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Sammanfattning 
Genom SOU 2017:77 – en generell rätt till kommunal avtalssamverkan, har det fastställts att 
det föreligger behov till ytterliga möjligheter för samverkan mellan kommuner och mellan 
landsting. Behovet har resulterat i en ny bestämmelse om kommunal samverkan men det är inte 
helt klarlagt när kommunal avtalssamverkan är tillämplig. Om en sådan avtalssamverkan ska 
vara tillämplig måste undantaget för samverkan mellan myndigheter vara uppfyllt, det så 
kallade Hamburgundantaget. För att undantaget ska vara tillämpligt måste samtliga rekvisit 
vara uppfyllda och däribland ”offentliga tjänster” och ”överväganden som hänger samman med 
allmänintresset”. I och med att dessa rekvisit inte är helt tydliga medför det en osäkerhet kring 
tillämpningen av undantaget, något som innebär komplikationer när aktörer vill använda 
kommunal avtalssamverkan.  
 
Uppsatsen huvudsakliga syfte är att klargöra förhållandet mellan en kommunal avtals-
samverkan och Hamburgundantaget. Uppsatsen fokuserar på att utreda syftet bakom en 
kommunal avtalssamverkan och när en sådan avtalssamverkan kan tillämpas. I relation till detta 
fokuserar uppsatsen på att klargöra rekvisiten ”offentliga tjänster” och ”överväganden som 
hänger samman med allmänintresset”. För att besvara uppsatsen frågeställningar har den 
rättsdogmatiska metoden och rättsanalytiska metoden använts. Den sistnämnda metoden har 
använts då metoden är friare i det avseende att alla former av material kan användas i syfte att 
analysera rätten.  
 
Uppsatsen visar att det råder oklarheter gällande vilka former av kommunal verksamhet som 
omfattas av Hamburgundantaget vilket innebär osäkerheter kring tillämpningen av en 
kommunal avtalssamverkan. Det medför i sin tur komplikationer när kommuner och landsting 
vill samverka genom en kommunal avtalssamverkan. Mot bakgrund av uppsatsens resultat bör 
det i framtiden klargöras vilka former för kommunal verksamhet som anses omfattas av 
Hamburgundantaget.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Flyktingmottagandet, etablering av nyanlända och en ökad urbaniseringstakt är bara några få 
utmaningar Sveriges kommuner ställs inför. Utöver dessa utmaningar ska kommuner även 
tillgodose andra behov som vård och omsorg av äldre, grund- och gymnasieutbildning samt 
bostäder. Samtidigt ökar kraven på kommunernas förmåga att hantera digitalisering och annan 
teknisk utveckling och parallellt med högre krav på likvärdig service av god kvalité medför det 
att kommunerna ställs inför omfattande utmaningar.1  
 
Kommuner och landsting har sedan tidigare haft möjligheten att samverka genom 
kommunalförbund och gemensamma nämnder. Men samverkan genom kommunalförbund och 
gemensamma nämnder har ofta inneburit ett omfattande administrativt arbete vilket medför att 
kostanden för samverkan ibland överstiger nyttan.2 För att kommuner och landsting ska kunna 
möta samhällsutvecklingen och framtida utmaningar har det fastställts att det föreligger ett 
behov av utökade möjligheter till samverkan genom avtal.3  
 
Behoven av utökade möjligheter till samverkan resulterade i en ny bestämmelse om en generell 
rätt till kommunal avtalssamverkan som återfinns i Kommunallagen (2017:725) (KomL) 9 kap. 
37 § där det framgår att kommuner och landsting får ingå avtal med varandra om uppgifterna 
helt eller delvis ska genomföras av en annan kommun eller annat landsting.4 Eftersom det kan 
vara svårt att förutse framtida utmaningar och behov av avtalssamverkan har bestämmelsen en 
generell utformning. Det har även ansetts olämpligt att begränsa en kommunala avtals-
samverkan till att endast avse myndighetsutövning.5 När kommuner och landsting vill samverka 
genom avtalssamverkan måste de beakta Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) 
eftersom avtal sluts mellan två eller flera upphandlade myndigheter.6 För att en avtals-
samverkan ska vara tillämplig måste undantaget för upphandling mellan myndigheter vara 
uppfyllt, det så kallade Hamburgundantaget. För att Hamburgundantaget ska anses vara uppfyllt 
måste upphandlingen syfta till att upprätta ett samarbete för att säkerställa att de offentliga 
tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas 
gemensamma mål. Ett sådant samarbete ska även styras av överväganden som hänger samman 
med allmänintresset.7 Undantaget ger bland annat uttryck för att offentliga tjänster ska 
tillhandahållas i syfte att uppnå parternas gemensamma mål. Det innebär att ett ensidigt köp av 
en tjänst av den ena parten inte omfattas av undantaget vilket medför ett begränsat 
tillämpningsområde av undantaget.8  

                                                        
1 Prop. 2017/18:151 sida 24. 
2 SOU 2017:77 sida 18. 
3 SOU 2017:77 sida 18 och 151. 
4 Prop. 2017/18:151 s 26.  
5 Prop. 2017/18:151 s 28. 
6 SOU 2017:77 s 97 och 104, LOU 1 kap. 2 §. 
7 Prop. 2017/18:151 s 38, offentlig avtalssamverkan s 34. 
8 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77), Almega, 4/1 2018 (8/11 2018) 
 https://www.almega.se/remisser/en-generell-ratt-till-kommunal-avtalssamverkan-sou-201777/ .  
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Undantaget medför vissa oklarheter eftersom vissa begrepp inte är tydligt definierade. 
Begreppen ”offentliga tjänster” och ”samarbetet ska styras av överväganden som hänger 
samman med allmänintresset” är inte helt klargjorda vilket kan medföra en osäkerhet i 
tillämpningen av undantaget.9  
 
I kombination med att kommuner ska förvalta sina åligganden och samtidigt ställas inför 
flertalet utmaningar ökar sannolikheten för en ökad kommunalskatt. År 1978 var 
medelskattesatsen i kommunerna 28,71% och 2019 var den 32,19%.10 Frågan är om kommun-
invånarna är beredda att betala för den kommunala verksamheten med en ökad kommunalskatt? 
Är en kommunal avtalssamverkan vägen till att kommuner kan förvalta sina åligganden och 
möta framtida utmaningar samtidigt som att inte höja kommunalskatten?  
 
Mot bakgrund av att det inte är fastställt inom vilka områden en kommunal avtalssamverkan 
kommer att tillämpas och att det råder oklarheter när en avtalssamverkan är förenlig med 
Hamburgundantaget syftar uppsatsen till att klargöra förhållandet mellan en kommunal 
avtalssamverkan och Hamburgundantaget.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att klargöra förhållandet mellan en kommunalavtalssamverkan och 
Hamburgundantaget. För att klargöra förhållandet kommer uppsatsen fastställa gällande rätt 
kring kommunalavtalssamverkan och kring Hamburgundantaget. Utöver fastställandet av 
gällande rätt kommer uppsatsen kort även redogöra för de konkurrenspåverkande effekter en 
avtalssamverkan förväntas ha på näringslivet och konkurrensen på den interna marknaden. 
 
Uppsatsens syfte besvaras genom följande frågeställningar: 

• Vad är en kommunalavtalssamverkan? Vad är syftet med bestämmelsen? 
• När kan avtalssamverkan tillämpas?  
• I vilka typer av avtalssamverkan är Hamburgundantaget tillämpligt? 
• Vad menas med rekvisitet ”offentlig tjänst” och ”överväganden som hänger samman 

med allmänintresset”?  
 
1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar förhållandet mellan en kommunal avtalssamverkan och undantaget för 
samverkan mellan myndigheter (Hamburgundantaget) som återfinns i LOU. Uppsatsen 
kommer inte att redogöra förhållandet mellan en kommunalavtalssamverkan och undantagen 
för upphandling genom Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
och Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).  

                                                        
9 Prop. 2015/16:195 s 966, Kronberg Upphandlingsrättslig tidskrift 2017 s 145.  
10 Medelskattesatser 1930–2019, hela riket, Statistiska centralbyrån, 14/12 2018, (15/12 2018), 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-
sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-och-diagram/medelskattesatser-hela-riket/ .  
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Anledningen till avgränsningen är att en kommunal avtalssamverkan inte specifikt syftar på 
samverkan inom försörjningssektorerna eller försvarsområdet.  
 
Uppsatsen innehåller inte några komparativa inslag mellan den svenska formen för kommunal 
avtalssamverkan och andra nationella former för kommunal avtalssamverkan eftersom det är 
bortom uppsatsens syfte att redogöra för bestämmelser gällande samverkan mellan myndigheter 
i andra nationella rättsordningar. En annan avgränsning gäller Hamburgundantagets förhållande 
till samverkan mellan andra myndigheter än kommuner och landsting. Eftersom den kommunal 
avtalssamverkan endast gäller för kommuner och landsting kommer inte uppsatsen vidare 
redogöra för undantagets tillämplighet i förhållande till samverkan mellan andra myndigheter 
än kommuner och landsting.   
 
Ett utav rekvisiten som måste vara uppfyllt för att Hamburgundantaget ska vara tillämpligt är 
att myndigheterna utövar mindre än 20% på den öppna marknaden av den verksamheten som 
berörs av ett eventuellt samarbete. Uppsatsen kommer inte utförligt redogöra för rekvisitet då 
uppsatsen huvudsakligen fokuserar på vilka typer av tjänster och former för samverkan som 
omfattas av undantaget.  
 
1.4 Metod och material 
För att besvara uppsatsens syfte har den rättsvetenskapliga metoden och den rättsanalytiska 
metoden tillämpats.  
 
1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
Inom rättsvetenskapen finns det flera olika metoder och discipliner. Rättsvetenskapliga ämnen 
som rättssociologi, allmän rättslära, och rättshistoria använder mestadels sociologiska, 
historiska, filosofiska och ekonomiska arbetsmetoder. Själva rättsvetenskapen omfattar först 
och främst särskilda juridiska discipliner såsom förvaltningsrätt, straffrätt, civilrätt och statsrätt. 
För att systematisera och tolka gällande rätt inom de juridiska disciplinerna används 
huvudsakligen den rättsdogmatiska metoden.11  
 
Den rättsdogmatiska metodens syfte är att beskriva gällande rätt.12 Själva beskrivningen 
innebär att tolka och fastställa gällande rätt och att systematisera den. Vad som i sin tur är 
gällande rätt framgår av rättskällor.13 Utöver att beskriva gällande rätt analyserar och kritiserar 
även den rättsvetenskapliga metoden den gällande rätten.14 Rättsregler på olika områden och 
områdenas struktur beskrivs genom rättsdogmatiken, därför beskriver rättsdogmatiken rättens 
yttre system. Samtidigt skapas normativa ståndpunkter genom rättsdogmatiken som kritiserar 
och rättfärdigar olika delar av gällande rätt.15 Rättsdogmatiken är dock begränsad i bland annat 
det avseendet att metoden har svårt att yttra sig specifikt kring effekterna av gällande rätt.16  

                                                        
11 Peczenik SvJT 2005 s 249.  
12 Hellner, Rättsteori: en introduktion s 29 och 62. 
13 Sandgren s 48-49, Hellner, Rättsteori: en introduktion s 29 och 62.  
14 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen sida 27-29.  
15 Peczenik SvJT 2005 s 249 – 250. 
16 Sandgren s 50. 
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1.4.2 Rättsanalytisk metod 
Tillskillnad från den rättsdogmatiska metoden är den rättsanalytiska metoden friare i det 
avseendet att alla former av material kan användas för att analysera rätten. Metoden betraktar 
argumentationen inom rättsvetenskapen som mer öppen och friare då det saknas rätt svar eller 
bäst svar. Jämfört med den rättsdogmatiska metoden som grundar sig i att det finns en rätt 
lösning på varje juridiskt problem, öppnar den rättsanalytiska metoden upp för att det finns 
flertalet legitima alternativ vid komplicerade rättsliga frågor.17   
 
1.4.3 Material 
Rättskälleläran är en viktig del i att fastställa gällande rätt. Rättskälleläran innefattar vilka 
rättskällorna är, deras inbördes relation och hierarki och rättskälleprinciperna som syftar på 
principer för rättskällornas tolkningar. Det kan gälla normkonflikters lösning, analogier och 
motsatsslut.18 De traditionella rättskällorna är lagar, prejudikat, förarbeten och doktrin.19 
Hierarkiskt sett är ordalydelsen av lagtexten den främsta rättskällan, sedan beaktas prejudikat 
och förarbeten. Till sist beaktas doktrin och utländska prejudikat. Rättskällornas hierarki 
varierar från rättssystem och rättsområde.20  
 
Lagtext har använts genomgående i uppsatsen och för att fastställa gällande rätt har lagtexten 
kompletterats med förarbeten, rättspraxis och doktrin. Även Europaunionens (EU) regelverk 
har beaktats för att fastställa gällande rätt eftersom EU:s regelverk är tillämpliga i Sverige. 
Dessa regelverk innefattar fördrag, förordningar, direktiv och andra rättsakter som EU eller 
dess institutioner har beslutat. Rättspraxis från Europaunionens domstol (EUD) omfattas också 
av regelverket.21 Vid redogörelse för en kommunal avtalssamverkan har uppsatsen främst 
använt förarbetena till lagstiftningen genom propositioner och utredningar för att fastställa 
gällande rätt. Eftersom bestämmelsen nyligen trädde i kraft finns det ingen rättspraxis kring 
tillämpningen av bestämmelsen.  
 
Vid redogörelsen för Hamburgundantaget har främst rättspraxis använts eftersom undantaget 
först växte fram i EUD:s rättspraxis och kodifierades därefter.  Rättspraxis gällande 
tillämpningen av Hamburgundantaget är begränsad. Samtliga rättsfall där undantagets 
tillämplighet har redogjorts, har beaktats i syfte att fastställa gällande rätt. Utöver rättspraxis 
har lagtext, förarbeten och EU-direktiv beaktats för att fastställa gällande rätt. 
 
Materialet som kan användas i den rättsanalytiska metoden är bredare. Det kan i sin tur medföra 
urvalsproblem som kräver överväganden och påverka slutsatserna. Mycket rättsligt material har 
genom digitaliseringen blivit lättillgängligt vilket i sin tur ökar den rättsanalytiska metodens 
relevans.22  
 
                                                        
17 Sandgren s 50-51.  
18 Sandgren s 45.  
19 Hellner, Rättsteori: en introduktion s 29 och 62. 
20 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 25.  
21 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, Hellners & Malmqvist sida 
43.  
22 Sandgren s 51. 
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I syfte att tolka och analysera Hamburgundantaget har material som saknar rättskällestatus 
såsom myndighetsrapport från Upphandlingsmyndigheten använts. Annat material som använts 
i uppsatsen som saknar rättskällestatus är bland annat en myndighetsrapport från Konkurrens-
verket (KKV). Rapporten är inte vägledande för att fastställa gällande rätt utan uttrycker endast 
sannolika effekter och konsekvenser av en kommunal avtalssamverkan. Vidare har artiklar och 
tidskrifter använts i uppsatsen i syfte att belysa problematiken och analysera gällande rätt.    
 
1.5 Etiska överväganden 
Vid redogörelse för rättsfallen gällande upphandling och Hamburgundantagets tillämplighet 
har uppsatsen inte utelämnat de inblandade leverantörernas namn. Anledningen är att det ej är 
sannolikt att leverantörernas varumärken kan komma till skada eftersom det är den offentliga 
verksamheten som har frångått upphandlings-bestämmelserna genom att sluta avtal utan 
föregående konkurrensutsättning. Materialet som har använts i uppsatsen är offentligt material.  
 
1.6 Disposition 
Uppsatsen består av sju avsnitt. I det första avsnittet presenterades bakgrunden till uppsatsens 
ämne tillsammans med syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutades med en redogörelse för 
metod och material som används i uppsatsen. Det andra avsnittet ger en introduktion till 
kommunalrätten och den kommunal kompetensen. Avsnittet redogör bland annat för 
lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse 
för kommunala samverkansformer. I det tredje avsnittet behandlas den nya bestämmelsen om 
en kommunal avtalssamverkan. Avsnittet redogör för syftet bakom bestämmelsen, 
tillämpningsområde och dess förhållande till annan lagstiftning. Efter tredje avsnittet följer en 
redogörelse av upphandlingsbestämmelserna genom avsnitt fyra. Avsnittet inleds med en 
redogörelse för upphandling enligt EU-rätten för att sedan redogöra för upphandlings-
regleringen enligt svensk rätt. Avsnitt fem redogör för Hamburgundantaget. Avsnittet börjar 
med att redogöra för de rättsfall där undantaget etablerades. Därefter behandlar avsnittet 
kodifieringen av undantaget där rekvisiten för undantaget redogörs. Avsnitt sex redogör för de 
sannolika konkurrenspåverkande effekter en kommunal avtalssamverkan kan få på näringslivet. 
Det sista och avslutande avsnittet analyserar och sammanfattar uppsatsens resultat.  
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2. Kommunalrättslig bakgrund 
2.1 Inledning 
En kommun kan beskrivas som en sammanslutning eller en gemenskap av kommunens 
medlemmar inom ett visst begränsat geografiskt område. Sammanslutningen är dock inte 
frivillig eftersom det enligt Regeringsformen (RF) 1 kap. 7 § ska finnas kommuner på lokal och 
regional nivå.23 Kommuner på regional nivå syftar på landstingskommuner och skapades för 
att förvalta gemensamma angelägenheter för länets kommuner.24 Kommuner och landsting 
regleras av Kommunallagen (KomL) vilket framgår av KomL 1 kap. 1 § som säger att ”Sverige 
är indelat i kommuner och landsting. Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat 
särskilt beslutat.” 25 Den verksamhet som landstingen bedriver omfattas av flera kommuner och 
kan bland annat innefatta hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och tandvård.26 
 
En kommun är en juridisk person och har rättshandlingsförmåga och rättskapacitet. En kommun 
kan sluta avtal, ha fordringar och anställa personal.27 Kommunerna har gentemot sin 
medlemmar vissa maktbefogenheter såsom beskattning vilket uttrycks i RF 14 kap. 4 § som 
säger att kommuner får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter.28   
 
2.2 Det kommunala självstyret  
Det kommunala självstyret är av stor vikt. Självstyret regleras bland annat i RF 1 kap 1 § som 
säger att ”den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. 
Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt och genom kommunal 
självstyrelse.” Det kommunala självstyret har sedan förtydligats genom RF 14 kap. 2 § som 
säger att ”Kommuner sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den 
kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund 
sköter kommunerna även de övriga angelägenheterna som bestäms i lag.” Principen är 
visserligen inte total då kommunernas befogenheter och åligganden beslutas av riksdagen 
genom lag.29 
 
Det kommunala självstyret återfinns även i KomL 1 kap. 2 § där det framgår att ”Kommuner 
och landsting sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de 
angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning”. All kommunal verksamhet 
omfattas av det kommunala självstyret och en inskränkning av självstyret ska inte vara mer än 
nödvändigt i förhållande till ändamålet för inskränkningen.30 Det är även värt att nämna att 
Sverige har ratificerat den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse.  

                                                        
23 Regeringsformen (1974:152), Bohlin s 28, Dalman s 45-46. 
24 Bohlin s 28.  
25 Kommunallagen (2017:725), Dalman s 45. 
26 Bohlin s 28, Dalman s 45-46. 
27 Bohlin s 22, Dalman s 45-46.  
28 Dalman s 18 och 45-46. 
29 Dalman s 48, prop. 1990/91 s 23, se även lag (2010:1408).  
30 Bohlin s 25. 
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I konventionen fastslås vissa principer gällande statens förhållande till kommuner och den 
svenska lagstiftningen uppfyller de krav som konventionen ställer.31 
 
2.3 Den kommunala kompetensen  
Kommunernas möjligheter att befatta sig med olika angelägenheter styrs av den kommunala 
kompetensen. Genom KomL 2 kap. återfinns den allmänna kompetensen som reglerar vad de 
gemensamma resurserna får gå till och hur kommunerna ska vårda sina medlemmar.  KomL 2 
kap. kan ses som ett uttryck för det kommuner vill göra genom sin verksamhet.32 Vidare gör 
KomL 2 kap. 9 § uttryck för att det inom vissa områden finns särskilda föreskrifter om 
kommunernas skyldigheter och befogenheter.33 
 
Utöver den allmänna kompetens finns det även andra kommunala befogenheter som framgår 
av Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (KBefL). Här anges den kommunala 
kompetensen på flera områden. Det kan gälla turism, sjuktransporter och internationellt bistånd. 
KBefL innebär i huvudsak avsteg från allmänintresset och lokaliseringsprincipen (se nedan) i 
syfte att möjliggöra kommunal aktivitet inom dessa områden.34 KBefL kan således anses göra 
uttryck för uppgifter eller angelägenheter kommuner kan befatta sig med. 
 
Till sist finns det även specialregleringar där kommunen föreläggs uppgifter som huvudsakligen 
gäller förhållande till enskilda. Det gäller bland annat skola, socialtjänst och plan- och 
byggområdet. Dessa områden regleras genom olika specialförfattningar såsom Skollag 
(2010:800) (SkolL), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och Plan- och bygglag (2010:900) (PBL). 
Inom dessa områden har kommunen specialkompetens och är skyldig att utföra vissa 
uppgifter.35 Kommunens åligganden inom specialregleringarna ger således uttryck för uppgifter 
kommunen måste utföra eller befatta sig med.  
 
2.4 Allmänintresset 
Kommunernas allmänna kompetens har sin utgångspunkt i KomL 2 kap. 1 § som säger att 
”Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.” Grunden i den 
allmänna kompetensen är allmänintresset som syftar på att kommuner ska tillhandahålla sådant 
som ligger i kommunmedlemmarnas intresse. Det lokala allmänintresset är således avgörande 
för den allmänna kompetensen. Den starka ställning allmänintresset har kan härledas från att 
en kommun är en tvångsassociation, alltså en icke-frivillig sammanslutning. Därför är det av 
stor vikt att kommunernas verksamhet är till nytta för dess medlemmar.36  
 
Bedömning huruvida allmänintresset är uppfyllt kan göras utifrån om angelägenheten är 
gemensam för alla kommunmedlemmarna eller åtminstone flertalet av medlemmarna. 
                                                        
31 Prop. 1988/89:119, Dalman s 50, Europeiska konventionen om kommunalt självstyre, ETS no. 122.  
32 Björkman och Lundin s 42. 
33 Bohlin s 101-102. 
34 Björkman och Lundin s 42, Bohlin s 101-103.  
35 Bohlin s 101-102, Björkman och Lundin s 43.  
36 Björkman och Lundin s 45-46.  
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Samtidigt är det inte nödvändigt att det finns ett kvantitativt behov gällande den kommunala 
angelägenheten.37 Vid bedömningen om allmänintresset är uppfyllt, måste även en bedömning 
göras huruvida det är ändamålsenligt, skäligt, lämpligt osv. att kommunen befattar sig med 
angelägenheten.38 Men det är inte tillräckligt att angelägenheten inte står i strid med 
allmänintresset för att falla inom den kommunala kompetensen. Det krävs även att 
angelägenheten ”uppbärs av ett allmänt till kommunen knutet intresse”.39 
 
2.5 Lokaliseringsprincipen 
Utöver allmänintresset ger KomL 2 kap. 1 § även uttryck för lokaliseringsprincipen. Principen 
har sin grund i att kommunal verksamhet grundas på en territoriell uppdelning. Det är inte 
nödvändigt att verksamheten är knutet till kommunens territorium, utan att intresset för 
verksamheten är knutet till kommunen. Det medför att kommuner kan befatta sig med 
verksamheter inom andra kommuners territorium. Det kan handla om bland annat vägtrafik och 
flygtrafik.40 Utöver möjligheten för en kommun att engagera sig i angelägenheter utanför 
kommunens territorium kan även lokaliseringsprincipen sträcka sig utöver riksgränsen. Det kan 
till exempel gälla en kustkommun som vill engagera sig i en färjeförbindelse.41  
 
Lokaliseringsprincipen kan dock hindra kommuner och landsting och dess företag att 
konkurrera utanför kommunen och förhindrar på så vis att sälja sina tjänster till andra 
kommuner och landsting.42 Det innebär bekymmer för kommuner och landsting eftersom de 
inte kan utnyttja kompetens som finns hos andra kommuner och landsting. Problematiken har 
lyfts fram i propositionen 2017/18:151 – En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, där 
det konstateras att kommuner och landsting har ett behov att kunna nyttja kompetens som finns 
i andra kommuner.43 Problematiken kommer att presenteras närmare senare i uppsatsen. 
 
2.6 Självkostnadsprincipen 
Av KomL 2 kap. 6 § framgår det att ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än 
som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget 
tillhandahåller.” Bestämmelsen säger att avgifter inte får fastslås till ett sådant belopp som 
medför att kommunen går med vinst. Avgifterna ska alltså endast motsvara kostnaden för 
verksamheten. Kommuner får alltså inte ta ut kommunalskatt samtidigt som avgifter erläggs 
som inte motsvarar den faktiska kostnaden för en tjänst.44 
 
Syftet med självkostnadsprincipen är att kommuner inte ska kunna utnyttja den monopol-
situation som vanligtvis föreligger vid kommunal verksamhet som är avgiftsfinansierad.45 

                                                        
37 Lundin & Madell s 42, se även prop. 2016/17:171 s 299.  
38 Dalman s 58.  
39 RÅ 1993 ref. 25, Bohlin s 105. 
40 RÅ 1938 ref. 19, RÅ 1974 A 2082, RÅ 1973 A 64, se även Bohlin s 108-109. 
41 RÅ 1960 I 187, 1979 Ab 12, Dalman s 66.  
42 Dalman s 65-66. 
43 Prop. 2017/18:151 s 23. 
44 Björkman och Lundin s 62.  
45 Bohlin s 130-131.  
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Huvudregeln är att principen gäller för all kommunal verksamhet. Det gäller såväl frivillig som 
specialreglerad verksamhet. Principen är dock inte tillämplig vid affärsuppgörelser av 
kommersiell karaktär såsom överlåtelse av kommunal egendom. I vissa speciallagar har 
kommunen rätt att ta ut avgifter. Det kan till exempel gälla renhållningsavgifter, 
torghandelsavgifter, bygglov och avgifter för sociala tjänster.46  
 
Det ska tilläggas att principerna för den allmänna kompetensen syftar till att gälla för skiftande 
förhållanden. Därför kräver principerna delvis flexibilitet i tillämpningen. Det rör sig snarare 
om principer av målsättningskaraktär.47  
 
2.7 Kommunalsamverkan 
2.7.1 Kommunalförbund 
Av praktiska skäl kan kommuner samverka för att lösa en gemensam förvaltningsuppgift och 
därför bilda ett kommunalförbund genom KomL 9 kap 1 §. Det innebär att kommuner kan gå 
samman genom ett samarbetsavtal och skapa en särskild offentlig juridisk person. Ett sådant 
samarbete kan ske mellan enbart kommuner, mellan enbart landsting men också mellan 
kommuner och landsting. Uppgiften som kommunalförbundet ska utföra måste vara en 
kommunal angelägenhet och måste falla inom den kommunal kompetensen.48 
 
Exempel på kommunalförbund kan vara räddningstjänst där flera kommuner samverkar 
gällande räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Det finns även kommunal-
förbund som bildats i upphandlingssyfte där kommunalförbundet upphandlar ramavtal som är 
gemensamma för kommunerna i förbundet.49 
 
2.7.2 Gemensam nämnd 
Utöver kommunalförbund kan kommuner och landsting genom KomL 9 kap. 19 § även 
samverka genom en gemensam nämnd. Utgångspunkten gällande samverkan genom en 
gemensam nämnd är att kommuner och landsting ska ha stora möjligheter till praktiska och 
ändamålsenliga lösningar. En gemensam nämnd är en myndighet men tillskillnad från ett 
kommunalförbund är inte den gemensamma nämnden en särskild juridisk person. Nämnden ska 
istället betraktas som en företrädare för de samverkade huvudmännen, alltså kommunerna eller 
landstingen. En gemensam nämnd kan inte ingå avtal, fatta beslut eller anställa personal i eget 
namn utan sådana beslut ska fattas av den kommun eller landsting som förordnade nämnden.50 

                                                        
46 Lundin och Madell s 59-60. 
47 RÅ 1958 ref. 7, RÅ 1979 Ab 237, RÅ 1974 ref. 31, RÅ 1986 ref. 30, även Bohlin s 106.  
48 Bohlin s 70-71, Björkman, och Lundin s 68-69.   
49 Kommunala bolag, kommunalförbund, stiftelser, kommunalförbundet Nerikes Brandkår, Örebro kommun, 4/5 
2018 (22/10 2018), https://www.orebro.se/kommun--politik/forvaltning--organisation/kommunala-bolag-
kommunalforbund-stiftelser.html , Kommunalförbund, upphandling och inköp, upphandlingscenter, Linköpings 
kommun, 28/4 2017 (22/10 2018), https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/ .  
50 Lundin och Madell s 251-252. 
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Exempel på gemensamma nämnder kan bland annat vara överförmyndarnämnd och 
byggnadsnämnd.51  
 
Det har ansetts att gemensamma nämnder har en oklar rättslig ställning då nämnden genom 
KomL 9 kap. 23 § kan ha samma befogenheter som vilken nämnds som helst. Alltså att kunna 
sluta avtal och anställa personal.52 Men en vidare utveckling av gemensamma nämnders 
rättsliga ställning kommer inte att redogöras vidare i uppsatsen. 
 
2.7.3 Avtalssamverkan 
Genom KomL 9 kap. 37 § har kommuner och landsting numera möjligheten att samverka 
genom avtal utan att något kommunalförbund eller någon gemensam nämnd bildas. 
Bestämmelsen härleds ur proposition 2017/18:151 – en generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. Där framgår det bland annat att tidigare möjligheter till samverkan genom 
kommunalförbund och gemensamma nämnder innebar ofta mycket administrativt arbete där 
kostnaderna ibland översteg nyttan.53 Genom bestämmelsen blir bland annat förhållandet till 
upphandlingslagstiftningen ytterst viktig då samverkan genom avtal kan i vissa fall behöva 
konkurrensutsättas genom upphandlingslagstiftningen. Följande avsnitt redogör närmare för en 
kommunal avtalssamverkan.  
  

                                                        
51 Bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och stiftelser, Nora kommun, 20/8 2018 (22/10 2018), 
https://www.nora.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/bolagkommunalforbundgemensamnamndochstiftel
ser.4.530ff22612628e6f44b800013123.html.  
52 Lundin och Madell s 252. 
53 Prop. 2017/18:151 s 22-23, SOU 2017:77 s 18 och 48.  
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3. Den nya bestämmelsen – en generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan 
3.1 Inledning och bakgrund 
Flera glesbygdskommuner har ett stort behov av en utökad avtals- och upphandlingssamverkan 
vilket bland annat anförs av länsstyrelsen i Norrbottens län.54 Men det är inte endast 
glesbygdskommuner som är i behov av en utökad avtalssamverkan. Borås kommun anför att 
möjligheterna till en kommunal avtalssamverkan inom mindre områden föredras eftersom det 
väntas ge en effektiv verksamhet. Vidare anför Göteborgs kommun att de möjligheter som står 
till buds inte var tillfredställande och innebar ofta mycket administrativt arbete där även 
kostnaderna för samverkan ibland översteg nyttan. Det gäller bland annat samverkan genom 
kommunalförbund. Ett samarbete genom kommunalförbund måste även vara förenliga med 
lokaliseringsprincipen. Därför ansågs det att möjligheterna till samverkan genom kommunal-
förbund och gemensamma nämnder inte var tillräckliga. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) anför att avtalssamverkan är ett betydelsefullt verktyg i syfte att säkerställa tillgång till 
specialkompetens som är nödvändig för att kunna upprätthålla service och kvalité över hela 
landet.55 De utökade behoven av en kommunal avtalssamverkan resulterade i propositionen 
2017/18:151 – en generell rätt till kommunal avtalssamverkan.  
 
3.2 Definition av avtalssamverkan 
Det finns inte en generell definition av begreppet ”avtalssamverkan”. Men den definition av 
avtalssamverkan som utredningen har utgått ifrån i sammanhanget innebär att ”en eller flera 
kommuner eller landsting genom ett civilrättsligt avtal förpliktar sig att utföra frivilliga eller 
obligatoriska kommunala uppgifter för en eller flera andra kommuner eller landsting.”56 
Ersättning för utförandet av uppgifterna kan vara finansiell men också uppgifter som en 
kommun eller landsting utför i utbyte.57  
 
3.3 Ändamålet med en generell avtalssamverkan 
Syftet med en kommunal avtalssamverkan är att ”tillgodose en kommuns eller ett landstings 
behov av att anlita en annan kommun eller ett annat landsting för att utföra dess uppgifter på 
något specifikt område.” Behov finns främst i möjligheten att utnyttja kompetens som finns hos 
andra kommuner. Det kan gälla områden som specialisttjänster, myndighetsutövning, IT, 
digitalisering och administration. Men samverkan kan även nyttjas vid bland annat utredning 
och beslutsfattande i olika ärenden som gäller myndighetsutövning som normalt sett är 
delegerade till tjänstemän inom den egna kommunen.58 Med myndighetsutövning avses 
utövande av befogenhet att bestämma om rättighet, skyldighet, förmån, disciplinpåföljd, 
avskedande eller annat jämförbart förhållande.59   

                                                        
54 SOU 2017:77 s 18, prop. 2017/18:151 s 22-23.  
55 Prop. 2017/18:151 s 22-23, SOU 2017:77 s 18 och 48.  
56 SOU 2017:77 s 47, prop. 2017/18:151 s 24. 
57 SOU 2017:77 s 47.  
58 Prop. 2017/18:151 s 27, SOU 2017:77 s 18.   
59 Prop. 1975/76:209 s 165. 
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Det anförs att avtalssamverkan kan handla om myndighetsutövning men även att avtals-
samverkan kan tillämpas på andra områden. Av propositionen framgår det inte exakt inom vilka 
områden en avtalssamverkan kommer att tillämpas.  
 
Den nya bestämmelsen om kommunal avtalssamverkan i KomL 9 kap. 37 § anger följande:  
”En kommun eller ett landsting får ingå i avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis 
ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan). Sådan 
avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller dess medlemmar. Kommuner och landsting får inom ramen för 
avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att 
uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på 
kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I så fall 
tillämpas 7 kap. 4-8 §§. Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker 
från denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna.” 
 
Omständigheter som avtalets parter, uppgifter eller tjänster, omfattning av delegering av 
beslutanderätt, avtalstid, tvistlösning, ekonomiska villkor och villkor för avtalets upphörande 
bör framgå av avtalet vid en kommunalsamverkan. Det ska även påpekas att parterna bör 
överväga behovet av att informera de statliga myndigheter som kan komma att beröras av 
samverkan.60  
 
3.4 Avtalssamverkans tillämpningsområde 
Det framgår av propositionen att utformningen av avtalssamverkan ska vara så generell som 
möjligt eftersom behovet av samverkan kan vara svåra att förutse.61 Här anförs det att det är 
svårt att urskilja inom vilka områden eller tjänster en avtalssamverkan kan komma att tillämpas. 
Men tidigare anfördes det att samverkan sannolikt kommer att vara användbar vid 
myndighetsutövning, specialistkompetenser men även inom IT, digitalisering och 
administration.62 I min mening verkar det råda oklarheter inom vilka områden avtalssamverkan 
kan komma att tillämpas.  
 
Det ansågs inte vara lämpligt att reglera exakt vilka uppgifter som avses med avtalssamverkan 
och att det skulle vara olämpligt att begränsa avtalssamverkan till endast myndighetsutövning 
eftersom det inte skulle vara förenligt med behovet och att det skulle vara svårtillämpat. Det 
förelåg heller inte några skäl till att begränsa en avtalssamverkan till att endast avse offentliga 
tjänster. 63 Vad som menas med offentliga tjänster kommer att redogöras senare i uppsatsen i 
samband med Hamburgundantaget. Av propositionen framgår det inte vidare något utvecklat 
resonemang kring varför en icke generell reglering skulle vara svårtillämpad. 
 

                                                        
60 Prop. 2017/18:151 s 40. 
61 Prop. 2017/18:151 s 28.  
62 Prop. 2017/18:151 s 27, SOU 2017:77 s 18 
63 Prop. 2017/18:151 s 28.  
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En avtalssamverkan innebär dock inte att kommuner och landsting får agera utanför den 
kommunala befogenheten. Den innebär att en kommun är förbjuden att genom avtalssamverkan 
uppdra åt en annan kommun att utföra en uppgift som den först nämnda kommunen inte får 
utföra själv. Det huvudsakliga ansvaret över en uppgift får heller inte överlämnas till den 
kommun eller landsting som har åtagit sig en uppgift för en annan kommuns räkning.64  
 
3.4 Avtalssamverkans förhållande till annan lagstiftning  
Utöver den nya bestämmelsen om en generell avtalssamverkan finns det sedan tidigare 
särskilda bestämmelser som möjliggör avtalssamverkan genom speciallagstiftning. Sådan 
speciallagstiftning syftar bland annat på vatten- och energiområdet som även inkluderar 
undantag från självkostnadsprincipen. Befintlig reglering som avviker från den nya 
bestämmelsen om generell avtalssamverkan ska ges företräde framför den generella 
avtalssamverkan. Den nya bestämmelsen om avtalssamverkan kommer således att vara 
subsidiär i förhållande till annan lagstiftning. Det innebär att på de områden där befintlig 
reglering avviker från den generella bestämmelsen om kommunal avtalssamverkan, ska den 
befintliga regleringen ges företräde.65  
 
Samverkan måste bedömas utifrån den kommunala kompetensens ramar. Som tidigare nämnt 
får kommuner och landsting befatta sig med angelägenheter med stöd av allmänintresset. Det 
allmänna intresset ska sin tur ha anknytning till kommuner område eller medlemmar, alltså att 
befattningen ska vara i linje lokaliseringsprincipen. En kommun är således förhindrad genom 
lokaliseringsprincipen att befatta sig med angelägenheter som är uteslutande eller väsentligt 
ligger inom en annan kommuns intresse. Detta förhinder medför att det generellt sett inte är 
möjligt för kommuner och landsting att genom avtal befatta sig med angelägenheter som 
huvudsakligen riktar sig mot andra kommuners område eller medlemmar.66 
 
Det finns fall där en kommun genom avtal åtagit sig ett uppdrag för andra kommuner i strid 
med lokaliseringsprincipen. Justitieombudsmannen (JO) ansåg att det saknades stöd för en 
kommun att anlita en djurskyddsinspektör från en annan kommun i syfte att sköta 
djurskyddstillsynen i kommunen.67 Genom speciallagstiftning som till exempel Miljöbalken 
finns det undantag från lokaliseringsprincipen i syfte att möjliggöra samverkan mellan 
kommuner.68 På grund av de begränsningar som följer av lokaliseringsprincipen innehåller den 
nya bestämmelsen ett undantag från lokaliseringsprincipen.69 Upphandlingsmyndigheten gör 
bedömningen att upphandlingsregleringen inte utgör något hinder mot en generell avtals-
samverkan.70 Upphandlingsmyndigheten nämner inte huruvida upphandlingsregleringen 
kommer att utgöra ett hinder mot tillämpning av avtalssamverkan.   

                                                        
64 Prop. 2017/18:151 s 29. 
65 Prop. 2017/18:151 s 43-44.  
66 Prop. 2017/18:151 s 23.  
67 JO 2002/03 s 355, prop. 2017/18:151 s 24.  
68 Se Miljöbalk (1998:808), prop. 2017/18:151 s 24.  
69 Prop. 2017/18:151 s 28.  
70 Prop. 2017/18:151 s 37 – 38.  
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4. Offentlig upphandling - regelverket  
4.1 Inledning 
Regleringen om hur den offentliga verksamheten ska införskaffa varor, tjänster och 
byggentreprenader har skapats för att garantera att skattebetalarna får det bästa och mesta för 
pengarna. Upphandlingsbestämmelserna reglerar hur en offentlig upphandling genomförs.71 
Syftet med upphandlingsbestämmelserna är att den offentliga verksamheten inte ska snedvrida 
konkurrensen på den interna marknaden. Alltså att inte förhindra fri rörlighet av varor och 
tjänster. Därför ska vissa principer beaktas vid ett upphandlingsförfarande såsom 
likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen, principen om icke-diskriminering på 
grund av nationalitet, principen om transparens och ömsesidigt erkännande. Dessa principer 
redogörs närmare nedan.72 
 
4.2 Upphandling enligt EU-rätten 
Den svenska upphandlingsregleringen har sin grund i EU-rätten och i och med Sveriges inträde 
i EU år 1995 har Sverige förbundit sig att följa EU:s regelverk inom offentlig upphandling.73 
Den aktuella EU-bestämmelsen är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 
26 februari 2014 som upphävde det gamla direktivet 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarande vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
Med offentlig upphandling syftas det just på upphandling som genomförs av medlemsstaternas 
myndigheter eller upphandling för deras räkning av byggentreprenader, varor och tjänster vilket 
kallas för upphandling inom den klassiska sektorn.74 Direktiv 2014/24/EU innehåller undantag 
från upphandling och däribland Hamburgundantaget som kommer redogöras senare i 
uppsatsen.  
 
Medlemsstaternas och enskildas rättigheter och skyldigheter regleras genom EU-fördraget och 
EUF-fördraget (fördraget om europeiska unionens funktionssätt). En medlemsstat är skyldig att 
följa bestämmelserna i fördragen (primärrätten) och även bestämmelser som har antagits med 
stöd av dessa fördrag (sekundärrätten). I EUF-fördraget återges fyra grundläggande friheter 
inom EU, nämligen fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital.75 En nationell åtgärd 
som inskränker på någon av dessa friheter måste i sin tur vara förenlig med fördragen och 
närmare bestämt de rättsprinciper som har störst betydelse inom offentlig upphandling. Dessa 
principer är likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen, principen om icke-
diskriminering på grund av nationalitet, principen om transparens och ömsesidigt erkännande.76 
Dessa principer återges i direktiv 2014/24/EU och i LOU. 
 
 

                                                        
71 Offentlig upphandling - LOU och LUF, Sundstrand s 23. 
72 Pedersen s 22. 
73 Offentlig upphandling, Sundstrand s 24 
74 Offentlig upphandling, Sundstrand s 24.  
75 Offentlig upphandling, Sundstrand s 25.  
76 Offentlig upphandling - LOU och LUF, Sundstrand s 32.  
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Huvudsakligen innebär principerna följande: Likabehandlingsprincipen – alla leverantörer som 
deltar en upphandling ska ges lika förutsättningar. Ej tillåtet att negativt eller positivt 
särbehandla olika typer av leverantörer. Principen om icke-diskriminering på grund av 
nationalitet – ej tillåtet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer från andra länder eller 
ge prioritet till leverantörer från vissa andra geografiska områden. Proportionalitetsprincipen – 
de krav och kriterier som finns med i upphandlingen måste vara i proportion till det som ska 
upphandlas. Principen om transparens – den upphandlade myndigheten ska tillfredställande 
information om själva upphandlingen och hur anbuden kommer att värderas och utvärderas för 
att leverantörerna ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud. Principen om ömsesidigt 
erkännande – intyg och certifikat som motsvarar vad som krävs i upphandlingen och har 
utfärdats av stater inom EU eller EES (europeiska ekonomiska samarbetsområdet) ska godtas.77 
 
4.3 Upphandlingslagstiftningen i Sverige 
I Sverige reglerar LOU all offentlig upphandling. LOU reglerar upphandlingsförfaranden som 
genomförs av myndigheter, kommuner och landsting samt offentligt styrda organ. Med 
offentligt styrda organ åsyftas organ som tillgodoser behov i det allmännas intresse och som 
huvudsakligen kontrolleras eller finansieras av staten, kommuner eller landsting.78 LOU 1 kap. 
2 § säger att ”Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlade myndighet 
(offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa 
varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.”  
 
Utöver LOU finns även andra upphandlingsregleringar. Bland annat finns LUF som reglerar 
upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster. LUF gäller således för 
upphandlade myndigheter inom försörjningssektorerna såsom energisektorn, vattensektorn, 
transportsektorn och postsektorn.79 Sedan finns även en särskild lag som reglerar upphandling 
inom försvar- och säkerhetsområden (LUFS).80 Uppsatsen kommer inte vidare redogöra för 
LUF och LUFS.  
 
4.4 Undantag från upphandling 
Huvudregeln är att LOU ska tillämpas vid upphandling av varor, tjänster eller bygg-
entreprenader som genomförs av en myndighet. Men det finns vissa undantag där den 
upphandlade myndigheten kan anskaffa varor och tjänster utan konkurrensutsättning.81 För att 
en upphandling inte ska omfattas av LOU krävs det att ett sådant undantag är angivet i LOU 
eller i EUF-fördraget. Upphandlade myndigheter kan ej själva bestämma när LOU ska tillämpas 
och enligt EUD:s praxis ska även undantagen tillämpas restriktivt.82  

                                                        
77 Offentlig upphandling, Sundstrand s 27, Offentlig upphandling - LOU och LUF, Sundstrand s 32-33.  
78 Prop. 2015/16:195 s 284, Offentlig upphandling, Sundstrand s 53.  
79 Pedersen s 67-69. 
80 Proposition 2015/16:195 s 285.  
81 Offentlig upphandling, Sundstrand s 58.  
82 C-394/02 kommissionen mot Grekland, C-250/07 kommissionen mot Grekland, Offentlig upphandling, 
Sundstrand s 58.  
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Den som åberopar undantagsbestämmelserna har då bevisbördan för att visa att undantaget är 
uppfyllt.83 Exempelvis för de fall myndigheter ska upphandla internt är de inte skyldiga att 
tillämpa LOU om samtliga rekvisit är uppfyllda. Detsamma gäller vid upphandling mellan 
upphandlade myndigheter, det så kallade Hamburgundantaget.84 Båda undantagen kommer att 
redogöras i följande avsnitt.   

                                                        
83 C-394/02 kommissionen mot Grekland punkt 33. 
84 Lindahl Toftegaard s 43-44. 
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5. Hamburgundantaget  
5.1 Inledning 
Som tidigare anfört ska en upphandlade myndighet som vill sluta avtal vid köp av varor, tjänster 
eller byggentreprenader med en annan aktör tillämpa LOU som huvudregel. Huvudregeln gäller 
även om leverantören också är en myndighet såsom kommun eller landsting. Undantag från 
huvudregeln kan dock göras och detta avsnitt kommer inledningsvis kortfattat redogöra för 
undantaget gällande internupphandling (det så kallade Teckal-undantaget) och sedan mer 
utförligt redogöra för undantaget för upphandling mellan myndigheter (samverkansavtal), alltså 
Hamburgundantaget.  
 
5.2 Internupphandling 
Undantaget som benämns Teckal-undantaget har växt fram genom EUD:s praxis och används 
huvudsakligen när kommuner och landsting köper varor och tjänster från till exempel egna 
bolag utan upphandling.85 För att undantaget ska vara tillämpligt måste förutsättningarna i LOU 
vara uppfyllda. Generellt sett är undantaget tillämpligt om den upphandlade myndigheten 
kontrollerar den part som den ska sluta avtal med (kontrollkriteriet). Kontrollkriteriet innebär 
att den kontrollerade myndigheten ska ha ett avgörande inflytande över dotterbolagets 
strategiska mål och viktiga beslut.86 Samtidigt måste den part som den upphandlade 
myndigheten ska sluta avtal med driva sin verksamhet på uppdrag av den upphandlade 
myndigheten (verksamhetskriterium). Undantaget kan bland annat tillämpas när en kommun 
köper varor eller tjänster från ett helägt dotterbolag. Det kan även gälla köp mellan två 
systerbolag som ägs av samma kommun.87  
 
5.3 Hamburgundantaget - framväxten i rättspraxis 
Undantaget har kodifierats genom direktiv 2014/24/EU och även i LOU. Undantaget grundas i 
praxis från EUD. Genom direktivet framgår det att kodifieringen av undantaget bör vägledas 
av EUD:s praxis.88 Regleringen i direktivet och LOU avviker dock delvis från EUD:s praxis.89 
Eftersom undantaget har växt fram i praxis kommer följande avsnitt först att redogöra för 
rättsfallen kring undantaget för att sedan för kodifieringen av undantaget. 
 
5.3.1 C-480/06 Hamburg 
Hamburgundantaget har sin grund i domen C-480/06 som avsåg en fördragsbrottstalan mot 
Tyskland. Målet avsåg fyra Landkreise (motsvarande kommun), som hade ingått avtal med 
Hamburg stads renhållningstjänst gällande bortskaffande av avfall till en ny anläggning för 
avfallshantering. För driften av anläggningen ansvarade ett bolag genom avtal med Hamburg 

                                                        
85 Offentlig avtalssamverkan s 33, C-107/98 Teckal. 
86 Prop. 2015/16:195 s 960. Tolkningen av ”avgörande inflytande” ska tolkas i ljuset av EUD:s dom C-182/11 
och C-183/11, Econord, punkt 27.  
87 LOU 3 kap. 11-16 §§, prop. 2015/16:195 s 962-965, Offentlig avtalssamverkan s 34.  
88 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 
upphävande av direktiv 2004/18/EG skäl 31. 
89 Offentlig avtalssamverkan s 34.  
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stad.90 För att klargöra gällde målet inte avtalet mellan Hamburg stad och bolaget som bedrev 
anläggningen utan avtalet mellan de fyra Landkreise och Hamburg stad. 
 
Domstolen började med att konstatera att även om en tjänsteleverantör är ett offentligt organ 
som är fristående från den upphandlade aktören, medför inte det i sig ett undantag från ett 
upphandlingsförfarande. I det aktuella målet rörde det sig heller inte om en upphandlande 
myndighet som utövade kontroll över den part som den ska sluta avtal med, alltså var inte 
Teckal-undantaget tillämpligt.91 
 
Det påpekas av domstolen att avtalet grundades i ett samarbete mellan de olika myndigheterna 
för att säkerställa ett allmännyttigt uppdrag gemensamt för dessa myndigheter. Ett sådant 
samarbete kunde härledas från rådets direktiv om avfall där det framgår att medlemsstaterna är 
skyldiga att tillse att avfall omhändertas vid en så nära belägen avfallsanläggning som möjligt.92 
Avtalet innebar ett samarbete mellan parterna för att säkerställa att bortskaffning av avfall 
fullgjordes. Syftet med avtalet var att för Hamburgs stad möjliggöra driften av avfalls-
anläggningen på mest gynnsamma ekonomiska villkor med hjälp av avfall från de fyra 
Landkreise.93 Hamburg stad ansvarade ej för driften av avfallsanläggningen. Vid problem hade 
Hamburg stad enbart en begränsad skyldighet att erbjuda avfallshantering i andra anläggningar 
som Hamburg stad hade till förfogande.94  
 
De fyra Landkreise hade genom avtalet åtaganden i samband med det allmännyttiga uppdraget. 
Åtagandena innebar bland annat att de inte själva tar emot avfall från andra Landkreises och 
sedan förbränner detta avfall vid anläggningen i Hamburg stad. Vidare ska de fyra Landskreise 
betala en årsavgift till Hamburg stad som sedan överförs till det bolag som driver 
avfallsanläggningen.95 
 
Domstolen konstaterade att avtalet grundar sig i att fullgöra en allmännyttig tjänst. Avtalet har 
ingåtts mellan offentliga myndigheter utan inblandning av privata aktörer. Samtidigt erinrade 
domstolen att offentliga myndigheter kan med egna medel utföra sådana uppgifter av 
allmänintresse utan att söka stöd hos andra enheter utanför sin organisation. Uppgifterna kan 
även utföras i samarbete med andra offentliga myndigheter.96 
 
Kommissionen menade dock att samarbetet mellan Hamburg stad och de fyra Landkreise hade 
kunnat genomföras utan upphandling om parterna hade inrättat en fristående juridisk person 
(kommunalförbund eller en gemensam nämnd) för samarbetet. Det hade i sin tur medfört att 
Teckal-undantaget hade varit tillämpligt. Men eftersom inte någon fristående juridisk person 
inrättades hävdade Kommissionen att samarbetet borde ha konkurrensutsatts.97 Domstolen 

                                                        
90 C-480/06 punkt 4-5.  
91 C-480/06 punkt 33-34. 
92 C-480/06 punkt 37, se rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall. 
93 C-480/06 punkt 38.  
94 C-480/06 punkt 39. 
95 C-480/06 punkt 40-43.  
96 C-480/06 punkt 44-45.  
97 C-480/06 punkt 46. 
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anförde att offentliga myndigheter inte har någon skyldighet att använda en särskild rättslig 
form för att säkerställa att en allmännyttig uppgift fullgörs. Samtidigt syftar inte det på att 
upphandlingsreglerna ska ifrågasättas. Domstolen anförde även att det aktuella samarbetet inte 
har skapats syfte att kringgå bestämmelserna om offentlig upphandling. Därmed ogillade 
domstolen Kommissionens talan och det förelåg ingen skyldighet att konkurrensutsätta 
samarbetet.98  
 
Genom domen fastställs då ett undantag från upphandlingsbestämmelserna som kommer att 
kallas Hamburgundantaget eller undantaget för Hamburgsamarbeten. I domen redogörs det för 
flera omständigheter, bland annat ”fullgörandet av en allmännyttig tjänst”. Men det framgår 
inte vad som faktiskt är avgörande för att samarbetet ska anses utgöra ett undantag från 
upphandlingsbestämmelserna.99  
 
EUD har i ett par mål delvis klargjort vad som är avgörande för att Hamburgundantaget ska 
anses vara tillämpligt på samarbeten. Dessa mål redovisas nedan.  
 
5.3.2 Mål C-159/11 Lecce  
Målet avsåg ett avtal mellan en lokal hälsovårdsmyndighet (ASL) och ett universitet. Genom 
avtalet hade universitet som uppdrag att utreda och bedöma utsattheten för jordbävningar 
(seismologiska undersökningar) i provinsen Lecce i Italien.100Av avtalet mellan parterna 
framgick det att uppdraget skulle utföras genom samarbete av arbetsgrupper som inrättades av 
ASL och universitetet. Det vetenskapliga ansvaret skulle två personer borga för, en från ASL 
och en från universitetet. Det framgick även av avtalet att ASL skulle äga samtliga resultat men 
att universitet anges som upphovsman vid publicering. Ersättningen begränsades till 
universitetets kostnader för uppdraget.101 
 
Flertalet yrkesförbund och yrkessammanslutningar väckte talan mot beslutet att ingå avtalet 
och menade på att de nationella bestämmelserna och unions bestämmelserna om offentlig 
upphandling hade åsidosatts. Den regionala förvaltningsdomstolen ansåg att avtalet och dess 
innehåll skulle enligt de nationella bestämmelserna ha konkurrensutsatts.102 ASL och 
universitetet motsade sig domen och överklagande där de anförde att avtalet enligt nationell rätt 
utgör ett samarbetsavtal mellan offentliga myndigheter där uppdraget är av allmänt intresse.103 
Den italienska förvaltningsdomstolen viloförklarade målet och begärde att få klarhet i huruvida 
direktiv 2004/18 (har ersatts av direktiv 2014/24) ska tolkas så att det hindrar nationell 
lagstiftning där det är tillåtet att två myndigheter utan konkurrensutsättning kan ingå avtal som 
avser samarbete av den karaktär som avses i målet.104 
 

                                                        
98 C-480/06 punkt 47-49.  
99 Offentlig avtalssamverkan s 36-37.  
100 C-159/11 punkt 12. 
101 C-159/11 punkt 14.  
102 C-159/11 punkt 17.  
103 C-159/11 punkt 18.  
104 C-159/11 punkt 21-22.  
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EUD konstaterade att avtalet inte omfattades av Teckal-undantaget eftersom ASL inte utövar 
någon kontroll över universitetet.105 Vidare hade den nationella domstolen anfört att offentliga 
universitet kan bidra med forsknings- och rådgivningsverksamhet till offentliga myndigheter.106  
EUD ansåg dock att avtalet till stor del inte motsvarande vetenskaplig forskning, utan snarare 
avsåg uppgifter som ingenjörer och arkitekter utför och som inte utgör vetenskaplig forskning. 
Genom att sluta avtal med universitetet kan även privata aktörer gynnas då den externa 
arbetskraft universitetet kan använda sig av enligt avtalet innefattar privata leverantörer.107 
Frågan var sedan om det aktuella avtalet avsåg att säkerställa ett allmännyttigt uppdrag 
gemensamt för dessa myndigheter.108 
 
För att ett samarbete genom avtal ska falla utanför tillämpningsområdet för upphandlings-
bestämmelserna krävs det att avtalet ingås enbart av ”offentliga organ utan inblandning av 
någon privat part, så att inte privat leverantör ges någon fördel i förhållande till sina 
konkurrenter, och det samarbete som inrättas uteslutande styrs av överväganden och krav som 
är ägnade att uppnå mål av allmänintresse.”109 Här anförs det av EUD vilka rekvisit som måste 
vara uppfyllda för att ett samarbete mellan offentliga organ kan undgå upphandlings-
bestämmelserna.  
 
EUD konstaterade samtidigt att samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att samarbetet ska 
falla utanför tillämpningsområdet för upphandlingsbestämmelserna. Alltså är rekvisiten 
kumulativa. Den övervägande delen av avtalet ansågs inte utgöra vetenskaplig forskning. 
Vidare konstaterade EUD att samarbetet mellan ASL och universitet inte avsåg att för dessa 
säkerställa att ett gemensamt allmännyttigt uppdrag fullgörs. Mot den bakgrunden och risker 
för att privata aktörer kan gynnas genom universitetet, ansåg EUD att undantaget för samarbets-
avtal inte var uppfyllt, avtalet skulle således ha konkurrensutsatts.110 
 
EUD bekräftade genom domen ovan att det finns ett undantag för samarbetsavtal, det framgick 
även vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt. 
Sammantaget är undantaget tillämpligt om samarbetet mellan myndigheterna syftar till att 
”säkerställa ett allmännyttigt uppdrag som är gemensamt för dessa myndigheter fullgörs.”111 
Samtidigt ska avtalet ingås enbart mellan ”offentliga organ utan inblandning av någon privat 
part, så att ingen privat leverantör ges någon fördel i förhållande till sina konkurrenter, det 
samarbete som inrättas uteslutande styrs av överväganden och krav som är ägnade att uppnå 
mål av allmänintresse.”112 
 
 

                                                        
105 C-159/11 punkt 33.  
106 C-159/11 punkt 27.  
107 C-159/11 punkt 28 och 37-38.  
108 C-159/11 punkt 34.  
109 C-159/11 punkt 35.  
110 C-159/11 punkt 36-37 och 40.  
111 C-159/11 punkt 34. 
112 C-159/11 punkt 35. 
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Enligt min uppfattning framgår det inte tydligt av domen vilket eller vilka rekvisit som inte är 
uppfyllda. Men domen ger intryck av att uppdraget inte är allmännyttigt eftersom uppdraget 
kan tillhandahållas av andra privata leverantörer på marknaden. EUD verkar i alla fall göra en 
sådan bedömning. Vidare verkar EUD mena på att avtalet inte avser att fullgöra ett uppdrag 
som är gemensamt för båda parterna. Det kan förefalla att EUD ansåg att universitetet endast 
utförde en tjänst åt ASL, alltså inget gemensamt allmännyttigt uppdrag. 
 
5.3.3 Mål C-386/11 Piepenbrock 
Piepenbrock-målet gällde kommunförbundet Kreis Düren där Stadt Düren (Düren stad) även 
ingick. Kreis Düren och Stadt Düren planerade att ingå i ett avtal som innebar att kommun-
förbundet skulle överlåta städning av en antal byggnader till Stadt Düren. Vid fullgörandet av 
städningen hade Stadt Düren enligt avtalet tillåtelse att anlita tredje man. Stadt Düren skulle 
även kompenseras för sina kostnader och Kreis Düren hade förbehållit sig rätten att säga upp 
avtalet om Stadt Düren uppfyller sitt åtagande. Pienpenbrock, som tidigare utförde 
städtjänsterna åt Kreis Düren, väckte talan mot Kreis Düren inför tysk domstol och yrkade på 
att avtalet måste konkurrensutsättas enligt upphandlingsbestämmelserna. Pienpenbrock menade 
att utförandet av uppgiften mot betalning innebar en tjänst som var efterfrågades på marknaden, 
som då även kunde utföras av privata leverantörer.113 
 
I första domstolsinstansen ogillades Pienpenbrocks talan då domstolen ansåg att avtalet gällde 
ett så kallad delegationsavtal som var i enlighet med nationell rätt och omfattades inte av 
upphandlingsbestämmelserna. Pienpenbrock överklagade till appellationsdomstolen och 
menade på att kvalificeringen av avtalet (delegationsavtal) var obetydlig med hänsyn till 
egenskaperna hos avtalet. Kreis Düren menade i sin tur på att delegering av offentligrättsliga 
uppgifter är att anse som ett beslut inom myndighetens organisation och omfattas inte av 
upphandlingsreglerna.114 
 
Appellationsdomstolen började med att konstatera att Teckal-undantaget inte är tillämpligt 
eftersom Kreis Düren inte utöver någon kontroll över Stadt Düren. Samtidigt konstaterade 
appellationsdomstolen att det aktuella avtalet skiljer sig i jämförelse med avtalet i C-480/06 
(Kommissionen mot Tyskland) då de offentliga avtalsparterna inte samarbetar med varandra. 
Det gällde således en enkel delegation som förvisso är förenligt med nationell rätt.115 
Appellationsdomstolen viloförklarade målet och begärde att få klarhet i vissa frågor från EUD.  
 
Appellationsdomstolen undrade först om andra typer avtal mellan enheter på lokal och regional 
nivå som skiljer sig från avtalen i C-480/06 (Hamburg) också är undantagna upphandlings-
bestämmelserna. Alltså om skillnad ska göras mellan avtal som avser allmännyttiga uppdrag 
såsom avfallshantering och avtal som indirekt avser fullgörandet av allmännyttiga uppdrag likt 
omständigheterna i det aktuella målet där städning används som fullgörande av ett allmännyttigt 
uppdrag. Sedan undrade även appellationsdomstolen huruvida avtal genom kommunsamarbete 

                                                        
113 C-386/11 punkt 9-15. 
114 C-386/11 punkt 16-19. 
115 C-386/11 punkt 20-21. 
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är undantagna upphandlingsbestämmelserna. Hur medlems-staterna organiserar sin förvaltning 
är enligt appellationsdomstolen inte en fråga för EU. Genom den tyska grundlagen garanterades 
det kommunala självstyret och därmed möjligheten till samarbete mellan kommuner.116 
 
EUD refererade till C-159/11 (Lecce) där det framgick att i de fall avtal sluts mellan offentliga 
enheter som syftar till att för dessa enheter fullgöra ett gemensamt allmännyttigt uppdrag och 
att inga privata aktörer genom samarbetet gynnas i förhållande till sina konkurrenter, är ett 
sådant samarbete undantaget upphandlingsbestämmelserna.117 EUD konstaterade att det 
aktuella avtalet inte innebar ett samarbete mellan parterna som syftar till att fullgöra ett 
gemensamt allmännyttigt uppdrag. EUD belyste även att tredje man kan komma att gynnas i 
förhållande till sina konkurrenter eftersom Stadt Düren hade möjligheten att anlita externa 
leverantörer. Av den anledning konstaterade EUD att avtalet inte omfattas av undantaget från 
upphandlingsbestämmelserna och borde därför ha konkurrensutsatts.118 
 
Genom domen ovan bekräftar EUD att rekvisiten för undantaget är de rekvisit som ska 
tillämpas vid samarbetsavtal.119 Min egen uppfattning gällande frågan om distinktion ska göras 
mellan avtal som indirekt utgör ett allmännyttigt uppdrag och avtal som direkt avser fullgörande 
av ett allmännyttigt uppdrag, är att frågan inte besvaras uttryckligen av EUD. Det kan anses att 
EUD menar på att det snarare gäller ett köp av en tjänst och inte ett samarbete för att säkerställa 
ett gemensamt uppdrag.  
 
Upphandlingsmyndigheten menar att EUD kanske anser att avtalet indirekt utgör ett 
allmännyttigt uppdrag och därmed att åtskillnad ska göras mellan avtal som direkt syftar till 
fullgörandet av ett allmännyttigt uppdrag och avtal som indirekt som syftar till fullgörandet av 
ett allmännyttigt uppdrag. Men eftersom domstolen inte utvecklade sitt resonemang är det svårt 
att fastställa.120  
 
5.3.4 C-15/13 HIS 
Målet avsåg ett införande av ett databasbehandlingssystem vid ett universitet som genom avtal 
tilldelat uppgiften bolaget HIS. Tilldelning av avtalet hade skett utan konkurrensutsättning och 
uppgick till 840 000 euro. HIS var ett privat bolag där en tredjedel ägdes av förbundsrepubliken 
Tyskland och två tredjedelar ägdes av de 16 delstaterna där delstaten Hamburg ägde 4,16%. 
Enligt HIS:s stadgar ska bolaget ge stöd åt de statliga högskolorna och de behöriga 
förvaltningarna i utförandet av deras uppgifter inom högskolan.121  
 
Datalotsen, som var en annan leverantör av databehandlingssystem, överprövande beslutet om 
tilldelning och yrkade på att kriterierna för internupphandling inte var uppfyllda. Bland annat 
var inte villkoret gällande kontroll enligt Datalotsen inte uppfyllt eftersom universitet inte 

                                                        
116 C-386/11 punkt 22-25.  
117 C-386/11 punkt 36-38.  
118 C-386/11 punkt 39-41.  
119 Offentlig avtalssamverkan s 39.  
120 Offentlig avtalssamverkan s 40. 
121 C-15/13 punkt 9-10.  
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kunde utöva kontroll över HIS som kan jämföras med den kontroll universitet utövar över sin 
egna förvaltning. Överprövningen bifölls med hänvisning till att kontroll kriteriet inte var 
uppfyllt enligt domstolens praxis. Universitet och HIS överklagande sedan beslutet till den 
nationella domstolen.122 
 
Den nationella domstolen konstaterade att det inte gäller ett mellankommunalt samarbete som 
det gällde i tidigare mål C-480/06 (Hamburg), då varken HIS eller universitet utgör offentliga 
myndigheter och har därmed inte fått i uppdrag att fullgöra ett allmännyttigt uppdrag.123 Den 
nationella domstolen viloförklarade målet och ville få klarhet från EUD huruvida begreppet 
kontroll skulle tolkas vilket visserligen är bortom uppsatsens omfattning att diskutera närmare. 
Men det som är viktigt att understryka i målet är att EUD konstaterade, likt den nationella 
domstolen, att samarbetet mellan HIS och universitetet inte syftar till att säkerställa ett 
gemensamt allmännyttigt uppdrag. Det innebar således att undantaget inte var uppfyllt och att 
avtalet borde ha konkurrensutsatts.124  
 
Generaladvokaten var tillskillnad mot EUD av en annan uppfattning. Generaladvokaten ansåg 
att avtalet kan gälla ett gemensamt allmännyttigt uppdrag eftersom HIS stödjer de offentliga 
högskolorna i utförandet av deras uppgifter. Genom HIS stödjande kompletterar därför HIS 
universitetens undervisnings- och forskningsuppdrag. Förutsatt att de resterande rekvisiten i 
undantaget är uppfyllda ansåg generaladvokaten att det aktuella samarbetet kunde omfattas av 
undantaget.125 
 
Enligt min egen uppfattning framgår det inte tydligt i HIS-målet om det är allmännyttigt 
uppdrag eller gemensamt uppdrag som inte är uppfyllt. Det kan även förefalla att båda 
rekvisiten inte var uppfyllda men det framgår ej tydligt. Det kan förefalla att EUD ansåg att 
avtalet avsåg ett köpt av en tjänst och inte ett inrättande av ett samarbete.  
 
I de redogjorda mål ovan som följde efter C-480/06 (Hamburg) gällde avtalen uppdrag som 
indirekt avsåg fullgörandet av ett allmännyttigt uppdrag (såsom städtjänster, IT-tjänster och 
seismologiska undersökningar). Tjänsterna som avtalen omfattade kunde även tillhandahållas 
på den privata marknaden. Upphandlingsmyndigheten anser att det är rimligt att anta att EUD 
ansåg att avtalen inte gällde ett allmännyttigt uppdrag och även att avtalen inte gällde ett 
fullgörande av ett gemensamt uppdrag. Alltså om ett avtal inte gäller att samarbete kring ett 
gemensamt allmännyttigt uppdrag (gemensamt för båda parter innan avtal sluts mellan dessa), 
verkar det som att avtalet närmast framstår som ett köp av en tjänst än ett samarbete.126  
 
Kommissionen har senare klargjort att samarbetet ska avse att gemensamt utföra en 
allmännyttig uppgift som alla samarbetspartner har tilldelats. Ett gemensamt utförande innebär 
att alla parter medverkar och har ömsesidiga skyldigheter. Samtidigt är det inte nödvändigt att 

                                                        
122 C-15/13 punkt 13-15.  
123 C-15/13 punkt 16.  
124 C-15/13 punkt 20 och 35.  
125 Generaladvokatens yttrande i mål C-15/13 HIS sida 58-60, se även offentlig avtalssamverkan s 41.  
126 Offentlig avtalssamverkan s 42-43.  
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alla parter ska bidra i lika stor utsträckning, utan samarbetet kan utgå från en uppgiftsdelning 
som bygger på den kompetens som finns hos de olika parterna.127 Följande avsnitt redogör för 
kodifieringen av Hamburgundantaget och redogör utförligt för de rekvisit som måste vara 
uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt.  
 
5.4 Kodifieringen av Hamburgundantaget  
5.4.1 Upphandlingsdirektivet och LOU 
Hamburgundantaget återges genom upphandlingsdirektivet artikel 12(4). Av artikeln framgår 
det att ”Ett kontrakt som ingåtts uteslutande mellan två eller flera upphandlade myndigheter 
ska inte omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, om samtligt följande villkor är 
uppfyllda: A) kontraktet inrättar eller genomför ett samarbete mellan de deltagande 
upphandlade myndigheterna för att säkerställa att de offentliga tjänsterna som de ska utföra 
tillhandahålls med målet att uppnå myndigheternas gemensamma mål. B) Genomförandet av 
samarbetet styrs endast av överväganden som sammanhänger med allmänintresset. C) De 
deltagande upphandlade myndigheterna utövar verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som understiger 20% av de verksamheter som berörs av samarbetet.” 
 
Hamburgundantaget är kodifierat i LOU genom 3 kap. 17 §. Av bestämmelsen framgår det att 
”Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlade myndigheter, om i) 
upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan 
myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänsterna som myndigheterna ska utföra 
tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål, ii) samarbetet styrs endast av 
överväganden som hänger samman med allmänintresset, och iii) myndigheterna på den öppna 
marknaden utövar mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet.”  
 
Vid en jämförelse av direktivet och LOU är rekvisiten likartade med inte helt lika med hur 
domstolen har formulerat undantaget. Artikel 12(c) och LOU 3 kap. 17 § punkt iii är dock helt 
nya och framgår sedan tidigare inte ur domstolens praxis.128 Nedan följer en närmare 
redogörelse för samtliga rekvisit som måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara 
tillämpligt. 
 
5.4.2 Samarbete mellan upphandlade myndigheter  
Det har tidigare anförts att upphandlade myndigheter kan vara kommuner, landsting, 
myndigheter och offentligt styrda organ. En närmare redogörelse för upphandlade myndigheter 
är ej nödvändigt.  
 
Enligt undantaget ska avtalet syfta till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete. Att 
undantaget omfattar en reglering medför att en upphandlade myndighet kan förbinda sig i 
efterhand till ett redan pågående arbete med andra myndigheter i avtalet.129 Av skälen till 
upphandlingsdirektivet anförs det att ett samarbete bör grundas på ett samarbetskoncept för att 
                                                        
127 SEC (2011) 1169 final sida 13, se även offentlig avtalssamverkan 43. 
128 Offentlig avtalssamverkan s 46.  
129 Prop. 2015/16:195 s 966, se även offentlig avtalssamverkan s 49–50. 
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villkoret ska vara tillämpligt. Det anförs även att det måste föreligga ”åtaganden om att bidra 
till ett fullgörande av den berörda offentliga tjänsten genom samarbete.”130  
 
Upphandlingsmyndigheten är av uppfattningen att det krävs ett samarbete mellan parterna för 
att undantaget ska vara tillämpligt.131 Det medför således att köp av en tjänst inte omfattas av 
undantaget och skillnad ska alltså göras mellan avtal som avser köp av bland annat tjänster och 
avtal som avser samarbete.  
 
Till exempel är undantaget vid köp av snöröjningstjänster sannolikt inte tillämpligt eftersom 
det gäller köp av en tjänst. Om två kommuner sluter avtal om att gemensamt samverka kring 
snöröjning bidrar båda avtalsparterna till att uppdraget genom samarbete fullgörs. I sådant fall 
är det mer sannolikt att undantaget är tillämpligt.132 Samarbetet som inrättas mellan parterna 
får inte endast baseras på ena partens behov. I sådant fall kommer det sannolikt vara fråga om 
ett köp av en tjänst och inte ett samarbete. Det gäller trots att det senare sker ett samarbete eller 
samverkan i syfte att fullgöra avtalet. Förutsättningen är att samarbetet är grundat i att fullgöra 
både parternas gemensamma mål.133  
 
I Hamburgmålet avsåg avtalet ett samarbete kring att säkerställa ett gemensamt allmännyttigt 
uppdrag som i detta fall var avfallshantering. Det framgick även att de upphandlade 
myndigheterna som inte stod för själva avfallshanteringen hade andra åtaganden i samband med 
det allmännyttiga uppdraget. Det handlade om att de fyra Landkreise ställde sin kapacitet för 
avfallshantering som de inte använde till förfogande för att ta emot förbränningsrester.134 Det 
är inte en förutsättning att varje avtalspart bidrar lika mycket i utförandet av samarbetet och 
ekonomisk kompensation är inte helt exkluderat mellan avtalsparterna men det förutsätts att 
kompensationen avser kostnadstäckning. Men det krävs att samtliga avtalsparter bidrar till 
utförandet av avtalet.135  
 
Enligt min mening krävs det att en avtalssamverkan syftar till att inrätta ett samarbete mellan 
de inblandande myndigheterna. Att till exempel anlita en annan kommun att utföra en tjänst 
mot ekonomisk ersättning är att betrakta som köp av en tjänst. I sådant fall är undantaget inte 
tillämpligt. Alla parter i samarbetet behöver inte bidra lika mycket till fullgörandet av det 
gemensamma målet men det förutsätts att samtliga parter på något sätt bidrar till fullgörandet 
av avtalet.   
 
5.4.3 Myndigheternas gemensamma mål 
Det anförs i 3 kap. 17 § punkt 1 LOU att ”de offentliga tjänsterna som myndigheterna ska utföra 
tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål”. De offentliga tjänster som ska 
utföras måste alltså syfta till att uppnå parternas gemensamma mål. I rättspraxis menade EUD 

                                                        
130 Upphandlingsdirektiv 2014/24/EU skäl 33, se även offentlig avtalssamverkan s 50.  
131 Offentlig avtalssamverkan s 50.  
132 Offentlig avtalssamverkan s 50–51.  
133 Offentlig avtalssamverkan s 51.  
134 C-480/06 punkt 37 och 41. 
135 Kommissionen KOM (2011) 896 slutlig, Offentlig avtalssamverkan s 67.  
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att det ska gälla ett allmännyttigt uppdrag gemensamt för parterna för att avtalet ska falla inom 
undantagets tillämpningsområde.136  
 
För att rekvisitet ska vara uppfyllt anförs det i förarbetena till LOU att ”de offentliga tjänster 
som myndigheterna ska tillhandahålla görs med målet att uppnå myndigheternas gemensamma 
mål”.137 Det innebär att parterna ska tillhandahålla tjänsterna på grund av offentligrättsliga 
åligganden.138 Upphandlingsmyndigheten menar på att om ett samarbete grundar sig i en 
uppgift inom det kommunala obligatoriska området, kan det underlätta att visa att förut-
sättningarna är uppfyllda eftersom att parternas behov av uppdraget grundas i offentligrättsliga 
åligganden.139 I Hamburgmålet stod det klart att tjänsten (avfallshantering) var reglerad genom 
ett EU-direktiv gällande avfallshantering. Det underströk EUD eftersom samarbetet mellan 
parterna syftade till att säkerställa fullgörandet av ett gemensamt allmännyttigt uppdrag varav 
uppdraget hade anknytning till direktivet om avfall.140  
 
Upphandlingsmyndigheten är av uppfattningen att undantaget även kan tillämpas på 
samarbeten som inte för kommuner och landsting är obligatoriska vilket även framgår av 
upphandlingsdirektivet. I direktivet framgår det att uppgifterna som de deltagande 
myndigheterna vill befatta sig med kan gälla obligatoriska men även frivilliga uppgifter.141 Det 
ska framhållas att det varken i praxis eller i regleringen kring undantaget framgår att det krävs 
att tjänsten ska vara reglerad genom EU. Därför borde det inte vara av väsentlig betydelse om 
tjänsten är reglerad. För de fall en tjänst omfattas av EU-regleringen är dock allmänintresset 
mer tydligt och i sådant fall bör samarbete kring en sådan offentlig tjänst omfattas av 
undantaget.142  
 
Min uppfattning är att det förefaller enklare för kommuner och landsting att visa att samarbetet 
grundar sig i offentligrättsliga åligganden om uppgiften ligger inom det kommunala 
obligatoriska området. Antar att det ”kommunala obligatoriska området” syftar på uppgifter 
som regleras genom speciallagstiftning såsom SkolL och SoL. Alltså sådana uppgifter som 
kommuner måste befatta sig med. Det anförs även att ett samarbete kan anses vara grundat i 
offentligrättsliga åligganden utanför det obligatoriska området. Antar att Upphandlings-
myndigheten syftar på angelägenheter som kommunen kan befatta sig med genom KBefL eller 
genom den allmänna kompetensen som föreskrivs i KomL 2 kap. När det gäller angelägenheter 
som kommuner befattar sig med genom den allmänna kompetensen står som bekant 
allmänintresset i fokus.  
 
Som Upphandlingsmyndigheten anför är det av stor vikt att parterna redogör för att samarbetet 
grundas i det egna behovet att fullgöra uppdraget. Antar att Upphandlingsmyndigheten syftar 

                                                        
136 C-159/11 punkt 34, C-386/11 punkt 36 
137 Prop. 2015/16:195 s 967. 
138 Prop. 2015/16:195 s 966-967. 
139 Offentlig avtalssamverkan s 52. 
140 C-480/06 punkt 37. 
141 Offentlig avtalssamverkan s 52, upphandlingsdirektiv 2014/24/EU skäl 33.  
142 Offentlig avtalssamverkan s 57.  
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på allmänintresset? För de fall allmänintresset är uppfyllt, kan det då antas att samarbetet avser 
ett offentligrättsligt åliggande enligt undantagets rekvisit?  
 
5.4.4 Offentliga tjänster 
För att Hamburgundantaget ska vara tillämpligt måste rekvisitet ”offentliga tjänster” var 
uppfyllt. Begreppet är dock inte vidare definierat i upphandlingsdirektivet.143 I förarbetena till 
LOU anförs det att ”ordvalet offentliga tjänster i punkten 1 tydliggörs att kontrakten ska avse 
tillhandahållanden av tjänster och att det ska röra sig om offentliga sådana.” Vidare är begreppet 
direkt överfört från artikel 12(4) i upphandlingsdirektivet och antas motsvara allmännyttiga 
tjänster och allmännyttiga uppdrag som omnämns i ovan redogjorda praxis.144 Dock är 
begreppet offentliga tjänster ändå svårtolkat då det inte är fastställt vad allmännyttiga tjänster 
och uppdrag innebär. Men det är klargjort att begreppen allmännyttiga tjänster och 
allmännyttiga uppdrag ska tolkas restriktivt.145  
 
5.4.4.1 Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
I samtliga mål från EUD gällande Hamburgundantaget använder sig EUD av begreppen 
allmännyttiga tjänster och allmännyttiga uppdrag. Ett angränsande begrepp till allmännyttiga 
tjänster och uppdrag är tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som regleras i EU-rätten och 
det är möjligt att EUD i de målen gällande samarbetsavtal har vägletts av regleringen kring 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.146 Kommissionen menar att tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse avser ”ekonomisk verksamhet vars resultat är till övergripande allmännytta 
och som marknaden inte skulle tillhandahålla utan offentligt ingripande”.147 Enligt regeringen 
kan tjänster som tillhandahålls av kommuner och landsting såsom sjukvård, renhållning, 
äldreomsorg och avfallshantering sannolikt definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse.148 Men om EUD är av samma uppfattning är svårt att avgöra.  
 
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och dess förhållande till kommuner och landsting har 
genom SOU 2012:30 uttrycks som ”tjänster som ryms inom de traditionella kommunala 
uppdraget i Sverige bör prima facie kunna definieras som tjänster av allmänt intresse (i de flesta 
fall som ekonomiska tjänster och i några fall som icke-ekonomiska).”149 Det framgår dock inte 
av SOU 2012:30 vad som menas med de traditionella kommunala uppdraget. Det ska även 
framhållas att begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte framgår varken i 
regleringen eller praxis kring undantaget. Ett direkt samband mellan tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och undantaget kan därför vara svårt att göra.150 
 
En tolkning som kan göras av offentlig tjänst är att det är viktigare hur samarbetet ser ut snarare 
än vad som det samarbetas kring. Alltså det är formerna kring samarbetet som är reglerat. I 
                                                        
143 Offentlig avtalssamverkan s 53.  
144 Prop. 2015/16:195 s 966, se C-480/06 och C-159/11.  
145 Prop. 2015/16:195 s 966, se C-480/06 punkt 37 och C-159/11 punkt 37. 
146 SOU 2012:30 s 605, offentlig avtalssamverkan s 59.  
147 KOM (2011) 900 slutlig, en kvalitetsram för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i Europa s 3.  
148 SOU 2015:24 s 389.  
149 SOU 2012:30 s 560.  
150 Offentlig avtalssamverkan s 59.  
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sådant fall ska en avgränsning ske mot ren kommersiell verksamhet. En annan tolkning som 
kan göras är att offentliga tjänster också ska skiljas från andra tjänster.151 Tjänster som kan 
skiljas från offentliga tjänster redogörs nedan.  
 
5.4.4.2 Stödverksamhet 
När det gäller avtalssamverkan är frågan om avtalet direkt måste avse fullgörandet av en 
offentlig tjänst eller om avtalet indirekt kan avse fullgörandet av en offentlig tjänst. Som det 
redogjordes ovan i C-386/11 (Peipenbrock) ställdes frågan om ett avtal kunde indirekt syfta till 
fullgörandet av en offentlig tjänst eller som det uttrycktes i målet, ”allmännyttiga uppdrag”. 
Tyvärr besvarades inte frågan mer utförligt utan istället konstaterade EUD att avtalet inte 
syftade till att inrätta ett samarbete för att fullgöra ett gemensamt allmännyttigt uppdrag. Men 
det kan antas att EUD lägger vikt vid vad ett samarbete faktiskt avser. Det verkar även vara av 
betydelse i Hamburg-målet och Lecce-målet vad samarbetet faktiskt avser.152  
 
I min mening borde det vara av betydelse vad samarbetet avser främst på grund utav rekvisitet 
”myndigheternas gemensamma mål”. Som det nämndes tidigare måste allmänintresset vara 
uppfyllt om samarbetet avsåg angelägenheter utanför det kommunala obligatoriska området. 
Men även fast allmänintresset är uppfyllt borde ändå en bedömning göras gällande samarbetets 
innehåll. Kommissionen har senare uttryckt att Hamburgundantaget kan vara tillämpligt där 
samarbeten inrättas för att uppnå vissa operativa mål, men ej för stödverksamhet.153 Vidare i 
förarbetena till LOU anförs det att endast administrativa tjänster inte kan anses vara offentliga 
tjänster. Alltså ett samarbete som endast omfattar exempelvis ekonomitjänster kan inte anses 
vara offentliga tjänster.154 Den stödverksamhet som kommissionen syftar på kan då således vara 
administrativa tjänster. Därför bör ett samarbetsavtal direkt syfta till fullgörandet av en offentlig 
tjänst och inte till stödverksamhet (ekonomistjänster, städning, IT-tjänster) som indirekt syftar 
till fullgörandet av en offentlig tjänst.155  
 
5.4.4.3 Stödverksamhet parallellt med utförandet av offentlig tjänst  
Parallellt med att ett samarbete förmodligen inte får avse stödverksamhet anförs det i skälen till 
upphandlingsdirektivet att ett samarbete kan innefatta alla former av verksamhet som 
förknippas till fullgörandet av de offentliga tjänsterna.156 Det kan ge indikationer på att 
stödverksamhet kan omfattas av undantaget, men en sådan slutsats blir nog alltför vidsträckt. 
Upphandlingsmyndigheten är av uppfattningen att ett samarbete som avser fullgörandet av 
offentliga tjänster kan delvis innehålla samarbete kring stödverksamhet som hänger samman 
med de offentliga tjänsterna.157  
 

                                                        
151 Offentlig avtalssamverkan s 54.  
152 Offentlig avtalssamverkan s 55. 
153 Kommissionens tillkännagivande - vägledning för medlemsstaterna om urval av organ för genomförande av 
finansieringsinstrument (2016/C276/01) s 16. 
154 Prop. 2015/16:195 s 966.  
155 Offentlig avtalssamverkan s 55–56.  
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Som det har anförts tidigare var ändamålet med en generell kommunal avtalssamverkan bland 
annat att utnyttja kompetens som fanns hos andra kommuner. Det kunde bland annat gälla 
specialisttjänster, myndighetsutövning, IT, digitalisering och administration. Mot bakgrund av 
det som har framförts ovan är min uppfattning att samverkan kring IT, digitalisering och 
administration inte omfattas av undantaget eftersom dessa anses vara stödverksamhet och kan 
tillhandahållas på den privata marknaden. Om kommuner och landsting behöver ytterligare 
resurser på administrationsområdet behöver sannolikt sådana tjänster konkurrensutsättas enligt 
LOU. Men däremot kan stödverksamhet omfattas av undantaget om det är kopplat till 
utförandet av de offentliga tjänsterna.   
 
5.4.5 Samarbetet ska styras av allmänintresset 
Ytterligare ett rekvisit som måste vara uppfyllt om undantaget ska vara tillämpligt är att 
”samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset”.158 Enligt 
förarbetena syftar rekvisitet på att ”det inte får finnas några privata intressen i de upphandlade 
myndigheter som är parter i kontraktet.”159 Rekvisitet framgår även av EUD:s praxis på området 
och innebär att samarbetet inte ska avse kommersiell verksamhet utan ska istället avse 
utförandet av offentliga tjänster och att inga privata leverantörer ska gynnas av kontraktet.160 
Exempelvis understryks det i C-159/11 och C-386/11 att undantaget inte var tillämplig eftersom 
det framgick genom avtalen att privata leverantörer kunde anlitas för att utföra uppdraget eller 
åtminstone delar av uppdraget.161 För de fall vissa varor eller tjänster måste införskaffas av 
privata aktörer måste alltså dessa införskaffningar genomföras enligt upphandlings-
lagstiftningen.162 
 
Marion Kronberg anför i upphandlingsrättslig tidskrift att det är intressant hur EUD ständigt 
referera från det ena målet till det andra utan att egentligen klargöra vad som menas med 
”allmänintresset”.163 Exempelvis hänvisar EUD i målen Peipenbrock och HIS till Lecce där 
EUD i sin tur hänvisar till Hamburg.164 Men i Hamburgmålet som EUD refererade till genom 
Lecce framgår det inte var som menas med allmänintresset och inte heller vad som krävs för att 
ett samarbete ska anses falla inom allmänintresset.165  
 
Kommissionen framhöll 2011 en närmare redogörelse för undantaget där det framgick att 
samarbetet ska syfta till ett gemensamt fullgörande av en allmännyttig uppgift som samtliga 
parter har ålagts. Genom samarbetet har samtliga parter ömsesidiga skyldigheter som i sin tur 
leder till ömsesidiga synergieffekter.166 Ett samarbete måste även vara grundat i en uppgift som 
samtliga parter ska utföra. Det verkar alltså inte vara möjligt för myndigheter som är 
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verksamma i helt olika typer av områden att samarbeta i syfte att bilda stödtjänster för att 
underlätta arbetet.167 Att samarbetet måste grundas i en uppgift som avtalsparterna ska utföra 
och att myndigheterna måste vara verksamma inom samma område har även bekräftats av 
svensk rättspraxis genom kammarrättens mål nr 7355-16. Rättsfallet avsåg det Kungliga 
biblioteket som hade anlitat Riksarkivet för att digitalisera dagstidningar utan föregående 
upphandling. Kammarrätten konstaterade i likhet med förvaltningsrätten att myndigheterna var 
så pass fristående från varandra då de tillhörde olika departement och hade olika instruktioner 
och budgetar. Därför ansågs det aktuella kontraktet utgöra ett kontrakt och avsåg ett köp av en 
tjänst enligt LOU och skulle ha konkurrensutsatts.168    
 
5.4.5.1 Mindre än 20% på den öppna marknaden 
Det sista rekvisitet säger att den aktuella myndigheten ska utöva mindre än 20% av 
verksamheten som berörs av samarbetet. Rekvisitet infördes genom kodifieringen och syftar på 
att begränsa den konkurrenspåverkan ett samarbete mellan myndigheter eventuellt kan 
medföra.169 Om de tjänster som förses på den privata marknaden understiger 20% kan de 
inblandade myndigheterna fördela andelen mellan varandra.170 Uppsatsen kommer inte 
ytterligare redogöra för detta rekvisit.  
 
Min uppfattning är att allmänintresset syftar på att inga privata leverantörer får gynnas av 
samarbetet mellan myndigheterna och att samarbetet inte ska styras av kommersiella intressen. 
Att inga privata leverantörer får gynnas av samarbetet härleds sannolikt från att myndigheterna 
inte ska snedvrida konkurrensen på den interna marknaden. Samarbetet även grundas i en 
uppgift som är gemensam för de inblandade myndigheterna.  
 
5.4.6 Sammanfattning 
För att Hamburgundantaget ska anses vara uppfyllt krävs det att en avtalssamverkan mellan 
myndigheter syftar till att inrätta ett samarbete där samtliga avtalsparterna bidrar till utförandet 
av avtalet och där samarbetet genomförs för att uppnå myndigheternas gemensamma mål. 
Samverkan får ej syfta till köp av en tjänst. I rättspraxis har det uttryckts som utförandet av ett 
allmännyttigt uppdrag gemensamt för de samarbetande myndigheterna. Exempelvis gällde 
Hamburgmålet avfallshantering där samtliga myndigheter samarbetade för att uppnå ett 
gemensamt allmännyttigt uppdrag. Om kommuner samverkar kring ett uppdrag som är 
gemensamt för båda kommunerna och som även är kodifierat genom exempelvis SoL eller 
SkolL kan förutsättningarna för rekvisitet vara uppfyllt.  
 
Att ett samarbete mellan myndigheter även ska gälla offentliga tjänster är också klargjort. 
Offentliga tjänster kan antas motsvara tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som innebär 
ekonomisk verksamhet som resulterar i övergripande allmännytta som inte kan tillhandahållas 
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av den privata marknaden. Men en direkt koppling mellan offentliga tjänster och tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse kan vara svårt att göra då EUD inte fastställer ett sådant samband.  
 
När det gäller stödverksamhet såsom ekonomitjänster, digitalisering och IT får en samverkan 
sannolikt inte avse fullgörandet av sådana tjänster. Rent administrativa tjänster anses inte vara 
offentliga tjänster och dessa tjänster kan även tillhandahållas av den privata marknaden. 
Däremot kan viss stödverksamhet omfattas av undantaget om stödverksamheten hänger 
samman med utförandet av de offentliga tjänsterna. Slutligen ska en samverkan styras av 
övervägandet som hänger samman med allmänintresset. Det innebär att inga privata aktörer får 
gynnas av en samverkan i förhållande till sina konkurrenter och att en samverkan inte ska styras 
av kommersiella intressen. Konkurrensen på den interna marknaden ska alltså inte snedvridas 
genom en samverkan mellan myndigheter.   
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6. Avtalssamverkans påverkan på den interna marknaden 
6.1 Inledning 
Genom propositionen har invändningar framförts att utökade möjligheter till avtalssamverkan 
kan ha indirekta eller direkta negativa effekter på näringslivet eftersom kommuner och 
landsting genom avtalssamverkan kan genomföra flera uppgifter.171 Sveriges myndighet för 
utrikeshandel (Kommerskollegium) anför att det krävs ytterligare analyser av vilka 
konsekvenser en avtalssamverkan kan ha på konkurrensen och den gränsöverskridande 
handeln. I och med att den kommunala kompetensen utvidgas anför KKV att en mer grundlig 
konsekvensbeskrivning måste föreligga i samband med avtalssamverkan eftersom det har heller 
inte utretts vilka konsekvenser en utökad offentlig verksamhet kan få på näringslivet.172  
 
6.2 Utvidgad lokaliseringsprincip 
KKV menar på att en utvidgad lokaliseringsprincip medför att kommuner och landsting kan 
lämna anbud i varandras upphandlingar. Med det har samtidigt ansetts en avtalssamverkan inte 
i någon större omfattning kommer att resultera i större konkurrens från offentliga aktörer på 
marknaden där dessutom privata aktörer finns. Som det tidigare nämnts finns det behov av 
utökade möjligheter till avtalssamverkan inom områden som specialisttjänster, IT, 
digitalisering och administration. Inom dessa områden finns det sannolikt många privata 
leverantörer som kan erbjuda motsvarande tjänster.173 Min uppfattning är att konkurrensen 
kommer att öka om kommuner och landsting får lämna anbud i varandras upphandling. Det kan 
således innebära att konkurrensen snedvrids på den interna marknaden vid för stor inblandning 
av offentlig verksamhet.  
 
KKV tillsynsverksamhet har tidigare utrett flera ärenden angående offentlig säljverksamhet 
som bedrivs av kommuner och landsting utanför dess geografiska område. Det kan handla om 
larmtjänster, tvätteritjänster handikapphjälpmedel. Utredningen till den nya lagstiftningen 
bedömer att kommuner och landsting sannolikt saknar intresse att expandera sin verksamhet 
utanför sin geografiska områden. Den bedömningen motsätter sig KKV eftersom bedömningen 
inte överensstämmer med KKV erfarenheter på området.174   
 
Ett exempel på när offentlig säljverksamhet har bedrivits utanför ett landstings geografiska 
område är RÅ 1993 ref. 12. Rättsfallet gällde landstinget i Älvsborg som bedrev tvätteri-
verksamhet där kunderna bland annat var landstinget i Skaraborg, Älvsborg och Halland. 
Landstinget i Halland startade senare ett eget tvätteri vilket medförde att tvätteriet i Älvsborg 
fick en överkapacitet och var tvungna att långsiktigt dimensionera sina resurser. Det innebar att 
erbjuda tvätteritjänster på den privata marknaden för att undvika kapitalförstöring. Frågan var 
om landstinget genom tvätteriet hade överskridit sin befogenhet genom att erbjuda sina tjänster 
på den privata marknaden. Kammarrätten konstaterade att tvätteriverksamhet är en etablerad 
verksamhet som landsting får befatta sig med för att undvika kapitalförstöring under en 
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övergångsperiod tillsammans med en överkapacitet. Mot den bakgrunden ansåg Kammarrätten 
att landstinget i Älvsborg inte hade överskridit sin befogenhet. Kammarrättens dom fastställdes 
av Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten).  
 
Frågan är om sådan verksamhet skulle vara förenlig med Hamburgundantaget? När tvätteriet 
erbjuder sina tjänster till andra landsting torde det innebära köp av en tjänst då det inte har 
konstaterats att det gäller samverkan kring tvätteri. Köp av en tjänst omfattas som tidigare 
nämnt inte av undantaget, tvätteriverksamhet är även något som kan tillhandahållas av den 
privata marknaden utan offentligt ingripande. Visserligen är det aktuella rättsfallet från 1993 
och därmed innan Hamburgundantaget etablerades i rättspraxis. Men det vore intressant att 
klargöra undantagets förhållande till en verksamhet som bedrivs av ett landsting som har en 
överkapacitet och erbjuds på den privata marknaden. Men det är bortom uppsatsen syfte att 
klargöra ett sådant förhållande.  
 
6.3 Begränsad avtalssamverkan 
Effekterna av de begränsade möjligheter till att förbjuda offentlig säljverksamhet inte har 
analyserats enligt KKV. Istället har utredningen till den nya bestämmelsen förutsatt att en 
generell avtalssamverkan inte medför en ökad konkurrens från kommuner och landsting på 
marknaden där även privata aktörer finns. I och med de begränsade möjligheterna att kunna 
förbjuda offentlig säljverksamhet innebär det snarare en större risk för snedvridning av 
konkurrens. Det ska även tilläggas att kommuner genom självkostnadsprincipen kan få ökade 
möjligheter att konkurrera med privat aktörer. Därför anser KKV att en generell rätt till 
kommunal avtalssamverkan istället borde utformats till en begränsad rätt till kommunal 
avtalssamverkan.175 KKV har även anfört att det bör utredas huruvida en utvidgad lokaliserings-
princip i kombination med Hamburgundantaget innebär att färre avtal konkurrensutsätts.176 Det 
framgår även av KKV att om en generell avtalssamverkan medför att färre kontrakt 
konkurrensutsätts kan det bli problematiskt.177 Men det framgår inte vilka problem som kan 
uppstå. Sannolikt syftar KKV på att den interna marknaden snedvrids genom att färre kontrakt 
konkurrensutsätts. 
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7. Analys och diskussion  
7.1 Inledning 
Uppsatsens syfte var att klargöra förhållandet mellan en kommunalavtalssamverkan och 
Hamburgundantaget. Följande avsnitt kommer att besvara uppsatsen frågeställningar. Avsnittet 
kommer först att diskutera och analysera den nya bestämmelsen gällande kommunal 
avtalssamverkan för att vidare analysera Hamburgundantagets rekvisit och dess förhållande till 
en kommunal avtalssamverkan. Slutligen diskuteras de förväntade konkurrenspåverkande 
effekter en kommunal avtalssamverkan väntas ha på näringslivet.  
 
7.2 Kommunal avtalssamverkan 
En av uppsatsens frågeställningar var vad en kommunal avtalssamverkan innebar och vad syftet 
med bestämmelsen var. Som uppsatsen har visat fanns det ett behov av att utöka möjligheterna 
för en samverkan mellan kommer och landsting i syfte att kunna möta de utmaningar som 
kommuner och landsting ställs inför. De tidigare möjligheterna för kommuner och landsting att 
samverka genom kommunalförbund och gemensamma nämnder innebar mycket administrativt 
arbete där kostnaderna ibland översteg nyttan. En kommunal avtalssamverkan innebär att 
kommuner och landsting får utökade möjligheter att samverka med varandra. Det har ansetts 
nödvändigt att kunna utnyttja kompetensen som finns hos andra kommuner och landsting. 
Behovet av att utnyttja kompetenser hos andra kommuner och landsting har resulterat i ett 
avsteg från lokaliseringsprincipen genom bestämmelsen.  
 
Fördelarna med en generell avtalssamverkan är att det möjliggör för kommuner och landsting 
att utnyttja kompetenser hos andra kommuner och landsting oberoende av dess lokalisering. 
Det medför även att en samverkan kan bildas utan kommunalförbund och gemensam nämnd 
vilket verkar underlätta för kommuner och landsting då det bland annat innebär mindre 
administrativt arbete. Att ge kommuner och landsting utökade möjligheter till samverkan är 
enligt mig ett viktigt led i syfte att möta framtida utmaningar som kommuner och landsting 
ställs inför.  
 
Men det har samtidigt framförts att det kan vara svårt att precisera de områden en 
avtalssamverkan kan komma att tillämpas på. Genom propositionen har det endast framförts 
områden där en avtalssamverkan sannolikt kan komma att tillämpas på. Det ansågs olämpligt 
att begränsa en avtalssamverkan endast till myndighetsutövning vilket är rimligt då behovet av 
en avtalssamverkan gav intrycket av att sträcka sig utöver myndighetsutövning. Det ansågs 
även att det skulle vara svårtillämpat att ha en icke generell reglering men det anförs ingen 
anledning till varför det skulle vara svårtillämpat.  
 
Reglering är subsidiär men är det enklare att tillämpa en subsidiär generell bestämmelse jämfört 
med en icke generell subsidiär bestämmelse? På ett sätt kan det anses vara enklare att tillämpa 
en subsidiär generell bestämmelse då den kan tillämpas på många områden. Men samtidigt kan 
det förekomma annan lagstiftning på dessa områden som säger något annat. Det kan medföra 
att en den subsidiära generella bestämmelsen inte kan tillämpas. Vid en icke generell 
bestämmelsen blir tillämpningsområdet snävare jämfört med en generell bestämmelse. Det 



 35 

skulle innebära att det föreligger mer begränsade områden där annan lagstiftning säger något 
annat. Det kan således medföra att en icke generell bestämmelse är enklare att tillämpa.  
 
Anledningen till att bestämmelsen utformades som subsidiär var att det förekommer annan 
speciallagstiftning som möjliggör avtalssamverkan. Befintlig reglering som avviker från den 
nya bestämmelsen ska ges företräde. Det innebär även att kommuner och landsting måste 
beakta samtlig lagstiftning som avviker från bestämmelsen vilket bland annat medför att LOU 
ska beaktas. Huvudregeln är att LOU ska tillämpas om inte Hamburgundantaget är uppfyllt. 
För de fall Hamburgundantaget är uppfyllt kan avsteg göras från LOU.   
 
Visserligen är det förståeligt att det vore nästan orimligt att stifta en generell möjlighet till 
avtalssamverkan som skulle ha företräde framför annan lagstiftning. Då skulle inte den nya 
bestämmelsen betraktas som generell och annan lagstiftning skulle kräva ändring. En icke-
subsidiär bestämmelse hade då varit i strid med LOU och därmed EU-rätten. Därför är det 
intressant att ställa frågan; om Sverige inte var medlemsstat i EU, hade en generell 
avtalssamverkan haft företräde framför LOU eller resulterat i ett undantag från LOU? Svensk 
lag kan inte frångå EU-lagstiftning men vid ett uteblivet medlemskap från EU kanske det hade 
öppnat upp för ej icke-subsidiär bestämmelse gällande avtalssamverkan. Då kanske kommuner 
och landsting hade fått ytterligare möjligheter till samverkan för att kunna möta de utmaningar 
de står inför. Samtidigt hade kanske en icke-subsidiär bestämmelse haft stora effekter på 
näringslivet och konkurrensen på marknaden vilket strider mot själva syftet med upphandlings-
regleringen; att inte snedvrida konkurrensen på den interna marknaden. Vidare är det inte 
självklart att ett uteblivet medlemskap från EU hade medfört en ändring i LOU.  
 
7.3 Hamburgundantaget 
Utöver frågeställningen gällande en kommunal avtalssamverkan var uppsatsens frågeställning 
i vilka typer av avtalssamverkan var Hamburgundantaget tillämpligt och vad som menas med 
rekvisiten ”offentlig tjänst” och ”överväganden som hänger samman med allmänintresset”.  
 
Uppsatsen har visat att Hamburgundantaget är tillämpligt på samverkansavtal som uppfyller 
rekvisiten i artikel 12(4) i upphandlingsdirektivet och LOU 3 kap. 17 §. Bestämmelsen i LOU 
är snarlik den bestämmelse som framgår av upphandlingsdirektivet. För att en avtalssamverkan 
ska omfattas av Hamburgundantaget måste en sådan samverkan ske genom ett avtal mellan två 
eller fler upphandlade myndigheter där syftet med avtalet är att inrätta ett samarbete mellan 
dessa myndigheter. Samarbetet som inrättas får inte endast baseras på den ena partens behov 
utan målet med avtalet ska vara samarbete får att uppnå ett mål som är gemensamt för båda 
parterna.  
 
Det viktigaste att understryka är enligt min mening att avtalet måste gälla ett samarbete och får 
ej gälla köp av en tjänst vilket framgår av EUD:s praxis. För de fall ett samarbete är på gränsen 
till köp av tjänst bör undantaget enligt min mening ej vara tillämpligt. Inte minst på grund av 
att undantaget ska tillämpas restriktivt utan även på grund av att de inblandade myndigheterna 
kan riskera att snedvrida konkurrensen på den interna marknaden vid utebliven upphandling. 
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En snedvridning av konkurrens behöver inte endast ske genom utebliven upphandling utan kan 
också ske genom en felaktig upphandling där EU:s rättsprinciper inte beaktades på ett korrekt 
sätt. Det är också en snedvridning av konkurrensen på den interna marknaden i de fall privata 
aktörer gynnas i förhållande till sina konkurrenter på grund av en avtalssamverkan mellan 
upphandlande myndigheter. En avtalssamverkan som karaktäriseras som ett samarbete bör inte 
snedvrida konkurrensen på den interna marknaden. 
 
7.3.1 Gemensamt mål 
Uppsatsen har även visat att en samverkan mellan upphandlade myndigheter måste avse ett 
fullgörande av ett mål som är gemensamt för de samverkande myndigheterna. I förarbetena till 
LOU klargörs det att det offentliga tjänster som samarbetet avser måste ska genomföras för att 
uppnå myndigheternas gemensamma mål genom offentligrättsliga åligganden. Genom svensk 
rättspraxis har det konstaterats att myndigheter som samverkar men där samarbetet inte syftar 
till att uppnå myndigheternas gemensamma mål, inte omfattas av undantaget.  
 
Upphandlingsmyndigheten menar att uppgifter som grundar sig inom det kommunala 
obligatoriska området kan vara enklare att härleda till ”offentligrättsliga åligganden” och att det 
då kan vara enklare att visa att uppdraget omfattas av offentligrättsliga åligganden. Som tidigare 
anfört syftar troligen Upphandlingsmyndigheten på den kommunala kompetensen där uppgifter 
och åligganden grundas i speciallagstiftning. Men offentligrättsliga åligganden kan även 
innefatta samverkan där uppgiften för samarbetet grundas i uppgifter som inte är obligatoriska 
för kommuner och landsting. Enligt min mening syftar Upphandlingsmyndigheten på sådana 
uppgifter kommuner och landsting kan tillhandahålla genom KBefL och uppgifter kommer och 
landsting vill tillhandahålla genom den allmänna kompetensen.   
 
Hamburgmålet avsåg ett uppdrag som var gemensamt för samtliga parter. Uppdraget avsåg 
även en uppgift (avfallshantering) som medlemsstaterna var skyldiga att utföra enligt 
avfallsdirektivet. Uppgiften avsåg alltså något som medlemsstaterna var skyldiga att utföra och 
inte något som var valfritt att utföra av medlemsstaterna. Frågan som kan ställas då är ju om 
uppgifter som kommuner och landsting kan tillhandahålla och uppgifter som de vill 
tillhandahålla omfattas av offentligrättsliga åligganden? Alltså om sådana uppgifter anses vara 
uppgifter som myndigheterna ska utföra som det uttrycks i LOU 3 kap. 17 punkt 1. 
 
Uppgifter och åligganden som exempelvis grundas SkolL och SoL är uppgifter kommer måste 
befatta sig med. Samverkan kring sådana uppgifter torde således omfattas av offentligrättsliga 
åligganden och uppgifter som myndigheterna ska utföra. När det gäller uppgifter som grundas 
i KBefL kan det å ena sidan anses vara uppgifter som omfattas av offentligrättsliga åligganden 
då det faktiskt är uppgifter kommuner och landsting kan utföra enligt lag. Men å andra sidan är 
det inga uppgifter kommuner och landsting är skyldiga att utföra att vilket då kan medföra att 
sådana uppgifter inte omfattas av offentligrättsliga åligganden.  
 
När det gäller uppgifter som kommuner och landsting vill tillhandahålla genom den allmänna 
kompetensen måste allmänintresset vara uppfyllt. Eftersom sådana uppgifter inte uttryckligen 
är stiftade i lag och inte är uppgifter som kommuner och landsting är skyldiga att befatta sig 
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med kan det enligt min mening vara svårt att visa att sådana uppgifter omfattas av offentlig-
rättsliga åligganden. Men det är samtidigt inte fastställt att ett samarbete endast måste avse 
uppgifter som myndigheterna är skyldiga att utföra utan kan även gälla frivilliga uppgifter vilket 
uttrycks i upphandlingsdirektivet. I LOU 3 kap. 17 § punkt 1 framgår det att ”offentliga 
tjänsterna som myndigheterna ska utföra”. I min mening kan det anses vara oförenligt med vad 
upphandlingsdirektivet anför gällande obligatoriska och frivilliga uppgifter. I detta avseende är 
uttrycket ska utföra enligt min uppfattning inte förenligt med frivilliga uppgifter eftersom 
sådana uppgifter inte är något som kommuner ska utföra utan det är uppgifter kommuner kan 
eller vill utföra.  
 
En annan tolkning som kan göras av uttrycket ska utföra är att uttrycket avser uppgifter som 
myndigheterna har beslutat ska utföras. Alltså att uttrycket kan avse uppgifter som 
myndigheterna har beslutat om ska utföras i framtiden. Uppgifterna måste ändå avse offentliga 
tjänster men att uttrycket ska utföra inte syftar på uppgifter som myndigheterna är skyldiga att 
utföra. I sådant fall förefaller det mer sannolikt att uppgifter som kommuner kan och vill 
genomföra omfattas av undantaget då dessa uppgifter inte är obligatoriska för kommuner att 
utföra. I detta avseende är det mer förenligt med vad upphandlingsdirektivet anför gällande att 
undantaget kan avse uppgifter som för myndigheterna är frivilliga.  
 
I vilket fall är frågan om frivilliga uppgifter omfattar uppgifter som kommuner kan befatta sig 
med eller uppgifter som kommuner vill befatta sig med. Det är något som praxis får klargöra. 
Om det anses att undantaget endast gäller uppgifter som kommuner måste utföra blir 
tillämpningsområdet för en kommunal avtalssamverkan påtagligt snävare jämfört med om 
undantaget omfattar uppgifter som för kommunen är frivilliga. Utgången för en sådan 
bedömning kommer spela stor roll gällande tillämpningsområdet för en kommunal 
avtalssamverkan. 
 
7.3.1.1 Kommuner och landsting – gemensamt mål? 
Genom den nya bestämmelsen om en kommunalavtalssamverkan avses samverkan enbart 
mellan landsting, enbart mellan kommuner eller mellan kommun och landsting. Kollektivtrafik 
och hälso-och sjukvård är verksamheter som landstinget bedriver medans kommuner bland 
annat bedriver socialtjänst och skola. Frågan är vilka verksamheter som anses vara 
gemensamma mål och omfattas av rekvisitet. I ett landsting finns det flera kommuner och dessa 
kommuner påverkas onekligen av landstingets verksamhet. Men samtidigt har kommuner och 
landsting olika verksamhetsområden och därför kan det vara komplicerat att fastställa att en 
samverkan mellan en kommun och ett landsting uppfyller kravet på gemensamt mål. Vid 
samverkan mellan enbart kommuner eller enbart mellan landsting är det mer klart att samverkan 
avser ett gemensamt mål. Visserligen måste ändå en bedömning huruvida en samverkan mellan 
enbart kommuner eller enbart landsting uppfyller kravet på gemensamt mål men 
förutsättningarna att visa att en sådan samverkan uppfyller kravet på gemensamt mål är 
sannolikt enklare.  
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7.3.2 Offentliga tjänster  
Uppsatsen har visat att rekvisitet ”offentliga tjänster” måste vara uppfyllt för att 
Hamburgundantaget ska vara tillämpligt. Vad som menas med offentliga tjänster är svårtolkat 
men EUD använder sig av uttrycken allmännyttiga tjänster och allmännyttiga uppdrag. 
Angränsande begrepp till allmännyttiga tjänster är tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
vilket syftar på sådana tjänster som har en övergripande allmännytta och som inte kan 
tillhandahållas utan ingripande av det offentliga. Det har visats att tjänster som ryms inom det 
traditionella kommunala uppdraget förmodligen kan anses vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse. Det framgår dock inte vad som menas med det traditionella kommunala uppdraget. 
Innebär det uppgifter kommer och landsting måste tillhandahålla? Eller gäller det även 
uppgifter de kan och vill tillhandahålla?  
 
I och med att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan avse tjänster som inte kan 
tillhandahållas utan offentligt ingripande kan det anses att uppgifter som kommuner och 
landsting måste och kan tillhandahålla omfattas av det traditionella uppdraget. När det gäller 
uppgifter som kommuner och landsting vill tillhandahålla måste det kanske tydliggöras att 
uppgifterna inte kan tillhandahållas utan offentligt ingripande. Hur som helst är inte kopplingen 
mellan tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och offentliga tjänster klargjort då varken praxis 
och regleringen nämner något om ett samband mellan dessa. Det går inte att konstatera att 
offentliga tjänster motsvarar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
 
7.3.3 Offentliga tjänster & Stödverksamhet 
Det har visats att det är av betydelse vad ett samarbete avser och hur ett samarbete är utformat. 
Samverkansavtal som direkt syftar till fullgörandet av stödverksamhet omfattas inte av 
Hamburgundantaget då sådan verksamhet inte anses vara offentliga tjänster. Stödverksamhet 
kan innefatta tjänster inom IT, städning och ekonomi. Vid en jämförelse med den kommunala 
avtalssamverkan framgår det att en sådan samverkan sannolikt kommer att tillämpas vid 
myndighetsutövning, specialistkompetenser, IT och administration. Här kommer sannolikt 
Hamburgundantaget och den kommunala avtalssamverkan vara oförenliga då tjänster inom IT- 
och administration inte kommer att anses vara offentliga tjänster. Tjänster inom IT-och 
administration kan även tillhandahållas av privata aktörer vilket kan då kan medföra en 
snedvridning av konkurrensen på den interna marknaden om inte en upphandling genomförs 
gällande dessa tjänster.  
 
Det har tidigare anförts att det ansågs onödigt att begränsa en kommunal avtalssamverkan till 
att endast avse offentliga tjänster. Här kommer undantaget och den kommunala avtals-
samverkan också vara oförenliga då samarbetet måste avse offentliga tjänster för att undantaget 
ska vara tillämpligt. Tillämpningsområdet för en kommunal avtalssamverkan blir i detta 
avseende snävare.  
 
Tjänster som anses vara stödverksamhet omfattas av undantaget om dessa tjänster kan 
förknippas med utförandet av de offentliga tjänsterna. Alltså om ett samarbete gällande 
offentliga tjänster medför att stödverksamhet måste tillhandahållas, kan sådana tjänster 
omfattas av undantaget. För att en tjänst ska anses vara offentlig och omfattas av undantaget 
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bör tjänsten sammanfattningsvis inte kunna tillhandahållas utan offentlig ingripande. Tjänster 
som kan tillhandahållas av privata aktörer kommer sannolikt inte anses vara offentliga tjänster.  
 
7.3.4 Samarbetet ska styras av allmänintresset 
Uppsatsen har visat att rekvisitet ”samarbetet styrs endast av överväganden som hänger 
samman med allmänintresset” innebär att det inte får föreligga några privata intressen för 
samarbetet. Rekvisitet medför även att inga privata leverantörer får gynnas av samarbetet 
mellan myndigheterna. Av praxis har det framförts att undantaget inte var tillämpligt eftersom 
privata leverantörer kunde anlitas för att genomföra uppdraget. Som anfört ovan bör offentliga 
tjänster innebära att tjänsterna inte kan tillhandahållas utan offentligt ingripande. På punkten 
att tjänsterna inte kan tillhandahållas utan offentligt ingripande jämfört med att inga privata 
leverantörer får anlitas i syfte att utföra uppdraget är enligt min mening nära förenliga. Själva 
syftet med de båda uttrycken verkar vara densamma; att tjänsterna som ska tillhandahållas ska 
inte utföras av privata leverantörer utan ska utföras av det offentliga.  
 
I min mening uttrycks undantagets förhållande till den privata marknaden genom rekvisitet 
ovan. Förhållandet innebär att tjänsterna som ska utföras inte får utföras av privata leverantörer 
och privata leverantörer får heller inte gynnas av utförandet av tjänsterna. Inblandning och 
påverkan på den privata marknaden verkar inte vara tillåten och omfattas inte av undantaget. 
Det är även förenligt med själva syftet bakom upphandlingsregleringen; att den offentliga 
verksamheten inte ska kunna snedvrida konkurrensen på den interna marknaden.   
 
Samtliga rekvisit som måste vara uppfyllda för att Hamburgundantaget ska vara tillämpligt 
indikerar tydligt på att det inte ska vara någon inblandning av den privata marknaden men det 
kanske tydliggörs specifikt av att samarbetet ska styras av allmänintresset. Det kan inte anses 
märkligt att det är sådant fokus på att inga privata leverantörer ska gynnas eller inblandas 
eftersom undantaget ska säkerställa att konkurrensen på den interna marknaden inte snedvrids 
genom samarbeten mellan myndigheter.  
 
Upphandlingsmyndigheten menar att de inte ser något hinder mot en generell avtalssamverkan. 
Men myndigheten nämner dock inte något om problematiken kring tillämpningen av en 
avtalssamverkan. Vid tillämpning av en avtalssamverkan kommer kommuner och landsting 
behöva visa att Hamburgundantaget är uppfyllt. En sådan bedömning kommer att vara 
komplicerad och det kommer förmodligen kosta tid och pengar. Syftet med en avtalssamverkan 
var att förenkla samverkan mellan kommuner och landsting, men tillämpningen av en 
avtalssamverkan är inte förenklad.   
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7.4 Konkurrenspåverkan på näringslivet 
Instämmer med KKV att det bör utredas vidare huruvida en avtalssamverkan i kombination 
med Hamburgundantaget medför att färre kontrakt konkurrensutsätts genom LOU. Men det är 
samtidigt viktigt att understryka att en kommunalavtalssamverkan endast kan tillämpas om 
ingen annan lagstiftning inte säger något annat. Det innefattar bland annat att för de fall LOU 
kan bli aktuell, måste det tidigare redogjorda Hamburgundantaget vara uppfyllt för att LOU 
inte ska tillämpas. För att Hamburgundantaget ska vara tillämpligt måste samtliga rekvisit vara 
uppfyllda och däribland att samarbetet ska styras av allmänintresset. Allmänintresset syftar som 
tidigare nämnt på att inga privata aktörer ska gynnas av samarbetet och att samarbetet inte ska 
styras av kommersiella intressen.  
 
För de fall Hamburgundantaget är tillämpligt ska inte några privata aktörer gynnas i förhållande 
till sina konkurrenter vilket i sin tur bör medföra att konkurrensen på den interna marknaden 
inte snedvrids. Frågan är vad som har mest effekt på näringslivet; privata aktörer som gynnas i 
förhållande till sina konkurrenter eller uteblivna upphandlingar?  
 
KKV anför genom yttrandet vilka eventuella effekter en kommunal avtalssamverkan kan få på 
näringslivet. Min uppfattning är att Hamburgundantaget inte har beaktats av KKV i tillräcklig 
utsträckning. Att endast analysera effekterna av en kommunal avtalssamverkan är inte 
tillräcklig eftersom den inte kan tillämpas om inte Hamburgundantaget är uppfyllt. Å ena sidan 
kan en avtalssamverkan inte avse köp av tjänst utan måste avse samarbete mellan myndigheter 
samtidigt som att inga privata aktörer ska gynnas av samarbetet. I detta avseende bör inte en 
kommunal avtalssamverkan snedvrida konkurrensen på den interna marknaden. Å andra sidan 
är det inte klargjort om det medför att upphandlingar uteblir. Men det är viktigt att återigen 
påpeka att en kommunal avtalssamverkan måste avse samarbete och inte köp av tjänster 
sinsemellan myndigheter. Samarbete ska avse för myndigheterna gemensamt mål vilket inte 
kan uppnås utan offentligt ingripande. I detta avseende bör en kommunal avtalssamverkan i 
min mening inte medföra några konkurrenspåverkande effekter på näringslivet.  
 
Slutligen menar KKV att en avtalssamverkan bör vara begränsad och inte generell. Men mot 
bakgrund av vad som tidigare anförts i uppsatsen och med hänsyn till Hamburgundantagets 
komplexitet, är min uppfattning att en kommunal avtalssamverkan kommer ur tillämpnings-
synpunkt vara begränsad och inte generell.  
 
7.5 Avslutande kommentar 
I och med att det inte är helt fastställt inom vilka områden en kommunal avtalssamverkan 
kommer att tillämpas på samtidigt som det inte är helt klargjort för vilka former av kommunal 
verksamhet som omfattas av Hamburgundantaget medför det komplikationer vid tillämpningen 
av en kommunal avtalssamverkan. En avvägning huruvida Hamburgundantaget är tillämpligt 
för en viss form av samverkan kommer sannolikt ta tid och kosta pengar för kommuner och 
landsting. Av den anledningen är min uppfattning att en kommunal avtalssamverkan inte är den 
effektivaste åtgärden i syfte att sänka kommunalskatten.  
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Det bör klargöras under vilka omständigheter en kommunal avtalssamverkan är förenligt med 
Hamburgundantaget. För att klargöra sådana omständigheter bör det inledningsvis klargöras 
vilka former av kommunal verksamhet som uppfyller rekvisiten för undantaget.  
 
Mot bakgrund av det uppsatsen har framfört kring tillämpningen av en kommunal avtals-
samverkan och Hamburgundantaget är min uppfattning att en avtalssamverkan riskerar att inte 
vara den effektivaste metoden i syfte att möta de framtida utmaningar som kommunerna ställs 
inför. Ställer mig tveksam till om en kommunal avtalssamverkan i praktiken kommer att 
underlätta samverkan mellan kommuner och landsting.  
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