark & fastigheter 
Vid två undantag omfattas inte en överlåtelse av mark och fastigheter av EUF-fördragets 
bestämmelser om statsstöd. Första undantaget innebär ett öppet och villkorslöst 
anbudsförfarande av marken eller av fastigheten. Andra undantaget är om marken eller 
fastigheten har genomgått en oberoende expertvärdering. Om överlåtelsen inte har utförts via 
de två undantagen och överstiger EU-rättens tröskelvärde för statsstöd, ska stödet som 

																																																								
64 Lag 1994:1845 om tillämpningen av Europeiska Unionens statsstödsregler 7 §, SOU 2011:69 s 81. 
65 Kommissionens förordning nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 
108 i EUF-fördraget på stöd av mindre betydelse artikel 3(1) och 3(2). 
66 Artiklarna 3, 3(2) och 5 i förordningen samt SOU 2015:35 s 197. 
67 Kommissionens förordning nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse artikel 2(2), se även SOU 2015:35 s 198.  
68 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska social kommittén samt 
regionkommittén, En kvalitétsram för tjänster av allmänt intresse i Europa, Bryssel den 20.12. 2011 KOM(2011) 
900 slutlig s 3. 
69 Mål C-179/90 punkt 27, mål C-242/95 punkt 53, mål C-266/96 punkt 45. 	
70 SOU 2015:35 s 199. 
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överlåtelsen innebär, meddelas till regeringen och kommissionen.71 Vid bedömningen av om 
en överlåtelse har stridit mot KomL 2 kap. 8 §, läggs stor vikt vid att beakta hur överlåtelsen 
har utförts. Det vill säga om det har skett ett öppet anbudsförfarande eller en oberoende 
värdering.72  
 
Nedan visas rättsfall där kommunalt stöd inte har varit kompetensenligt eftersom stödet i 
fråga var individuellt riktat och inga synnerliga skäl förelåg samtidigt som stödet stred mot 
EU-rättens statsstödsregler. Det visas även fall där en överlåtelse inte har omfattats av EU-
rättens statsstödsregler.  

6. Rättspraxis 
6.1 Överlåtelse av mark & fastigheter 
KamR i Sundsvall mål nr 1715-06 gällde ett beslut av Åre kommun som innebar överlåtelse 
av mark till Konsum Jämtland för ett pris på 2 000 000 kr. Beslutet överklagades med 
grunden att överlåtelsen stod i strid med KomL 2 kap. 8 § och EU-rättens statsstödsregler. Till 
stöd för överklagandet angavs att marken inte var oberoende värderad samt att Lidl Sverige 
hade meddelat Åre kommun att de var villiga att betala 6 600 000 kr för marken. Kommunen 
bestred överklagandet och anförde att priset var enligt marknadspraxis. Eftersom budet från 
Lidl hade inkommit till kommunen precis innan beslutet och att klaganden inte hade visat att 
summan för marken väsentligt understeg marknadspriset, ansåg länsrätten att överlåtelsen inte 
inneburit stöd till enskild näringsidkare. Länsrättens dom överklagades till KamR som ansåg 
att försäljningen av marken till Konsum Jämtland hade skett till pris som väsentligt understeg 
marknadspriset. Därför ansågs försäljningen vara individuellt riktat stöd till enskild 
näringsidkare. Det hade heller inte angetts några synnerliga skäl för detta stöd och därmed var 
stödet i strid med lag. KamR konstaterade också att kommunen hade i och med beslutet 
eftersatt sin anmälningsplikt enligt 108(3) i EUF-fördraget. Det aktuella rättsfallet visar klart 
att Åre kommun inte har använt sig av varken oberoende värdering eller ett öppet och 
villkorslöst anbudsförfarande samtidigt som kommunen eftersatt sin anmälningsplikt.  
 
I ett annat rättsfall där en överlåtelse inte ansågs vara kompetensenlig och därmed olaglig var 
i RÅ 2010 ref. 119. Rättsfallet avsåg laglighetsprövning av ett beslut från Karlskronas 
kommun att ingå avtal med NCC om överlåtelse av fastighet och uppbyggande av hotell på 
fastigheten. Beloppet för överlåtelsen handlade om 5 000 000 kr. Beslutet överklagades av ett 
flertal kommunmedlemmar som anförde att beslutet stred mot KomL 2 kap. 8 § samt EU-
rättens reglering om statsstöd. Klagande anförde att eftersom ett annat bolag hade lämnat ett 
bud på fastigheten om 5 500 000 kr, vilket var högre än budet från NCC, stred beslutet mot 
KomL 2 kap. 8 §. Eftersom värdet på fastigheten ansågs vara om 7 000 000 kr och att 
kommunen antog budet på 5 000 000 kr, ansåg länsrätten att beslutet stred mot KomL 2 kap. 
8 §. Domen överklagades till KamR som delade länsrättens bedömning och ansåg även att 
kommunen i och med beslutet eftersatt sin anmälningsplikt enligt lagen om tillämpningen av 
EU:s statsstödsregler 6 §. KamR:s dom överklagades till RegR som anförde att i och med det 
konkurrerande budet och att det varken förekom någon oberoende värdering av fastigheten 
eller ett öppet och villkorslöst anbudsförfarande, innebar beslutet ett individuellt riktat stöd 

																																																								
71 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader 
(97/C 209/03), se även FörvR i Göteborg mål nr 12951-14 och mål nr 4932-14.  
72 FörvR i Göteborg mål nr 12951-14. 
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till NCC. Det hade inte från kommunen anförts några synnerliga skäl för detta och stred 
därför mot KomL 2 kap. 8 §.  
 
Det kan anses vara anmärkningsvärt att RegR tar upp fallet i och med att både länsrätten och 
KamR också anser att överlåtelsen är olaglig enligt KomL.73 RegR:s intentioner kanske var att 
klargöra med prejudikatvärde vad som gäller på området. Kommunen hade i rättsfallet inte 
genomfört en oberoende värdering eller öppen och villkorslös anbudsförfarande vilket innebär 
att överlåtelsen innebär statsstöd enligt EUF-fördraget och inga synnerliga skäl har anförts för 
detta stöd.  
 
I RegR mål nr 2597-2009 var utgången dock annorlunda jämfört med rättsfallen ovan. 
Rättsfallet handlade om ett beslut av Årjängs kommun som gällde en överlåtelse av 
fastigheten Årjäng Slätten 7 för 650 000 kr och ett köp av fastigheten Årjäng Åsen 1 för 4 900 
000 kr. Den klagande yrkade att beslutet skulle upphävas då det stred mot EU-rättens 
reglering om statsstöd och KomL 2 kap. 8 § eftersom Årjäng Slätten sålts för ett pris som 
understeg marknadsvärdet och att Årjäng Åsen förvärvats för ett pris som översteg 
marknadsvärdet. Årjängs kommun bestred yrkandet och anförde att överlåtelsen hade skett till 
marknadspris och att överlåtelsen inte varit avsedd att utgöra stöd till motparten. Eftersom 
klagande enbart hade anfört allmänt kritiska synpunkter angående överlåtelse samtidigt som 
Årjängs kommun i efterhand låtit göra en oberoende värdering, ansåg RegR att överlåtelsen 
inte inneburit stöd till köparen och därmed inte individuellt riktat stöd.  
 
Det nyligen visade rättsfallet visar till skillnad mot det tidigare nämnda rättsfallet att det även 
åvilar en bevisbörda på den klagande att visa att det kommunala beslutet är olagligt. Men till 
skillnad från det tidigare nämnda rättsfallet, har kommunen genomfört en oberoende 
värdering av marken och därmed omfattades inte överlåtelsen av EUF-fördragets regler om 
statsstöd. Det torde inte gå att anse att genomförandet av överlåtelsen, alltså den oberoende 
värderingen, utgör synnerliga skäl. Eftersom att överlåtelsen genomförs i linje med EU-rätten, 
vilket medför att överlåtelsen inte fångas av statsstödsreglerna, innebär det att stödet inte 
utgör individuellt riktat stöd och därför omfattas inte en sådan överlåtelse av KomL 2 kap. 8 
§. Som tidigare visat i praxis måste synnerliga skäl anges när stödet fortfarande anses som 
individuellt riktat till enskilda näringsidkare. Om stödet eller åtgärderna inte anses som 
individuellt riktat stöd utan som allmänt näringslivsfrämjande åtgärder, behöver således inte 
synnerliga skäl föreligga.74  

6.2 Uppförande av idrottshall 
FörvR i Uppsala mål nr 6994-10 gällde ett samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och ett 
privat bolag angående uppförande och drift av en ny idrottsarena. Enligt avtalet skulle 
kommunen bidra med kapital, hyra och ta ut tomträttsavgäld. Klagande anförde att på grund 
av kommunens bidrag stred beslutet mot EU-rättens statsstödsregler och närmare bestämt 
artikel 108(3) EUF-fördraget. FörvR prövade även om de kommunala åtgärderna föll inom 
kommunens allmänna kompetens genom KomL 2 kap. 1 § och om det fanns synnerliga skäl 
enligt KomL 2 kap. 8 §. Kapitaltillskottet kunde nästan betraktas som räntefritt och en sådan 
investering hade inte under normala marknadsmässiga förhållanden genomförts av en privat 
investerare. Kapitaltillskottet skulle vidare innebära att kommunen inte fick något ägande i 
bolaget. Därför ansåg FörvR att kapitaltillskottet innebar en ekonomisk fördel för bolaget. 
Kommunen hade anfört att uppbyggandet av arenan skulle långsiktigt ge positiva effekter och 
stod därför i proportion till allmännytta som effekten av uppbyggandet skulle utgöra. FörvR 
																																																								
73 Länsrätten i Blekinge oktober 2008 mål nr 316-08 och KamR i Jönköping december 2009 mål nr 3589-08. 
74 RÅ 2000 ref. 1.  
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konstaterade att kommunen skulle svara för en tredjedel av intäkterna men erhöll endast en 
femtedel av nyttjandetiden av arenan. FörvR ansåg även att hyran för marken var oskälig och 
kunde anses som en ekonomisk förmån till bolaget. FörvR ansåg dock att uppbyggande och 
drift av en idrottsarena föll inom den kommunala kompetensen eftersom det ansågs orimligt 
för ett privat bolag att uppföra en ny arena utan stöd från statliga medel. Arenan förväntades 
också främja fritidsverksamhet och turistväsendet inom kommunen. Därför var uppförandet 
av arenan kompetensenligt. Kommunen hade emellertid inte meddelat regering om planerna 
på att ge ut stödet till bolaget och hade därför åsidosatt sin anmälningsskyldighet enligt EUF-
fördraget artikel 108(3). 
 
Uppförandet av arenan var lagligt enligt den kommunala kompetensen men i och med EU-
regleringen var stödet från kommunen olagligt. Stödet var kompetensenligt eftersom bland 
annat stödet var i proportion till de positiva effekter som uppbyggnaden skulle utgöra. Men 
trots att det kommunala stödet var kompetensenligt sätter EU-regleringen stop för stödet. Det 
har konstaterats i praxis att vid bedömning huruvida ett stöd skall anses som statligt, är det 
åtgärdernas verkningar som ska bedömas och inte syftet med åtgärderna.75  
 
Med hänsyn av de ovan visade rättsfallen kan det visserligen anses att utrymmet för 
individuellt stöd är restriktivare enligt EU-rätten eftersom majoritet av rättsfallen ansågs 
olagliga på grund av EU-bestämmelserna. Men anledningen till att majoriteten av rättsfallen 
ansågs vara olagliga var på grund av att kommunerna missade anmälningsskyldigheten till 
regeringen och kommissionen. Därför kan det inte anses att EU-rätten är restriktivare än 
KomL när det handlar stöd till enskilda näringsidkare. Det förefaller även att EU-rätten är mer 
generös genom sina undantag jämfört med KomL. Däremot är utrymmet för att allmänt stödja 
näringsverksamhet större i KomL jämfört med EU-rätten.76  

7. Analys 
 
Innan den nuvarande KomL trädde i kraft fanns det som tidigare visat, många rättsfall som 
visade när ett kommunalt stöd till livsmedelsbutiker och bensinstationer i glesbygden föll 
inom den kommunala kompetensen. Efter att den nuvarande KomL trädde i kraft har rättsfall 
av sådan karaktär förekommit i betydligt mindre omfattning. Det kan ha sin orsak i att 
kommunens kompetens blev lagstadgad eller att kommunens kompetens var väl klargjord i 
praxis, men även kanske på grund av att infrastrukturen i landet har blivit mer utvecklad. En 
mer utvecklad infrastruktur kanske bidrar till en mer ekonomisk försvarbar situation att inte 
godta stöd till livsmedelsbutiker och bensinstationer i glesbygden. Som tidigare nämnt kanske 
också handel över internet är en bidragande faktor till att inte godta stöd till livsmedelsbutiker 
på landsbygden. Framtida kommunala stöd till service i glesbygden kommer då snarare 
innebära stöd till postkontor i och med ökad handel över internet. 
 
För att ett kommunalt stöd skall anses olagligt måste det självklart överklagas till domstol. 
Men om ett beslut inte överklagas torde det innebära att det finns ett starkt allmänintresse för 
att ge ut stödet. I praxis har det visserligen konstaterats att det i princip aldrig kan ligga i 
allmänintresset att stödja enskilda näringsidkare men det finns inget absolut förbud mot det.77 

																																																								
75 KamR i Stockholm mål nr 1745-11, se även mål C-173/73, Italien mot kommissionen, REG 1974 s 709 punkt 
27. 
76 SOU 2015:24 s 417-420. 
77 FörvR i Malmö mål nr 6112-12. 



	 23	

Det torde således innebära genom väldigt starkt allmänintresse, att det är tillåtet att stödja 
enskilda näringsidkare såvida inte beslutet om stöd överklagas eller fångas av EU-rättens 
statsstödsbestämmelser. 
 
Om domstolen konstaterar att det kommunala stödet eller åtgärden som var ämnat att allmänt 
främja näringslivet är individuellt riktat stöd, kommer åtgärden med all sannolikhet anses vara 
olaglig. Som praxis visat beror det delvis på att det är väldigt svårt att bevisa att synnerliga 
skäl föreligger och delvis eftersom att kommuner inte kan anföra sådana skäl eftersom stödet 
eller åtgärderna var ämnat att allmänt främja näringslivet och därför behöver inte synnerliga 
skäl anges. Kommuner borde därför satsa på åtgärder som allmänt främjar näringslivet då inte 
synnerliga skäl behöver anges. Det måste visas väl att åtgärderna är allmänt främjande och 
inte individuellt riktat för att undvika den tunga bevisbördan.  
 
Vid jämförelse av KomL och EU-rättens reglering om statsstöd kan det inte av visad praxis 
anses att bestämmelserna om statsstöd är ytterligare åtstramning jämfört med KomL. EU-
regleringen har till skillnad mot KomL en beloppsgräns för vilka stöd som fångas av 
statsstödbestämmelserna. Däremot är kanske statsstödsbestämmelserna ytterligare en 
påverkande faktor som bör beaktas vid eventuella kommunala åtgärder. Enligt min mening är 
det underlättande att statsstödsbestämmelserna är mer generösa än KomL eftersom det hade 
blivit problematiskt om EU hade en restriktivare syn på stöd av statliga medel. Med det menar 
jag att KomL och EU-rätten hade hamnat i en konflikt vid bedömandet om ett kommunalt 
stöd skulle anses som statsstöd och om det förelåg något undantag från stödet. Vid mer 
generösa EU-bestämmelser kan medlemsländerna själva välja vilka undantagsbestämmelser 
de vill ha såvida det inte strider mot EU-rätten.   
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8. Slutsats 
 
Generellt sett är det svårt för kommuner att engagera sig på näringslivsområdet. Den 
åtstramning av kommunernas möjligheter att ge stöd åt enskilda näringsidkare genom 
uttrycket synnerliga skäl återspeglas väl genom praxis. Genom praxis är det inte helt klart vad 
synnerliga skäl innebär då det i ytterst få fall anses att sådana skäl föreligger. Men en befarad 
eller omfattande arbetslöshet och avtagande befolkningsmängd i en kommun är 
omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl. Det vill säga om en omfattande arbetslöshet 
föreligger eller väntas föreligga om inte kommunalt stöd ges, kan det eventuellt utgöra 
synnerliga skäl. Det måste dock bevisas väldigt utförligt av kommunen vilket framgår väl av 
praxis. En omfattande arbetslöshet drabbar kommuner hårt vilket då blir ett naturligt 
argument för att ge ut kommunalt stöd till konkursdrabbade företag. Det har visats genom 
praxis att kommunalt stöd i syfte att driva hotell är kompetensenligt men inte uttryckligen att 
det förelåg synnerliga skäl.   
 
När det gäller kommunalt stöd för att motverka en omfattande arbetslöshet, framgår det av 
praxis, att undantagsbestämmelsen synnerliga skäl har förändrats med tiden. Den slutsatsen 
baseras på en jämförelse mellan tidigare och senare rättsfall där senare rättsfall visar en 
hårdare åtstramning av undantaget. När det gäller stöd till uppförande eller drift av hotell, är 
dock slutsatsen inte densamma. Stöd till hotellbranschen i glesbygd anses fortfarande vara 
kompetensenlig, och som uppsatsen har visat, föreligger det inte några indikationer på att det 
har ändrats. Drift av hotell i glesbygd är, som även visat, ett sätt att främja näringslivet vilket 
faller inom den kommunala kompetensen. När det handlar om kommunalt stöd till 
livsmedelsbutiker på glesbygden framgår det inte av praxis om möjligheterna till sådant stöd 
har ändrats. Men i och med en mer utvecklad infrastruktur, torde det innebära att 
möjligheterna till att ge ut stöd till livsmedelsbutiker på glesbygden inte har utvidgats.  
 
Frågan angående huruvida EU-rättens statsstödsregler är hårdare åtstramad än KomL framgår 
det framförallt av utredningar och praxis att EU-regleringen inte är en hårdare åtstramning. 
EU-regleringen är generösare när det gäller undantag från statsstödsbestämmelser bland annat 
när det handlar om överlåtelse av mark med hänsyn till genomförandereglerna av överlåtelser. 
Enligt praxis framgår det att de planerade stöden till enskilda företag som anses olagliga beror 
på att kommuner missar att anmäla planerna till regeringen och kommissionen. Det kan inte 
anses att anmälningsplikten utgör ytterligare en restriktion av att ge ut kommunalt stöd till 
enskilda näringsidkare eftersom det är en skyldighet som kommuner bör ha kunskap om.  
 
Sammanfattningsvis är det väldigt svårt för kommuner att ge ut stöd till enskilda 
näringsidkare. Bevisbördan på kommuner att visa att synnerliga skäl föreligger är väldigt 
tung. Personligen anser jag att kommuner bör i första hand satsa på att allmänt främja 
näringslivet och försöka inkludera fler företag i de eventuella åtgärderna. När en kommun vill 
allmänt främja näringslivet behöver det inte, till skillnad mot stöd till enskilda näringsidkare, 
föreligga synnerliga skäl. Kommuner kanske bör som i redan visat rättsfall, vara beredda på 
att deras åtgärder kan anses vara individuellt riktade och därför vara redo att anföra synnerliga 
skäl.78 På så sätt kan det visa att kommunen verkligen anser att de eventuella åtgärderna måste 
genomföras för att till exempel motverka arbetslöshet, en avtagande befolkningsmängd och 
därmed vända en negativ utveckling i kommunen. 

																																																								
78 Se sida 14 rättsfall RÅ 2000 ref. 1.  
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