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Sammanfattning 

Kommunernas befogenheter styrs av ett antal regler som finns författade i 
Kommunallagen (1991:900) (KL) 2 kap. Reglerna i KL 2 kap. är ett resultat av 
den praxis som Regeringsrätten (RegR) utarbetat under många är vad gäller 
den kommunala kompetensen. 

Som huvudregel gäller att kommunerna inte har tillträde till det egentliga 
näringslivets område. Dock har RegR tillerkänt kommunerna rätt att allmänt 
främja näringslivet. Sedan KL från 1991 infördes finns det uttryckligen stadgat 
att kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja när-
ingslivet i kommunen eller landstinget, i 2:8 st. 1. 

Vilka åtgärder som innefattas i begreppet är inte alldeles lätt att beskriva. 
För att få sig en bild av vilka åtgärder som ryms inom lagen får man studera 
rättsfall. RegR:s praxis på området spelar en väldigt stor roll. 

Det går inte att dra några generella slutsatser av vad som är tillåtet och vad 
som inte är tillåtet. Man får dela upp olika områden och sedan studera hur 
RegR har bedömt olika främjande åtgärder och vad de har uttalat för att sedan 
få sig en bild av vad som ryms inom KL 2:8 st. 1. 

Kommunerna har befogenhet att tillhandahålla lokaler till den mindre indu-
strin om flera företag omfattas. Hur många företag som krävs för att det skall 
rymmas inom befogenheten är dock oklart. Det ryms inte inom befogenheten 
att tillhandahålla lokaler till större företag. 

Kommunerna har väldigt stor handlingsfrihet när det gäller att främja när-
ingslivet genom att tillhandahålla, försälja och iordningställa mark. Till skill-
nad från lokaler får kommunen även gynna stora företag. Kommun kan färdig-
ställa mark efter tillträdande företags behov till betydande kostnader för att 
sedan sälja marken till ett väsentligt underpris, bara man har en prispolitik som 
omfattar alla företag och är lika för alla. 

Det ryms inom befogenheten att ge stöd till rådgivningsverksamhet som in-
riktas på näringslivet. Rådgivningsverksamheten skall vara inriktad på en hel 
bransch eller hela näringslivet för att anses kompetensenligt. Tveksamhet råder 
om hur stort stödet får vara, det vill säga stödets storlek kan tillmätas betydelse 
i bedömningen av om det ryms inom befogenheten. 

Kommuner kan ge stöd till idrottsevenemang för att marknadsföra kommu-
nen och deras näringsliv. Dock krävs att målet med stödet uppnås och att det 
förväntade resultatet står i proportion till det förväntade resultatet. Detta torde 
även gälla kommunalt stöd till mässor och utställningar. Dock är det osäkert då 
RegR har bedömt liknande omständigheter olika i flera rättsfall. 

För att stöd till en bransch skall anses kompetensenligt krävs troligtvis att 
stödet omfattar hela branschen. Penningbidrag ryms dock troligen inte inom 
befogenheten även om den utgår efter en fastställd norm. Kommuner får inte 
genom direkt ekonomiskt stöd påverka förläggningen av näringslivet. 

Kommuner får främja näringslivet genom att ge stöd till inrättande av privat 
företagshälsovård. Om behovet finns hos näringslivet och att det inte konkurre-
rar med befintlig företagshälsovård. 

Det ryms inte inom befogenheten att hjälpa näringslivet genom att kommu-
nen ställer upp med krediter som till exempel lån.
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1 Inledning  

1.1  Ämnet 

Det är allmänt känt att många kommuner har det kärvt med ekonomin. En vik-
tig inkomstkälla för kommunerna är den skatt som kommunmedlemmarna be-
talar. För att de flesta kommuner skall utvecklas eller åtminstone inte ”av-
vecklas”  och slås ihop med andra kommuner krävs därför ofta ett gott företags-
klimat i kommunen, så att kommuninvånarna bor kvar och därmed bidrar med 
skatteintäkter. Det kan därför kännas lockande för kommunen att på olika sätt 
försöka främja näringslivet så att det växer och utvecklas. En fråga som då 
uppkommer är vilka åtgärder kommunen får ta till för att främja näringslivet i 
enlighet med gällande rätt. Denna uppsats tar sikte på vad som menas med be-
greppet allmänt främjande av näringslivet, kommunallagen (KL) (1991:900) 
2:8 st. 1. 1 

I första hand har näringslivet alltid varit en angelägenhet för staten.2 Därför 
har kommunerna som huvudregel inte haft befogenhet att blanda sig i närings-
livet genom åtgärder av olika slag. Över tid har dock kommunerna tillerkänts 
vissa befogenheter gentemot näringslivet och på näringslivets område.  

Lagstiftningen hade innan den nuvarande kommunallagen inget lagrum som 
beskrev kommunernas befogenheter på näringslivets område. Istället var det 
Regeringsrätten (RegR) som utarbetade en praxis om kommunernas befogen-
heter gentemot näringslivet genom ett rikligt antal domslut. I den nuvarande 
kommunallagen infördes två paragrafer som handlar om kommunernas befo-
genheter på näringslivets område. De två aktuella paragraferna är i stort sett en 
nedskrivning av den praxis som RegR under åren har utarbetat på området.3  

Numera står det uttryckligen skrivet i kommunallagen att det hör till kom-
munernas befogenhet att allmänt främja näringslivet i kommunen. Men vad 
döljer sig bakom detta begrepp? Får kommunen tillhandahålla lokaler till före-
tag? Får kommunen främja näringslivet genom att sälja mark till billig pen-
ning? Frågor som dessa kommer jag att försöka få klarhet i genom att utreda 
vad som ryms inom begreppet allmänt främja näringslivet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och klarlägga vad som menas med 
att allmänt främja näringslivet i KL 2:8 st. 1. 

1.3 Metod och material 

Metoden som används i uppsatsen är rättsdogmatisk. Rättsdogmatisk metod är 
vanlig inom juridikens område. Metoden syftar till att utreda vad som är gäl-

                                                 
1 Senast omtryckt i Svensk författningssamling (SFS) 2004:93. 
2 Statens offentliga utredningar (SOU) 1982:20 s. 69. 
3 SOU 1990:24 s. 64 ff. och Lindquist s. 254 f. 
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lande rätt. För att utreda vad som är gällande rätt tar man hjälp av relevanta 
rättskällor.  

Jag har använt mig av både primära och sekundära rättskällor. Primära 
rättskällor är lagstiftning, förarbeten och praxis. Sekundära rättskällor är juri-
disk litteratur, till exempel doktrin. Jag har i första hand använt mig av de pri-
mära rättskällorna för att finna ut vad som är gällande rätt. De sekundära 
rättskällorna har jag använt mig av för att komplettera de primära rättskällorna, 
främst då de primära rättskällorna har lämnat mer att önska på något område 
eller om jag har behövt ytterligare information. 

De flesta rättsfall som behandlas i uppsatsen är några år gamla. Det medför 
dock inte att de är inaktuella för rättsläget. De har fortfarande en inverkan på 
praxis för uppsatsens ämne. Alla de rättsfall som jag nämner finns med i juri-
disk litteratur som är författad på senare tid, vilket torde understryka att de har 
betydelse för rättsläget även om de är till åren. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen syftar precis som ovan angivits att försöka utreda vad som menas 
med allmänt främjande av näringslivet, KL 2:8 st. 1.  

Det betyder att frågan om stöd från kommunen till enskilda företag, endast 
kommer att behandlas då det är utav intresse för uppsatsens ämne. Vilket i sin 
tur betyder att jag inte kommer att utreda KL 2:8 st. 2. 

Framställningen är koncentrerad till att gälla kommunernas befogenheter att 
främja det egentliga näringslivet. Med begreppet det egentliga näringslivet4 
menas de områden inom näringslivet som kommunerna historiskt sett inte haft 
befogenhet att blanda sig i. Exempel på sådan näringsverksamhet har varit till-
verkningsindustri av olika slag.5 

I uppsatsen kommer jag till största delen att använda ordet kommun, trots att 
även landsting omfattas av KL. Det gör jag dels därför att framställningen och 
läsningen blir lättare, dels för att mitt intresse för uppsatsens ämne främst lig-
ger inom det primärkommunala området. (Notera att lagstiftaren skiljer på två 
typer av kommuner, landstingskommuner och primärkommuner, där primär-
kommuner är vad vi i dagligt tal menar med kommuner). 

En tanke vid mitt inledande arbete med uppsatsen var att ta kontakt med ett 
antal kommuner för att diskutera hur de ser på vad som innefattas i begreppet 
allmänt främjande av näringslivet. Men på grund av den korta tid som finns till 
hand för uppsatsens författande var jag tvungen att välja bort detta inslag. 

Jag har varit i kontakt med organisationen Sveriges kommuner och lands-
ting. De har dock inte givit mig någon relevant information om ämnet för upp-
satsen. Jag hade förhoppningar om att de kanske skulle ha rekommendationer i 
form av olika skrifter till kommunerna, när det gäller uppsatsens ämne. Efter 
att ha varit i kontakt med ett antal personer på Sveriges kommuner och lands-
ting, och inte fått något relevant material, var jag tvungen att välja bort deras 
medverkan i uppsatsen. Dock inte sagt att de saknar intressanta synpunkter och 
utredningar på vad som kan innefattas i begreppet allmänt främjande av när-
ingslivet. 

                                                 
4 Se kap. 3:1. 
5 SOU 1982:20 s. 68 f. 
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Den rättspraxis som berör kommunernas förhållande till näringslivet är rik-
lig till antalet rättsfall. Det gäller även den rättspraxis som behandlar kommu-
nernas åtgärder till gagn för näringslivet. Jag har därför valt ut de rättsfall som 
jag funnit ha betydelse för min utredning och som på ett meningsfullt sätt bi-
drar till att utreda vad som menas med allmänt främjande av näringslivet. På 
vissa ställen i uppsatsen har jag skrivit hänvisning till rättsfall som rättskällor 
har hänvisat till, utan att jag närmare beskrivit dessa rättsfall. Anledningen till 
att jag inte närmare beskrivit alla rättsfall är främst, att framställningen skulle 
bli alltför omfattande och onödigt tung att läsa. Som sagt har jag valt att när-
mare beskriva de rättsfall som jag tycker på ett bra sett har bidragit till uppsat-
sens syfte. 

1.5 Disposition 

Jag har valt att först göra en kort beskrivning av vad en kommun är och vad 
kommunen får befatta sig med för verksamheter i kapitel 2. Beskrivningen är 
inte på något sätt vare sig uttömmande eller ingående vad gäller kommunerna 
och deras befogenheter. Kapitlet syftar istället till att ge en kort bakgrund om 
kommunens befogenheter för läsaren. Denna bakgrund kan vara till nytta i ske-
net av uppsatsens ämne. 

I kapitel 3 kommer jag in på kommunernas inblandning på näringslivets om-
råde. Jag gör en allmän beskrivning av vilka områden inom näringslivet som 
kommunen brukar blanda sig i och vilka områden de har befogenhet att blanda 
sig i.  

I kapitel 4 beskrivs den ordinära befogenheten för kommunen att allmänt 
främja näringslivet i kommunen. Sedan under rubriken ”Tillåtna och otillåtna 
åtgärder”  beskrivs praxis på området, där kommunerna på olika sätt blandat sig 
i det egentliga näringslivet genom olika typer av åtgärder. I denna beskrivning 
av praxis tar jag även in vissa synpunkter från förarbeten samt i viss mån dokt-
rin. 

Jag sammanfattar och lämnar synpunkter i hela uppsatsen. Den kontinuer-
liga sammanfattningen gör jag för att läsaren lättare skall kunna tillgodogöra 
sig uppsatsen. Det anförda utesluter dock inte möjligheten till en konklusion i 
slutet av uppsatsen. I konklusionen sammanfattar jag vad som enligt min ut-
redning kan innefattas i begreppet allmänt främjande av näringslivet samt läm-
nar egna slutsatser. 
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2 Kommunalrättslig bakgrund 

2.1 Kommunal kompetens 

Kommuner får handha sådant som ligger inom den kommunala kompetensen. 
Det är således den kommunala kompetensen som sätter gränsen för vad som är 
tillåtet för en kommun att handha och vad som inte är tillåtet.6 

För att man skall kunna ta till sig uppsatsens ämne på ett bra sätt anser jag 
att man behöver allmän information om kommunerna och deras befogenheter. 
Därför kommer jag kortfattat beskriva den kommunala kompetensen och lite 
vad den innefattar.  

Det står att läsa i KL 1:1 st. 1, att Sverige är indelat i kommuner och lands-
ting.7 En kommun är en offentligrättslig juridisk person med ett visst territo-
rium och medlemmar.8 En juridisk person är ett rättssubjekt som kan sluta av-
tal, ha skulder och fordringar samt kan både tala och svara inför domstol.9 Be-
greppet offentligrättslig är ett samlingsnamn för stats- och förvaltningsrätt. 
Kommunerna placeras in under förvaltningsrätten. Förvaltningsrätt innehåller 
regler om kommuners och myndigheters verksamhet.10 Kommunerna är 
territoriellt bestämda, vilket med andra ord betyder att det till kommunen är ett 
bestämt markområde knutet.11 Kommunernas verksamhet är i lag reglerat. 
Kommunen har medlemmar. De som är folkbokförda i kommunen, äger fast 
egendom eller är taxerad till kommunalskatt är medlemmar av kommunen.12 
Det är således möjligt att vara medlem av flera kommuner samtidigt, då man 
till exempel äger fast egendom i flera kommuner. 

Studerar man äldre kommunallagar fanns det inte några konkreta besked om 
vad kommuner allmänt sett hade för ställning i samhället. Det gick heller inte 
att få några konkreta besked om vad kommunen i sin egenskap av kommun 
hade rätt att befatta sig med.13 I kommunallagen (1977:179) stod att läsa i 1:4 
att kommunerna själva fick vårda sina angelägenheter. Tillsammans med be-
svärskapitlet (kapitlet för överklagan, för att få ett besluts laglighet prövad) där 
det stod att kommunala beslut inte fick kränka en medlems enskilda rätt och 
inte vila på annan orättvis grund var det allt som beskrev kommunernas befo-
genheter.14 RegR fick därför en stark ställning att klargöra vad som ansågs vara 
kommunernas befogenheter och vad som ej ansågs vara det.  

Genom RegR praxis har rättsläget när det gäller kommunernas befogenheter 
på många områden preciserats. Ämnet för uppsatsen, allmänt främjande av 
näringslivet, är ett område som inte har reglerats i lag innan tillkomsten av 
1991 års kommunallag. Utan det är främst genom att studera praxis från RegR 
som man har kunnat få en bild av vad en kommun har tillåtelse att göra i främ-

                                                 
6 Strömberg, s. 28 f. 
7 Se även Regeringsformen (RF) 1:7. 
8 Lindquist, s. 11. 
9 Eklund & Rembe, s. 67. 
10 A.a., s. 97. 
11 Lindquist, s. 45. 
12 KL 1:4. 
13 Lindquist & Losman, s. 14. 
14 Ibid. 
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jande åtgärder mot näringslivet.15 Men även förarbeten och statens offentliga 
utredningar till de kommunala lagarna har berört ämnet. Det som har stått att 
läsa i dessa om kommunernas befogenheter att främja näringslivet har i stort 
sett varit en sammanfattning av praxis från RegR.16 

I och med tillkomsten och införandet av 1991 års kommunallag förändrades 
lagstiftningen genom att kommunernas befogenheter beskrevs i flera paragra-
fer. Kommunernas befogenheter beskrivs numera i KL 2 kap. Dock har rättslä-
get inte ändrats nämnvärt i sak. Det beror som tidigare sagts på att innehållet i 
paragraferna i KL 2 kap. i stort sett är en sammanställning och nedskrivning av 
den praxis som utarbetats av RegR.17 
Den praxis som har utarbetats i RegR och som medfört att kommunerna som 
huvudregel skall allmänt främja näringslivet vid stöd till detsamma, finns nu-
mera författad i KL 2:8 st. 1.  

Sammanfattningsvis får kommuner handha sådant som ligger inom den 
kommunala kompetensen. Vad som låg inom den kommunala kompetensen var 
till en början oklart på grund av en sparsam lagstiftning. Men RegR har genom 
sitt dömande utarbetat en praxis angående den kommunala kompetensen. 
Denna praxis låg sedan till grund för lagstiftningen i KL 2 kap. i 1991 års 
kommunallag, som således handlar om kommunernas befogenheter (kompe-
tens). 

2.2 Kompetens och principer 

Utgångspunkten i kommunens kompetens ligger i allmänintresset. Det kom-
munen ägnar sig åt skall med hänsyn till arten för verksamheten vara av ett 
allmänt intresse för kommunen.18 Kompetensfrågan skall bedömas utifrån om 
det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt och så vidare att kommunen befattar sig 
med den ifrågavarande angelägenheten.19 Det är enligt dagens lagstiftning inte 
tvunget att kommunens åtgärder skall komma alla kommunmedlemmar till-
godo. Men om åtgärderna inte kommer alla kommunmedlemmar eller en viss 
homogen grupp tillgodo, så skall det i alla fall vara av allmänt intresse.20 

Kommunens kompetens, eller om man så vill, handlingsfrihet, bestäms av 
ett antal principer.21 De kallas de kompetensbegränsande principerna eftersom 
de sätter en yttre ram för vad som är kommunens kompetens.22 De kompetens-
begränsande principerna är; lokaliseringsprincipen, inte handha uppgifter som 
ankommer på annan, förbud mot understöd åt enskild, förbud mot understöd av 
enskilt företag samt förbud mot spekulativ företagsamhet.23 Intressant för 
denna uppsats är lokaliseringsprincipen och förbudet mot understöd av enskilt 
företag. Lokaliseringsprincipen står i KL 2:1 och säger att kommuner själva får 
ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kom-
munens område eller deras medlemmar. Vi kommer att tangera, principen om 
                                                 
15 Proposition (prop.) 1990/91:117 s. 268. 
16 Se SOU 1982:20 s. 70 ff. 
17 Lindquist & Losman, s. 14. 
18 Bohlin, s. 85. 
19 Strömberg, s. 30. 
20 Bohlin, s. 85. 
21 A.a., s. 87. 
22 Ibid. 
23 A.a., s. 87 ff. 



 9 

förbud mot understöd av enskilt företag, i och med att vi tittar på vad som an-
ses med att allmänt främja näringslivet. Ett exempel kan vara om man ger un-
derstöd åt ett företag för att till exempel gynna en hel bransch genom att det 
understödda företaget sysslar med rådgivning till den ifrågavarande bran-
schen.24 

Ovan gick jag mycket kort igenom de principer som sätter den yttre ramen 
för kommunernas kompetens. Det finns även principer som verkar inom kom-
munernas yttre ram för kompetens. Denna inre ram är självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen samt förbud mot retroaktiva beslut.25 Likställighetsprin-
cipen är intressant för uppsatsens ämne, då det är den principen som torde ha 
det största inflytandet på rättsutvecklingen, när det gäller att främja närings-
livet. Likställighetsprincipen stadgas i KL 2:2. I lagrummet står att kommu-
nerna skall behandla alla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl 
för något annat. Principen innebär att det inte är tillåtet att utan stöd i speciallag 
särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmed-
lemmar på annat än objektiv grund.26  

Sammanfattningsvis skall det som kommunen företar sig vara av ett allmänt 
intresse för kommunen. Utgångspunkten att kommunens kompetens ligger i 
allmänintresset, kompletteras av ett antal principer som utgör en yttre ram för 
kompetensen. Inom denna yttre kompetensram finns tre principer, bland annat 
likställighetsprincipen som betyder att alla kommunmedlemmar skall behand-
las lika. 
 
  

                                                 
24 Se kap. 4.1.3. 
25 Strömberg, s. 33 ff. 
26 Lindquist, s. 55. 
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3 Kommunernas inblandning i 
näringslivet 

3.1 Allmänt 

Det finns många viktiga områden där det förekommer både kommunal och 
enskild företagsamhet.27 Trots att kommunal verksamhet och enskild verksam-
het inom det som brukar kallas näringslivet lappar över varandra går det ändå 
att urskilja vissa mycket tydliga och i grunden oomtvistade skiljelinjer.28 Det 
som kännetecknar de kommunala verksamheterna är att de i stor utsträckning 
handlar om att tillhandahålla anläggningar och service i den egna kommunen.29 
Andra utmärkande drag för de kommunala verksamheterna är att de ofta är 
monopolartade, det vill säga agerar ensamma inom ett verksamhetsområde utan 
konkurrens.30 Ett exempel på detta kan vara verksamhetsområdet som rör vat-
ten och avlopp.  

De områden där kommunen normalt sett inte engagerar sig, och normalt sett 
inte har tillträde till inom näringslivet, kallas det egentliga näringslivet.31 Det 
finns även utmärkande drag för det egentliga näringslivet. Man finner inom det 
egentliga näringslivet främst varuproduktionen.32 Med varuproduktionen me-
nas inte bara den industriella varuproduktionen, utan även varuproduktion i 
allmänhet och även marknadsföringen av varorna som producerats.33 Ett om-
råde som är oomstritt icke kommunalt är kredit- och penningväsendet. Detta 
område tillhör staten och ett i princip enskilt bankväsende. Hela denna sektor 
brukar beskrivas i termer av fri konkurrens och marknadsekonomi.34  

När det gäller riksdag, regering och förvaltningsdomstolar har de i alla tider 
bekänt sig till en gränsdragning, som syftar till att insatser från samhällets sida 
på det egentliga näringslivet område ordinärt och primärt är en angelägenhet 
för staten.35 Det betyder att kommunerna som huvudregel inte har tillträde till 
åtgärder på det egentliga näringslivets område.36 Åtgärder från kommunens 
sida på det egentliga näringslivet är i princip bara tillåtna om det handlar om 
allmänt näringslivsfrämjande åtgärder.37 Exempel på åtgärder som i princip är 
otillåtna för kommunen att syssla med är aktieteckning, kreditstöd genom bor-
gensåtaganden eller lån, kontantbidrag, eftergift av fordran eller säkerhet för 
fordran, betalningstagande utan motprestation, köp av fastighet till överpris, 
överlåtelse av mark till väsentligt underpris och vederlagsfria arbeten på 
annans industrimark.38  

                                                 
27 SOU 1982:20 s. 68. 
28 A.a., s. 68 f. 
29 A.a., s. 69. 
30 Ibid. 
31 Prop. 1990/91:117 s. 33. 
32 SOU 1982:20 s. 69. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Prop. 1990/91:117 s. 34. 
38 SOU 1982:20 s. 69 f. 
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Från huvudregeln, att kommunerna inte har tillträde till det egentliga när-
ingslivets område finns undantag. Huvudregelns gränser mellan kommunerna 
och det egentliga näringslivet får överskridas om det föreligger en särskild 
grund för detta.39 En särskild grund för undantag från huvudregeln är självklart 
när kommunerna genom lagstiftning har fått rättighet att överskrida gränsen. 
Exempel på sådan lagstiftning är lag (1968:131) om vissa kommunala befo-
genheter inom turistväsendet. Andra exempel på särskild grund kan vara bort-
fall av enskild service (till exempel hotande nedläggning av lanthandel) eller 
att skydda kommunen mot hotande förmögenhetsförluster. 
Vidare har som tidigare beskrivits kommunernas befogenhet att främja det 
egentliga näringslivet, om det syftar till att allmänt främja näringslivet i kom-
munen, enligt KL 2:8 st. 1. 

Sammanfattningsvis gäller som huvudregel att kommunerna inte har till-
träde till det egentliga näringslivets område. Befogenheten att genom åtgärder 
främja näringslivet tillhör först och främst staten. Från huvudregeln finns un-
dantag då det föreligger en särskild grund eller när åtgärderna allmänt främjar 
näringslivet. Kommunen har alltså befogenhet att främja det egentliga närings-
livet om åtgärderna är allmänna eller finns reglerade i speciallag. 
 

                                                 
39 SOU 1982:20 s. 70. 
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4 Allmänt främjande 
En ordinär befogenhet för kommunerna är att allmänt främja näringslivet i 
kommunen. Det står att läsa i KL 2:8 st. 1: ”Kommuner och landsting får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller lands-
tinget.”   

Det har sedan länge ansetts höra till kommunens befogenhet att allmänt 
främja näringslivet.40 Lagstiftaren valde dock att inte ta med ett lagrum som 
beskrev detta, förrän i 1991 års kommunallag. En utrycklig bestämmelse om 
kommunernas kompetens att allmänt främja näringslivet saknades alltså i både 
1953 års- och 1977 års kommunallag.41 Dock fanns diskussioner om 
kommunernas rätt att allmänt främja näringslivet med i förarbetena till dessa 
båda äldre kommunallagar. Texten I förarbetena var till stor del ett referat till 
den praxis som RegR hade utarbetat på området.  

Redan i motiven till 1948 års kompetensreform stod att läsa att kommunen 
hade befogenhet att allmänt främja näringslivet. Vad som enligt kompetens-
reformen från år 1948 kunde vara prov på ett regelrätt främjande var bland 
annat att ställa i ordning byggklara industriområden med trafikleder, stickspår, 
vatten och avlopp med mera. Men även att anskaffa och ställa i ordning bygg-
nader, där flera mindre verkstäder och annan småindustri kunde inrymmas. 
Sådana och därmed jämförliga åtgärder ansågs på grund av sin allmänna natur 
falla inom kommunernas kompetensområde.42  

När lagstiftning inte har klargjort vad som menas med att allmänt främja 
näringslivet har den praxis som RegR utarbetat spelat en stor roll. Det är i 
praxis man har kunnat finna ut vad som innefattas i begreppet, om än inte så 
klart som man kan önska. Det är nämligen sällsynt med rättsfall som ger någon 
verklig föreställning om vad som innefattas i allmänt näringsbefrämjande åt-
gärder.43 Man får istället undersöka rättsfall där RegR har tillåtit åtgärder av 
kommunen på det egentliga näringslivets område och där de inte har tillåtit det. 
Det kan skilja mellan kommunens befogenheter beroende på vad det är för 
befrämjande åtgärd som avses, till exempel; mark, lokaler eller ekonomiskt 
stöd. 

Bestämmelsen i KL 2:8 st.1, som säger att kommunerna har befogenhet att 
allmänt främja näringslivet kan man säga är en kodifiering av rättspraxis vid 
tiden för 1991 års KL införande.44 

I förarbetena till nuvarande kommunallag står att läsa följande: ” inom det 
egentliga näringslivet får kommuner och landsting i princip endast vidta åtgär-
der som allmänt främjar näringslivet i kommunen eller landstinget” .45 För att 
repetera vad som menas med det egentliga näringslivet är det den del av när-
ingslivet som av tradition är förbehållet den enskilda företagsamheten.46  

                                                 
40 SOU 1982:20 s. 70. 
41 Kommunallag (1953 nr 753) och Kommunallag (1977:179). 
42 SOU 1982:20 s. 70. 
43 A.a., s. 71. 
44 Riberdahl, Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) 1994 s. 159. 
45 prop. 1990/91:117 s. 152. 
46 Ibid. 
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Sammanfattningsvis har kommunen befogenhet att allmänt främja närings-
livet i kommunen. Denna befogenhet har funnits sedan länge. Dock är det först 
i och med KL från 1991 som finns stadgat att kommunerna får främja närings-
livet.  

Vad som innefattas i begreppet allmänt främjande av näringslivet är inte 
helt klart, även om det numera uttryckligen finns skrivet i lagen. RegR har ge-
nom sitt dömande utarbetat en praxis när det gäller den ifrågavarande kommu-
nala befogenheten. För att få reda på vad som menas med begreppet får man 
studera avgöranden från RegR. 

4.1 Tillåtna och otillåtna åtgärder 

Nedan kommer att beskrivas åtgärder från kommunens sida på det egentliga 
näringslivets område. Texten är indelad i avsnitt. Avsnitten beskriver olika 
områden där stöd till näringslivet från kommunernas sida förekommer, till ex-
empel lokaler och branschstöd. I varje avsnitt kommer det redogöras för 
rättskällornas bedömning för att få en bild av vad som ryms inom befogenheten 
eller ej. Huvudvikten i framställningen ligger precis som nämnts tidigare i upp-
satsen på rättspraxis bedömning av olika fall.  

En del rättsfall kommer att tas upp mer ingående, i andra fall kommer en-
dast hänvisning att göras. 

Innan utredningen av olika främjande åtgärder börjar bör det sägas att det 
finns en hel del rättsfall som behandlar frågan om vad en kommun får göra för 
åtgärder för att främja näringslivet. Dock är det endast ett fåtal rättsfall som ger 
någon verklig föreställning om vad som innefattas i begreppet allmänt främ-
jande åtgärder.47 Det medför att det finns utrymme för egna tolkningar.  

4.1.1 Lokaler 

Generellt sett är det inte någon uppgift för kommunerna att tillgodose närings-
livets behov av lokaler.48 Kommunen anses ändå ha en viss befogenhet att all-
mänt främja näringslivet i kommunen genom vissa åtgärder som har till syfte 
att tillgodose näringslivets behov av lokaler. Dock är det så att utrymmet enligt 
rättspraxis är starkt begränsat.49 

Kommunen anses inte ha befogenhet att uppföra industribyggnad i huvud-
sak för ett enda företag. Grundsatsen att kommunala åtgärder skall ha en all-
män inriktning har då ansetts överträdd (Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1952 I 
271, RÅ 1962 I 40, RÅ 1962 I 245, RÅ 1964 I 25, RÅ 1964 I 133, RÅ 1966 I 
15, RÅ 1966 I 37, RÅ 1966 I 102, RÅ 1966 I 129, RÅ 1967 K 767, RÅ 1975 
ref. 23).50 Bedömningen har blivit densamma och kommunen har ansetts över-
träda sina befogenheter då man förvärvat byggnad som huvudsakligen var av-
sedd att uthyras till ett enda företag (RÅ 1966 I 25, RÅ 1967 ref. 35, RÅ 1973 
A 52, RÅ 1973 C 176).51 Den allmänna inriktningen för kommunala åtgärder 

                                                 
47 Lindquist, s. 263. 
48 SOU 1982:20 s.72 och Lindquist, s. 271. 
49 SOU 1982:20 s.72. 
50 A.a., s.72. 
51 Ibid. 
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har även bedömts överskriden när kommunen har förvärvat en industrilokal 
utan att kunna redovisa till vilket aktuellt kompetensenligt behov lokalen skulle 
användas till (RÅ 1963 I 199, RÅ 1965 I 144, RÅ 1971 C 316).52  

De tre ovan redovisade omständigheterna ger besked om att lokalhållning åt 
enstaka industriföretag i kommunen faller utanför den ordinära kommunala 
kompetensen.53 Lokalhållningen skall inriktas på ett flertal företag för att det 
skall vara kompetensenligt, vilket vi även kommer att se nedan. 

I de fall där kommunen har förvärvat en fastighet eller byggnad för att ett 
företag vill flytta till nya lokaler eller andra lokaler och har haft svårt att bli av 
med den gamla fastigheten, har rättspraxis varit restriktiv. Kommunen har be-
hövt visa mer än allmänt hållna skäl för att den gamla byggnaden skall anses 
behövas för ett kommunalt ändamål, och för att få åtgärden godkänd. Om 
kommunen inte fått köpet godkänt som en kommunal befogenhet, vilket är 
troligt, har domstolen ansett köpet vara ett otillbörligt stöd till enskilt företag 
(RÅ 1971 C 316, RÅ 1972 C 83, RÅ 1972 C 272).54 

Ett bevis på en restriktiv bedömning när det gäller kommunens rätt att köpa 
lokaler av ett stort företag är RÅ 1989 not. 78. Omständigheterna i rättsfallet 
var sådana att ett företag sålt sina lokaler till kommunen för att sedan hyra 
dessa av kommunen, så kallad ”sale and lease back” . Kommunen köpte ett 
varvsområde med ett flertal tillhörande industrilokaler av ett varvsföretag för 
att sedan hyra ut området till det aktuella varvsföretaget. Kommunen menade 
bland annat att varvsområdet med tillhörande lokaler skulle kunna användas för 
att tillhandahålla lokaler till hantverks- och småindustrin. Med denna argu-
mentation försökte kommunen visa att man genom köpet ville främja den 
mindre företagsamheten, vilket var och är en kommunal befogenhet (som vi 
kommer att se nedan). RegR menade dock att det var en kommunal åtgärd som 
skulle stödja varvsbolaget samt att kommunen inte kunde bevisa att åtgärden 
skulle medföra tillgång av lokaler till hantverks- och småindustrin. RegR ansåg 
att tillvägagångssättet inte rymdes inom den kommunala befogenheten. 

Enligt min tolkning av RÅ 1989 not. 78. kan det rymmas inom en kommuns 
befogenhet att köpa en lokal från ett större företag för att inrymma flera mindre 
företag. Även om det större företaget skulle gynnas av att kommunen står som 
köpare (då industrilokaler ibland kan vara svårsålda). Jag anser att det troligtvis 
krävs att kommunen visar att åtgärden att köpa lokalen för att inrymma vissa 
mindre företag gagnar dessa mindre företag mer än det gagnar företaget som 
kommunen köper lokalen eller fastigheten av, för att åtgärden skall anses kom-
petensenlig. Man kan se till det ovan nämnda fallet RÅ 1989 not. 78, där 
kommunen inte kunde visa att lokalerna skulle komma hantverks- och småin-
dustrin till gagn. Om kommunen hade kunnat visa att flera mindre företag 
skulle tillhandahållas lokaler kanske domstolen skulle ha godkänt fastighets-
köpet av varvsföretaget. Min bedömning är dock att rättsläget är oklart i fråga 
om kommunen kan köpa en större fastighet av ett stort företag. För att på så 
sätt gynna det stora företaget även om syftet med köpet ”officiellt”  är att till-
handahålla lokaler till hantverks- och småindustrin. 

Kommunen har inte befogenhet att tillhandahålla lokaler till industriföretag 
som inte är att bedöma som små. I fallet RÅ 1981 Ab 217 var fråga om kom-
munen hade befogenhet att bygga en industri- och kontorsbyggnad på 3000 

                                                 
52 SOU 1982:20 s.72. 
53 SOU 1982:20 s.72 och Lindquist s. 272. 
54 SOU 1982:20 s.73. 
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kvm. 2100 kvm av byggnaden skulle hyras ut till ett industriföretag. Det aktu-
ella företaget fick vara med och ha synpunkter på bygget. Byggandet skulle 
kosta kommunen 6,5 miljoner kronor. RegR ansåg i sin dom att det huvudsak-
liga syftet med bygget var att tillgodose industriföretagets behov av ändamåls-
enliga lokaler. Vidare ansåg RegR att detta inte var en uppgift för kommunen 
att på detta sätt tillhandahålla lokaler till industrin.55 

Dock är det klart att det ryms inom kompetensen då en kommun anskaffar 
och iordningställer industrilokaler om man kan visa att flera mindre verkstäder 
skall inrymmas i lokalerna. Ett rättsfall som flitigt återgivits i doktrin och fö-
rarbeten är RÅ 1966 ref. 7. Omständigheterna i fallet var sådana att kommunen 
hade tecknat aktier i ett aktiebolag. I bolagets bolagsordning, det vill säga de 
stadgar där det står vad bolaget skall syssla med för verksamhet, stod att läsa: 
”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillgodose hantverkets och 
småindustriens behov av arbetslokaler genom anskaffande och iordningstäl-
lande av särskilda byggnader, där ett flertal verkstäder kan inrymmas.”  Dom-
stolen menade att det hörde till kommunens kompetens att iordningställa loka-
ler för ett flertal mindre företag. Klaganden som anförde besvär mot kommu-
nen, menade bland annat att kommunens beslut gynnade vissa näringsidkare 
och missgynnade andra. Dock tog inte domstolen hänsyn till detta utan menade 
att det var kompetensenligt att gynna näringsidkare på detta sätt om stödet in-
nefattade ett flertal mindre näringsidkare. 

I och med utgången i fallet RÅ 1966 ref. 7 är det möjligt för en kommun, 
det vill säga ryms inom den kommunala befogenheten, att teckna aktier i ett 
företag som har som verksamhet att tillgodose hantverks- och småindustrins 
behov av lokaler. Det torde vara ett krav att lokalerna skall inrymma flera 
mindre företag, för att kommunens åtgärder skall vara kompetensenliga. 

Rättsfallets (RÅ 1966 ref. 7) utgång får stöd i förarbeten redan år 1948. Där 
gavs exempel på kommunens befogenhet som innefattade att anskaffa och 
ställa i ordning särskilda byggnader där flera verkstäder för hantverk och små-
industri kunde inrymmas.56 

I motiven till nuvarande kommunallag står även att läsa den ovan berörda 
uppfattningen om tillhandahållande av lokaler till den mindre industrin och 
hantverkare. Vidare står det att stödet i form av lokaler skall inriktas på 
företagarkollektivet i allmänhet.57 Vad som närmare menas med företagar-
kollektivet i allmänhet preciseras ej. Jag anser att det är en brist att en precise-
ring av begreppet företagarkollektivet i allmänhet inte motiveras i förarbetena 
till nuvarande lag. Rättsläget skulle klarna om lagstiftaren valt att närmare pre-
cisera begreppet. Exempel på precisering skulle kunna vara: hur många företag 
som bör omfattas, om alla företag i en hel bransch måste omfattas etc. 

Sammanfattningsvis har det funnits en befogenhet för kommunerna att iord-
ningställa lokaler till hantverks- och småindustri i minst ett halvt sekel. Några 
klara gränser för vad som gäller är dock svårare att uttyda. Jag anser att lag-
stiftaren i sina förarbeten hade kunnat vara tydligare när det gäller att beskriva 
tänkbara situationer som omfattas av befogenheten att tillhandahålla lokaler.  

Ytterligare ett fall som ger uttryck för kommunens kompetens att tillhanda-
hålla lokaler är RÅ 1972 C 158. Kommunen hade inrättat ett aktiebolag som 
hade till syfte att uppföra och uthyra lokaler för hantverk och småindustri, men 

                                                 
55 Lindquist, s. 272 f. 
56 A.a., s. 274. 
57 prop. 1990/91:117 s. 152. 
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också att biträda företagare med råd och anvisningar samt i övrigt verka för en 
sund utveckling av industri och hantverk i kommunen. Kommunfullmäktige 
ville öka aktiekapitalet genom ett tillskott på 550 000 kronor. Den klagande 
ansåg att kommunfullmäktiges beslut inte var kompetensenligt och att de var 
tvungna att precisera hur pengarna skulle användas, då han såg en fara i att 
pengarna skulle användas till stöd för ett bestämt företag i kommunen. RegR 
lämnade besvären utan bifall. RegR ansåg att syftet med bolaget som var att 
”bedriva företagsplanering, uppföra och uthyra lokaler för hantverk och småin-
dustri inom kommunen, bitråda företagare med råd och anvisningar samt i öv-
rigt praktiskt verka för en sund utveckling av industri och hantverk i kommu-
nen”, var kompetensenligt. 

Domstolen visar i fallet RÅ 1972 C 158, att kommunerna har befogenhet att 
tillskjuta pengar till ett kommunalt bolag vars syfte är att allmänt främja när-
ingslivet genom att tillhandahålla och uppföra lokaler, men även att verka för 
en sund utveckling av industri och hantverk. Slutsatsen man kan dra är den att 
domstolen inte uttalar sig om omfattningen av lokalhållningen och inte heller 
hur många företag som skall omfattas för att det skall anses som allmänt främ-
jande. En kommentar på rättsfallet och RegR bedömning som inte omfattar 
lokalfrågan, är den att bolagets syfte kanske var lite väl vid och bred för att det 
skall innefattas i begreppet allmänt främjande. Jag tycker inte att det är glas-
klart att en så vid verksamhetsbeskrivning skall anses falla inom befogenheten 
att allmänt främja näringslivet.  

RegR:s syn på kommunernas möjlighet att iordningställa lokaler under-
stryks även i RÅ 1982 Ab 111. Omständigheterna i fallet var sådana att kom-
munen hade iordningställt byggnader för användning inom äldrevården. Den 
ifrågavarande byggnaden kom dock inte till användning för det avsedda ända-
målet inom äldrevården. På grund därav beslutade kommunen att iordningställa 
byggnaden, som motsvarade 800 kvm till att kunna användas av enskilda före-
tag samt även till kommunala förvaltningsändamål. Den klagande anförde att 
det inte kunde anses som en kommunal angelägenhet att iordningställa bygg-
nader för ett enskilt företag. Kommunen bestred att lokalerna iordningställts åt 
endast ett företag. RegR fann att den kommunala befogenheten ej hade 
överskridits i och med kommunens beslut. Det verkar vara rättens mening att 
det är den klagande som skall visa att lokalerna som kommunen tillhandahåller 
endast skall komma ett enda företag till del, för att inte anses falla inom befo-
genheten. 

Om man jämför fallen RÅ 1982 Ab 111 och RÅ 1972 C 158 så är kommu-
nens åtgärd i fallet RÅ 1982 Ab 111 mer preciserad, men båda situationerna 
ryms inom befogenheten. Det är således en kommunal befogenhet att ge kapital 
till ett kommunalt bolag som har ett syfte att tillhandahålla lokaler till den 
mindre företagsamheten. Det ryms även inom befogenheten, enligt rättspraxis, 
att bygga om kommunala lokaler som tidigare hade ett annat syfte för att ge 
mindre företag möjlighet att hyra dessa lokaler. 

Vi har ovan sett att det är möjligt för kommunerna att genom kommunala 
bolag tillhandahålla lokaler på olika sätt till hantverks- och småindustrin. Men 
RegR har i flera fall underkänt kommunala beslut som innebär medverkan i 
rättssubjekt som har en kompetensöverskridande verksamhetsbeskrivning. Ex-



 17 

empel på verksamhetsbeskrivningar som varit kompetensöverskridande ges av 
Lindquist:58 

”»bygga och förvalta industri- och hantverksfastigheter ävensom utöva därmed förenlig 
verksamhet» (RÅ 1963 I 193), »uppföra och förvalta byggnader för industriellt ändamål 
ävensom bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet» (RÅ 1967 K 1471), 
»bygga och förvalta industri-, hantverks- och andra fastigheter ävensom att utöva annan 
därmed förenlig verksamhet» (RÅ 1974 A 1722), »stödja och etablera företag och förvärva 
byggnader för industriellt ändamål samt utöva därmed förenlig verksamhet» (RÅ 1974 A 
1770).”  

Sammanfattningsvis har kommunerna befogenhet att vara verksamma för att 
tillgodose hantverksindustrin och den mindre industrins behov av lokaler, un-
der förutsättning att verksamheten inriktas på ett företagarkollektiv i allmän-
het.59 Gränsen mellan otillåten, på individuella företag inriktad lokalhållning 
och tillåtna, på den mindre företagsamheten allmänt inriktade lokalhållningsåt-
gärder är dock något oklar.60 Kommunerna har möjlighet enligt rättsfallen 1966 
ref. 7 och 1972 C 158 att inrätta och ge aktiekapital till aktiebolag som har till 
uppgift att tillhandahålla lokaler till hantverks- och småindustrin i kommunen. 
RegR har i flera fall visat att de bolag som kommunerna använder för att till-
handahålla lokaler måste ha en ändamålsbeskrivning som inte är alltför vid. 
Ändamålsbeskrivningen får endast innehålla sådant som ligger inom befogen-
heten.61 När det gäller stora bolag torde inte kommunen ha befogenhet att 
främja dem genom att tillhandahålla lokaler. Exempel på detta är rättsfallet RÅ 
1981 Ab 217.  

4.1.2 Mark och fastigheter 

Det hör till de allmänt näringsbefrämjande åtgärderna för kommunen att till-
handahålla mark till näringslivet (RÅ 1964 I 12).62 Kommunen får även an-
passa sina åtgärder på marken efter de tillträdande företagens behov (RÅ 1976 
Ab 154).63 Det är viktigt att kommunen har en prissättning på mark som är 
enhetlig om kommunen skall ha en generös markpolitik för att det skall anses 
rymmas inom befogenheten (RÅ 1976 Ab 154). 

I fallet RÅ 1976 Ab 154 ansågs kommunen ha befogenhet att iordningställa 
en industritomt på hela 110 000 kvm till ett enda företag. Den aktuella indu-
stritomten låg på ett av kommunen ägt område som omfattade totalt 280 000 
kvm. Hela detta område skulle enligt kommunen säljas till olika företag. 
Kommunens kostnader för att iordningställa marken på 110 000 kvm till före-
tagets önskemål var 2 149 000 kronor. Priset som företaget sedan skulle betala 
till kommunen för marken var mellan 440 000 kronor och 550 000 kronor. Pri-
set företaget skulle betala för marken understeg således vida kommunens kost-
nader. Den klagande angav att kommunens beslut var befogenhetsöverskri-
dande bland annat på den grunden att understödet till det enskilda företaget var 
så omfattande. Kommunen svarade att de tillämpade enhetliga riktlinjer när det 
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gällde markplanering och prissättning i kommunen. De angav vidare att det se-
dan länge varit en inom kommunen tillämpad princip att tillhandahålla plane-
rad industrimark till ett lågt pris, och att priset i det ifrågavarande fallet inte 
understeg vad som i övrigt var brukligt för kommunen. RegR yttrade att kom-
munens agerande i fallet får ses som ett led i en större plan för det aktuella om-
rådet, där industritomter skulle iordningställas till företag. Enligt RegR ligger 
det i sakens natur att iordningställande av mark för större industrier kräver hän-
synstagande till företagens individuella behov. Vidare angav domstolen att 
priset för marken visserligen vida understeg de kostnader som kommunen haft 
för densamma. Men denna subvention var inte otillbörlig då det var en tilläm-
pad princip i kommunen som gick ut på att tillhandahålla planerad industri-
mark till ett billigt pris. RegR menar att kommunfullmäktige har befogenhet att 
tillämpa en prispolitik på industrimarker som ovan beskrivits. 

När kommunen tillhandahåller byggklar industrimark, precis som i fallet 
RÅ 1976 Ab 154, har kommunen befogenhet att anpassa sina åtgärder efter de 
tillträdande företagens behov.64 Jag tycker att det ovan redovisade rättsfallet 
beskriver och ger uttryck för en kommunal befogenhet när det gäller att till-
handahålla mark till näringslivet som är mycket vid. Eftersom RÅ 1976 Ab 
154 beskriver ” ytterligheten”  när det gäller att tillhandahålla mark och att an-
lägga mark efter företagens behov, och RegR har uttalat att det ryms inom den 
kommunala befogenheten, väljer jag att inte beskriva fler rättsfall som berör 
mark.  

Jag uppfattar befogenheten att tillhandahålla, iordningställa och försälja 
mark vara större än befogenheten att tillhandahålla lokaler. I avsnittet om lo-
kaler visade det sig vara en befogenhet att tillhandahålla lokaler till hantverks- 
och småindustrin. Det vill säga mindre företag. När det gäller att tillhandahålla 
mark är befogenheten större. Beviset får vi genom rättsfallet 1976 Ab 154 där 
det aktuella företaget var ett stort företag, som fick köpa iordningställd mark 
till ett pris som vida understeg värdet på densamma. Att tillhandahålla lokaler 
till större företag ryms som tidigare beskrivits inte inom befogenheten, enligt 
KL 2:8 st. 1. Dock kan det vara kompetensenligt om det föreligger synnerliga 
skäl enligt KL 2:8 st.2 men den utredningen ryms inte inom denna uppsats. 

Jag anser att det är anmärkningsvärt att kommunen har ansetts ha befogen-
het att stödja företag med så kraftiga prisreduktioner på iordningställd mark. 
Kommunerna får i enlighet med fallet RÅ 1976 Ab 154, stort utrymme att vidta 
åtgärder när det gäller att tillhandahålla och iordningställa mark till företagen. 
Den enda restriktionen som jag tolkar det, verkar vara att det skall finnas en 
enhetlig bedömning bakom åtgärderna i kommunen. Om det finns en enhetlig 
markpolitik är det sedan möjligt att i enlighet med den ge stora eftergifter till 
företagen, när det gäller mark, oavsett storleken på berörda företag. 

Inom ett annat fastighetsområde har domstolen underkänt kommunala beslut 
som har innefattat priser som understigit vad som annars är brukligt (RÅ 1980 
Ab 482). Fastighetsområdet som det gäller är fastighet i form av byggnad (fler-
familjshus)och mark, alltså inte endast mark som RÅ 1976 Ab 154 behandlade. 

I fallet RÅ 1980 Ab 482 var omständigheterna sådana att en stiftelse som 
kommunen var inblandad i ville sälja ett antal fastigheter. Av stiftelsens stadgar 
framgick att man inte fick sälja fastigheter utan kommunens medgivande. 
Kommunen var således i allra högsta grad inblandad i försäljningen. Kommu-
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nen gav klartecken till stiftelsen att sälja de aktuella fastigheterna. Priset för 
fastigheterna var satt till 3 850 000 kronor. Den klagande menade att priset 
understeg marknadsvärdet väsentligt, och att kommunen därför inte hade befo-
genhet att sälja fastigheterna till detta pris. Den klagande visade på ett tiotal 
fastighetsförsäljningar i kommunen som alla såldes för ett pris som översteg 
taxeringsvärdet. Det tilltänkta priset på stiftelsens fastigheter var satt till 
450 000 kronor under taxeringsvärdet för fastigheterna. RegR ansåg att det var 
bevisat att priset för fastigheterna var satt för lågt i förhållande till försäljningar 
av likvärdiga fastigheter i kommunen och att det därför var ett otillbörligt gyn-
nande av enskild. 

Kommunen har i fallet RÅ 1980 Ab 482 inte kunnat visa att försäljnings-
värdet ligger i linje med vad kommunen har tillämpat för pris vid andra fastig-
hetsförsäljningar. Troligtvis hade kommunen kunnat sälja de aktuella fastighe-
terna (genom stiftelsen) om priserna på tidigare fastighetsförsäljningar legat i 
nivå med det priset för de i RÅ 1980 Ab 482 aktuella fastigheterna. 

Prövningen i rättspraxis av förhållandet mellan pris och marknadsvärde 
lämnar ganska stora handlingsmarginaler för kommunerna.65 Det är kommu-
nens motpart i rättsprocessen som har bevisbördan.66 Det är således motparten 
som skall visa att försäljningen är otillbörlig. Jag anser att en sådan bevisning 
rimligtvis borde utgå ifrån likställighetsprincipen i KL 2:2, att alla kommun-
medlemmar skall behandlas lika, tillsammans med KL 2:8 st. 1, åtgärder skall 
allmänt främja näringslivet i kommunen. 

Sammanfattningsvis har kommunen genom rättsfallet RÅ 1976 Ab 154, be-
fogenhet att främja näringslivet genom att tillämpa en generell lågprispolitik 
när det gäller försäljning av mark. Vidare är det enligt det samma rättsfall även 
kompetensenligt att iordningställa marken till kostnader som man sedan inte är 
i närheten av att få igen på priset för marken. Det viktiga i sammanhanget är att 
kommunen tillämpar samma prispolitik gentemot alla företag för att det skall 
anses kompetensenligt. Att kommunens åtgärder på mark riktar sig till ett stort 
företag spelar ingen roll. Befogenheten att iordningställa mark för kommunen 
innefattar även stora företag. Min uppfattning är att kommunen har ett större 
handlingsutrymme när det gäller mark än lokaler. 

Kommunen kan inte sälja fastigheter till ett pris som understiger kommu-
nens tidigare pris vid liknande försäljningar (RÅ 1980 Ab 482). Det anses då 
vara ett otillbörligt främjande av enskilda och alltså inte allmänt främjande. 

4.1.3 Rådgivningsverksamhet 

En kommuns bidrag med pengar till en rådgivningsverksamhet som omfattade 
en hel bransch har ansetts kompetensenligt (RÅ 1974 ref. 33).  

RegR har i fallet RÅ 1974 ref. 33 ansett att ett stöd inriktat på en bransch, 
jordbruksbranschen, i form av bidrag till en person som delvis sysslade med 
rådgivningsverksamhet är kompetensenligt. Omständigheterna i fallet var så-
dana att en kommun beslutade sig för att ge kommunalt bidrag till inrättandet 
av en kontrollassistent. Kontrollassistenten skulle utföra rådgivningsverksam-
het bland kommunens jordbrukare. Kommunens kostnader beräknades bli 
24 000 kronor. Klaganden anförde att det inte var en kommunal angelägenhet 
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att bedriva rådgivningsverksamhet. Kommunfullmäktige däremot menade att 
jordbruket hörde till en basnäring i den aktuella kommunen. Kommunfullmäk-
tige ansåg att det var av allmänt kommunalt intresse att basnäringarna stimule-
rades och utvecklades. RegR skrev i sin dom att: ”kommunfullmäktiges beslut 
att anslå medel till en rådgivningsverksamhet bland kommunens jordbrukare är 
att anse som en åtgärd av allmän natur i syfte att främja jordbruksnäringen i 
kommunen”.  

Jag anser i och med domstolens resonemang att det är möjligt för kommuner 
att ge stöd till rådgivningsverksamhet, om rådgivningsverksamheten är inriktad 
på en hel bransch. Jag tolkar även att stödets omfattning, det vill säga summan 
av stödet är av betydelse för kompetensenligheten. Jag tror att stödet bör vara i 
proportion till den nytta som kan tänkas komma ut av stödet. Det är i fallet RÅ 
1974 ref. 33 inte fråga om någon stor summa i stöd.  

Lindquist anser att utgången i målet kan ha betydelse av att stödet var i form 
av rådgivning. Hade stödet varit i form av direkta penningbidrag, hade det inte 
godtagits som kompetensenligt, även om det utgått enligt någon ” rättvis”  norm, 
anser Lindquist. 67 

RegR har i fallet, RÅ 1972 C 158 godtagit att en kommun lämnat ett aktie-
tillskott till ett av kommunen helägt aktiebolag, för att de bland annat skulle 
biträda företagare i kommunen med råd och anvisningar.68 Det aktuella företa-
get hade inte bara som syfte att ge råd och anvisningar till företagen i kommu-
nen, men i och med att RegR inte uttalar sig negativt om denna verksamhet 
anser jag att de godkänner rådgivningsverksamheten, och att den ryms inom 
befogenheten. Den aktuella notisen säger ingenting om att eventuell rådgivning 
respektive anvisning skall omfatta en hel bransch. Jag tror att kommunen även 
idag har befogenhet att ge medel till ett eget kommunägt bolag som bland an-
nat syftar till att ge rådgivning till näringslivet. Men rådgivningen bör nog pre-
cis som i fallet RÅ 1974 ref. 33 vara inriktat på näringslivet i allmänhet eller en 
hel bransch i synnerhet. 
Lindquist beskriver att hantverk och hemslöjd kan vara ett område inom när-
ingslivet där det kan finnas större utrymme för kommunala stödinsatser. Dock 
finner jag inte det intressant att utreda detta mer ingående då jag har svårt att se 
att hantverk och hemslöjd är en betydande näringsgren i dagens Sverige.69 

Sammanfattningsvis ryms det inom begreppet allmänt främjande av när-
ingslivet, att kommunen får ge stöd till rådgivningsverksamhet om rådgiv-
ningsverksamheten är inriktad på en hel bransch. Rättspraxis tiger om hur stort 
stödet får vara till rådgivningsverksamhet för att vara kompetensenligt, vilket 
jag tycker är en brist. Jag anser att det av kommunen givna stödet troligtvis bör 
stå i rimlig proportion till den nytta som kan anses komma ut av stödet för att 
vara kompetensenligt. Dock har jag inte funnit något i rättskällorna som stöder 
min mening om stödets storlek när det gäller rådgivningsverksamhet. 
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4.1.4 Marknadsföring m.m. 

Kommunala engagemang i utställningar, mässor och annan kollektiv mark-
nadsföring kan tillåtas enligt motiven till nuvarande kommunallag.70 

RegR har i ett avgörande, RÅ 1993 ref 35, ansett att det ligger inom den 
kommunala kompetensen att sponsra en golftävling, där kommunen avsett att 
marknadsföra sig för att en ökad inflyttning av arbetskraft skulle ske till kom-
munen. Omständigheterna i målet var sådana att en golfklubb i den berörda 
kommunen fått möjlighet att anordna en golftävling för professionella kvinn-
liga golfspelare. Kommunen blev tillfrågad av golfklubben att vara med och 
sponsra tävlingen, vilket de sedan gjorde. Näringslivet i kommunen var även 
de med och sponsrade tävlingen. Näringslivet stod för två tredjedelar och 
kommunen för en tredjedel av huvudsponsorskapet. Kommunen sponsrade 
tävlingen med 250 000 kronor. Kommunen menade att man genom att sponsra 
golftävlingen ville göra kommunen mer känd. Genom att göra kommunen mer 
känd ville man främja en ökad inflyttning till kommunen och därmed allmänt 
tillgodose det lokala näringslivets arbetskraftsbehov. Det var nämligen brist på 
arbetskraft i kommunen. Vidare ville kommunen även ge information om den 
företagsamhet som fanns.  

Klaganden som anförde besvär mot kommunfullmäktiges beslut att sponsra 
tävlingen ville göra gällande att det inte ligger inom en kommuns befogenhet 
att sponsra en golftävling. Han ansåg även att det var tvivelaktigt eftersom det 
var ett multinationellt företag som anordnade golftävlingen, och att detta med-
förde att kommunens invånare inte kunde få någon ordentlig redovisning av 
var de 250 000 kronor som kommunen sponsrat med tog vägen. Vidare ansåg 
klaganden att kommunens sponsring inte skulle ge någon effekt på inflyttning 
till kommunen och därmed inte främja näringslivet som var i behov av arbets-
kraft. RegR tyckte att stödet till golftävlingen mot bakgrund av det som kom-
munen anfört i målet varit ägnat att leda till de effekter som eftersträvats. 
Kommunen angav som ovan beskrivits att sponsringen syftade till att allmänt 
främja näringslivet, genom att verka för en ökad inflyttning av arbetskraft. 
Domstolen tyckte inte att stödet hade en omfattning som stod i missförhållande 
till den förväntade nyttan av evenemanget. RegR ansåg inte att kommunen 
hade överträtt sin befogenhet när de sponsrade golftävlingen med avsikterna att 
marknadsföra kommunen och näringslivet för en ökad arbetskraftsinflyttning. 

Jag anser med stöd i Lindquists resonemang nedan att RegR i RÅ 1993 ref. 
35, menar att ett stöd av denna typ, marknadsföring genom sponsring, kan an-
ses allmänt tillgodose det lokala näringslivets behov av inflyttning av arbets-
kraft. Men stödet får inte stå i missförhållande till den förväntade nyttan. 
Kommunens sponsring skall alltså resultera i ett utfall som motsvarar den 
summa man har lagt ned. RegR anser således att kommunens sponsring på 
250 000 kr motsvarar den nytta som näringslivet och kommunen kommer att ha 
av evenemanget. Att ange allmänt främjande av näringslivet som skäl för en 
marknadsföringsinsats ryms således inom kommunens befogenhet. 

Det säger sig självt att det är svårt att bedöma om en kommuns åtgärd och 
ekonomiska uppoffring står i proportion till det resultat som uppnås. Det blir en 
bedömningsfråga i varje enskilt fall. I slutändan är det förvaltningsdomstolarna 
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som får göra den bedömningen om någon kommunmedlem är oense med 
kommunfullmäktige om vilka insatser som får göras. 

Lindquist har kommenterat rättsfallet om golfsponsringen. Han drar flera 
slutsatser. ”Det räcker inte att själva ändamålet för en kommunal stödinsats av 
detta slag är kompetensenligt. Stödet skall vara ägnat att nå sitt kompetens-
enliga mål. Det skall föreligga rimliga proportioner mellan kommunens eko-
nomiska uppoffring och det förväntade resultatet, och den fördel som vanligen 
finns på mottagarsidan måste vara sådan att den väger lätt mot övriga motiv för 
stödet.”71 Lindquist  menar att denna argumentation är väl etablerad i RegR, 
när det gäller rättsfall som rör kommunalt stöd på flera områden.72 

RegR ansåg i fallet RÅ 1966 I 101 det vara kompetensenligt för Vadstena 
stad att anslå 200 000 kr för att vederlagsfritt tillhandahålla mark, dra ledningar 
och upplåta lokaler med mera, för en nordisk fritids- och jordbruksutställning. 
Länsstyrelsen hänvisade i sitt beslut till den betydelse utställningen måste anses 
ha för stadens näringar och de hänvisade även till arten av det lämnade stödet73 

Skara kommun ansågs i fallet RÅ 1972 C 255 ha befogenhet att lämna 
30 000 kr i bidrag till en ostmässa som hölls i kommunen. Bidraget lämnades 
till länets mejeriförbund. Klaganden menade bland annat att mässan skulle 
marknadsföra förbundets ostprodukter och stödet borde bedömas som en otil-
låten företagssubvention. I målet upplystes att förbundet inte hade någon egen 
tillverkning eller försäljning utan att de utövade kvalitetskontroll över länets 
produktion. Länsstyrelsen fann att mässan främst genom publicitetssynpunkt 
tillgodosåg ett allmänt samhälleligt intresse och lämnade besvären utan bifall. 
Häri gjorde RegR ingen ändring.74 

De två rättsfallen, RÅ 1966 I 101 och RÅ 1972 C 255 är prov på ett erkän-
nande av att kommuner har befogenhet att engagera sig i utställningsverksam-
het och mässor. Befogenheten omfattar att man tillhandahåller lokaler och 
mark. Det är större chans att domstolen godkänner ett kommunalt engagemang 
om det är fråga om naturaförmåner än om det är fråga om penningförmåner.75 

Kommunala insatser på området för utställnings- och mässverksamhet och 
som de ovan redovisade fallen RÅ 1966 I 101 och RÅ 1972 C 255 ger prov på 
är en förlängning av den uråldriga befogenheten för kommunen att hålla mark-
nadsplats.76 

RegR har i vissa fall ansett att bidrag till utställningar och mässor varit be-
fogenhetsöverskridande. I fallet RÅ 1968 K 831 ansåg RegR att kommunen 
inte hade rätt att köpa andelar i ett företag som skulle hålla en permanent ut-
ställningslokal för företagen i området. Företaget skulle enligt bolagsordningen 
driva utställnings- och konsultverksamhet samt idka annan i samband därmed 
stående rörelse.77 RegR har i fallet RÅ 1972 ref. 27 ansett att ett bidrag från ett 
landsting på 30 000 kronor till en försäljningsorganisation för länets snickeri-
företag vara befogenhetsöverskridande. RegR menar genom sin motivering att 
stödet var av otillåten individuell natur på grund av att det endast kom en del 
av länets näringsliv tillgodo, det vill säga snickeribranschen.78  
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Jag höjer dock ett varningens finger för att stödet blev underkänt i RÅ 1972 
ref. 27 men inte i RÅ 1972 C 255 (ostmässan). För att ett kommunalt bransch-
stöd skall anses som kompetensenligt måste det vara några speciella omstän-
digheter, till exempel att man vänder sig till hela landets tillverkare i en 
bransch.79 Slutsatsen jag drar av det ovan beskrivna är att det inte finns någon 
skarp gräns, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet när det gäller kom-
munalt engagemang i utställningar och mässor.  

Sammanfattningsvis är det tillåtet för en kommun att betala pengar till ett 
bolag för att de skall bedriva ett idrottsevenemang, om syftet med stödet är att 
marknadsföra kommunen och deras näringsliv. För att stödet skall godkännas 
som kompetensenligt krävs att målet med stödet skall kunna uppnås, och att det 
förväntade resultatet av stödet står i rimlig proportion till kommunens uppoff-
ring. Jag anser att det är en bedömning som är svår att göra och därmed att dra 
några generella slutsatser utan bedömning får ske i varje enskilt fall. 

Kommunen har i en del rättsfall bedömts ha befogenhet att både ge natura-
bidrag och penningbidrag till utställnings- och mässverksamhet (RÅ 1972 C 
255 och RÅ 1966 I 101). Kommunen har även nekats att ge bidrag till samma 
typ av verksamhet (RÅ 1968 K 831 och RÅ 1972 ref. 27). Därför anser jag att 
det är osäkert vad kommunen har för befogenhet när det gäller att främja när-
ingslivet genom bidrag till mässor och utställningar. Därav har jag inte kunnat 
dra några generella slutsatser vad gäller stöd till mässor och utställningar. 

4.1.5 Branschstöd och stöd till företagsstartande 

RegR ansåg i fallet RÅ 1978 Ab 486, att det var tillåtet för en kommun att de 
gav bidrag till en företagarförening för att de skulle driva en kampanj som var 
avsedd att stimulera till företagsstartande. Bidraget som kommunen lämnade 
var på 20 000 kronor. Företagarföreningens kampanj skulle inte enbart verka 
för och inom den aktuella kommunens gränser utan inom hela länet. RegR för-
klarade kommunens agerande som kompetensenligt, och beskrev att det anses 
höra till kommunens befogenhet att allmänt främja näringslivets utveckling 
inom kommunen.  

Jag anser det faktum att stödet har en förhållandevis låg nivå kan ha med-
verkat på domstolens bedömning att det ryms inom befogenheten. Jag anser 
vidare att det är konstigt att RegR ansett att det hör till kommunens befogenhet 
att lämna bidrag till allmänt främjande åtgärder, som inte bara sker inom kom-
munens gränser utan även inom länet. I detta fall verkar domstolens mening 
vara att allmänt inriktat stöd till näringslivet inte bara behöver ske inom kom-
munens gränser.  

Lindquist har i juridisk litteratur förklarat domstolens ställningstagande med 
att det allmänna stödet till näringslivet får ske även utanför kommunens grän-
ser, om stödet är i proportion till kommunmedlemmarnas intresse av verksam-
heten som är målet för stödet. Det Lindquist anför förklarar varför RegR har 
ansett att det är en kommunal befogenhet att lämna bidrag till ett projekt som 
syftar till att främja näringslivet inte bara i kommunen utan i hela länet.80  

RegR har i RÅ 1974 A 1290 ansett att ett av kommunen beviljat räntefritt 
avskrivningslån till en maskinförening inom jordbruksnäringen varit kompe-
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tensöverskridande. Lånet var avsett att användas för att inhandla en skörde-
tröska till maskinföreningen. Kommunens beslut att främja maskinföreningen 
på angivet sätt ansågs kompetensöverskridande på den grunden att stödet en-
dast skulle komma en mindre grupp av jordbrukare till nytta. Domstolen ansåg 
även att det inte var en kommunal angelägenhet att främja jordbruksnäringen 
på det sätt som genomförts.81  

I rättsfallet RÅ 1974 A 1290 är det inte säkert att stödet från kommunen i 
form av ett räntefritt lån hade varit kompetensenligt även om hela jordbruks-
näringen fått ta del av det. På den grunden att RegR uttalar att det inte är en 
kommunal angelägenhet att främja jordbruksnäringen på genomfört sätt. Dock 
är fallet intressant för att RegR uttalar sig om att det är kompetensöverskri-
dande att endast främja en del av en bransch genom åtgärder. Förutsättningarna 
för att ett branschstöd skall anses kompetensenligt torde minska om stödet en-
dast kommer en del av en bransch tillgodo. Det får rättsfallet RÅ 1974 A 1290 
vara ett bevis på.  

Det anses inte kompetensenligt att dela ut penningbidrag till företagare inom 
en hel bransch, även om stödet skulle utgå efter någon sorts norm.82 

Ett rättsfall som ger uttryck för att kommunerna inte genom direkt ekono-
miskt stöd får påverka näringslivets val av geografisk placering är RÅ 1949 
ref. 49. Omständigheterna i fallet var sådana att kommunfullmäktige hade be-
slutat att upplåta mark, teckna borgen för ett räntefritt amorteringslån upp till 
75 000 kr och ge ett bidrag om 20 000 kr till en tjurcentral för länets jordbruks-
näring. RegR ansåg inte att det var en kommunal angelägenhet att på beskrivet 
sätt främja näringslivet och därmed förläggningen av denna näringsverk-
samhet. 

Sammanfattningsvis är det troligt att stödet till en viss bransch bör omfatta 
hela branschen och inte endast en del av den för att anses kompetensenligt.  
Kommunen kan genom åtgärder allmänt främja näringslivet i kommunen ge-
nom att ge pengar till projekt som syftar till att främja näringslivet i en region 
där kommunen ingår. Dock skall kommunens insats i ett sådant projekt mot-
svara den nytta som kommunen kan erhålla av projektet. 

4.1.6 Hälsovård 

En kommun har inte ansetts ha befogenhet att stödja inrättandet av en privat 
företagshälsovård i kommunen (RÅ 1993 ref. 93). Kommunen ville genom 
stödet främja näringslivet genom att tillgången till företagshälsovård skulle 
utökas. Kommunen nekades att ge ett avskrivningslån på 2 miljoner kronor och 
500 000 kronor i årligt bidrag. Den klagande ansåg att ytterligare företagshäl-
sovård inte behövdes då det redan fanns aktörer inom företagshälsovård i 
kommunen.  

RegR anförde i sin dom att stödet i form av bidrag och fördelaktigt lån inte 
kunde anses som kompetensenligt (troligtvis är det alldeles för stora summor 
enligt min mening). Vidare fanns det redan företagshälsovård i kommunen och 
denna nyetablering med stöd av kommunen skulle konkurrera med dessa. Stö-
det från kommunen vilade därför på orättvis grund.83 

                                                 
81 SOU 1982:20 s. 78. 
82 A.a., s. 79. 
83 Lindquist, s. 217 f. 
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Lindquist menar att rättsfallet är ett bevis på att kommunen har rätt att enga-
gera sig i extern hälsovård om behovet finns och inte kan tillgodogöras på an-
nat sätt än med kommunalt stöd. Dock menar Lindquist att det inte får ske på 
ett sådant sätt att det gynnar ett företag på bekostnad av andra företag i samma 
bransch.84 
Jag tolkar det som så att det ryms inom den kommunala befogenheten att enga-
gera sig i privat företagshälsovård; om behovet finns, om stödet främjar stora 
delar av näringslivet och om det inte missgynnar andra aktörer inom samma 
bransch.  

Sammanfattningsvis har kommuner rätt att allmänt främja näringslivet ge-
nom att engagera sig i näringslivets behov av tillgång till företagshälsovård. 
Men för att stöd skall anses kompetensenligt krävs att behovet finns, det vill 
säga att det inte kan tillgodogöras på annat sätt och att det inte missgynnar 
andra aktörer inom samma bransch.  

4.1.7 Allmän kreditförsörjning 

I rättsfallet RÅ 1974 A 1290 som beskrivits tidigare i uppsatsen uttalar RegR 
att det troligtvis inte ryms inom befogenheten att kommunen ger räntefria av-
skrivningslån till näringslivet. Omständigheterna i fallet var sådana att kom-
munen gett en maskinförening inom jordbruket ett räntefritt avskrivningslån 
för att inhandla en skördetröska. Varför jag skriver ” troligtvis”  ovan beror på 
att domstolen underkände kommunens åtgärd på annan grund, och därför inte 
tog slutlig ställning till om det rymdes inom befogenheten att erbjuda lån av 
beskriven art. 

Ett annat rättsfall som tar upp frågan om främjande av näringslivet genom 
att erbjuda kreditförsörjning, mer ingående är RÅ 1983 2:56. Omständighe-
terna i fallet var sådana att ett landsting hade fattat beslut om att inrätta ett re-
gionalt utvecklingsbolag. En del av bolagets syfte var att bedriva penningrö-
relse och även äga och förvalta fast och lös egendom samt driva annan i sam-
band därmed stående rörelse i syfte att stimulera tillkomst och utveckling av 
affärs- och industriell verksamhet i regionen. Kammarrätten (KR) upphävde 
landstingets beslut att inrätta bolaget med hänvisning till att det planerade bo-
laget som huvudsakligt syfte hade att främja näringslivet genom att tillhanda-
hålla enskilda företag med kapital. Det ansåg KR inte var en angelägenhet för 
landstinget.85 

Även RegR fann beslutet att inrätta bolaget var befogenhetsöverskridande. 
På den grunden att verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen inte var be-
gränsad till landstingets uppgifter och angelägenheter på näringslivets område. 

Uttalandet av RegR i RÅ1974 A 1290 tillsammans med RÅ 1983 2:56 ger 
besked om att landstingen eller kommunerna inte själva (utan staten) har någon 
befogenhet att försörja det regionala näringslivet med kapital.86 

Sammanfattningsvis har inte RegR ansett att det ryms inom befogenheten 
att ge stöd till näringslivet i form av allmän kreditförsörjning. 

                                                 
84 A.a., s. 218. 
85 A.a., s. 264. 
86 A.a., s. 265. 



 26 

5 Konklusion 
 
Det går att komma fram till exempel på vad som ryms inom begreppet allmänt 
främjande av näringslivet genom att studera rättskällor. Men det går inte på ett 
klart och tydligt sätt fastställa vad som menas med begreppet genom att dra 
generella slutsatser av rättspraxis. Man får istället sammanställa de exempel på 
åtgärder inom diverse områden av näringslivet som har ansetts tillåtna i praxis 
för att på så sätt få en bild av rättsläget när det gäller näringsfrämjande åtgärder 
som ryms inom befogenheten. 

Kommunerna har befogenhet att allmänt främja näringslivet, det står att läsa 
i KL 2:8 st. 1. Innan 1991 års kommunallag fanns det ingen paragraf som be-
handlade kommunernas befogenheter att främja näringslivet. KL 2:8 st. 1 är en 
nerskrivning av RegR bedömning under årtionden, att kommunen får allmänt 
främja näringslivet. 

Det ryms inom befogenheten att allmänt främja näringslivet genom att till-
godose hantverks- och småindustrins behov av lokaler.87 Men kommunens 
åtgärder skall då vara inriktat på ett flertal företag.88 Det är inte tillåtet att 
tillgodose lokalbehov till större företag.89 Dock är gränsen inte på något sätt 
klar, mellan att kompetensenligt tillgodose de mindre hantverks- och småindu-
stri företagen och det icke kompetensenliga att tillgodose de större företagen 
med lokaler. 

Det hör till de allmänt främjande åtgärderna att tillhandahålla och iord-
ningställa mark till näringslivet.90 När jag jämför att tillhandahålla mark med 
att tillhandahålla lokaler märker jag en skillnad i befogenheten. Medan rätts-
praxis varit restriktiv gentemot främjande i form av att tillhandahålla lokaler 
till de större företagen, har rättspraxis varit desto mer generös när det gäller att 
främja genom att iordningställa tillhandahålla och försälja mark. Bland annat 
ryms det inom befogenheten att iordningställa och försälja byggklar mark till 
ett väsentligt underpris.91 Således kan både små som stora företag främjas ge-
nom att få köpa mark av kommunen till ett pris som understiger värdet. För att 
kommunens subventioner till näringslivet i markfrågor skall vara kompetens-
enlig skall kommunen ha en markpolitik som är allmän, det vill säga omfattar 
alla. Kommunen har befogenhet att anpassa sina åtgärder på marken för det 
tillträdande företagets behov.92 Kommunen har alltså ganska stora 
handlingsmarginaler att främja näringslivet genom att tillgodose näringslivets 
behov av mark i allmänhet och specialanpassad mark för företagens önskemål i 
synnerhet. 

Kommunalt stöd till en rådgivningsverksamhet ryms inom befogenheten att 
allmänt främja näringslivet. Rådgivningsverksamheten skall dock vara inriktad 
på en hel bransch för att rymmas inom befogenheten.93 Rättspraxis tiger om 
hur stort stödet får vara till rådgivningsverksamhet för att vara kompetens-
enligt, vilket jag tycker är en brist. Jag anser att det givna stödet av kommunen 
bör stå i rimlig proportion till den nytta som kan anses komma ut av stödet för 
                                                 
87 SOU 1982:20 s. 72. 
88 RÅ 1966 ref. 7. 
89 SOU 1982:20 s. 72 f. 
90 A.a., s. 71. 
91 RÅ 1976 Ab 154. 
92 SOU 1982:20 s. 71. 
93 RÅ 1974 ref. 33. 
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att vara kompetensenligt, men denna tanke finner jag inget uttryckligt stöd för i 
rättskällorna som behandlar rådgivningsverksamhet. Stöd för denna tanke får 
jag istället i rättsfall som behandlar marknadsföring (RÅ 1993 ref. 35). 

Kommunerna får marknadsföra sig själva och det lokala näringslivet (som 
en helhet), för att främja näringslivet. Ändamålet med marknadsföringen skall 
vara kompetensligt, det vill säga allmänt främja näringslivet, och det skall fö-
religga rimliga proportioner mellan den ekonomiska uppoffringen och det för-
väntade resultatet.94  

Vi har i uppsatsen även sett att det anses falla inom befogenheten att allmänt 
främja näringslivet genom att kommunen lämnar stöd till en hel bransch.95 
Dock vill jag nämna att jag inte funnit tydliga exempel på hur det ska gå till-
väga för att rymmas inom befogenheten. Det är mer troligt att naturabidrag 
anses som kompetensenligt än penningbidrag. 

Kommuner har rätt att allmänt främja näringslivet genom att engagera sig i 
näringslivets behov av tillgång till företagshälsovård. Men för att stöd skall 
anses kompetensenligt krävs att behovet finns, det vill säga att det inte kan 
tillgodogöras på annat sätt och att det inte missgynnar andra aktörer inom 
samma bransch. 

Kommunerna har inte befogenhet att själva utan statens medverkan syssla 
med allmän kreditförsörjning till näringslivet. 

                                                 
94 Lindquist, s. 265 f. 
95 RÅ 1978 Ab 486. 
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