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Sammanfattning 
 
Detta är en rättsdogmatisk utredning om Eskilstuna kommuns befogenhet att lämna 
ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola. Syftet är att utreda huruvida kommunallagen 
medger att en kommun lämnar ekonomiskt bidrag till en högskola med staten som huvudman. 
Sveriges kommuner har en viss självbestämmanderätt som är lagstadgad, dock sätter 
kommunallagen 2:1 gränser för vilka angelägenheter en kommun får engagera sig i. 
Paragrafen ställer krav på att det finns allmänintresse hos kommunmedborgarna för att 
kommunen ska kunna engagera sig i angelägenheten, att det finns en anknytning till 
kommunens område och medlemmar, samt att det är en angelägenhet som inte ankommer på 
någon annan att sköta. I uppsatsen visas Eskilstuna kommuns ekonomiska bidrag till 
Mälardalens högskola och dessa jämförs med gällande rättspraxis genom ekonomiska 
beräkningar. Den rättsliga regleringen av hur en kommunmedlem överklagar ett kommunalt 
beslut genom laglighetsprövning redovisas. Efter att rättsområdet gällande ekonomiska bidrag 
från kommuner till en statlig högskola granskats genom praxis kommer författaren  fram till 
slutsatsen att det inte finns någon begränsning per se i kommunallagen att lämna ekonomiska 
bidrag till en högskola. Dock är rättsläget ytterst osäkert hur stora belopp som är befogade, då 
det i varje enskilt fall måste visas på kommunalt allmänintresse och allmännytta samt att det 
finns en lokal anknytning som står i proportion till bidragets storlek. 
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Författarens förord 
 
Den här uppsatsen markerar slutet på min juristutbildning. Författaren vill i detta förord ta 
tillfället i akt att tacka Örebro universitet för en gedigen utbildning, som jag är mycket nöjd 
med att jag slutfört. Författaren vill även rikta ett stort tack till Eskilstuna kommun för 
möjligheten att skriva uppsatsen å deras vägnar. Andra personer som är värda ett stort tack för 
hjälpen under arbetet med denna uppsats är min handledare Jesper Ekroth samt Eskilstuna 
kommuns controller, Jan Rundgren, för ovärderlig hjälp vid de ekonomiska beräkningarna 
som visas i uppsatsens avhandlingssdel.  
 
Denna uppsats var en utmaning att skriva då frågeställningen förde mig in på ett rättsområde 
som visade sig vara ytterst osäkert och endast prövat i ett fåtal fall. Den doktrin som 
utnyttjades gav en bra grundläggande bild av de kommunala befogenheterna. För att finna 
djupare analyser av relevant lagstiftning var författaren allt som oftast endast hänvisad till 
propositionen. Rättspraxis kring de kommunala befogenheterna gav viss vägledning, dock var 
även den förhållandevis tunn i beaktandet av frågeställningen. Detta är något som har 
försvårat arbetet med denna uppsats men som gav en intressant utmaning och mer utrymme 
för egna analyser. 
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1. Inledning 
 
1:1 Förkunskaper 
 
Denna uppsats skrivs inom det offentligrättsliga området och inom kommunalrätt i synnerhet. 
Författaren utgår från att läsaren har grundläggande kunskaper om det svenska rättssamhället 
och hur dess institutioner interagerar. Författaren anser att grundläggande kunskap om 
instansordning och hur en kommun är uppbyggd är nödvändig då dessa områden inte ryms i 
denna utredande studie av en kommuns befogenhet att lämna ekonomiskt bidrag till en 
högskola. Naturligtvis kommer centrala begrepp och grundläggande principer att förklaras.  
 
1:2 Bakgrund 
 
När man för tjugo år sedan nämnde staden Eskilstuna förde det, hos de flesta, tankarna till en 
grå industristad. Det var då. Tiderna förändras och när man nämner Eskilstuna idag berättar 
människor att de tänker på musikstaden Eskilstuna, på KENT, på Parken Zoo, speedwaylaget 
Smederna, handbollslaget GUIF eller kanske på Mälardalens högskola. 
 
Mälardalens högskola med huvudorterna Västerås och Eskilstuna bildades 1977. Högskolan, 
som är i snabb tillväxt, har över 1000 anställda, omkring 16 000 studenter och studentstaden 
Eskilstuna har sedan starten ökat i popularitet med 400 %. Mälardalens högskola bidrar till 
inflyttning av unga och att utbildningsnivån i den gamla industristaden Eskilstuna höjs. Att 
Eskilstuna fått ett uppsving under de senaste åren är mycket tack vare högskola och dess 
studenter. När Eskilstuna blev Sveriges starkaste tillväxtkommun 2001 kunde det direkt 
härledas till expansionen av Mälardalens högskola i regionen. I samband med att högskolan 
vuxit har också näringslivet tagit fart, fler och fler nya företag bildats och samverkan med 
högskolan är tät. Företagen blir hjälpta av studenter samtidigt som studenter hjälps ut på 
arbetsmarknaden av företagen. Eskilstuna kommun är därför mycket positiv till de 
förändringar som högskolan medfört och kommunens ledning arbetar för ett nära samarbete 
med högskolan.  

För kommunens räkning har författaren fått i uppgift att undersöka hur kommunens 
befogenheter ser ut när det gäller möjligheten att stötta Mälardalens högskola ekonomiskt.  
 
1:3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget kring den kommunala befogenheten att 
lämna ekonomiska bidrag till en högskola som har staten som huvudman. För att utreda detta 
kommer författaren besvara följande frågeställningar:  
 
�Finns det kommunal befogenhet för Eskilstuna kommun att stötta Mälardalens högskola 
ekonomiskt?  
 
�Hur ser rättsläget ut idag och vad kan kommunen förvänta sig för dom efter en eventuell 
laglighetsprövning angående bidragsbeloppen? 
 
 



Örebro universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Rättsvetenskap D, Ht 05 
2006-01-04 

 

 
1:4 Metod och materialval 
 
För att besvara föreliggande frågeställningar kommer författaren att använda sig av den 
rättsdogmatiska metoden, då den går ut på att tolka och systematisera gällande rätt.1 
Författaren kommer att utgå från de aktuella rättskällorna. I denna studie utgörs dessa av 
lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.  
 
1:5 Avgränsning 
 
Under 2004 togs initiativ till en fusion mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet. I 
ett omfattande rådslag och efter hörande av remissinstanserna kom man dock till slutsatsen att 
tiden inte var mogen för en fusion. De båda styrelserna för Mälardalens högskola och Örebro 
universitet fattade istället ett beslut om att samarbetet mellan de båda lärosätena skulle 
organiseras i en strategisk samverkan och att samarbetet skulle intensifieras de närmaste tre 
åren. Parallellt ska den externa dialogen om en fusion fortsätta. Senast det första halvåret 
2007 ska man återkomma till de båda styrelserna med en utvärdering och ett mer utvecklat 
underlag för en eventuell fusion. På grund av att fusionsplanerna lagts åt sidan väljer 
författaren därför att avgränsa sig mot den eventuella möjligheten till ett 
”mälardalsuniversitet”  och går inte in på frågor kring hur en sammanslagning skulle påverka 
Eskilstuna kommuns befogenheter. 
 
1:6 Disposition 
 
Författaren har valt att disponera uppsatsen på 9 kapitel för att besvara frågeställningarna på 
ett tydligt sätt. I kapitel 2 beskrivs kommunens allmänna kompetens för att ge läsaren en 
grundläggande kunskap om kommunens befogenheter. I kapitel 3 redovisas tre delfrågor, 
vilka är av vikt inför besvarandet av den huvudsakliga frågeställningen. I detta kapitel belyser 
författaren rättsområdet genom praxis, tolkar det och besvarar delfrågorna. Kapitlet har 
medvetet getts stort utrymme då det möjliggör att frågeställningarna besvaras. I kapitel 4 förs 
en diskussion kring proportionalitet och i kapitel 5 ger författaren läsaren en överblick över 
Eskilstuna kommuns bidrag till Mälardalens högskola. Dessa bidrag blir del av beräkningar 
där de jämförs proportionellt mot i regeringsrätten prövade summor i kapitel 6. I kapitel 7 
beskrivs laglighetsprövning, vilken genom kommunmedborgare kan pröva lagligheten i ett 
beslut om ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattande analys i kapitel 8 och i kapitel 9 finner läsaren författarens slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Peczenik, 1995, sid. 33. 
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2 Kommunens allmänna kompetens 
 
2:1 Kommunal självstyrelse 
 
Av grundläggande betydelse för kommuners kompetens är att det, utöver de specifika 
åligganden som föreskrivs kommuner genom specialförfattningar, finns en fri sektor inom 
vilken kommunerna kan ombesörja egna angelägenheter. Inom detta område finns utrymme 
för en kommunal initiativrätt som anses vara kärnan i det man kallar kommunens 
självstyrelse. Begreppet ”kommunal självstyrelse”  återfinns både i (1974:152) 
regeringsformens portalstadgande - 1:1 - och i (1991:900) kommunallagens första paragraf 
vilket visar att den är starkt förankrad i vårt land. Självstyrelsens plats i den svenska 
demokratin grundar sig på en lång tradition och bygger på den grundläggande övertygelsen att 
självstyrelsen ökar både demokratin och effektiviteten i det svenska samhället. Principen om 
kommunal självstyrelse uttrycks i kommunalrättslig författningstext för första gången genom 
ändringen av KL 1991, trots att den introducerades redan i förarbetena till 1862 års 
kommunalförordningar. I propositionen förklaras inskrivningen med att en sådan 
bestämmelse markerar att det i grunden handlar om en princip för relationen mellan staten och 
den kommunala nivån och att denna princip gäller för all kommunal verksamhet. Det 
understryks även att det är ett viktigt konstaterande inför den framtida utvecklingen av 
självstyrelsen.2 
 
Principen, som visat sig vara svårdefinierbar, kan sägas ge uttryck för relationen mellan stat 
och kommun och avser att ge kommunerna en självständig och inom vissa gränser fri 
bestämmanderätt.3  I förarbetena konstateras dock att principen om kommunal självstyrelse 
aldrig kan vara total.4 RF 8:5 stadgar att kommunernas åligganden och befogenheter anges i 
lag. Förutom tvingande lagstiftning begränsas den kommunala självstyrelsen av kommunens 
resurser, lokal politik och möjligheten till att genom laglighetsprövning få gränserna av den 
kommunala befogenheten prövade.5  
 
Sedan 1985 finns Europarådets konvention om lokalt självstyrelse6 vilken Sverige ratificerade 
1989. Enligt konventionen ska medborgarna på kommunal nivå ta hand om sina gemensamma 
uppgifter. Kommunerna ska enligt artikel 3:1 ha: ” … rätt och möjlighet att inom lagens 
gränser reglera och sköta en väsentlig del av de offentliga angelägenheterna på eget ansvar 
och i den lokala befolkningens intresse” . 
 
Konventionens syfte är att slå fast grundläggande principer för att beskydda den kommunala 
självstyrelsen som är en betydande grundsten i alla demokratiska styrelseskick. Eftersom 
Sverige redan hade den kommunala självstyrelsen grundlagsfäst i RF 1:1 behövdes inga 
förändringar göras i svensk lagstiftning när konventionen ratificerades.  
 
 
 

                                                        
2  Prop. 1990/91:117 sid. 23. 
3  Bohlin, 1999,  sid. 21. 
4  Prop.1990/91:117 sid. 23. 
5  Paulsson, Ingvar mfl, 1997, sid. 44. 
6 The European charter of local self-government, 15 oktober 1985, Strasbourg. 
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2:2 Kommunal kompetens i KL 2:1 
 
1977 års KL7 innehöll endast en allmänt hållet stadgande om kommuners och landstings 
allmänna kompetens. I 1 kapitlets 4 § framgick att kommuner och landsting själva fick vårda 
sina angelägenheter. Detta ansågs vara bristfälligt och med syftet att förbättra helhetssynen 
över vad en kommun och ett landsting får engagera sig i och befatta sig med samlades 
reglerna om kommuners och landstings befogenheter i ett särskilt kapitel i 1991 års KL.8  
 
Den kommunala kompetensen syftar på en kommuns behörighet att befatta sig med olika 
slags angelägenheter; den sätter gränser för kommunens verksamhet. Kommunens allmänna 
kompetens är numera fastslagen i KL 2 kapitel 1 §. Paragrafen stadgar: ” kommuner och 
landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte 
skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon 
annan” . 
 
2:3 Allmänt intresse 
 
Det finns ingen specifikation på vad som är en kommunal “angelägenhet”  på samma sätt som 
det finns förteckningar över statliga verks angelägenheter. Allmänintresset är ledstjärnan för 
kommunal verksamhet och förklaringen till det finner man i att en kommun inte är vilken 
juridisk person som helst, utan ett samhällsorgan. För att en kommun skall få ha hand om en 
angelägenhet krävs det därför att det är av allmänt intresse att så sker.9 Var gränsen går för 
vad som är av allmänt intresse är inte helt enkelt att visa, dock kan man säga att en 
angelägenhet är av allmänt intresse om den förefaller som gemensam för alla, eller i vart fall 
en stor del, av kommunens medlemmar.10 Om en angelägenhet kan anses vara av allmänt 
intresse, med hänsyn till dess art och ändamål, är en kommun berättigad att vidta åtgärden 
även om den bara kommer en mindre del av kommunens område eller medlemmar tillgodo.11 
Allmänintresset skall även bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt 
eller skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten.12 
 
2:4 Lokaliseringsprincipen, anknytningen 
 
Den allmänna kompetensregeln i KL 2:1 ger även uttryck för en annan kommunalrättslig 
princip, nämligen lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprincipen innebär att för att en åtgärd 
ska vara laglig skall den vara anknuten till kommunens område eller dess invånare.13 
Lokaliseringsprincipen är en följd av att kommunernas verksamhet baseras på en territoriell 
indelning.14 
 

                                                        
7 SFS 1977:179. 
8 Red Widegren, 2001, sid. 51. 
9 Lindquist, Losman, 2005, sid. 16-17. 
10 Lindquist, 2005, sid. 19. 
11 Denna innebörd av ”allmänintresset” fastställdes i samband med lagändringar som gjordes 1948, SOU 
1947:53 sid. 68 och prop. 1948:140 sid. 71-72.  
12 Prop. 1990/91:117 sid. 148. 
13 Ibid. sid. 149. 
14 Lindquist, 2005, sid. 52. 
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Det kommunen skall göra skall således vara knutet -lokaliserat- till kommunen, men 
rättspraxis visar att det inte är nödvändigt att den verksamhet man vill främja bedrivs inom 
kommunens gränser. Av största vikt är att det finns ett intresse som är knutet till kommunen.  
Rättspraxis visar ett stort antal fall där en kommun har kunnat engagera sig i angelägenheter 
som finns på en annan kommuns område. Detta har hänt på flera olika områden, exempelvis 
flygtrafik (RÅ 1974 A 2082), eldistribution (RÅ 1976 Ab 236) och vägtrafik (RÅ 1977:77). I 
lagförarbetet beskrivs också att principen fått viktiga modifikationer på grund av 
befolkningens tendens till rörlighet och en ofullständighet i kommunindelningen.15 
 
2:5 Lokaliseringsprincipen, angelägenheter som ankommer på någon annan att 
sköta 
 
En yttring av lokaliseringsprincipen är också de rader i den allmänna kompetensregeln som 
säger att en kommun eller ett landsting inte får ha hand om sådana angelägenheter som det 
ankommer enbart på staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan att 
sköta. 
 
Den svenska utrikes- och biståndspolitiken kan nämnas som exempel på sådana 
angelägenheter som är förbehållna staten. Dock har kommuner givits vissa begränsade 
befogenheter även på det internationella området genom lagen (2001:151) om kommunal 
tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd. Även vänortskontakter anses som 
allmänt accepterat sedan en regeringsrättsdom från 198116 där det konstaterades att om utbytet 
hålls inom rimliga ekonomiska ramar ryms detta inom den kommunala kompetensen.17 

3 Eskilstuna kommuns befogenhet att lämna ekonomiskt bidrag till Mälardalens 
högskola  
 
Efter att ha gått igenom KL 2:1 där förutsättningarna för en kommuns allmänna befogenheter 
ges, skall författaren nu gå vidare för att besvara frågeställningen i kapitel 1. Tre delfrågor 
utkristalliserade sig och för att kunna besvara frågeställningen om det inom Eskilstuna 
kommuns kompetens ryms att lämna ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola måste 
dessa utredas och besvaras.  
 

1. Får kommunen lämna bidrag till ett statligt organ? 
2. Är ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola en angelägenhet som är av allmänt 

intresse? 
3. Överensstämmer ett ekonomiskt bidrag med lokaliseringsprincipen då bidraget går till 

verksamhet i såväl Eskilstuna som Västerås kommun? 
 

3:1 Får kommunen lämna bidrag till ett statligt organ? 
 
Av KL 2:1 framgår, att kommunen inte får befatta sig med sådana angelägenheter som skall 
” handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting, eller någon annan” . Här 
finns således en begränsning i kommunens kompetens. Av 1 § (1993:100) 
högskoleförordningen samt bilaga 1, stycke tre, framgår att staten är huvudman för 
                                                        
15 Prop. 1990/91:117 sid. 149. 
16 RÅ 1981 2:28. 
17 Paulsson, Rberdahl, Westerling, 1998, sid. 57. 
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Mälardalens högskola. Detta innebär att Mälardalens högskola är statens ansvar och en 
angelägenhet som handhas av staten. Frågan uppenbarar sig då om det innebär att ett bidrag 
till Mälardalens högskola är oförenligt med kommunallagen. För att finna svaret undersöker 
författaren rättspraxis. 
 
3:1:1 RÅ 1981 2:53, forskarassistentstjänst vid högskolan i Östersund 
  
Kommunfullmäktige i Östersunds kommun beslöt vid sammanträde den 29 maj 1980 att man 
skulle anvisa medel för delfinansiering av en forskarassistenttjänst med placering vid den 
statliga högskolan i Östersund. Beloppet som anvisades för utförandet av kommunalanknuten 
social forskning vid högskolan i Östersund var 40 000 kronor under vart och ett av åren 1980, 
1981 och 1982. Magnus A anförde besvär och yrkade att beslutet skulle upphävas då det inte 
omfattades av den kommunala kompetensen. 
 
Länsstyrelsen18 yttrade att de anvisade medel som tillkommer högskolan i Östersund är 
avsedda att vara bidrag till finansiering av en forskarassistenttjänst. Då verksamheten vid 
högskolan är en statlig angelägenhet äger kommunen i princip inte rätt att stödja sådan 
verksamhet ekonomiskt. Kommunfullmäktige har inte visat några omständigheter som kunnat 
motivera ett avsteg från grundprincipen. Kommunfullmäktige har genom det klandrade 
beslutet överskridit sin befogenhet. Länsstyrelsen upphävde därmed det klandrade beslutet.  
 
Länsstyrelsens beslut överklagades av Jöns Bertil E och Villy W som yrkade att 
länsstyrelsens beslut skulle upphävas. Regeringsrätten prövade målet. 
 
Regeringsrätten yttrade att det fick anses vara en primärkommunal angelägenhet att stödja 
social forskning inom kommunen som rör ämnen av betydelse för kommunen. Den 
omständigheten att forskningen utfördes vid högskolan i Östersund, som är en statlig 
inrättning, kunde inte föranleda att bidraget av sådant forskningsstöd upphörde att vara en 
kommunal angelägenhet. Då Magnus A inte lyckats visa att den forskning som 
kommunfullmäktige önskat stödja varit utan betydelse för kommunen, kan det klandrade 
beslutet inte anses innebära ett kompetensöverskridande från kommunfullmäktiges sida. 
Regeringsrätten upphävde därför länsstyrelsens beslut och lämnade Magnus A: s klandertalan 
utan bifall. 
  
3:1:2 RÅ 1999:67, Uppvidinge kommun 
 
I rättsfallet RÅ 1999:67 prövades en kommuns befogenhet att lämna bidrag till en högskola 
med staten som huvudman. Uppvidinge kommun beslöt efter rekommendation från 
kommunförbundet Kronobergs styrelse att bidra till finansieringen av det så kallade 
professorsprogrammet vid högskolan i Växjö. Uppvidinge kommun beslöt genom 
kommunfullmäktige att följa förbundets rekommendation och bidra med totalt 100 000 kronor 
under en treårsperiod. Kommunfullmäktiges beslut överklagades av kommuninvånaren Björn 
L som anförde att beslutet stred mot bestämmelserna i 2 kapitlet KL då beslutet rörde en fråga 
som varken var en angelägenhet för kommunen eller av allmänt intresse.  
 
Uppvidinge kommun motsatte sig bifall till överklagandet och anförde att stora delar av 
regionen hade en låg kompetensnivå i förhållande till övriga landet. Resurser för 

                                                        
18 Uppgiften att pröva mål om laglighetsprövning ankom tidigare på Lst- före år 1982- och därefter på 
Kammarrätten. Kammarrättens roll som första besvärsinstans i dessa mål övertogs den 1 juli 1995 av Länsrätten. 
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forskarutbildningen var av strategisk betydelse för regionens utveckling och konkurrenskraft. 
Kompetensnivån i regionen skulle öka genom förbättrad kvalitet i grundutbildningen via 
utexaminering av doktorer från forskningsprojektet. Kommunen anförde att deltagandet i 
professorsprogrammet var ett led i att allmänt främja näringslivet i kommunen och att detta 
låg inom kommunens befogenhet.  
 
Länsrätten fann att högskolan i Växjö var en statlig inrättning föranledde inte i sig att stöd av 
verksamheten inte kunde vara en angelägenhet för en kommun som berördes av 
verksamheten. Länsrätten konstaterade dock att det inte framkommit i målet att stödet till 
högskolan i Växjö skulle medföra någon påtaglig nytta för Uppvidinge kommun. Med 
beaktande av det, samt att undervisningen skulle ske utanför kommunens område fann 
länsrätten att det inte kunde anses utgöra en angelägenhet för Uppvidinge kommun att lämna 
ett bidrag av den omfattningen till högskolan i Växjö som det överklagade beslutet innebar. 
Länsrätten upphävde kommunfullmäktiges beslut. 
 
Länsrättens dom överklagades å kommunens vägnar av Roland N som anförde att kommunen 
var beroende av högskolan i Växjö och att det stöd som kommunen fattat beslut för inte på 
något sätt var oproportionerligt till kommunens storlek och läge, utan mycket rimligt i 
förhållande till det värde som närhet till högskolan och dess utvecklingsprogram innebar. 
Björn L bestred bifall till överklagandet.  
 
Kammarrätten fann, så som länsrätten, att högskolan i Växjö hade staten som huvudman inte 
föranledde hinder för Uppvidinge kommun att stödja verksamheten. Angående 
kompetenshöjningen ansågs det sannolikt att den skulle vara till nytta för kommunens 
medlemmar och näringslivet i kommunen. Stödet ansågs inte stå i missförhållande till den 
antagna nyttan för kommunen. Kammarrätten fann således att det klandrade beslutet inte stred 
mot KL 2:1 och överklagandet bifölls.  
 
Björn L överklagade kammarrättens dom och yrkade att domen och kommunens beslut skulle 
upphävas. Grunden var att beslutet stred mot KL 2:1. Prövningstillstånd meddelades. 
Uppvidinge kommun bestred bifall till överklagandet. 
 
Regeringsrätten fann att bidraget, med beaktande av dess ändamål och begränsade 
omfattning, utgjorde en angelägenhet av allmänt intresse som hade anknytning till 
kommunens medlemmar och område. Frågan i målet kom att bli om beslutet låg inom 
kommunens kompetensområde eller om bidraget gällde en angelägenhet som skulle handhas 
enbart av någon annan.  
 
Regeringsrätten anförde att högskolan i Växjö (vid denna tidpunkt omvandlat till universitet) 
har staten som huvudman. I (1992:1434) högskolelagen19 1 kap 10 § framgår att kommuner 
får anordna universitet och högskolor endast med regeringens medgivande, vilket inte skett i 
detta fall. Regeringsrätten uttalade att det står klart att begränsningen av den kommunala 
kompetensen till angelägenheter som inte skall handhas enbart av någon annan innebär att en 
kommun inte får starta och driva verksamhet som är förbehållen staten. Denna regel skulle 
även kunna tolkas som ett absolut förbud för en kommun att engagera sig ekonomiskt i sådan 
verksamhet. Dock har rättstillämpningen inte gett regeln denna innebörd.  
 
Regeringsrätten fann att det förhållande att staten är huvudman för Växjö universitet inte 
                                                        
19  SFS 1992:1434. 
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innebar att det låg utanför Uppvidinge kommuns kompetensområde att lämna ett allmänt 
bidrag av ifrågavarande storlek till finansiering av det s.k. professorsprogrammet vid 
universitetet. Regeringsrätten avslog överklagandet då beslutet om bidrag, som den redan 
konstaterat, inte heller i övrigt stred mot 2:1 KL och fastställde således kammarrättens 
domslut. 
 
3:1:3 Äldre rättsfall som RÅ 1999:67 hänvisar till 
 
I domskälen till RÅ 1999:67 uttalar regeringsrätten att rättstillämpningen inte gett den 
allmänna kompetensregeln i KL innebörden att alla statliga angelägenheter är undantagna från 
kommunal inblandning. Vid tillämpning av äldre bestämmelser av i sak samma innehåll som 
den nuvarande bestämmelsen i KL 2:1 har det ansetts ligga inom den kommunala 
befogenheten att ta ut lägre avgifter för vattenleverans till fångvårdsanstalt än till andra 
abonnenter (RÅ 1951 I 266) och ( RÅ 1956 I 123), att utan anslutningsavgift tillhandahålla 
vatten till landstingslasarett (RÅ 1950 I 205) och att lämna ett ekonomiskt bidrag till en 
mottagningslokal för en distriktsveterinär (RÅ 1971:31). 
 
3:1:4  Kammarrättens dom i mål nr 6206-02 Botkyrka kommun, bidrag till professur 
vid Södertörns högskola20 
 
I detta fall prövades återigen en kommuns befogenhet att lämna bidrag till en högskola med 
staten som huvudman. 
 
Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun beslutade den 29 november 2001 att fastställa 
kommunstyrelsens förslag till budget 2002 samt att fastställa en flerårsplan avsedd att gälla 
till 2006. I budgetbeslutet ingick att med kommunala medel finansiera en professur vid 
Södertörns högskola med placering vid Mångkulturellt Centrum, Fittja gård. Professuren 
skulle vara tidsbegränsad mellan 2002-2014 och bidraget var ca 1,5 miljoner kr/år, totalt ca 18 
miljoner kr.  
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades av kommunmedborgaren Jan Amnefelt som yrkade 
att inrättandet av den föreslagna professuren och finansieringen av denna ur kommunens 
budget under flera års följd, stred mot kommunallagen och därför skulle upphävas. Amnefelt 
grundade sitt yrkande på att statlig forskning och högre utbildning inte är någon kommunal 
angelägenhet, varför dessa ej heller ska finansieras med kommunala medel. 
 
Botkyrka kommun motsatte sig bifall till överklagandet och yttrade att kommunen är en av 
landets mest mångkulturella kommuner. Ett hundratal nationaliteter är representerade och 
inom skolväsendet bedrivs hemspråksundervisning i omkring 50 språk. Mångkulturellt 
Centrum vid Fittja gård som är etablerat av Botkyrka kommun har under 15 års tid varit ett 
centrum för forskning kring etniska relationer, kulturell mångfald och övriga frågor kring 
migration och kulturella förhållanden. Denna forskning har i mycket stor utsträckning rört de 
lokala förhållandena i kommunen. Södertörns högskola ingår i centrets styrelse och bidrar till 
dess verksamhet. För att stärka Mångkulturellt Centrum och säkerställa en vidareutveckling 
av etnologisk forskning beslutade Botkyrka kommun att inrätta och finansiera en professur 
vid Södertörns högskola med placering på Fittja gård. Ökad kunskap om vilka problem och 
möjligheter en mångkulturell kommun inrymmer är av betydande vikt för Botkyrka kommun. 
Professuren är vidare inriktad efter Botkyrka kommuns uttalade behov av kunskap inom det 
                                                        
20 Dom meddelad 20040624, kammarrätten i Stockholm, målnummer 6206-02. 



Örebro universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Rättsvetenskap D, Ht 05 
2006-01-04 

 

mångkulturella området och kostnaden för professuren är ringa i relation till de belopp som 
avsätts för kommunens integrationskostnader. Södertörns högskola är vidare belägen nära 
gränsen till Botkyrka kommun och många studenter vid högskolan är kommunmedlemmar i 
Botkyrka kommun. Kommunen anför även att professuren kommer att stärka Södertörns 
högskola till nytta för Botkyrka kommuns invånare och näringsliv. Insatsen är därför enligt 
kommunen en angelägenhet av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
medlemmar och område. Kommunen hänvisar till RÅ 1999:67 som visat att det förhållandet 
att staten är huvudman för en högskola inte utgör ett hinder för kommunalt engagemang. 
 
Länsrätten hänvisade tillbaka till RÅ 1999:67 för frågan om en kommun fick beblanda sig i 
angelägenheter som rör en högskola med staten som huvudman och till RÅ 1981 2:53 om 
stöd till social forskning bedriven vid en högskola. Länsrätten fann att Amnefelt inte visat att 
forskningen, som enligt kommunen har stor betydelse då kommunen präglas av en 
mångkulturell karaktär, är utan betydelse för kommunen. Med beaktande av detta och den 
nytta kommunen uppgett sig kunna få av verksamheten finner länsrätten att forskningen får 
anses vara en angelägenhet som är av allmänt intresse för kommunen. Länsrätten bedömer att 
rättspraxis visar att omständigheten att forskningen bedrivs inom en högskola med staten som 
huvudman, inte i sig betyder att kommunen agerat kompetensöverskridande. Överklagandet 
avslås. 
 
Jan Amnefält överklagar länsrättens dom och yrkar att kammarrätten skall upphäva Botkyrka 
kommuns beslut att inrätta och finansiera en professur vid Södertörns högskola. Han anför att 
länsrätten inte beaktat den omfattande summan av det kommunala bidraget, som är mycket 
större än vad som tidigare är prövat, utan bara tittat på principen om kommunalt stöd. 
 
Botkyrka kommun bestrider bifall till överklagandet och hänvisar förutom till vad de anfört i 
länsrätten, att kostnaden för professuren måste ställas i relation till andra mycket omfattande 
åtgärder kommunen vidtar till följd av kommunens mångkulturella karaktär. Kommunens 
nytta och kommunens kostand för professuren uppfyller varje rimligt krav på proportionalitet. 
 
Kammarrätten hänvisar till den allmänna kompetensregeln i KL 2:1 och uttalar att ” enligt 
kammarrättens mening kan inte ett inrättande av en professur vid en statlig högskola, vilket 
den i målet aktuella finansieringen innebär, anses utgöra en angelägenhet för kommunen” . 
Kammarrätten bifaller med ändring av länsrättens dom överklagandet och upphäver 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Botkyrka kommun har överklagat kammarrättens domslut och inväntar svar om 
prövningstillstånd från regeringsrätten. I överklagandet trycker kommunen på den 
prejudicerade verkan ett domslut från regeringsrätten skulle få för Sveriges samtliga 
högskolekommuner, av vilka en betydande del är ekonomiskt engagerade i en närliggande 
högskola eller ett universitet. 
 
3:1:5 Analys av praxis kring frågan om kommunen får lämna bidrag till ett 
statligt organ 
 
Vid en första anblick av KL 2:1 som beskriver kommunens allmänna kompetens skulle man 
lätt kunna dra slutsatsen att all statlig verksamhet är undantagen från kommunalt 
engagemang. Efter en studie av rättspraxis förändras dock den bilden och det står tämligen 
klart att en kommun inte agerar kompetensöverskridande per se vid ett ekonomiskt stöd till en 
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högskola. I RÅ 1981 2:53 konstaterades att när det handlar om ett finansiellt stöd som är en 
kommunal angelägenhet, kommer det inte förändras av det faktum att stödet förbrukas 
vid/genom en statlig inrättning.  
 
Det senare redovisade rättsfallet, RÅ 1999:67, visar än mer att det inom en kommuns 
kompetens ryms att engagera sig i en närliggande högskola som har staten som huvudman. 
Regeringsrätten fastställde att orden i KL 2:1, när det gällde statliga högskolor, snarare 
beskrev att det från kommunens kompetens är undantaget att starta och bedriva dessa. Som ett 
komplement till denna tolkning fungerar högskolelagens21 1:10  som stadgar att en kommun 
måste ha regeringens medgivande för att kunna bedriva högskola. I domskälen till detta fall 
hänvisar regeringsrätten till äldre rättsfall som visar på att den kommunala kompetensen inte 
tidigare förhindrat beblandning i statliga angelägenheter. Dessa äldre rättsfall anser dock 
författaren inte vara särskilt tydliga med det stadgandet, varvid de inte har behandlats 
närmare.  
 
Kammarrättens domslut i mål nr 6206-02, Botkyrka kommun, ställer sedan saken på sin 
spets. Kammarrätten för egentligen ingen diskussion kring den kommunala kompetensen, 
eller beaktar regeringsrättens domskäl från RÅ 1999:67, utan finner att KL 2:1 inte medger 
finansiering för inrättandet av en professur vid en statlig högskola. Författaren tolkar att 
kammarrättens domslut så, att det är kammarrättens mening att det inte är förenligt med 
kommunallagen att bidra med ett så riktat och förutbestämt bidrag att det innebär att en 
högskola får en helt ny verksamhet. Författaren anser att det senare målet försvårar frågan om 
det är förenligt med KL att lämna ekonomiskt bidrag till högskolor med staten som 
huvudman. Dock kan författaren inte bortse från regeringsrättens tidigare domslut som 
medger ett generellt bidrag. Regeringsrätten uttalade i RÅ 1999:67 att ” Enligt sin ordalydelse 
(KL 2:1, författarens anmärkning) kan bestämmelsen uppfattas så att den innebär ett absolut 
förbud för en kommun att engagera sig ekonomiskt i en sådan verksamhet. I 
rättstillämpningen har bestämmelsen dock inte getts denna innebörd” . I dessa ord vilar en 
tyngd som inte finns i kammarrättens domslut i fallet Botkyrka kommun, där tidigare praxis ej 
beaktas.  
 
Enligt de ovan redovisade rättsfallen som beskriver rättsläget av den kommunala 
kompetensen att lämna bidrag till ett universitet eller en högskola med staten som huvudman 
drar författaren följande slutsats. Det strider inte mot lag eller mot kompetensbegränsning att 
Eskilstuna kommun lämnar ett generellt ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola som 
har staten som huvudman. Detta under förutsättning att det är av allmänt intresse och att det 
finns anknytning till kommunens område, vilket är frågor jag behandlar i nästföljande avsnitt. 
 
 
3:2 Är ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola en angelägenhet som är av 
allmänt intresse? 
 
Den andra delfrågan som måste utredas är frågan om allmänintresset. Att en angelägenhet är 
av allmänt intresse är en norm för kommunens kompetens, vilket författaren beskrivit ovan i 
stycke 2:2. Enligt lagmotiven skall kompetensfrågan bedömas ur synpunkten om det är 
lämpligt, ändamålsenligt, skäligt osv. att kommunen befattar sig med angelägenheten.22  

                                                        
21  SFS 1992:1434. 
22  Prop.  1990/91:117 sid. 148. 
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3:2:1 RÅ 1969 C 206, kårhus i Umeå  
  
Stadsfullmäktige i Umeå beslöt den 31/10 1969 att ur driftbudgeten för 1969 uppta ett belopp 
om 200 000 kr som ett bidrag till Umeå studentkår för uppförande av ett kårhus. Som villkor 
för bidraget angavs att om större olägenhet ej vållades studentkåren skulle lokalerna kunna 
nyttjas av andra studieorganisationer och som allmän samlingslokal. S. Marklund och B. 
Danvind anförde besvär över beslutet och yrkade att beslutet skulle upphävas då det 
överskred kommunens befogenhet och vilade på orättvis grund. Som grund för besvären 
angav de att kårhuset till största delen skulle nyttjas för nöjesarrangemang, som för tillträde 
krävde legitimationshandling utfärdad av studentkåren. Bidraget skulle därför gynna en 
speciell grupp och det måste anses grovt kränkande för den allmänna rättvisetanken att 
använda skattemedel för sådant ändamål. 
 
Länsstyrelsen i Västerbottens län beaktade att KM:t medgett Umeå stad rätt att ikläda sig 
borgensansvar för kårhuset i staden för dels byggnadskreditiv om 6 miljoner kr och dels- efter 
inlösen av byggnadskreditiven- ett 25-årigt amorteringslån om 1,8 miljoner kronor mot 
säkerhet i inteckning. Från KM: ts sida har det således ansetts ligga inom stadens kompetens 
att engagera sig i ett stöd till kårhuset. Länsstyrelsen hänvisar till detta faktum samt till att 
kommunen ställt skäliga villkor om att kårhuset skall komma kommunmedborgare som inte är 
studenter till godo och uttalar att beslutet inte kan anses vara kompetensöverskridande. 
Länsstyrelsen lämnar besväret utan bifall. Marklund och Danvind överklagade till 
regeringsrätten. 
 
Regeringsrätten uttalade i domskälen att den omständigheten att ett universitet inrättats i 
Umeå inte i sig medför att det kan anses som stadens uppgift att bekosta och stödja sådan 
verksamhet som handhas av universitetets studentkår. Regeringsrätten trycker dock på vikten 
av att vid bedömandet av den föreliggande frågan beakta de särskilda förhållanden som 
uppkommit genom universitetets tillkomst och det faktum att ett stort antal unga människor 
utan annan anknytning till staden flyttat dit för studiernas skull. Avsaknaden av lämpliga 
samlingslokaler för denna betydande befolkningsgrupp, som har ett större behov än de flesta 
av en sådana, är något som annars kunnat orsaka anpassnings och trivselproblem. Därför kan 
inte åtgärder från stadens sida anses opåkallade. Regeringsrätten menar att med hänsyn till 
detta kan fullmäktige inte ha ansetts överskrida sin befogenhet genom att lämna ett bidrag till 
uppförandet av ett kårhus i den omfattning som skett. Regeringsrätten lämnar därför besvären 
utan bifall. 
 
3:2:2 RÅ 1977: Ab 120, kårhus i Luleå 
 
I rättsfallet RÅ 1977: Ab120, som liknar RÅ 1969 C 206, fastslog regeringsrätten 
länsstyrelsens domslut att Luleå kommun inte överskridit sin befogenhet då kommunen 
beslutat att lämna 30 000/år i bidrag till hyra för kårlokaler i ett shoppingcenter i Luleå. 
Högskolans tillkomst gav särskilda förhållanden då det nu fanns stor tillströmning av unga 
personer som inte tidigare haft nära anknytning till kommunen. Regeringsrätten konstaterade 
att behovet av samlingslokal för denna befolkningsgrupp samt för övriga kommuninvånares 
trivsel var så stort att åtgärder från kommunens sida fick anses påkallade. Ett ekonomiskt 
bidrag till kårlokaler bedömdes således vara av allmänt intresse. 
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3:2:3 RÅ 1985 2:76, Rikspappersskola i Markaryd 
 
Detta rättsfall rör bidrag till en Rikspappersskola som drivs av Markaryds läns landsting och 
Sveriges skogsindustriförbund och har landstinget som huvudman.  
 
Rikspappersskolan i Markaryd konstaterades vara i stort behov av utökade lokaler efter en 
överläggning mellan representanter för Kronobergs läns landsting, Markaryds kommun och 
Sveriges skogsindustriförbund. Kommunfullmäktige i Markaryds kommun fattade ett 
principbeslut den 24 juni 1982 om att kommunen skulle medverka till en utökning av 
Rikspappersskolans lokaler. Kommunfullmäktige beslutade i oktober samma år, att för ett pris 
av tre miljoner kronor köpa in lokaler som sedan skulle överlämnas till landstinget i 
Kronobergslän för ett symboliskt belopp, förutsatt att landstinget stod för nödvändig 
renovering av lokalerna. En annan förutsättning för kommunens köp av lokaler var att 
Sveriges skogsindustriförbund utförde planerad utbyggnad till värdet av sex miljoner kronor i 
ett kvarter i Markaryd. 
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades av Erik J som yrkade att beslutet skulle upphävas. 
Som grund anförde han att fastigheten skulle skänkas till landstinget och en verksamhet som 
inte låg inom kommunens intresseområde. Utöver det framhöll han att eleverna på skolan 
kom från hela riket och att det fanns väldigt få elever på skolan hemmahörande i Markaryds 
kommun. Den handfull elever som var hemmahörande i kommunen motiverade inte 
kommunens ansenliga engagemang och ett stöd till skolan kunde därför inte anses vara en 
kommunal angelägenhet. 
 
Markaryds kommun yrkade att besväret skulle lämnas utan avseende och anförde att ca 15 
helårselever från kommunen deltog i skolans undervisning varje år och att även 
gymnasieungdomen nyttjade skolan för kortare kurser. Genom Rikspappersskolan hade 
skogsindustrins utbildningscentrum förlagts till Markaryd vilket hade mycket stor betydelse 
för kommunen då både utbildningsplatser och arbetstillfällen skapats. Syftet med inköpet av 
fastigheten var vid sidan stödet av Rikspappersskolan att främja sysselsättningen i 
kommunen. 
 
Kammarrätten i Jönköping yttrade att utredningen i målet visar att kommunfullmäktiges 
beslut innebär ett stort engagemang i Rikspappersskolan, dock kan det inte sägas stå i 
uppenbart missförhållande till den nytta kommunens invånare har av skolan. Kammarrätten 
hänvisar till de särskilda skäl som kommunen åberopat som stöd för sitt beslut och med 
beaktande av dessa kan kommunen inte anses ha överskridit sin befogenhet. Kammarrätten 
lämnar därför besväret utan bifall. 
 
Erik J fullföljde sin talan och prövningstillstånd meddelades. I Regeringsrätten framhöll 
Markaryds kommun vikten av Rikspappersskolans utökande då kommunen inte hade någon 
egen gymnasieskola utöver Rikspappersskolan. Kommunen betonade även att arbetslösheten i 
Markaryd låg över genomsnittet, varför all minskning av denna var av betydelse och att 
Rikspappersskolan kunde utgöra en sådan minskning. Det ekonomiska engagemanget i 
Rikspappersskolan torde därför ses som rimligt i förhållande till nyttan kommunen hade av 
skolan.  
 
Regeringsrätten konstaterade i sina domskäl att även om verksamheten vid Rikspappersskolan 
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har betydelse för Markaryd kommuns undervisningsväsende så kan det inte anses som en 
kommunal angelägenhet att lämna ett sådant stort stöd som beslutet om köp av lokaler 
innebär. Markaryds kommun har genom beslutet överskridit sin befogenhet. Regeringsrätten 
ändrar kammarrättens dom och upphäver kommunfullmäktiges beslut. 
 
3:2:4 RÅ 1999:67 Uppvidinge kommun 
 
Fakta och bakgrund har angetts ovan. Regeringsrätten fann att bidraget, med beaktande av 
dess ändamål och begränsade omfattning, utgjorde en angelägenhet av allmänt intresse som 
hade anknytning till kommunens medlemmar och område. Här ansåg man det visat att 
kommunen, som hade låg kompetensnivå i förhållande till övriga landet, sannolikt skulle ha 
nytta av professorsprogrammet vid högskolan i Växjö. Kommunen överskred således inte sin 
befogenhet när den lämnade ekonomiskt bidrag till högskolan i Växjö. 
 
3:2:5 Rättsfall som rör andra sakfrågor men som visar på hur bedömningen av 
allmänintresset görs. 
 
RÅ 1958 I  244 teaterlokaler i Boden 
 
Stadsfullmäktige i Boden beslöt den 23/8 1957 att lämna ekonomiskt stöd till föreningen 
Folkets hus genom att uppföra en byggnad som skulle inrymma teatersalong och till denna 
tillhörande utrymmen. Stadsfullmäktige beslutade om ett anslag om 425 000 kr som bidrag till 
scener, foajé och loger. Ett avtal slöts som skulle gälla från 1960-1990 om förhyrning för 
stadens räknig av lokaler för teaterföreställningar. Föreningen skulle upplåta lokalerna för tolv 
föreställningar per år. Staden skulle erlägga 18 000 kr för hyran/år och ge full ersättning för 
uppvärmningskostnader etc. Teaterlokalerna skulle även kunna nyttjas som biograf. 
Stadsfullmäktiges beslut överklagades av A Wikström m.fl. 
 
 Det var i huvudsak biografägare i Boden som anförde besvär. De yrkade att beslutet skulle 
upphävas. Som stöd för överklagandet uttalade de att det vore mer berättigat att ge ett stöd till 
stadens allmänna läroverk som kunde arrangera teaterföreställningar och övrig 
teaterverksamhet. Genom beslutet fick nu en enskild förening en ekonomisk hjälp med 
biografbyggnationen, sådan hjälp lämnades ej till andra näringsidkare i branschen.  
 
Länsstyrelsen uttalade att det klaganden anfört ej gav rätt att upphäva beslutet då de ej visat 
att teaterverksamheten var något som inte uppnådde kravet på allmänintresse hos 
kommunmedlemmarna. Överklagandet avslogs. Regeringsrätten ändrade ej Länsstyrelsens 
beslut.  
 
RÅ 1981 Ab 64 biograf i Kungsbacka 
 
Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun beslutade den 12/8 1977 att förvärva en fastighet 
för en köpeskilling av 2 000 000 kr för att tillgodose behovet av en biograflokal. Besvär över 
beslutet inkom från privatpersonen KFR, som yrkade att beslutet skulle upphävas då det inte 
var en kommunal angelägenhet att erbjuda en biograf, samt att beslutet inte tillkommit i laga 
ordning. Länsstyrelsen i Hallands län uttalade att det såvitt av handlingarna framgick att 
ärendet beretts i ordning. Huvudsyftet med beslutet var att tillgodose behovet av en 
biograflokal i Kungsbacka, vilket får anses vara en kommunal angelägenhet. Den 
omständighet att i den förvärvade fastigheten inryms även kontorslokaler, bostadslägenheter 
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och butikslokaler bör inte föranleda att förvärvet faller utanför kommunens kompetens. KFR 
har sålunda inte visat att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att kommunfullmäktige 
överskridit den kommunala befogenheten. Besväret lämnas utan bifall. Regeringsrätten 
ändrade ej länsstyrelsens beslut. 
 
3:2:6 Analys av praxis rörande frågan om ett ekonomiskt bidrag till Mälardalens 
högskola är en angelägenhet som är av allmänt intresse? 
 
Frågan om ett ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola är av allmänt intresse är en 
komplex fråga som förmodligen står i direkt proportion till bidragets storlek. Detta kan man 
utläsa av den praxis författaren visat ovan. Allmänhetens intresse ansågs finnas för bidrag till 
förvärv av kårhuslokaler i Umeå, RÅ 1969 C 206, bidrag till kårhuslokaler i Luleå, RÅ 1977 
Ab:120, och till bidrag till professorsprogram vid högskolan i Växjö, RÅ 1999:67. I dessa 
rättsfall handlade det om ganska små belopp, samtidigt som regeringsrätten kunde se en klar 
nytta för kommunerna kopplade till de ekonomiska bidragen. När det gällde 
Rikspappersskolan och bidraget från Markaryds kommun i RÅ 1985 2:76 fann 
regeringsrätten att kommunen överskridit sin befogenhet. Regeringsrätten ansåg det visat i 
målet att skolan hade betydelse för kommunen och dess invånare, dock kunde inte den nyttan 
inte anses stå i proportion till det omfattande ekonomiska bidraget. Det skall dock påpekas att 
i bara ett av dessa fall handlar det om bidrag till en skola med staten som huvudman. Bidragen 
till kårhus och kårhushyra riktas till studentkårens om organisation, detta är viktigt att hålla 
isär.  
 
Att en högskola i Eskilstuna är positivt för kommunen ter sig ganska uppenbart. Högskolan 
bidrar till ökade utbildningsmöjligheter för de boende i kommunen, samt medför inflyttning 
av företrädelsevis unga människor som senare skall ut på arbetsmarknaden. En högskola i 
Eskilstuna bidrar till en kompetenshöjning bland kommunens invånare samt skapar 
arbetstillfällen. Mälardalsregionen, som även i övrigt blomstrar, blir än mer attraktiv för 
företag med en högskola på orten då detta innebär en stor möjlighet till samarbete och utbyte. 
Eskilstuna kommun befinner sig dessutom i samma situation som Umeå och Luleå kommuner 
gjorde när det gäller inflyttningen av människor med i övrigt liten anknytning till staden.  
 
Några helt negativa aspekter av en högskola i Eskilstuna är svåra att se. Författaren anser att 
rent principiellt borde det vara av allmänt intresse att stödja den lokala högskolan. Att 
regeringsrätten är av åsikten att en högskola/specialskola generellt gagnar en kommun och att 
ett stöd är av allmänt intresse kan även skönjas ur de redovisade rättsfallen.  
 
 
3:3 Överrensstämmer ett ekonomiskt bidrag med lokaliseringsprincipen då 
bidraget går till verksamhet i såväl Eskilstuna som Västerås kommun? 
 
Den tredje delfrågan som måste utredas för att besvara frågeställningen om det inom 
Eskilstuna kommuns kompetens ryms att lämna ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola 
är frågan om ett ekonomiskt bidrag ryms inom lokaliseringsprincipen.  
 
De intressen som kommunen skall tillgodose skall vara knutna till kommunen enligt 
lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprincipen, som är närmare förklarad i stycke 2:3 ovan, 
innebär att en angelägenhet måste stödjas av ett till kommunen sammankopplat intresse för att 
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kunna bli ett objekt för kommunens omvårdnad.23 Nedan ämnar författaren visa hur 
regeringsrätten uttalat sig om lokaliseringsprincipens gränser. 
 
3:3:1 RÅ 1978 Ab 486, bidrag till Älvsborgs läns företagarförening 
 
Kommunfullmäktige i Mark beslöt vid sammanträde den 22 februari 1977 att bidra med 20 
000 kr till en kampanj som Älvsborgs läns företagarförening drev. Kampanjen var avsedd att 
stimulera till företagsstartande inom Mark och övriga kommuner i Sjuhäradsbygden. Utöver 
de 20 000 till kampanjen beslöts också att anvisa ytterligare 20 00 ur anslag till oförutsedda 
behov i 1977 års budget. Besvär anfördes av Andersson och Bellbrandt som yrkade att 
bidraget låg utanför kommunens kompetensområde. De framhöll att projektet kunde betraktas 
som ett arbetsmarknadspolitiskt experiment av regional natur då det inte kunde lämnas några 
utfästelser om att boende i kommunen skulle få delta i verksamheten.  
 
Länsstyrelsen i Älvsborgs län yttrade att en kommun enligt grundprincipen inte har någon 
allmän befogenhet att lämna understöd åt näringslivet i syfte att påverka företagens 
lokalisering och utveckling. Undantag från grundprincipen kan dock göras om det befaras 
eller råder en omfattande arbetslöshet. Ett stöd måste då stå i rimlig proportion till 
sysselsättningsnivån och skall ha avsevärd effekt på situationen i kommunen. Utredningen i 
målet visar inte att det beslutade bidraget till projektet skulle ha någon betydelse för 
sysselsättningen inom kommunen. Därför anser länsstyrelsen att beslutet inte kan anses avse 
en kommunal angelägenhet och fullmäktige har därför överskridit sin befogenhet. 
 
Regeringsrätten prövade målet efter överklagande av länsstyrelsens beslut. Regeringsrätten 
anför att det hör till en kommuns befogenhet att allmänt främja näringslivets utveckling inom 
kommunen.  Efter vad som framkommit om projektet får detta anses falla inom kommunens 
befogenhet. Beslutet om ett bidrag på 20 000 kronor till Älvsborgs läns företagarförening är 
därför inte ett överskridande av kommunens befogenhet. Regeringsrätten ogillar med ändring 
av länsstyrelsens beslut den mot kommunfullmäktiges beslut förda talan. 
 
3:3:2 RÅ 1978 Ab 214, Skinnskattebergs kommun 
 
Kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun beslöt den 3 maj 1977 att bevilja ett begärt 
anslag om 15 000 kronor till ”Föreningen för spelet om Norbergsstrejken” . Bidraget skulle 
täcka kostnaderna för uppförande av ett teaterspel om gruvarbetarstrejken i Norberg och 
pjäsen skulle spelas upp i Norberg under sommaren 1977. Besvär som klandrade 
kommunfullmäktiges beslut inkom från flera kommunmedlemmar. Som stöd för sitt yrkande 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut anförde de att varken föreningen eller teaterpjäsen 
som sådan hade någon anknytning till Skinnskattebergs kommun. Eftersom pjäsen vidare 
spelas upp i Norberg har kommunfullmäktige överskridit sin befogenhet då teaterpjäsen inte 
är någon angelägenhet för Skinnskattebergs kommun. 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län yttrade att det är en grundläggande förutsättning för den 
kommunala kompetensen att det intresse en kommun vill tillgodose är av betydande mån 
knutet till kommunen. Detta behöver dock inte innebära att kommungränsen är en absolut 
territoriell gräns. Länsstyrelsen fastslog att teaterspelets art har anknytning till såväl Norberg 
som den omkringliggande bergslagsbygden till vilken Skinnskatteberg tillhör. Därför kan det 
förutsättas att teaterspelet kan vara av kulturellt intresse för medlemmar av Skinnskattebergs 
                                                        
23  Lindquist, 2005, sid. 52. 
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kommun. På grund av detta kan ett bidrag inte anses falla utanför kommunens befogenhet. 
Länsstyrelsen lämnar besvären utan bifall. 
 
Regeringsrätten fastslog länsstyrelsens beslut.  
 
3:3:3 RÅ 1999:67, Uppvidinge kommun 
 
I det i tidigare avsnitt redovisade rättsfallet RÅ 1999:67 diskuteras inte den geografiska 
frågan nämnvärt. Uppvidinge kommun anför i sitt svaromål att ett bidrag är kompetensligt då 
högskolan medför kompetenshöjning i hela regionen, samt den är betydande för näringslivets 
utveckling. Regeringsrätten uttalar att de i likhet med kammarrätten finner att det aktuella 
bidraget, med beaktande av dess ändamål och begränsade omfattning, utgör en angelägenhet 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och till kommunens 
medlemmar.  
 
Det finns även praxis som visar att angelägenheter som i första hand nyttjas av andra än 
kommunmedlemmarna ändå är kompetensenliga om det kan visas att anordningen behövs för 
den egna kommunen.  
 
Ett exempel på detta är rättsfallet RÅ 1977 ref 77 där Göteborgs kommun tecknat 
entreprenadavtal med grannkommunen Mölndal om att bygga en tillfartsled inom Mölndal till 
Göteborgs väg- och gatunät. Regeringsrätten anförde i sin dom att med hänsyn till den 
betydelse som tillfartsleden har för ordnandet av kommunikationerna till och inom Göteborg 
finns det inga hinder mot att Göteborgs kommun engagerar sig ekonomiskt i byggandet av 
leden i den utsträckning som motsvarar kommunens nytta av densamma. Kommuner har även 
fått göra insatser utanför landets gränser. Med hänsyn till omständigheterna har en 
kustkommun ansetts oförhindrad att engagera sig i utrikes färjeförbindelse (RÅ 1960 I  187, 
Helsingborg, och RÅ 1979 Ab 12, Skellefteå) och landsting har ansetts kunna hyra 
fritidsbostäder i Italien i syfte att få en jämnare spridning av personalens semestrar (RÅ 1968 
K 659, RÅ 1968 K 662).  
 
3:3:4 Analys av praxis rörande frågan om ett ekonomiskt bidrag 
överrensstämmer med lokaliseringsprincipen då bidraget går till verksamhet i 
såväl Eskilstuna som Västerås kommun? 
  
Det har, trots stort geografiskt avstånd i vissa av de redovisade rättsfallen, enligt 
regeringsrätten funnits ”anknytning”  till kommunen och dess medlemmar vilket författaren 
har uppfattat som huvudrekvisitet för att uppfylla lokaliseringsprincipen. Vad som är en 
anknytning är något som måste visas i varje enskilt fall då förutsättningarna skiftar.  
 
 I RÅ 1978 Ab 214 uttalar Länsstyrelsen att anknytning till kommunen inte innebär att 
kommungränsen är en absolut territoriell gräns. I detta fall fann man att ett kulturellt intresse 
som hela bygden, inom vilken både Skinnskatteberg och Norbergs kommun ingick var en 
fullgod anknytning. RÅ 1978 Ab 486 visar att beslut om kommunala bidrag vars mottagare 
funnits inom ett större område, så som en hel bygd eller ett län, har ansetts vara 
kompetensenligt. Anknytningen utgjorde i detta fall näringslivet och företagarna i länet.  
 
I rättsfallet RÅ 1999:67 fann regeringsrätten inga hinder för Uppvidinge kommun att stötta 
högskolan i Växjö då det fanns en anknytning till kommunens område och 
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kommunmedlemmarna. Anknytningen i detta fall utgjordes av de fördelar hela regionen 
skulle åtnjuta genom förhöjd kompetensnivå hos kommunmedlemmar studerande vid 
högskolan, samt den strategiska betydelsen av en högskola i närområdet för regionens 
utveckling och konkurrenskraft.  
 
Mälardalens högskola är i dagsläget en högskola med två huvudorter, Eskilstuna samt 
Västerås. Eftersom Eskilstuna kommun är direkt sammankopplat till Mälardalens högskola 
genom att vara en av högskolans huvudorter torde detta faktum i sig självt utgöra en 
”anknytning”  som föranleder att lokaliseringsprincipen är uppfylld.  
 
Att ett ekonomiskt bidrag från Eskilstuna kommun till Mälardalens högskola kan komma att 
användas även i Västerås borde inte medföra att rekvisitet ”anknytning”  inte uppfylls då RÅ 
1999:67 rör en situation där ett kommunalt bidrag går till en högskola i en grannkommun. När 
det gäller det faktiska avståndet är det ca fem mil från Eskilstuna till Västerås, samma avstånd 
återfinns mellan Uppvidinge kommun och Växjö. Att kommungränsen inte är en absolut 
territoriell gräns har redan visats genom rättsfallet RÅ 1978 Ab 214.   
 
Västerås ligger i Västmanlands län medan Eskilstuna ligger i Södermanlands län. Författaren 
kan dock inte se att detta faktum sätter upp hinder som gör att rekvisitet anknytning inte 
längre är uppfyllt. Länsindelningen torde inte ges sådan vikt då regeringsrätten ej heller i 
redovisade rättsfall använt sig av länsindelning som något som hindrar att 
lokaliseringsprincipen är uppfylld.  
 
Anknytningen är vidare av samma slag, men betydligt starkare, än den i fallet Uppvidinge. 
Sannolikt utgör den de fördelar hela regionen åtnjuter av förhöjd kompetensnivå hos 
kommunmedlemmar studerande vid högskolan, samt den strategiska betydelsen av en 
högskola i närområdet för regionens utveckling och konkurrenskraft. 
 
4 Proportionalitetsproblem 

 
Som författaren ser det finns det delade meningar om en kompetensbegränsning i Eskilstuna 
kommuns behörighet att ge ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola. Det finns två 
tämligen nya rättsfall som mer eller mindre står i strid mot varandra. I rättsfallet RÅ 1999:67  
slog regeringsrätten fast att den inte ser något problem med att en kommun ger ett generellt 
bidrag till en statlig enhet. I fallet med Botkyrka kommun, målnummer 6206-02, tolkar 
kammarrätten KL 2:1 annorlunda och menar att kommunen bryter mot sin befogenhet när den 
beslutat att bidra med ekonomiska medel till inrättandet av en professur vid Södertörns 
högskola. I denna situation är det dock regeringsrättsavgörandet som väger klart tyngst och 
det är det fallet som har en prejudicerande verkan på rättsläget. Detta innebär att det får anses 
vara klarlagt att kommunen får beblanda sig med högskolan.  
 
Vad som inte är klarlagt är i vilka proportioner det är kompetensenligt och var gränsen 
passeras för allmänintresset när det gäller bidragets storlek. Det är troligt att allmänintresset 
sjunker i takt med att bidraget stiger i höjden. Var den punkten finns där allmänintresset avtar 
är svår att förutse. Vid en prövning måste fallet ses ur olika infallsvinklar och med alla 
faktorer i beaktande. En icke lagfäst men i rättspraxis utvecklad princip är 
proportionalitetsprincipen, som innebär att de insatser kommunen gör för ett ändamål skall stå 
i rimligt förhållande till det kommunmedborgarnas intresse som kommunallagen kan 
tillerkänna ändamålet. Denna princip är enligt författarens uppfattning primär vid prövning av 
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kommunens kompetens att ge bidrag till sin lokala högskola.  
 
En bidragssumma som var kompetensenlig för en kommun kanske inte skulle ha varit det i en 
annan och motsatt, den summan hade kanske även kunnat höjas åtskilliga gånger i en annan 
kommun innan bidraget blivit obefogat.  
 
Regeringsrätten uttalar sig i RÅ 1999:67 att det aktuella bidraget (100 000 kr totalt, utdelat på 
tre år) med beaktande av dess ändamål och begränsade omfattning utgör en angelägenhet av 
allmänt intresse. Det ligger inte utanför kommunens kompetensområde att lämna ett allmänt 
bidrag av ifrågavarande storlek till finansiering av det s.k. professorsprogrammet.  
 
Det rättsfall som presenterats ovan rör en förhållandevis liten summa. I RÅ 1985 2:76 beslöt 
Markaryds kommun att bidra med 3 000 000 till en Rikspappersskola som bedrevs av 
landstinget och som hade landstinget som huvudman. Regeringsrätten fann att även om 
verksamheten vid Rikspappersskolan hade betydelse för kommunens undervisningsväsende 
kunde det inte anses utgöra en angelägenhet för kommunen att lämna skolan ett stöd av den 
omfattningen som det klandrade beslutet innebar. Kommunfullmäktige hade genom att bevilja 
stödet överskridit sin befogenhet. 
 
I ovanstående fall fann regeringsrätten att bidraget inte överensstämde med 
proportionalitetsprincipen och att det inte stod i rimligt förhållande till det kommunala 
allmänintresset. Dock är det inte fastlagt att det var den stora summan i sig som var obefogad 
utan det var förhållandet mellan nyttan och bidragets storlek som inte var rimligt. En summa 
liknande den i RÅ 1985 2:76 kan således bedömas som rimlig om kommunens nytta står i 
proportion till bidraget.  
 
Slutligen har vi då också kammarrättsdomen från 2004 rörande Botkyrka kommun och 
Södertörns högskola.24 I detta fall handlade det om inrättandet av en professur och värdet av 
bidraget var 1,5 miljoner kr/år under perioden 2002-2014, totalt ca 18 miljoner kronor. 
Kammarrätten bifaller överklagandet och finner att Botkyrka kommun brutit mot sin 
befogenhet. Kammarrätten för ingen diskussion kring allmänintresse eller proportionalitet 
varför denna dom inte kan användas som någon vägledning i proportionalitetsfrågan. Dock 
håller författaren det som troligt att det var den stora summan som bidrog till kammarrättens 
dom. 
 
I rättsfallen RÅ 1969 C 206 och RÅ 1977: Ab 120 fann regeringsrätten att Umeå och Luleå 
kommuner inte kunde anses ha överskridit sin befogenhet genom att lämna bidrag till 
uppförande av kårhus (200 000 kr) eller hyra för kårlokaler (30 000) i den omfattning som 
skett. När det gäller stöd till kåren i form av kårhus eller annat stöd är det inte längre fråga 
om bidrag till något som har staten som huvudman, utan snarare ett stöd till en förening eller 
till näringslivet. Inga förutsättningar förändras dock när det gäller rekvisiten att uppfylla i 
kommunallagen om allmänhetens intresse och lokaliseringsprincipen. Författaren menar dock 
att man inte kan jämföra rättsfallen mot varandra då en viktig aspekt i de ovan redovisade 
fallen rör sambandet att kommunen engagerar sig i något som är en statlig angelägenhet. 
Dessa fall står därför lite av sig själva och även här anser författaren att det finns ett behov av 
utökad rättspraxis då dagens situation ser annorlunda ut och stor utveckling skett sedan 1970-
talets slut.  
 
                                                        
24 målnummer 6206-02. 
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5 Översikt av Eskilstuna kommuns bidrag till Mälardalens högskola (2003-
2005) 
  
Som författaren visat i tidigare avsnitt om kommuners befogenhet, om frågan kring 
allmänintresse och om proportionalitet, finns det oklarheter kring hur stora bidrag som ryms 
inom kommuners kompetens. Därför känns det relevant att se på de ekonomiska bidrag som 
Eskilstuna kommun lämnar till Mälardalens högskola. Nedan följer en sammanställning om 
fem punkter över Kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut om stöd och bidrag till Mälardalens 
Högskola, samt till kårhuslokaler 2004.   
 
1. Hyresbidrag till Mälardalens Studentkår, Eskilstunaavdelningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1998-06-17 att kommunens årliga bidrag till 
studentkårslokaler skulle höjas till 300 000 kr per år från och med 1999 års budget.25 
Bidragsnivån har prövats senare, varvid högre belopp medgivits (600 tkr 2000 och 2001 enligt 
beslut i kommunstyrelsen § 21 Dnr 040000-2000-10102). Inga beslut avseende hyresbidrag 
har därefter fattats, varför det ursprungliga beslutet från 1998 gäller. Bidraget 300 000 kr per 
år, utbetalas kvartalsvis (75 000 kr). 
 
2. Bidrag till fortsatt utbyggnad av forskningen vid Mälardalens högskola.  
 
Beslutet26 innebär att Eskilstuna Kommun bidrar till fortsatt utbyggnad av forskningen vid 
Mälardalens högskola med totalt 3 550 000 kronor under 2003 - med inriktning mot ett 
belopp av motsvarande storlek och inriktning under 2004 och 2005. 
 
Stödet betalas ut förutsatt att andra parter i regionen medverkar. Högskolan skall årligen 
lämna en rapport över verksamheten till kommunen.     
 
För att tydliggöra innehållet i ovanstående beslut gäller nedanstående: 
 
1.  Universitetsprogrammet (hum-sam)       1 000 000 kr/år 
2.  Forskning med anknytning till lärarutbildning         750 000 kr/år 
3a Logistik                                    450 000 kr/år 
3b Informationsdesign (industridoktorand i kommunen)   450 000kr/år 
3d Bioteknik                                    900 000 kr/år 
Totalt                                             3 550 000 kr/år 
 
Bidraget, 3 550 000kr/år, utbetalas kvartalsvis (887 500 kr). 
 
3. Medfinansiering av projektet Robotdalen 2003 – 2006. 
 
Beslutet27 innebär att Kommunen går in som medfinansiär av projektet med 250 000 kr för 
2003, och med 500 000 kr/år under 2004, 2005 och 2006. Projektet utvärderas efter 3,5 år 
varefter beslut om fortsatt stöd aktualiseras. Den statliga myndigheten Vinova har utsett 
projektet vara aktuellt för ett 10-årigt stöd (10 mkr/år). Projektet avses formellt bli del av 
                                                        
25 Dnr 040000-1998-10198. 
26 Kommunstyrelsen § 25 Dnr 040000-2003-10061. 
27 Kommunstyrelsen § 17 Dnr 040000-2003-1018. 
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Mälardalens högskola. Bidraget, 500 000 kr/år, utbetalas kvartalsvis (125 000 kr). 
 
Högskolan erhåller också bidrag/ersättning för vissa tidsbegränsade aktiviteter av projekt- och 
utvecklingskaraktär. Beslut avseende bland annat disposition av anslaget ”Utvecklingsmedel - 
Orten” , innehåller två punkter där avsikten är att ge bidrag till aktiviteter där Mälardalens 
högskola är part. 
 
4. Disponering av 2004 års anslag för kommungemensamma kostnader. 
  
1) Utvecklingsarena – Lab 1 Munktellstaden. Bidrag 200 000 kr till Mälardalens högskola, 
Idélab, avser perioden januari – oktober 2004. Bidraget betalas som ett engångsbelopp. 
 
2) Bidrag till Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola. Bidrag med 167 000 
kronor per år. Bidraget betalas som ett engångsbelopp.28 
 
5. Övriga projekt 2004 tillsammans med Mälardalens högskola: 
- Sommarcampus, samarbetsprojekt tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen 
- Rekrytering – marknadsföring, samarbetsprojekt med Mälardalens 
högskola/Västerås/Eskilstuna kommun 
 
5:1 Översikt av Eskilstuna kommuns samtliga bidrag till Mälardalens högskola 
  
 
Anslag / namn       beslut/år        betalas ur             aktivitet        konto     period      belopp 
 
Kårhusstiftelsen       300 000          Driftbudget          507 01 011       4533       kvar tal    75 000  
 

Högskolesatsning   3 550 000      Driftbudget               507 01 002     4533       kvartal   887 500  
 
Robotdalen          500 000       Driftbudget          509 01 005     4533       kvartal  125 000 
 
Utveckl.arena Lab1 200 000 TA : Utv.medel ” Or ten ”  507 01 002   45xxx     engångs  200 000 
Munktellstaden (Mdh)                      kvartal 1  
 
Finskt språk o        167 000  TA : Utv.medel ” Or ten”    507 01 002   45xxx     engångs   167 000     
kultur- centrum (Mdh)                                                        kvartal 1 
                        
Sommarcampus    90 000          Driftbudget 509 01 007 45xxx    engångs   90 000 
 
Rekrytering/Marknför  286 923  Driftbudget      507 01 002 4533    engångs   286 923 
 
Totalt: 5 093 923 
 
 
 
 
                                                        
28 Kommunstyrelsen § 4 Dnr 040000-2004-10061. 
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6 Beräkningar 
 
Av Eskilstuna kommuns samlade bidrag till Mälardalens högskola har de i rutan ovan 
markerade posterna relevans. Jämförbara poster finns prövade i regeringsrättens praxis varvid 
det känns relevant att undersöka dessa belopp närmare. Författaren har valt att göra detta 
genom beräkningar som förklaras nedan.  
 
År 1999 lämnade regeringsrätten laglighetsprövningen av Uppvidinge kommuns beslut om 
bidrag till professorsprogrammet om 100 000 kr totalt under tre år till Växjö universitet utan 
bifall. Detta ger en siffra på ca 33 000 per år som i det fallet och med de förutsättningarna 
bestämdes som kompetensenligt av regeringsrätten. I Luleå 1977 bedömdes ett kårstöd om 
30 000 kr per år ligga inom Luleå kommuns befogenhet. Eskilstuna kommun har som 
författaren nämnt ovan, två poster av bidrag som kan prövas som likvärdiga med de två av 
regeringsrätten prövade fallen. ”Högskolesatsningen” är ett bidrag till olika 
utbildningsprogram och ”Kårhusstiftelsen”  är bidrag till hyran för kårhuset i centrala 
Eskilstuna. Här är det dock viktigt att hålla i minnet, som författaren tidigare noterat att dessa 
bidrag är av olika karaktär. ”Högskolesatsningen” är ett bidrag till högskolan så som statlig 
enhet, vilket ”kårhusstiftelsen”  inte är.  
 
Förklaringen till att det är 2004 års siffror som används är att det är de sist tillgängliga, detta 
på grund av att siffrorna hämtas från kommunernas senaste årsredovisning. 
Årsredovisningarna för 2005 blir officiella omkring sommaren 2006. 
 
För att finna en eventuell motsvarande summa för år 2004 och för Eskilstuna kommun av de 
tidigare prövade och ”godkända” beloppen har författaren i samarbete med kommunens 
controller gjort en beräkning. Beräkningen går ut på att pröva Eskilstuna kommuns bidrag till 
”högskolesatsningen” på Mälardalens högskola proportionellt i jämförelse med Uppvidinge 
kommuns bidrag till professorsprogrammet. Även bidraget till kårhuset i Eskilstuna kommer 
att prövas proportionellt i jämförelse mot det belopp som var kompetensenligt i Luleå. 
Beräkningarna är gjorda på rent ekonomiska fakta baserade på folkmängd och verksamhetens 
nettokostnad per person. Resultatet blir en summa som står i proportion till den prövade 
summan som Regeringsrätten fann var kompetensenlig under Uppvidinge kommuns samt 
Luleå kommuns förutsättningar. Vi har utgått från verksamhetens nettokostnad per invånare 
och sedan multiplicerat den siffran med antalet kommuninvånare för att få fram kommunernas 
nettokostnadsomslutning.  
  
6:1 Beräkning om befogat bidrag till “ högskolesatsningen”  
 
Uppvidinge kommun                                              Eskilstuna kommun            
Verksamhetens nettokostnad/invånare 2004           Verksamhetens nettokostnad/invånare 2004 
44 317 kr                                                                  36 678 kr 
Antal kommuninvånare: 9 514 st                             Antal kommuninvånare: 91 168 st 
 
40 725 x 9 553 =   389 046 000                               35 783 x 90 694 = 3 245 303 00029 
 

                                                        
29 Samtliga siffror är hämtade ur Statistiska centralbyrån, Svenskakommunförbundet, ” vad kostar verksamheten 
i din kommun-bokslut 2004” , 2005. 
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Enligt RÅ 1999:67 bedömdes summan 33 000 kr/år för bidrag till ett professorsprogram som 
en kompetensenlig summa år 1999. Detta motsvarar i 2004 års penningvärde 35 677 kr.30 
                                 
Uppvidinge              35677                                      Eskilstuna           X     
                        421 632 000                                                            3 343 860 000 
 
För att förenkla beräkningen har summorna minskats med fyra decimaler. Med korsvis 
multiplicering löser vi sedan ut x.  
 
Uppvidinge  3,6          Eskilstuna     0,000X    . 
                    42163                             3 34386 
 
 
12038 = 4,2 X                        X = 286 619 
 
Resultatet vi fått fram är att Eskilstuna kommun skulle kunna satsa ca 300 000 kr utan att 
överstiga den kommunala befogenheten om regeringsrätten skulle avgöra ärendet på enbart 
proportionalitet mot sitt tidigare avgörande i fallet med Uppvidinge kommun. Författaren är 
mycket väl medveten om att någon beräkning liknande den författaren visar ovan inte görs, 
utan att fallen bedöms mer skönsmässigt och med beaktande av samtliga omständigheter som 
visats i fallet. Eskilstunas ”högskolesatsning” , som kan jämföras med ett professorsprogram, 
till Mälardalens högskola är i realiteten 3 550 000 kr. Den beräknade summan av X, dvs. den 
proportionella summan enligt kommunens nettokostnad per person till Uppvidinges satsning 
av 100 000 fann författaren vara ca 287 000 kr.  
 
Om författaren antar  att den summan skulle vara inom Eskilstuna kommuns befogenhet 
borde det finnas utrymme till än mer ekonomiskt bidrag. Varför? Författaren har tidigare 
nämnt att regeringsrätten gör bedömningen om vad som är kompetensenligt efter varje falls 
speciella förutsättningar. Summan 287 000 i beräkningen är proportionell till Uppvidinge 
kommuns förutsättningar, dvs., att det var ett stöd till en högskola som låg i en annan 
kommun. För Eskilstuna kommun finns annorlunda sakförutsättningar som vid en prövning 
troligen skulle berättiga en större summa än den som medgavs i fallet med Uppvidinge.  
 
Problemet vid en prövning blir hur en domstol ska värdera det faktum att Eskilstuna är en av 
högskolans huvudorter och direkt påverkad av alla positiva förändringar högskolan medför. 
Författarens antagna kompetensenliga summa om 287 000 kr kan multipliceras 12,4 gånger 
innan man når den reella summan 3 550 000 kr. Är förutsättningen att Eskilstuna kommun är 
direkt påverkad av alla positiva förändringar som Mälardalens högskola medför värd 12,4 
gånger mer än Uppvidinges situation där man är en angränsande kommun till en högskola? 
Hur mycket mer allmänintresse av högskolan i staden finns hos Eskilstuna kommuns 
medborgare och står den nyttan medborgarna har av högskolan i rimlig proportion till 
bidragets storlek? Dessa frågor kommer författaren att försöka svara på en slutgiltig analysdel 
av uppsatsen. 
 
 
 

                                                        
30 Uppräknat enligt konsumentprisindex, www.scb.se. 
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6:2 Beräkning om befogat bidrag till kårhus 
 
Luleå kommun                                                      Eskilstuna kommun 
Verksamhetens nettokostnad/invånare 2004          Verksamhetens nettokostnad/invånare 2004 
37 405 kr                                                                 36 678 kr 
Antal kommuninvånare:  72 565 st                         Antal kommuninvånare: 91 168 st31  
 
Nettokostnadsomslutning/budget                            Nettokostnadsomslutning/budget 
37 405 x  72 565  =   2 714 294 000                       36 678 x 91 168 = 3 343 860 000 
 
Enligt RÅ 1977 Ab 120 var summan 30 000 kr per år som bidrag till kårhushyra i Luleå en 
kompetensenlig summa år 1974. Detta motsvarar i 2004 års penningvärde 151 410 kr.32 
 
          Luleå                                                                        Eskilstuna 
          151 410                                                                            X 
2 714 294 000                                                                  3 343 860 000 
 
För att förenkla beräkningen har summorna reducerats med fyra decimaler. Med korsvis 
multiplicering löser vi sedan ut x. 
                                  
15,1                                                0,000X 
271429                                         334386 
 
 
5049229 = 27,1 x                          X = 186 318 
 
 
Resultatet vi fått fram är att Eskilstuna kommun skulle kunna antas satsa 186 318 kr utan att 
överstiga den kommunala befogenheten om regeringsrätten skulle avgöra ärendet på enbart 
proportionalitet mot sitt tidigare avgörande i fallet med Luleå kommun. I realiteten är 
Eskilstuna kommuns bidrag till kårhushyra 300 000 kr. Efter beräkningen ser författaren att 
Eskilstuna kommun år 2004 stödjer Mälardalens högskola med ett belopp som är ca 114 000 
kr mer än det som enligt beräkningen av ett proportionellt domslut skulle vara 
kompetensenligt.  
 
Här blir det fiktiva resultatet lättare att analysera då Luleå och Eskilstuna befinner sig i precis 
liknande situationer. Städerna är ungefär lika stora och har förlagt kårhuset centralt i staden. 
Båda städerna påverkas direkt av högskolan och att dess studenter rör sig i stadens centrum.  
För att berättiga ett större bidrag än det enligt dom fastslagna som kompetensenligt kan man 
se till den attitydförändring som skett sedan domen som kom 1977.  
 
Högskolor och universitet har blivit en mer integrerad del av samhället idag och målet för 
varje studentstad måste vara att få studenterna att trivas så bra som möjligt. Kanske skapar det 
faktum att ungdomar från olika orter i högre grad tenderar att flytta för att studera i sig ett 
större behov av samlingslokaler. Författaren kan tänka sig att behovet av samlingslokaler där 
                                                        
31 Samtliga siffror är hämtade ur Statistiska centralbyrån, Svenskakommunförbundet, ” vad kostar verksamheten 
i din kommun-bokslut 2004” , 2005. 
32 Uppräknat enligt konsumentprisindex www.scb.se. 
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människor från olika bakgrunder och nationaliteter ska trivas är större idag än på sjuttiotalet. 
Högskolor och universitet har ofta samarbete över landsgränserna och tar emot ett flertal 
internationella studenter till sin skola varje år. Både för högskolan och för kommunen är det 
viktigt att alla studenter tas väl om hand på sin nya boendeort och här spelar studentkåren och 
att alla olika studentgrupper ryms i kårlokalerna en stor roll. I jämförandet mellan städerna 
Luleå och Eskilstuna har dock författaren svårt att se att Eskilstunas kommunmedlemmar av 
någon anledning skulle ha större allmänintresse i att stödja den lokala studentkåren med ett 
hyresbidrag än kommunmedlemmarna i Luleå kommun. Det får nog snarare anses vara det 
allmänna intresset av studenter i stadskärnan som kan ha förändrats och att detta kan berättiga 
ett högre bidragsbelopp . 
 
7 Laglighetsprövning 
 
I KL beskrivs inte kommunernas allmänna kompetens och befogenhet på ett uttömmande sätt. 
Uppdraget att visa var gränserna går för den kommunala kompetensen har istället överlämnats 
åt domstolarna. Rättspraxis från regeringsrätten domar i mål om laglighetsprövning, eller 
enligt äldre rätt, kommunalbesvärsmål är som författaren försökt visa den mest vägledande 
källan när det kommer till de kommunala befogenheterna.  
 
7:1 Allmänt om laglighetsprövning 
 
Laglighetsprövning regleras i tionde kapitlet av KL. Termen laglighetsprövning uttalar vad 
det hela handlar om, nämligen att pröva om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Av KL 
10:8 framgår att domstolen får upphäva ett kommunalt beslut helt eller delvis, dock får 
domstolen inte rätta beslutet eller sätta något annat beslut i det överklagade beslutets ställe, så 
kallad kassatorisk effekt. Det markeras således i lagtexten att det som prövas är ett besluts 
legalitet, inte dess lämplighet, emellertid betyder inte det att lämplighet och ändamålsenlighet 
saknar betydelse i dessa mål.33  
 
Rätten till laglighetsprövning möjliggör varje kommunmedlems rätt att hävda sina intressen 
gentemot det mäktiga kollektiv som kommunen utgör och vilket enligt lag han eller hon är 
medlem.34 Det kan liknas vid en sorts medborgartalan, actio popularis. Processen sker inför 
förvaltningsdomstol. Regler om kommunalbesvär har funnits i svensk kommunallagstiftning 
sedan 1862, dock har de ändrats under årens lopp. 1981 ändrades instansordningen då det 
blivit alltför betungande för regeringsrätten med alla kommunalbesvärsmål och 
handläggningstiden lång.35 Kammarrätten blev då första instans istället för länsstyrelsen och 
prövningstillstånd fordrades för att nå prövning i regeringsrätten.36 Länsrätten infördes som 
första instans den 1 juli 1995.37 Termen kommunalbesvär ändrades efter ändringen av KL 
1991 till ordet laglighetsprövning, främst för att tillgodose en allmän strävan att avlägsna 
ordet besvär i författningsmaterian.38  
 
 

                                                        
33  Lindquist, 2005, sid. 24. 
34 Ibid. sid. 27. 
35 Prop. 1979/80:105 sid. 23. 
36 Bohlin, 1999, sid. 228. 
37 SFS 1995:84. 
38 Prop. 1990/91:117 sid. 133. 
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7:2 Vem får klaga? 
 
KL 10:1 stadgar att endast de som är kommunmedlemmar har rätt att begära 
laglighetsprövning. Det är således nödvändigt, men också tillräckligt att vara 
kommunmedlem, vilket skiljer sig väsentligt från den gängse ordningen i andra processuella 
sammanhang där man måste vara personligen berörd för att få klandra ett beslut.  I KL 1:4 
stadgas att till kommunmedlem ska räknas den som är folkbokförd i kommunen, äger 
fastighet i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där. KL 10:1 är ett av många 
exempel på att det är kommunmedlemmarna själva som är den kommunala lagstiftningens 
främsta intressenter. Den exklusiva rätten till laglighetsprövning för kommunmedlemmar är 
en yttring av att en kommun är en organiserad personsammanslutning liknande en ekonomisk 
förening.39 Den som väljer att begära laglighetsprövning av ett kommunalt beslut behöver inte 
visa upp sitt medlemskap i kommunen, men ska vara beredd att göra det på begäran.40 
 
En laglighetsprövning ska präglas av enkelhet så att alla kommunmedlemmar skall kunna föra 
sin talan själva och därmed slippa den ekonomiska bördan det innebär att anlita ett juridiskt 
ombud. Oavsett hur det går i processen betungas inte den klagande av andra processkostnader 
än sina egna och det står honom eller henne fritt att anlita ombud om så önskas.41 Att 
rättegångskostnader inte ersätts slogs fast i målet RÅ 1979 Ab 480 som handlade om ett 
överklagande av socialnämnds beslut att dra in förskoleskjutsar. 
 
7:3 Formkrav och grunder för laglighetsprövning 
 
Enligt KL 10:4 ska ett beslut överklagas skriftligen och den klagande skall ange vilket beslut 
som överklagas och de sakförhållanden som överklagandet vilar på. Här är det av största vikt 
att den klagande inte bara förklarar att beslutet är felaktigt utan varför det är felaktigt då 
processen enbart kommer att ta upp de omständigheter till prövning som klaganden hänvisat 
till. Enligt KL 10:10 får nämligen domstolen inte självmant pröva lagligheten av ett beslut i 
övriga delar än just den del och på de grunder som överklagats. Den kommunmedlem som 
överklagar ett beslut skall inge sitt överklagande till länsrätten inom tre veckor från den dag 
då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla och att protokollet över beslutet 
justerats, KL 10:5, 10:6. 
 
Grunderna för laglighetsprövning återfinns i KL 10:8 som lyder som följer: “ Ett överklagat 
beslut skall upphävas, om 
1.det inte har tillkommit i laga ordning, 
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.”  
 
Punkt två är den punkten som skulle kunna komma att bli aktuella vid en laglighetsprövning 
av Eskilstuna kommuns bidrag till Mälardalens högskola. Punkt fyra avser det fall att det 
överklagade beslutet strider mot lag eller annan författning. Det är möjligt att även den 
besvärsgrunden kan komma att bli aktuell då en kommunmedlem skulle kunna hävda att 

                                                        
39  Lindquist, Losman, 2005, sid. 209. 
40  Lindquist, 2005, sid. 29. 
41  ibid sid. 30. 
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kommunens beslut att stödja högskolan ekonomiskt strider mot KL 2:1. Vid en eventuell 
laglighetsprövning är det klaganden som har bevisbördan, dock ska sägas att kommunen så 
som starkare part och som allt som oftast har tillgång till all nödvändig information i fallet har 
ett visst utredningsansvar under processen.42 
 
8 Analys 
 
Den kommunala självstyrelsen är en viktig princip som är lagstadgad både i RF och i KL. 
Principen ger kommuner en fri sektor, utöver de specifika åligganden som föreskrivs 
kommuner genom specialförfattningar, där kommunerna kan ombesörja egna angelägenheter 
och vara självbestämmande. Kommunerna fastslår sin budgetplan genom kommunfullmäktige 
och kan lägga ekonomiska medel där den anser det behövas. Kommunen är dock begränsad 
till att bara vara involverad i sådant som är en kommunal angelägenhet enligt KL 2:1. 
 
Vid författandet av denna uppsats har författaren funnit att rättsläget för kommunens 
befogenheter gällande bidrag till högskolor och universitet med staten som huvudman är 
ytterst osäkert. Att det är kompetensenligt att lämna ett bidrag får anses vara utrett i och med 
regeringsrättens prejudicerande dom i rättsfallet RÅ 1999:67 som författaren ständigt 
återkommer till i denna uppsats. Den domen kan författaren anse vara något av ett 
principbeslut, annorlunda från RÅ 1981 2:53, om en forskarassistentstjänst vid högskolan i 
Östersund. Skillnaden fallen emellan är tydlig då det i det tidigare fallet handlade om ett 
allmänt bidrag till högskolan och i det senare ett bidrag till social forskning inom kommunen 
rörande ämnen av betydelse för densamma. Ett tredje rättsfall som har viss relevans, i alla fall 
när det gäller att visa på den stora rättsosäkerheten på detta område, är kammarrättens dom i 
mål nr 6206-02, Botkyrka kommun. Här prövades ett bidrag i miljonbeloppsstorlek som 
skulle utdelas under ett stort antal år. Målet kan i viss mån sägas sammanföra de två tidigare 
prövade rättsfallen då det både handlade om en professur samt ett bidrag till social forskning.  
 
Länsrätten förde en diskussion kring tidigare praxis och fann att bidraget var kompetensenligt 
då det fanns allmänintresse, lokal anknytning samt att det visats i RÅ 1999:67 att bidrag till 
statliga högskolor inte var kompetensbegränsande per se. Efter överklagande till 
kammarrätten ändrar kammarrätten länsrättens dom, utan motivering i sina domskäl. 
Kammarrätten anför enbart att kommuner inte skall engagera sig i sådant som är statliga 
angelägenheter och därför menade kammarrätten att Botkyrka kommun beslutat utanför dess 
befogenhet.  
 
Detta fall är som redan nämnt överklagat till regeringsrätten. Ett prövningstillstånd är enligt 
författarens mening viktigt för att klargöra rättsläget på detta område. Regeringsrättens 
principbeslut från RÅ 1999:67 anser inte författaren vara nog för rättslägets bedömning då 
verkligheten i de flesta av landets högskolekommuner, såväl som för Eskilstuna som för 
Botkyrka kommun, idag visar på bidrag på mångmiljonbelopp/år till högskolan.  
 
När det gäller bestämning av hur stora bidrag som ryms inom den kommunala kompetensen 
kan författaren därför inte se på rättsläget på annat sätt än att egentliga riktlinjer saknas.  
 
När juridiska spörsmål prövas i domstol är god argumentering av största vikt och på detta 
område finns särskilt utrymme för resonemang. Man ska dock vara noggrann när man ser på 

                                                        
42 Lindquist, 2005, sid. 44. 
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vad bidraget egentligen innehåller och till vem/vad det riktas. Om bidraget går till högskolan 
som sådan kommer en eventuell laglighetsprövning pröva inte bara allmänintresset och 
lokaliseringsprincipens uppfyllande. Då ingår även en prövning av om det är kompetensenligt 
av kommunen att engagera sig i en statlig angelägenhet. Riktas ett bidrag till exempelvis 
studentkåren eller till en organisation kopplad till högskolan så är bidraget inte längre ett 
bidrag till högskolan så som statlig enhet. Vid en eventuell laglighetsprövning kommer då 
bidragets storlek ”bara”  att prövas mot det allmänintresse som finns bland kommunens 
medlemmar att överlämna sådant bidrag, samt mot lokaliseringsprincipen.  
 
Allmänintresset när det gäller ett bidrag till en högskola eller ett universitet är något som är 
både diffust och svårt att mäta. Om tillexempel en trafikled är till fördel eller inte för 
kommunens medborgare kan utredas då resultatet av satsningen, dvs. en färdigställd trafikled, 
är något påtagligt. Det kan beräknas och göras statistiska mätningar om hur trafiken troligen 
skulle flyta. Därefter kan man då också förhållandevis lätt bedöma hur stor del av kommunens 
medlemmar som skulle gagnas och således ha intresse av ett genomförande av byggnationen. 
När det gäller bidragen till högskolor och universitet omfattar de ofta projekt eller visioner 
vilkas resultat kan vara skiftande, synas över lång tid och svåra att mäta. Även det faktum att 
om en angelägenhet kan anses vara av allmänt intresse, med hänsyn till dess art och ändamål, 
är en kommun berättigad att vidta åtgärden även om den bara kommer en mindre del av 
kommunens område eller medlemmar tillgodo, är en sak som försvårar definitionen. Hur kan 
en angelägenhet då vara av allmänt intresse, om det bara är ett fåtal som gagnas?  
 
Just denna formulering och innebörd av allmänintresset, som fastslogs i samband med 
lagändringar som gjordes 194843 menar författaren passa väl in på den situation där en 
kommun vill lämna ekonomiskt bidrag till en studentkår. Anknytning till studentkåren kan 
uppfyllas genom att studenterna och högskolan/universitet befinner sig på kommunens 
område och de studenter som gagnas är i regel också kommunmedborgare. En svårighet är 
dock att en studentkår är en sluten organisation, som finns till för och till studenter. 
Kommunmedborgare som så önskar kan därför inte ta del av studentkåren utan att vara 
studerande. Härav kan allmänintresset minska drastiskt då nyttan av bidraget inte kan komma 
alla till del. I RÅ 1969 C 205, Umeå kommun, ansågs dock villkoret att kårhuset skulle kunna 
nyttjas av andra organisationer och kunna fungera som allmän samlingsplats som en 
godtagbar lösning på detta problem och ett bidrag om 200 000 kr godkändes.  
 
Effekten av en populär högskola med gott rykte om sig på orten är något som inte skall 
underskattas. De flesta kommuner ser gärna att studenter flyttar till kommunen och en 
expansiv högskola bidrar även till gott företagsklimat på orten. Varje år håller TCO: s tidning 
Studentliv, Sveriges största studenttidning, en tävling där de rankar 38 av landets 
högskolekommuner efter hur bra kontakt kommunen har med studenterna på orten. 
Studentlivs rankning handlar om själva kommunerna, inte om studentlivet på orten eller 
högskolans undervisning – utan om de lokala politikernas och tjänstemännens inställning till 
studenter. På deras bord finns frågor som präglar studentens vardag, nämligen bostäder, 
kollektivtrafik, barnomsorg och cykelbanor. Till grund för rankingen om att vara Sveriges 
bästa studentkommun ligger tre kategorier: kontakt mellan kommun och studenter, 
information till studenter och kommunens ekonomiska bidrag till ” sin”  studentkår . 
Kommunerna ges betyget U, G, eller VG inom dessa kategorier. Eskilstuna kommun 
hamnade på 25 plats på denna lista år 2005 med ett G i kategorin om bidrag till kåren.  
 
                                                        
43 SOU 1947:53 sid. 68 och prop. 1948:140 sid. 71-72. 
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Studentliv fann, utifrån kommunernas egna uppgifter, att det totala värdet av kommunernas 
bidrag till kårerna uppgick till drygt 23 miljoner kronor per år. Den vanligaste formen för 
ekonomiskt stöd var hyresbidrag eller subventionerade lokaler. Eskilstuna kommuns bidrag är 
som visats ovan i avsnitt 5, i form av bidrag till en kårhusstiftelse, detta var heller inte en 
ovanlig form av bidrag bland de övriga kommunerna på rankingen. Många kommuner bidrog 
med ansenliga summor, så många som hälften av de deltagande kommunerna i rankingen gav 
bidrag om minst 500 000/år till stöd för kårhuslokaler. Malmö kommun gav klart störst 
ekonomiskt bidrag då de redovisade tre miljoner per år. Näst därefter fanns Sundsvall, den 
vinnande kommunen för andra året i rad, vars bidrag uppgick till ungefär 2,3 miljoner/år. 
Tredjeplatsen delades av Borlänge och Skövde vars stöd var dryga 1,7 miljoner.44 Dessa 
summor var alltså kommunernas bidrag till kåren. I avsnitt 5, där Eskilstuna kommuns 
samtliga bidrag till Mälardalens högskola redovisas återfinns flera olika bidragsposter, varav 
kårstödet utgör 300 000 kr. 
 
Man kan ställa sig frågan varför författaren ger denna ranking sådant stort utrymme i en 
analys över kommuners befogenhet att lämna ekonomiska bidrag till högskolor? Hör den 
verkligen hemma där?  
 
Frågan besvaras med att författaren tror att TCO: s ranking av Sveriges högskolekommuner 
kan påverka kommuner till att jobba sig uppåt på rankingen. För att hamna i toppen av denna 
lista krävs även ett rikt samarbete mellan kommunen och högskolan och mellan kommunen 
och studentkåren. Detta är naturligtvis bra. Frågan är bara om den trissade ” tävlingen” i att 
göra mest för studenterna på sin ort kan leda till att kommuner satsar mer än vad som 
egentligen ryms inom kommunallagens befogenhet på kårhus, projekt drivna av högskolan, 
professorsprogram och rekrytering och marknadsföring åt högskolan då ingen kommun vill 
vara en ”dålig studieort”. 
 
Eftersom rättsläget är osäkert, då inga belopp till kårhushyra större än 30 000 kr per år har 
prövats, (Luleå kommun, 1977) är det svårt för kommunerna att förutse vad en eventuell 
laglighetsprövning av ett beslutat bidrag ger för resultat. Författaren använder inte RÅ 1969 C 
205, Umeå kommun i denna jämförelse då det var ett engångsbelopp för uppförandet av 
kårhuset i Umeå. Dock kan man självfallet se det beloppet (200 000) som en riktlinje vid 
bidrag till uppförande av nya lokaler. Det blir således en bedömningsfråga för varje kommun 
att avgöra om den kan berättiga mångmiljonbelopp och om bidraget står i rimlig proportion 
till kommunmedlemmarnas egentliga allmänintresse av organisationen närliggande 
högskolan/universitet som bidraget riktas till. Innan ett beslut om ett stort bidragsbelopp 
överklagas av en kommunmedlem kommer dock rättsläget att vara fortsatt osäkert och 
kommunerna får göra bedömningen på egen hand efter vad kommunen anser är rättfärdigat.  
 
Samma totala osäkerhet råder när det gäller bidrag från en kommun till högskolan och dess 
verksamhet så som en statlig angelägenhet. Bidrag om 40 000/år i tre år (Östersunds kommun, 
forskarassistentstjänst) och 100 000 totalt, utdelat på tre år (Uppvidinge kommun, Växjö 
universitet) har visat sig vara belopp som regeringsrätten funnit godtagbara. I båda dessa fall 
fann regeringsrätten att det hade visats att det fanns ett allmänintresse och en anknytning till 
kommunernas område och medlemmar. I det enda prövade fallet med miljonbelopp, mål 
nummer 6206-02, Botkyrka kommun, ansåg kammarrätten att ett sådant bidrag till en statlig 

                                                        
44 Studentlivs ranking av högskolekommuner  redovisas i tidningen ”studentliv”  nr 5/05. Siffrorna som 
författaren redovisar återfinns i en utförligare rapport om rankingen, vilken laddas ner från tidningens hemsida, 
www.studentliv.nu. 
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högskola inte var förenligt med KL och således hade Botkyrka kommun överskridit den 
kommunala kompetensen. I detta fall anser författaren att allmänintresset var särskilt tydligt 
visat, samt att den ekonomiska satsningen skulle stanna inom kommunens område och 
komma kommuninvånarna till del. Kammarrätten valde dock att inte diskutera frågan 
huruvida allmänintresset och lokaliseringsprincipen blivit uppfylld. Författaren frågar sig 
därför vad den domen egentligen säger till andra kommuner som beslutar om 
mångmiljonbelopp till sina lokala högskolor. I nuläget har den ingen speciell tyngd som 
rättskälla, dock kan man inte undgå att den, åtminstone för författaren, gör de två övriga 
rättsfallen där betydligt blygsammare bidragsbelopp godkändes, en aning svagare.  
 
Förmodligen är det även så att det var med all rätt som kammarrätten bedömde Botkyrka 
kommuns bidrag till Södertörns högskola och forskning kring multikulturella frågor som en 
kompetensöverskridande verksamhet. Professuren kanske inte skulle ägna sig åt just de frågor 
som kommunen skulle ha allra mest nytta av. Det ekonomiska bidraget skulle då komma 
kommunmedlemmarna bättre till del och allmännyttan skulle vara större om kommunen till 
exempel hyrde in experter på konsultbasis för att se över på vilket sätt kommunen kunde 
arbeta bättre med kulturella frågor. Det är ju heller inte meningen att kommunen där en 
högskola ligger ska kunna köpa sig in i verksamheten och se till att undervisning/forskning 
bedrivs inom ” lämpliga”  områden. Om kommuner är i behov av information, utvecklingshjälp 
eller vad det än må vara finns ju (1992:1528) lagen om offentlig upphandling. 
 
Författaren är av åsikten att ekonomiska bidrag till närliggande högskolor till synes handlar 
mer om regionalpolitik och en önskan om att stärka kommunens eller regionens position i 
syfte att locka näringslivet, än att tillgodose kommunmedborgarnas allmänintresse av behov 
och möjlighet till god utbildning i närområdet. Detta behöver visserligen inte vara felaktigt i 
sig, en blomstrande kommun där nya företag etableras och många vill bo och leva är i 
grunden något positivt. Författaren frågar sig dock om kommunmedborgarna är av den 
åsikten att delar av de kommunala medlen passar som bidrag till den lokala högskolan och om 
det är den mest gynnande vägen mot en blomstrande region. Om så är fallet borde lagstiftaren 
följa utvecklingen, se till principen om kommunal självstyrelse och luckra upp den till viss del 
kompetensbegränsande principen i KL 2:1.  
  
Eskilstuna kommun bidrar med över fem miljoner kronor till Mälardalens högskola. Vissa av 
dessa bidrag är direkt kopplade till högskolan, så som ”högskolesatsningen” och andra är 
riktade till ett ökat samarbete mellan stadens näringsliv och studenter. Vid en rättslig prövning 
av Eskilstuna kommuns bidrag ser författaren att det finns faktorer som talar för att ett 
bidragsbelopp högre än de av regeringsrätten tidigare godkända bidragen skulle vara befogat.  
Man ska vara införstådd med att 40 00045 och 33 000 kr/år46 är en mycket liten summa pengar 
i en kommuns budget, vare sig kommunen är liten eller stor. Det var även därför som 
författaren valde att pröva summorna i Uppvidingefallet och i Luleåfallet proportionerligt mot 
Eskilstuna kommun genom en beräkning av kommunens nettokostnad per person. Även efter 
beräkningen, när författaren fått fram en ” fiktiv”  summa som skulle kunna antas vara 
kompetensenlig fann författaren att den summan inte var i närheten av de reella bidragen.  
 
Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola är långt mer sammankopplade än Uppvidinge 
kommun och högskolan i Växjö vilket ett av de prövade rättsfallen gällde. Skillnaderna är 
stora, både gällande kommunernas storlek och närheten och kopplingen till de olika 

                                                        
45 RÅ 1981 2:53. 
46 RÅ 1999:67. 
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lärosätena. Eskilstuna kommun gagnas direkt genom högskolans placering i innerstan och 
flertalet av studenterna är kommunmedlemmar i Eskilstuna kommun. Vad som skulle vara en 
kompetensenlig helhetssumma kan författaren dock inte göra en bedömning av. Det är dock 
troligt att en högre bidragssumma än vad praxis än så länge godkänt som kompetensenligt 
skulle kunna godtas. Enligt författaren handlar det då om att visa på hur bidraget i praktiken 
skulle komma Eskilstuna kommun och dess kommuninvånare till nytta och att den nyttan står 
i proportion till bidragen.  
 
De bidragsposter som inte har kunnat jämföras eller behandlas mot prövade bidragssummor i 
rättsfall i måste även de granskas om de är skäliga, lämpliga och ändamålsenliga och på så 
sätt uppfyller kravet på allmänintresse. Den lokala anknytningen har författaren redan 
konstaterat att den inte borde vara ett problem. 
 
Även om författaren har försökt att göra en bedömning av kompetensenliga bidrag till statliga 
högskolor, eller till en organisation så som en studentkår, är det för författaren tal om direkta 
gissningar om hur stora bidragssummor som är kompetensenliga eller inte. Det råder brist på 
rättspraxis och några råd eller riktlinjer i rättspraxis ställe är något som författaren inte vågar 
sig på.  
 
Författaren måste dock tillstå att det är tveksamt om kommuner verkligen ska engagera sig i 
statliga högskolor på en sådan ekonomisk nivå som miljonbeloppsbidragen utgör. Här hamnar 
man i en rättspolitisk debatt som till författarens förvåning inte gjort något större väsen av sig. 
En anledning till det kan vara att det för den vanliga kommunmedborgaren är mycket svårt att 
sätta sig in i de kommunala budgetförslagen och när de gör det och om de reagerar, måste ha 
viss juridisk kunskap för att föra en framgångsrik laglighetsprövning. Författaren anser att det 
är viktigt av kommunaldemokratiska skäl att alla kommunmedborgare får en god chans att se 
var de kommunala medlen placeras, vilket inte är en självklarhet. Författaren har, efter samtal 
med flertalet kommuner, fått intrycket av att de ekonomiska bidragen till närliggande 
högskolor och till studentkårer ofta göms en aning i budgetförslagen, då det finns, om den än 
må vara svag, medvetenhet om rättsosäkerheten på detta område. 
 
Sammanfattningsvis är det råd som författaren kan våga sig på att ge till framförallt 
Eskilstuna kommun, att kommunen bör undvika att engagera sig ekonomiskt med stora 
summor i det som till grund och botten är högskolans angelägenhet, det vill säga att bedriva 
undervisning. Bidrag till projekt, områden och andra organisationer som är del av högskolan, 
men inte bedrivs huvudsakligen av denna kan vara lite enklare att visa en förvaltningsdomstol 
att de hör till den kommunala befogenheten vid en laglighetsprövning. 
 
Avslutningsvis anser författaren att landets kommuner ska vara glada så länge höga 
bidragsbelopp inte överklagas, för så länge det inte sker kan bidragen heller inte anses som ett 
översteg av deras befogenhet. Allra gladast ska dock landets statliga högskolor och landets 
studentföreningar vara, då det ju är de som tar emot mångmiljonbeloppen och kan le hela 
vägen till banken.  
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9 Slutsats 
 
De redovisade rättsfallen i uppsatsens avhandlingsdel gällande bidrag till högskolor med 
staten som huvudman visar att det inte finns någon begränsning per se i KL att lämna 
ekonomiska bidrag till en högskola. Här vågar författaren påstå att högskolan gott och väl kan 
vara en angelägenhet som hör till kommunens kompetensområde. När det kommer till frågan 
om ett bidrag från Eskilstuna kommun till Mälardalens högskola med huvudorterna 
Eskilstuna och Västerås uppfyller kraven i lokaliseringsprincipen anser författaren, med stöd 
av praxis, att så är fallet. Det finns inget som tyder på att anknytningskravet inte kommer att 
vara uppfyllt av den anledningen att ett bidrag kommer såväl studenter boende i Västerås som 
studenter boende i Eskilstuna till nytta. Högskolan är belägen mitt i Eskilstuna centrum och är 
således anknuten till kommunen.  
 
Frågan kring allmänintresset av ett bidrag till Mälardalens högskola är förmodligen något som 
står i direkt proportion till bidragets storlek. I takt med att bidraget stiger borde även det 
gängse allmänintresset minska. Det kan dock visas på konkreta positiva resultat i Eskilstuna 
kommun och mälardalsregionen i stort, som kan hänvisas tillbaka direkt till högskolans 
placering här, detta borde göra att det rent principiellt borde finnas ett allmänintresse i fortsatt 
utveckling och bidrag till högskolan. Det finns dock en stor rättsosäkerhet kring hur stora 
summor befogenheten att lämna ekonomiska bidrag till statliga högskolor rymmer.  
 
Något direkt svar på om Eskilstuna kommuns samtliga bidrag till Mälardalens högskola ryms 
inom kommunens befogenhet har visat sig vara en alltför svår fråga för författaren att besvara. 
Dock kan författaren se att genom att undvika stora riktade belopp till högskolan som sådan, 
till utbildningsprogram, professurer eller marknadsföring undviks den del i 
laglighetsprövningen av kommunens befogenheter som säger att kommunen endast får 
engagera sig i angelägenheter som inte ankommer på någon annan. Det är enligt författarens 
uppfattning ” lättare”  att hålla sig inom den kommunala befogenheten om bidragen går till 
studentkåren, studentorganisationen eller till projekt drivna av studenter och det lokala 
näringslivet. Vid en eventuell laglighetsprövning måste då kommunen visa på 
allmänintressets samt lokaliseringsprincipens uppfyllande. 
 
I och med detta anser sig författaren ha besvarat huruvida det finns kommunal befogenhet för 
Eskilstuna kommun att stötta Mälardalens högskola ekonomiskt och hur rättsläget ser ut idag.  
Den andra frågeställningen, vad kommunen kan förvänta sig för dom efter en eventuell 
laglighetsprövning angående bidragsbeloppen har visat sig vara i princip omöjlig fråga att 
besvara och skulle enbart handla om rena spekulationer. Därmed anser författaren sig ha 
besvarat sina frågeställningar och uppfyllt uppsatsens syfte. 
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