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Sammanfattning 
	
Sverige idag är indelat i 290 kommuner. Enligt lag har dessa kommuner tilldelats ett 
självstyre som sträcker sig innanför deras begränsade geografiska område. En viktig 
förutsättning för det kommunala självstyret är den kommunala kompetensen, denna ger 
kommunerna möjligheten att verka i samhället och utföra uppgifter. Ur den kommunala 
kompetensen kan urskiljas en allmän kompetens och en specialreglerad kompetens. 
Kommunerna har av lagstiftaren getts stor handlingsfrihet inom den allmänna kompetensen 
vilket leder till att de kommunala verksamheterna runt om i landet skiljer sig från varandra. 
Det finns dock i kommunallagen några stycken begränsningsprinciper som begränsar denna 
handlingsfrihet.  
 
I uppsatsen görs en analys av dessa begränsningsprinciper och hur de påverkar den allmänna 
kommunala kompetensen. Utöver begränsningsprinciperna har domstolens rättspraxis en stor 
roll inom området, detta på grund av att det i kommunallagen inte närmare nämns vad som 
faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Därför kommer även laglighetsprövning 
att vägas in i analysen, för att undersöka den allmänna kompetensens innehåll. 
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1. Inledning 
 
I Sverige idag finns det totalt 290 kommuner. Kommunernas och landstingens verksamhet har 
en stor betydelse för många människor. Det stadgas i regeringsformens portalparagraf att det 
finns ett kommunalt självstyre. En av de viktigaste förutsättningarna för det kommunala 
självstyret är den kommunala kompetensen som ger kommunerna runt om i landet 
möjligheten att verka i samhället och utföra uppgifter. I denna kompetens kan urskiljas en 
allmän kompetens och en specialreglerad kompetens. Den specialreglerade kompetensen 
tillkommer kommunerna, vid sidan av kommunallagen, i en rad olika speciallagar. Dessa 
lagar tilldelar kommunerna befogenheter och åligganden som  är obligatoriska, exempel på 
sådan lagstiftning är skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:453), plan- och bygglagen 
(PBL, 1987:10)  samt miljöskyddslagen (MiljöskL, 1969:367). Den allmänna kompetensen 
återfinns i kommunallagen (1991:900) 2 kapitel, här ges kommunerna möjligheten att verka 
inom andra områden som inte är reglerade i speciallagstiftningen. Inom de områden som 
kommunerna väljer att arbeta har de getts en större frihet att ombesörja sina angelägenheter 
och driva sin verksamhet mer självständigt.   
  
Handlingsfriheten för kommunerna inom området för den allmänna kompetensen är stor. 
Kommunallagen 2 kapitel innehåller ingen förteckning av områden som kommunerna kan 
välja mellan att arbeta inom utan det är upp till kommunerna själva att ta initiativ. I 
kommunallagen 2 kapitel finns däremot i några av paragraferna ett par grundläggande 
principer som har vuxit fram ur Regeringsrättens praxis och som slutligen kodifierats. 
Principerna som kommer att redogöras för nedan, kan betecknas som kompetensbegränsande 
principer eftersom de anger den yttre ramen för kommunens handlingsfrihet. Det finns tre 
principer som skiljer sig från de andra nämligen likställighetsprincipen, 
självkostnadsprincipen och principen om förbud mot retroaktiva beslut, dessa tre principer 
binder kommunen när den agerar inom ramen för sin kompetens.  
 
Att kommunerna tilldelats en stor handlingsfrihet inom den kommunala kompetensen av 
lagstiftaren har lett till att kommunerna runt om i landet inte alltid är verksamma inom samma 
områden. Exempel på områden som faller in under den allmänna kompetensen enligt 
allmänintresset är bland annat gator och parker, elförsörjning, miljöfrågor, fritidsverksamhet, 
kulturliv, bostadsförsörjning, trafik, vatten- och avloppsfrågor.1 På grund av bland annat 
kommunens ekonomi, geografiska läge samt dess kommunmedlemmars intressen kommer 
verksamheterna som kommunerna bedriver se olika ut.  
 
 
 
 
 
 

 

	

																																																								
1 Gustafsson A. Kommunal självstyrelse, s. 11 



1	

1.1 Syfte 
 
Denna uppsats syftar till att redogöra och analysera de begränsningsprinciper som återfinns i 
kommunallagen samt hur dessa begränsar den allmänna kommunala kompentensen. Tre av 
principerna skiljer sig från de andra då de binder kommunerna när de agerar inom ramen för 
sin kompetens, jag kommer att inkludera de tre sistnämnda i min uppsats därför att jag anser 
att de har en betydelse för begränsningen av den allmänna kommunala kompetensen. För att 
bestämma den allmänna kompetensens innehåll måste även besvärsgrunderna enligt 
kommunallagen 10 kapitel som berör laglighetsprövning att vägas in i analysen, samt att 
undersöka hur rättsläget ser ut med hjälp av praxis. Jag kommer att inleda denna uppsats med 
allmän fakta om kommuner, detta för att ge en grundläggande förståelse vad en kommun är, 
hur den fungerar och vilka organ som måste finnas, beskrivningen är endast tänkt att vara en 
översikt och är inte uttömmande. Regeringsrätten bytte namn den 1 januari 2011 till Högsta 
förvaltningsdomstolen och eftersom många av rättsfallen som kommer att nämnas i uppsatsen 
kommer att vara avslutade innan 2011 kommer jag ändå att nämna Regeringsrätten som 
beslutande domstol i redogörelserna för de olika rättsfallen. 
 

1.2 Metod 
 
Jag kommer använda mig utav en traditionell juridisk metod för att få svar på uppsatsens 
syfte. Med hjälp av rättskällorna doktrin, lagtext, förarbeten och praxis ska jag sammanställa 
den informationen jag behöver för att skriva denna uppsats. Eftersom varken lagtexten eller 
förarbetena förklarar begräsningsprinciperna utförligt kommer doktrinen och praxis att utgöra 
de primära källorna. Praxis kommer att användas för att försöka utreda rättsläget dock är 
praxisen på rättsområdet väldigt omfattande, därför kommer de rättsfall som markeras i 
doktrinen som betydelsefulla och vägledande att belysas i uppsatsen.  
 

1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen avser endast att fokusera på avgränsningen av den allmänna kommunala 
kompetensen, ett antal av begränsningsprinciperna berörs även i speciallagstiftningen vilket 
kommer att nämnas i texten men inte behandlas mer än vad jag anser nödvändigt.  
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2. Allmänt om kommuner 
2.1 Inledning 
Sverige är indelat i 290 kommuner och dessa är alla en hörnsten i den offentliga sektorn. 
Statens makt i Sverige balanseras sedan länge av en kommunal självstyrelse på två nivåer, 
genom kommuner och landsting.2 Den här uppsatsen kommer endast koncentrera sig på det 
kommunala självstyret. Vad är då en kommun och vad kännetecknar den? Alla kommuner är 
en offentligrättslig juridisk person, med det menas att alla kommuner kan ha skulder och 
fordringar, sluta avtal, köpa och sälja fastigheter, kära och svara inför domstol, anställa 
personal, ta lån, ingå borgen och så vidare.3 Vidare är kommunerna en slags sammanslutning 
mellan kommunens medlemmar som besitter ett lagstadgat självstyre detta sträcker sig 
innanför kommunens begränsade geografiska område, det begränsade området har inte endast 
betydelse för rösträtt, valbarhet och medlemskapet utan även för kommunens befogenheter 
och kompetens.4 
 
Kommunerna är ingen frivillig sammanslutning utan det stadgas i regeringsformen 
(1974:152) 1 kapitel 7 § att det ska finnas kommuner på lokal och regional nivå, vidare i 
kommunallagen 1 kapitel 1 § att Sverige är indelat i kommuner och landsting. Medlemskapet 
i en kommun regleras i kommunallagen 1 kapitel 4 § och klargör att medlem är den som är 
folkbordförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt 
där. Medlemskapet är ingen frivillig sammanslutning utan inträder automatiskt när någon av 
dessa medlemsgrunder föreligger, det är alltså möjligt för en person att vara medlem i flera 
kommuner samtidigt.5 

2.2 Det kommunala självstyret 
Det kommunala självstyret gäller för all kommunal verksamhet och har ansetts vara av sådan 
vikt att det finns reglerat i lag både i regeringsformens 1 kapitel 1 § och i kommunallagen 1 
kapitel 1 §.6 Begreppet finns inte definierat i lagtexten, det kan tolkas som en initiativrätt för 
kommunerna att utöver sina särskilda åligganden enligt ett antal specialförfattningar, har ett 
fritt område inom vilket de kan ombesörja egna angelägenheter. Det kommunala självstyret är 
inte obegränsat och det finns begränsningar för kommunernas handlingar, det är statens som 
bär det yttersta ansvaret för verksamheterna i samhället därför kan det ibland leda till 
förvirring och missförstånd eftersom gränsen mellan arbetsuppgifterna kan överlappa 
varandra och inte finns uttryckligt i lagtexten.7 De uppgifter som åligger kommunen genom 
lag exempelvis inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste kommunen sköta och 
tillhandahålla kommunmedlemmarna, resterande verksamhet som är mer fri är inte helt utan 
begränsningar.  
 
Det kommunala självstyret, som redan nämnts, ger inte kommunerna ett helt fritt 
handlingsutrymme utan kommunernas beslut kan överklagas med hjälp av det i 
kommunallagens 10 kapitel regler om laglighetsprövning. 8  Det kan då bli Högsta 
förvaltningsdomstolen som avgör i frågan eftersom kommunallagen inte helt klargör vad en 

																																																								
2 Gustafsson A. Kommunal självstyrelse, s. 11 
3 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 19 
4 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 20 
5 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 21 
6 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 22 
7 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 23 
8 Lindquist U. Kommunala befogenheter, s. 24	
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kommun får respektive inte får ägna sig åt. Uppgiften att närmare ange vad som faller inom 
området för kompetensen ligger alltså till stor del hos domstolarna.  

2.3 Den kommunala kompetensen 
I regeringsformen 1 kapitel 1 § stadgas det allmänna grundlagsskyddet för det kommunala 
självstyret som finns i Sverige. En av de viktigaste förutsättningarna för det kommunala 
självstyret är den kommunala kompetensen. Den kommunala kompetensen har sedan 1862, då 
de nya kommunalförordningarna introducerade en så kallad generalklausul som gav 
kommunerna en allmänkompetens att vårda sin gemensamma ordnings- och 
hushållsangelägenheter så länge inte dessa uppgifter tillkom annan, fram tills idag vidgats 
genom förändringar i lagstiftningen samt genom rättspraxis.9  
 
Den kommunala kompetensen anger gränserna för kommunernas behörighet att befatta sig 
med olika slags angelägenheter.10 Det som faller inom denna kompetens är sådant som 
kommunen har behörighet att ägna sig åt. Inom den kommunala kompetensen kan olika 
kompetenser urskiljas dels en allmän kompetens samt en specialreglerad kompetens. Den 
allmänna kompetensen regleras i 2 kapitlet kommunallagen och huvudregeln för den 
allmänna kompetensen återfinns i kommunallagen 2 kapitel 1 §, det så kallade 
allmänintresset. Det andra kapitlet i kommunallagen innehåller de grundläggande principerna 
som växt fram ur Regeringsrättens praxis genom åren och de har getts genom kodifiering 
ökad tyngd.11 I paragraferna i 2 kapitlet kommunallagen återfinns ingen förteckning över 
kommunala angelägenheter utan de grundläggande principerna finns där för att hjälpa, samt 
finns det mycket praxis på området som också finns där för att vägleda.  
 
Utöver den allmänna kompetensen finns även en specialreglerad kompetens. Den 
specialreglerade kompetensen finns även nämnd i 2 kapitlet kommunallagen och det framgår 
utav kommunallagen 2 kapitel 4 § att om kommunens befogenheter och skyldigheter på vissa 
områden finns det särskilda föreskrifter, speciallagar, och dessa lagar utgör en stor del av 
kommunens uppgifter idag.12 Den lagstiftning som ingår i den specialreglerade kompetensen 
anger vissa uppgifter som kommunen har en skyldighet att tillhandahålla, plan och bygglagen 
och miljöskyddslagen är två exempel på sådana speciallagar. Detaljeringen i de olika lagarna 
varierar stort, vissa lagar har ramlagskaraktär och lämnar endast mål och riktlinjer och hur 
kommunen ska genomföra detta beslutar de själva medan andra lagar beskriver uppgiften och 
hur organisationen ska se ut för att genomföra uppgiften och detta måste då följas av 
kommunen. Det finns ingenting som stoppar kommunen från att gå steget längre än vad 
lagarna faktiskt ställer för krav, det kan då fattas beslut med stöd av både den specialreglerade 
och den allmänna kompetensen. 13  Utöver den allmänna kompetensen och den 
specialreglerade kompetensen finns en kategori som innehåller särskilda befogenheter som 
tillkommer kommunerna enligt ett antal kompetensutvidgande föreskrifter. 14  Dessa 
föreskrifter är idag sammanförda i en gemensam lag nämligen lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter, denna lag ger kommunerna ökad befogenhet eller i alla fall 
möjligheten till ökad befogenhet i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen. 

																																																								
9 Gustafsson A. Kommunal självstyrelse, s. 89 
10	Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 87	
11	Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 87	
12 Gustafsson A. Kommunal självstyrelse, s. 96 
13 Gustafsson A. Kommunal självstyrelse, s. 97 
14 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 87 
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2.4 Kommunfullmäktige 
Kommunallagen är den lag som kommunerna har som utgångspunkt för sin verksamhet och 
organisation, den anger de allmänna bestämmelserna om kommunens befogenheter, 
organisation, indelning och styrelse.  Lagen har karaktären av en ramlag och därför finns det 
möjlighet för en mer friare tolkning dock är reglerna om organisationen mer detaljerad.  
 
I kommunallagens 3 kapitel finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation 
och verksamhet. Alla kommuner och landsting i Sverige ser inte lika ut i organisationen, 
eftersom kommunallagen innehåller enbart grundläggande föreskrifter om de politiska 
organen och uppgiftsfördelningen mellan dem har kommunerna getts en större frihet att själva 
bestämma om sin organisation. Det finns dock organ som måste finnas enligt lag i varje 
kommun och det är kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga nämnder och revisorer. 
Kommunallagens 3 kapitel 1 § stadgar att det i varje kommun finns en beslutande församling, 
kommunfullmäktige. En av Kommunfullmäktiges uppgifter är att tillsätta en kommunstyrelse 
enligt kommunlagen 3 kap 2 §. Kommunallagen 3 kapitel 3 § stadgar att kommunfullmäktige 
skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller 
landstingens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Revisorer 
ska också finnas enligt kommunallagen 3 kapitel 8 § för att granska den verksamhet som 
bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde samt för en fullmäktigeberedning. Det finns 
även i kapitlet övriga organ som kan finnas inom kommunen men de är inte obligatoriska 
exempelvis på sådana organ är kommunalförbund och kommunala företag.  
 
Kommunfullmäktige är det främsta kommunala organet, en beslutande politisk församling 
och de utövar kommunens beslutanderätt. 15  Vidare är kommunfullmäktige en folkvald 
församling och ledamöterna väljs av de enligt kommunallagen 4 kapitel 2-3 § röstberättigade 
kommunmedlemmarna vart fjärde år till ett antal som bestäms av kommunfullmäktige inom 
de ramar som ges i kommunallagen 5 kapitel 1 §. Som kommunens främsta organ har 
kommunfullmäktige många olika arbetsuppgifter, det stadgas i kommunallagen 3 kapitel 9 § 
att kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen. Detta är alltså beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell 
räckvidd,16 i kommunallagen 3 kapitel 9 § finns en, icke uttömmande, lista på olika ärenden 
som beslutas av kommunfullmäktige.  
 
I kommunallagen 3 kapitel 10 § stadgas att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att 
delegera sin beslutanderätt till en nämnd, om detta inte skett måste kommunfullmäktige 
besluta i frågan, står det i lagtexten att kommunfullmäktige ska besluta i frågan kan ärendet 
inte delegeras. Principerna för kompetensfördelningen gör att en nämnd inte kan besluta i 
ärenden som faller inom kommunalfullmäktiges beslutanderätt17, skulle nämnden överskrida 
sin befogenhet kan beslutet överklagas med hjälp av laglighetsprövning.   

2.5 Nämnder 
Det stadgas i kommunallagen 3 kapitel 2 § att kommunfullmäktige ska tillsätta en 
kommunstyrelse, kommunstyrelsen är en nämnd kommunalrättsligt sett och är den enda 
nämnden som kommunallagen kräver ska finnas i kommunen.18 Utöver kommunalstyrelsen 
ska kommunfullmäktige till sätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt enligt kommunallagen 3 

																																																								
15 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 25 
16 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 38 
17	Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 38	
18 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 63 
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kapitel 3 §. Enligt kommunallagen 3 kapitel 3a § är det möjligt för kommuner och landsting 
att genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter. Många specialförfattningar anger 
obligatoriska uppgifter för kommunen som denne måste sköta exempel på obligatoriska 
uppgifter är skola, plan- och byggnadsväsende, renhållning och räddningstjänst samt kan 
special författningarna kräva att det finns en eller flera nämnder i kommunen som ska fullgöra 
dessa uppgifter.19 Dock är kommunfullmäktige som ser till att det finns ett heltäckande 
nämndansvar för de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen 6 kapitel 32 § ska det 
finnas reglementen för alla nämnderna, där alla uppgiftsområden för respektive nämnd ska 
finnas angivet.20   
 
Eftersom de är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om tillsättningen av 
nämnder kan slutsatsen dras att nämndorganisationen i kommunerna runt om i landet ser olika 
ut. Vad är då nämndernas uppgifter? I kommunallagens 3 kapitel 13-15 § regleras 
nämndernas uppgifter. I 13 § stadgas att nämnderna har en självständig roll och beslutar i 
frågor som rör förvaltningen, i vissa fall kan nämnderna vara bundna av föreskrifter om 
upphandling eller bestämmelser i kollektivavtal och nämnderna måste följa dessa istället.21 
Samma paragraf föreskriver att nämnderna beslutar i frågor som de enligt lag eller annan 
föreskrift ska handha. Många av de beslut som tillkommer nämnderna genom föreskrifter i 
specialförfattningar innebär så kallad myndighetsutövning och i dessa beslut har nämnderna 
ett grundlagsfäst rätt till att fatta ett självständigt beslut gentemot kommunfullmäktige22  i 
regeringsformen 12 kapitel 2 §, där förbjuds en kommuns beslutande organ att bestämma hur 
en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör 
myndighetsutövning. Kommunallagen 3 kapitel 13 § talar också om att nämnderna beslutar i 
frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem. Vidare till kommunallagen 3 kapitel 14 § 
där stadgas nämndernas uppgift av den mer osjälvständiga arten, att nämnderna fungerar som 
beredningsorgan åt kommunfullmäktige samt att nämnderna ansvarar för att besluten som 
fattas av kommunfullmäktige verkställs. Denna uppgift att bereda och verkställa 
kommunfullmäktiges beslut även innebär att beslut tas av nämnderna själva intar nämnderna i 
förhållande till kommunfullmäktige osjälvständig ställning som kommer i uttryck i 
kommunallagen 3 kapitel 2 § som undantar från överklagbarheten nämndbeslut av rent 
förberedande eller rent verkställande art. 23  Kommunallagen 3 kapitel 15 § stadgar att 
nämnderna ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som 
kommunfullmäktige har lämnat till dem enligt 10 kapitel 12 § samma lag. Nämnderna 
ansvarar för sin verksamhet inför kommunfullmäktige samt att kommunalfullmäktige har 
intresse av att kunna följa nämndernas arbete exempel vid nya styrelseformer och hur 
nämnderna utnyttjar delegeringarna och för att samla in underlag till framtida delegeringar.24 

2.6 Revisorer 
Enligt kommunallagen 3 kapitel 8 § ska det för granskning av den verksamhet som bedrivs 
inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning finnas revisorer. 
Närmare föreskrifter om revisorer finns det i kapitel 9 samma lag. Varje kommun ska ha sina 
egna revisorer som har till uppgift att granska den egna verksamheten. Revisorerna utses av 
kommunfullmäktige i början av en ny mandatperiod och rapporterar till kommunfullmäktige 
en gång per år via en revisionsberättelse.25 
																																																								
19 Lindquist U. Losman S. Kommunallagen lydelsen 1 januari 2013, s. 47 
20	Lindquist U. Losman S. Kommunallagen lydelsen 1 januari 2013, s. 47	
21 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 45 
22 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 46 
23 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 44 
24 Lindquist U. Losman S. Kommunallagen lydelsen 1 januari 2013, s. 62 
25 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 63 
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3. Begränsningsprinciperna 

3.1 Inledning 
Som nämnts ovan är grunden i den kommunala verksamheten det kommunala självstyret som 
är grundlagsfäst i regeringsformen 14 kapitel 2 §. Paragrafen stadgar att kommunerna sköter 
lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens 
grund. Vikten av det kommunala självstyret markeras även i kommunallagen 1 kapitel 1 § 
som säger att kommunerna sköter på demokratins och det kommunala självstyrets grund de 
angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter. Vidare i kommunallagen 2 
kapitel 2 § stadgas att kommunerna får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse. Avsikten med en så allmänt formulerad regel från lagstiftarens sida är en önskan att 
de kommunala befogenheterna fortgående ska kunna anpassas efter samhällsutvecklingen 
samt att uppgiften att tydligare precisera den allmänna kompetensen överlämnats åt 
förvaltningsdomstolarna.26    
 
Vid införandet av 1991 års kommunallag inskrevs de viktigaste principerna i rättspraxis för 
kommunernas befogenheter in i lagtexten, dessa principer ska nedanför nu redogöras för och 
analyseras. Utmärkande för principerna är att de är avsedda att gälla för skiftande 
förhållanden och inte medger någon långtgående exakthet i tillämpningen och behandlas 
därför i rättspraxis som principer med målsättningskaraktär.27 
 
3.2 Allmänintresset som utgångspunkt 
På samma sätt som det kommunala självstyret är grunden för den kommunala verksamheten 
är allmänintresset utgångspunkten för den allmänna kommunala kompetensen. Det 
framkommer av kommunallagen 2 kapitel 1 § att kommunerna får själva ha hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras 
medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat 
landsting eller någon annan. 
 
 För att kommunerna ska kunna fatta beslut inom den allmänna kompetensen måste det vara 
knutet till det allmänna intresset. Med hänsyn till arten av eller om det till visst ändamål anses 
vara ett allmänt intresse att en kommun främjar ett visst ändamål, är de berättigade till detta 
även om åtgärden kommer en mindre del av kommunens område eller en mindre del av 
kommunmedlemmarna direkt tillgodo, ett kvantitativt behov utgör inte någon nödvändig 
förutsättning.28 Allmänintresset ska bedömas med utgångspunkten om det är lämpligt, skäligt, 
ändamålsenligt och så vidare.29  
 
Det görs skillnad mellan det allmänna intresset och det enskilda intresset, i kommunallagens 2 
kapitel 1 § finns ett principiellt förbud för kommunerna att ge understöd åt enskilda 
kommunmedlemmar därför att det inte har ansetts ligga inom det allmänna intresset att sådant 
understöd ges, vederlagsfria prestationer och eftergifter av kommunen till enskilda ingår 
också i denna kategori.30 Undantag från detta förbud finns i speciallagstiftningen. Det krävs 
alltså att ett större antal eller samtliga kommunmedlemmar gynnas av besluten för att de ska 
anses kompetensenliga. Undantag från förbudet mot understöd till enskild finnas, som 
nämndes ovan i speciallagstiftningen, dock har det även i rättspraxis ansetts som 
																																																								
26 Prop. 1990/91:117 s.27 
27 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 91 
28 Prop. 1990/91:117 s. 148 
29 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 90 
30 Prop. 1990/91:117 s.148 
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kompetensenligt för kommunen i egenskap av arbetsgivare att ge minnesgåvor eller andra 
hedersgåvor tills sina anställda, ge bidrag till personalvårdande verksamhet och ge sina 
tjänstemän särskilda förmåner vid exempelvis rekrytering.31  
 
För att en beslutad kommunal åtgärd ska anses kompetensenlig är det emellertid inte 
tillräckligt att den inte står i strid med ett allmänt intresse utan det krävs även att åtgärden 
uppbärs av ett allmänt till kommunen knutet intresse.32 Anknytningskompetensen avser att en 
verksamhet, trots att den normalt skulle falla utanför den kommunala kompetensen, har en 
sådan anknytning till redan befintlig kommunal verksamhet att det skulle ses som opraktiskt 
att inte tillåta den.33 
 
Ett exempel på rättsfall där frågan om namnsättning av enskild väg omfattades av den 
kommunala kompetensen är RÅ 2002 ref. 12. Kommunernas roll och ansvar beträffande 
nämnsättningen av vägar prövades enligt kommunallagen 2 kapitel 1 § då generell reglering 
av beslutskompetensen sakandes. Regeringsrätten uttalade sig i målet, att ”det åligger 
kommunerna att ombesörja att olika samhällstjänster som till exempel post, räddningstjänst 
och hemtjänst fungerar effektivt. I detta måste enligt Regeringsrättens mening ingå att se till 
att klara och entydiga adressuppgifter finns inom så väl detaljplanelagda som icke 
detaljplanelagda områden i kommunen.”  Samtliga instanser som avgjort målet kom alla till 
samma slutsats nämligen att namngivning av enskilda vägar utgjorde en angelägenhet av 
allmänt intresse som hade anknytning till kommunens område. 
 
Ett annat exempel på rättsfall är RÅ 1993 ref. 35, där frågan om huruvida kommunalt stöd till 
en golftävling i form av sponsring om 250 000 kr varit kompetensenligt. Regeringsrätten 
uttalade att kommunen haft för avsikt att ge viss PR för kommunen och att det inte visats att 
stödet skulle ha haft en omfattning som stått i missförhållande till den förväntade nyttan av 
evenemanget. Detta rättsfall visat tydligt på en annan princip som tillämpats i rättspraxis 
nämligen proportionalitetsprincipen. Principen visar att det kan vara kompetensenligt att den 
insats som kommunen gör på visst område och för visst ändamål till sin omfattning ska stå i 
rimligt förhållande till det intresse och den nytta som kommunen och dess medlemmar har av 
åtgärden.34 I rättsfallet om golftävlingen dömde Regeringsrätten till kommunens fördel, 
motsatt beslut blev det i rättsfallet RÅ 2006 ref. 81. I det fallet hade en kommun gett ett 
bidrag på ca 60 miljoner till en stiftelse som hade i uppgift att bedriva verksamhet inom 
internationell vattenforskning, detta ansåg Regeringsrätten inte vara kompetensenligt, det vill 
säga bidraget stod inte i proportion med nyttan som skulle tillfalla kommunen i slutändan.  

3.3 Lokaliseringsprincipen 
Lokaliseringsprincipen återfinns också i kommunallagen 2 kapitel 1 § där stadgas att 
kommunerna själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse, som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.  Angelägenheter som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och är av allmänt intresse är de 
orden som sammanfattar den så kallade lokaliseringsprincipen. Denna princip är tillämplig i 
all kommunal verksamhet och den territoriella indelningen av kommunerna anger, till stor del, 
området för kommunernas makt och befogenheter.35 

																																																								
31 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 102 
32 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 90 
33	Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
kommentarer och praxis, s. 59 
34 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 93 
35 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 44 
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Huvudregeln för lokaliseringsprincipen är att kommunen endast ska verka inom 
kommungränsen, från detta finns dock undantag. De intressen som kommunen avser att 
tillgodose ska vara knutna, lokaliserade, till kommunen.36 Det har därför inte ansetts vara 
nödvändigt att den verksamhet som kommunen vill främja bedrivs inom kommunens gränser, 
utan det avgörande är om intresset för den är knutet till kommunen.37 
 
Ett rättsfall som tar upp frågan om nytto- och anknytningsmomentet är RÅ 1977 ref. 77. En 
gatunämnd i en kommun hade åtagit sig att inom annan kommuns område på entreprenad 
bygga en tillfartsled till en större trafikled som nämnden byggde inom den egna kommunen. 
Regeringsrätten ansåg att gatunämndens beslut var kompetensenligt, trots att denna typ av 
verksamhet normalt inte omfattades av kommunens kompetens därför att nämnden själv 
byggde en stor del av den trafikled till vilken tillfartsleden hörde. Nyttan stod i rimlig 
proportion till kostnaderna.  
 
Enligt rättspraxis har det även ansetts godtagbart för kommuner att ge bidrag till enskilda 
organisationer med regionala eller riksomfattande verksamhet, dock endast om verksamheten 
som sådan kan understödjas och bidraget står i proportion till kommunmedlemmarnas intresse 
av den.38 I rättsfallet RÅ 1986 not. 318 hade kommunstyrelsen i Göteborg beslutat att lämna 
ett bidrag till svensk Freds- och Skiljedomsförening, med säte i Stockholm som skulle 
anordna en konferens i Göteborg. När domstolarna slog fast att det var kompetensenligt att ge 
bidrag till internationella sammankomster kom dock utgången i målet att avgöras om den 
aktuella konferensen kunde anses ha ett knutet intresse till Göteborg. Eftersom det fanns 650 
medlemmar i lokalavdelningen till huvudföreningen i kommunen ansågs det finnas ett knutet 
intresse till kommunen.  
 
Under förutsättningen att kravet på anknytning är uppfyllt kan det kommunala engagemanget 
även sträcka sig utanför rikets gränser.39 Det finns också angett i speciallagstiftningen att 
kommunerna kan tilldelas rätten att verka inom annan kommuns område.40 Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor är ett exempel på sådan speciallag.  

3.4 Uppgifter som ankommer på annan 
 I kommunallagen 2 kapitel 1§ föreskrivs att kommuner får själva ha hand om sådana 
angelägenheter som inte enbart ska behandlas av staten, ett annat landsting eller någon annan. 
Den allmänna kommunala kompetensen är även avgränsad mot områden där någon annan har 
exklusiv kompetens. Detta betyder att kommunen inte får ägna sig åt uppgifter som 
ankommer någon annan kommunal enhet, uppgifter som landstingen ska hantera samt får de 
inte ägna sig åt statliga angelägenheter till exempel frågor om försvaret eller utrikespolitik.41  
 
Ett rättsfall som tydligt visar att kommunen hanterar frågor med exklusiv statlig kompetens är 
det så kallade Sydafrikafallet RÅ 1969 ref. 52. Där kommunfullmäktige i en kommun hade 
rekommenderat nämnderna att vid upphandlingar undvika varor från ett visst land. Enligt 
Regeringsrätten betraktas detta inte som en allmän anvisning till organen för i syfte att 
åstadkomma en ändamålsinriktad upphandling utan som en utrikespolitisk manifestation och 
därför ansågs det kommunfullmäktiges beslut vara kompetensöverskridande.  

																																																								
36 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 93 
37 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 93 
38 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 94 
39 RÅ 1979 Ab 12 och RÅ 1960 I 187 
40 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 95 
41 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 45 
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Förbudet för kommunerna att verka inom områden där någon annan redan har exklusiv 
kompetens kan ses från lagstiftarens sida som dels ett försök att upprätthålla 
kompetensfördelningen i samhället och dels att det inte anses ligga i kommunmedlemmarnas 
intresse att kommunen lägger ner resurser på områden där behoven redan tillgodoses av 
någon annan.42 I rättsfallet RÅ 1993 ref. 32 hade Malmö kommun anslagit medel för att skapa 
opinion för genomförandet av Öresundsbron, Regeringsrätten upphävde beslutet med 
motiveringen att hela Öresundsbrofrågan var en fråga av infrastrukturell betydelse för Sverige 
och därmed en fråga som enbart ska behandlas av staten. Det intressanta med detta fall är att 
domen visar att statsintresset kan ta över och helt slå ut den kommunala kompetensen.43  
 
Ibland händer det dock inom vissa verksamhetsområden att kommunernas kompetens 
sammanfaller med statens eller landstingens kompetens.44 Lösningen här kan se olika ut, 
inom vissa områden kan båda parterna engagera sig i verksamheten, inom andra områden har 
båda gemensamt ansvar för att uppgiften genomförs och till sist kan det då anses som 
nödvändigt att kommunen och landstinget på gemensamma ansvarsområden avtala om vem 
som ska utföra den obligatoriska uppgiften.45 
 

3.5 Förbudet mot spekulativ företagsamhet samt stöd åt näringslivet 
I kommunallagen 2 kapitel 7 – 8 § regleras kommunernas kompetens i näringslivsfrågor. I 
kommunallagen 2 kapitel 7 § stadgas att kommuner får driva näringsverksamhet, om den 
drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster 
åt medlemmarna i kommunen. Trots att paragrafen tydligt klargör att kommunen får driva 
näringsverksamhet är deras möjligheter att engagera sig inom området till stor del styrt av 
allmänintresset.46 Exempel på områden inom näringslivet där kommunen har rätt att vara 
verksam inom är tvätterier, el-, gas- och värmeverk, renhållningsverk, buss- spårvägs-, och 
sjötrafikföretag samt parkeringsanläggningar.47 
 
Kommunerna driver idag en rad verksamheter där de mot en avgift tillhandahåller 
allmänheten olika sorters prestationer, deras befogenheter på området är dock inte utan 
begränsningar.48 Enligt lagtexten är en förutsättning för den kommunala verksamheten inom 
näringslivet att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte, vilket utgör en stor skillnad mot det 
privata näringslivet där vinsten för många verksamheter är avgörande. Den kommunala 
affärsverksamheten ska istället uppbäras av ett allmänt, samhälleligt intresse. Eftersom 
förhållandena och levnadsvillkoren växlar mellan olika delar av landet kan de också ha olika 
kompetens på näringslivets område.49 
 
Den sakliga meningen med vinstsyfte är att det på sikt inte är tillåtet för kommunen att driva 
verksamheter med vinst, det är svårt att tolka paragrafen på något annat sätt, eftersom många 
kommunala näringsverksamheter är avgiftsfinansierande och hamnar då under den klarare 

																																																								
42 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 46 
43 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 46 
44 Prop. 1990/91:117 s. 149 
45Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 94  
46 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
kommentarer och praxis, s. 169 
47 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
kommentarer och praxis, s. 169 
48 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 103 
49 Lindquist U. Losman S. Kommunallagen lydelsen 1 januari 2013, s. 35 
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självkostnadsregeln i kommunallagen 8 kapitel 3 c §.50 När en kommun bedriver verksamhet 
som tillhandahåller avgiftsbelagda prestationer kan det vara svårt att bedöma balansen mellan 
avgifter och kostnaderna, vilket resulterar i att överskott ibland uppkommer, frågan om 
tillåtligheten härav får bestämmas enligt självkostnadsprincipen som skall redogöras för 
nedan.51 Regeln om att vinstförbud inte innefattar något absolut vinstförbud i den meningen 
att en kommunal verksamhet aldrig kan tillåtas generera överskott, däremot är kommunen 
förbjuden att driva affärsverksamhet vars huvudsakliga syfte är att generera vinst.52 
 
Ovan nämndes några exempel på verksamheter inom olika områden där kommunerna kan 
välja att engagera i. Om en kommun kompetensenligt kan driva en viss typ av verksamhet 
finns det inget som hindar att kommunen ger understöd till privatägda företag vilkas 
verksamhet tillgodoser samma allmänna intresse som de kommunala affärsverkens.53 
 
I RÅ 1990 ref. 96 hade kommunfullmäktige i en kommun beslutat att lämna bidrag till 
(förlusttäckningsbidrag) till ett enskilt företag som ombesörjt bortforsling av hushållens 
pappersavfall. Regeringsrätten konstaterade att enligt lag var kommunerna ansvariga för 
hushållsavfall inom kommunen forslas till behandlingsanläggning, med hänsyn till detta 
föreligger inget principiellt hinder mot att en kommun lämnar bidrag till ett enskilt företag 
och därför ansågs beslutet vara kompetensenligt.  
 
Det görs skillnad mellan den kommunala affärsverksamheten, där kommunerna kan 
tillhandahålla kompetensenliga prestationer och det egentliga näringslivet, även om skiljelinje 
mellan dessa inte är klar. 54  Kommunernas möjlighet att agera inom den öppna och 
konkurrensutsatta marknaden är ytterst begränsad. 55  Den anknytningskompetens som 
nämndes tidigare kan även göras gällande när det gäller kommunens affärsverksamhet. Då 
kommunen driver en kompetensenlig verksamhet kan det i vissa fall bli möjligt för den att 
ägna sig åt annan verksamhet som i normala fall skulle falla utanför den kommunala 
kompetensen som trots det ändå accepteras av domstolarna, om den bedrivs i mindre skala 
och har ett nära eller naturligt samband med den befintliga kommunala verksamheten.56 
 
I RÅ 1992 ref. 61 hade en kommuns brand- och civilförsvarsnämnd beslutat att bedriva 
konsultverksamhet i brandskyddsfrågor trots att detta var en tjänst som redan fanns 
tillgängliga befolkningen på annat sätt. Enligt Regeringsrättens mening hade 
konsultverksamheten en naturlig anknytning till den förebyggande verksamhet som 
brandskyddsområdet, som åvilar nämnden enligt räddningstjänstlagen (1986:1102), samt att 
verksamheten var av begränsad omfattning och inte var avsedd att ge vinst. Beslutet av 
nämnden ansågs vara kompetensenligt.  
 
I vissa fall kan det även anses vara kompetensenligt för en kommun att bedriva en så kallad 
sidoverksamhet.57 För att en sådan verksamhet ska godtas krävs det mer än att det finns en 
anknytning till huvudverksamheten, det måste också utöver det finnas ett naturligt 
sammanband mellan huvudverksamheten och sidoverksamheten.58  Om sidoverksamheten 
																																																								
50 Lindquist U. Losman S. Kommunallagen lydelsen 1 januari 2013, s. 34 
51 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 104 
52 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 48 
53 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 104 
54 Prop. 1990/91:117 s. 151 
55 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 105 
56 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 105 
57 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 105 
58 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 50 
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varit av begränsad omfattning har det ansetts godtagbart av domstolarna, så var fallet i RÅ 
1953 I 107 där en kommun drivit kioskrörelse inom ramen för en rörelse för busstrafik. Trots 
att den aktuella varudistributionen i princip föll utanför kommunens allmänna kompetens 
ansågs det i detta fall vara kompetensenligt.  
 
Ytligare ett undantag från huvudregeln att kommunen endast kan bedriva verksamhet på 
näringslivets område då syftet är att tillhandahålla en nyttighet eller tjänst för 
kommunmedlemmarna är den så kallade överskottskompetensen.59 Med detta menas att 
kommunen under vissa omständigheter kan rikta sina tjänster utanför den egna kommunens 
gränser, exempelvis var fallet så i RÅ 1993 ref. 12. I rättsfallet var frågan om ett 
landstingstvätteri överskridit sin befogenhet då de erbjudit sina tjänster utanför det egna 
landstinget och bland annat mot näringslivet. Landstinget hade omstrukturerat sin verksamhet 
och tvätteriet hade därför viss överkapacitet. Regeringsrätten fastslog att under förhållandena 
var beslutet kompetensenligt, det får anses naturligt att tvätteriet bland annat för att undvika 
onödig kapitalförstöring under en övergångsperiod och vid tillfällig överkapacitet i mindre 
omfattning konkurrera på den allmänna marknaden. Syftet är att skydda det ekonomiska 
intresset undvika onödig kapitalförstöring.60 Idén bakom de kommunalrättsliga principerna är, 
dels att begränsa den kommunala kompetensen, samt att kommunerna ska dimensionera sina 
resurser så att de kan producera den mängd tjänster som de egna kommunmedlemmarna har 
behov av.61 Syftet med den kommunala verksamheten är därför inte att den permanent ska 
överdimensionera, för att skapa utrymme att sälja eventuellt överskott av tjänster till andra.62 
Rättsfallet visar klart att det är den kommunala affärsverksamheten syfte, i allmänhet, inte är 
att bedrivas mot det egentliga näringslivet.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att förbudet mot att bedriva spekulativa företag med 
vinstsyfte, enligt kommunallagen inte är ett absolut förbud. Syftet med den kommunala 
affärsverksamheten är istället att främja ett allmänt intresse genom service till de egna 
medlemmarna. Anknytningskompetenen och överskottskompetensen gör det möjligt för 
kommunerna att under vissa omständigheter erbjuda sina tjänster mot det egentliga 
näringslivet. Det har inte ansetts ligga i kommunmedlemmarnas intresse att kommunen agerar 
som aktör på den allmänna marknaden och erbjuder tjänster i konkurrens med privata 
näringsidkare. 
 
I kommunallagens 2 kapitel 8 § regleras kommunernas möjligheter att främja näringslivet i 
kommunen och stödja enskilda företag. Det stagas i paragrafen att kommuner får genomföra 
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Enligt rättspraxis har det 
ansetts kompetensenligt för kommuner att ge ett allmänt generellt stöd till näringslivets 
utveckling på orten genom att tillhandahålla mark och teknisk service till företagen.63 Dock 
får åtgärderna inte leda till att ett enskilt företag prioriteras. Det har ansetts ligga inom den 
kommunala kompetensen för kommuner att tillgodose hantverkets och den mindre industrins 
behov av lokaler, då hela företagarkollektivet i allmänhet gynnas, att tillgodose enstaka 
industriföretag med individuellt anpassade lokaler har i princip ansetts falla utanför 

																																																								
59 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 50 
60 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 52 
61 Prop. 1995/96:167 
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63 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
kommentarer och praxis, s. 172 
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kompetensen.64 Andra allmänfrämjande åtgärder som kommunerna tillåts att engagera sig i är 
utställningar, mässor och kollektiv marknadsföring samt konsult- och 
rådgivningsverksamhet.65 
 
I det redan nämnda rättsfallet RÅ 1993 ref. 35, där fullmäktige beslutat att lämna bidrag till 
en golftävling i kommunen, hade det i utredningen om detta var kompetensenligt framgått att 
kommunens stöd till tävlingen avsetts utgöra ett led i strävanden att sprida information om 
kommunen beträffande företagsamhet, arbetstillfällen, fritid och service. Kommunen hade 
tydligt framhållit att de velat främja inflyttningen till kommunen och allmänt tillgodose det 
lokala näringslivets och kommunförvaltningens arbetskraftsbehov. Regeringsrätten bedömde 
fullmäktiges beslut kompetensenligt och rättsfallet visar på att marknadsföring för den egna 
kommunen kan anses falla inom den allmänna kompetensen, dock med hänsyn till kravet på 
proportionalitet.  
 
I kommunallagen 2 kapitel 8 § andra stycke stadgas att individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsutövare får bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Att ge stöd till enskilda 
näringsidkare har även ett intresse för staten, som har det övergripande ansvaret för 
näringslivet och arbetsmarknaden.66 
 
De verksamheter som i normalfallet skulle falla utanför den kommunala kompetensen, kan 
under vissa omständigheter tilldelas stöd om de har en anknytning till redan befintlig 
kommunal verksamhet och det skulle vara opraktiskt att inte tillåta verksamheten.67 Exempel 
på sådana verksamheter är stuveriverksamhet i kommunalägda hamnar och försäljning av 
plantskoleväxter från stadsträdgårdar. 68  Kommuner kan även stödja den privata 
företagsamheten när det enskilda initiativet minskar eller faller bort på ett visst 
serviceområde, denna kompetensgrund har fått särskild betydelse för glesbygdsområden där 
det blivit allt för långt mellan livsmedelsbutiker och bensinstationer. 69  Det kan bli 
kompetensenligt för kommunen att ekonomiskt understödja enskilda näringsidkare när 
servicenivån sjunker klart under den acceptabla för att garantera kommersiell service av en 
viss minimistandard till hushållen.70 När det står klart att enskilda näringsidkare eller personer 
inte är beredda att göra de nödvändiga insatser som behövs har kommunen även ansetts kunna 
understödja hotellverksamhet. 71  I rättsfallet RÅ 1995 ref. 98 hade kommunfullmäktige 
beslutat att ge ekonomiskt stöd till en hotell- och restaurangrörelse, hotellet var det enda som 
var belagt i kommunens centrum och det närmaste hotellet och motellet låg ca åtta och tio 
kilometer därifrån. I kommunen fanns det ett behov av centralt tillgängliga hotellrum, främst 
med hänsyn till näringslivet i kommunen, att hotellet inte kunde fortsätta sin rörelse utan 
bidraget var också klart i fallet. Fullmäktiges beslut ansågs vara kompetensenligt. 
 

																																																								
64 Prop. 1990/91:117 s. 152 
65 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
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67 Prop. 1990/91:117 s. 116-117 
68 Lindquist U. Losman S. Kommunallagen lydelsen 1 januari 2013, s. 36 
69	Gustafsson A. Kommunal självstyrelse, s. 95	
70 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
kommentarer och praxis, s. 174 
71 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
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Sedan 1 januari 2005 är Sverige medlem i den Europeiska Unionen (nedan förkortad EU). 
När kommunalt stöd ges till näringslivet måste inte bara reglerna i kommunallagen beaktas 
utan även EU-rättens regler om statsstöd. EU har en strikt syn på den offentliga inblandningen 
i näringslivssektorn som även i vissa fall kan komma att beröra de kommunala stöden till 
enskilda näringsidkare, trots att de är att anse som kompetensenliga enligt kommunallagen.72  
Föredraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 107 stadgar att statsstöd (inkluderar 
även kommunala medel73) som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att 
gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenligt med den gemensamma marknaden i 
den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. EU:s regler om statligt stöd 
bygger på ett system om förhandsanmälan, statliga stöd (kommunala likaså) får inte 
genomföras innan kommissionen godkänt stödet.74 Stöden är olagliga tills de godkänts, det 
finns dock stöd som uppfyller de så kallade minimis-villkoren som inte behöver anmälas.75 
Exempel på när EU:s statsstödsregler tillämpats gentemot en kommun är kommissionens 
beslut 2008-01-30 i målet C-35/2006 mot Sverige. Där hade kommunfullmäktige beslutat att 
sälja mark till en livsmedelskedja, trots att en konkurrent före undertecknandet inkom med ett 
avsevärt högre bud. Enligt EU-kommissionen stod kommunfullmäktiges beslut i strid med 
föredragsreglerna och det statliga stöd som Sverige olovligen beviljat livsmedelskedjan var 
oförenligt den gemensamma marknaden   
 
Sammanfattningsvis kan det sägas om kommunernas möjligheter att ge individuellt stöd åt 
enskilda näringsidkare är mycket begränsade. Staten bär det övergripande ansvaret för 
arbetsmarknaden och näringspolitiken i landet, vilket kan leda till att när en kommun ger 
ekonomiskt stöd till enskilt företag enligt kommunallagen kan detta ligga även i statens 
intresse. EU:s lagstiftning om statsstöd reglerar också kommunalt stöd till näringslivet, då en 
kommun stödjer viss privat verksamhet eller viss produktion med direkt ekonomiska bidrag. 
Bidrag genom hyressubventioner eller då en kommun säljer egendom under marknadspris är 
exempel då statsstöd kan anses föreligga.76 Vid prövningen av ramarna för de kommunala 
insatserna inom näringslivet har hänsyn även tagits till konkurrensvillkoren för näringslivet, 
då offentliga insatser mellan olika enskilda företag skulle öka risken att så kallad snedvriden 
konkurrens skulle uppstå. 77  I RÅ 1989 not. 78 hade kommunfullmäktige beslutat om 
kommunal borgen i syfte att stödja ett varvsföretag, ett beslut som kom att upphävas av 
Kammarrätten.  Efter överklagande fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut, nämligen att 
kommunen skulle förvärva varvets industrifastigheter och sedan på gynnsamma villkor hyra 
ut dem till företaget (sale-and-leaseback). Utredningen i målet visade inget annat än att det 
egentliga syftet, med det tidigare beslutet inräknat, varit att genom en kommunal insats 
ekonomiskt stödja företaget i en trängd situation. Regeringsrätten beslutade att 
kommunfullmäktige med sitt beslut överskridit sin befogenhet. Rättsfallet visar tydligt på att 
kommunerna inte får understödja enskilda företag utan synnerliga skäl. Trots att företaget 
befinner sig i en trängd situation har det inte ansetts kompetensenligt för kommunen att 
genom kommunala insatser, exempelvis borgensåtagande eller lån, stödja enskilda företag 
som genom nedläggning eller inskränkning av sina verksamheter skulle bidra till ökad 
arbetslöshet inom kommunen är möjligheten även här mycket begränsad.78 Enligt rättspraxis 
																																																								
72 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 52 
73 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 52 
74 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 50 
75 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
kommentarer och praxis, s. 175 
76 Björkman U, Lundin O. Kommunen & lagen – en introduktion, s. 52 
77 Gustafsson A. Kommunal självstyrelse, s. 94 
	
78 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 111 
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har kommunen ett tungt utredningsansvar när det kommer till nyttan och ändamålsenligheten 
med sysselsättningsfrämjande stödinsatser.79 Allmänt råder alltså en strikt syn på kommunala 
stödinsatser till enskilda företag, när det kommer till avgränsningens av tillåtna insatser måste 
dock rättstillämpningen kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Beroende på 
samhällsutvecklingen kan således vad som ligger i begreppet synnerliga skäl komma att 
förändras.80 

3.6 Självkostnadsprincipen   
I den andra delen av uppsatsen har nu redogjorts för de begränsningsprinciper som anger den 
yttersta ramen för den allmänna kommunala kompetensen. De tre resterande principerna som 
nedanför ska presenteras har en annan utformning, de begränsar istället kommunerna när de 
handlar inom ramen för kompetensen. Självkostnadsprincipen har en stor betydelse för den 
ekonomiska planeringen inom den kommunala verksamheten och är den enda av de 
begränsningsprinciper som behandlas i denna uppsats som inte återfinns i 2 kapitel 
kommunallagen.  
 
Kommunallagen 10 kapitel 3 b § stadgar att kommuner får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Det första stycket 
klargör att kommunerna har rätt att ta ut avgifter på det icke obligatoriska området. Regeln 
ger kommunerna befogenhet att ta ut avgifter för alla nyttigheter och tjänster som de 
tillhandahåller och innebär samtidigt ingen skyldighet för dem att göra det.81 Vidare i 
kommunallagen 10 kapitel 3 c § stadgas att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunerna tillhandahåller 
(självkostnaden). Denna paragraf är utgångspunkten för den så kallade 
självkostnadsprincipen. Kommunerna har befogenheten att ta ut avgifter för sina tjänster och 
nyttigheter dock måste de när de bestämmer storleken av sina avgifter ta hänsyn till denna 
princip. Självkostnadsprincipen är utgångspunkten vid avgiftssättningen i all kommunal 
verksamhet, om det finns särskilda bestämmelser om avgiftssättningen i speciallagstiftningen 
tillämpas dessa bestämmelser i första hand.82 Avgifterna får inte sättas så att de tillför 
kommunen en vinst, intäkterna får alltså inte överstiga kostnaderna för verksamheten.83 
Kommunen ska så långt det är beräkningsmässigt och redovisningstekniskt möjligt bestämma 
avgifterna så att de inte genererar ett överskott.84 Principen gäller även då kommunerna väljer 
att anlita utomstående entreprenörer för att utföra kommunens uppgifter, dock måste 
tillämpningen av principen i det enskilda fallet regleras i bolagsordning, avtal eller andra 
likande rättsliga dokument.85 Inom många av de områden som kommunen idag bedriver sin 
verksamhet har de en monopolställning, principen finns då där för att skydda så att 
kommunen inte ska göra vinst på sina medlemmars behov.86  
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Självkostnadsprincipen innebär ingen skyldighet för kommunerna att ta ut avgifter för de 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller, de kan istället välja att helt eller delvis 
skattefinansiera sina prestationer.87 Detta kan leda till att avgiftsuttaget för viss prestation kan 
komma att variera kraftigt från en kommun till en annan. Till skillnad mot 
likställighetsprincipen, som endast iakttas i kommunens relation med de egna medlemmarna, 
är självkostnadsprincipen gällande för avgiftsupptagande i all kommunal verksamhet oavsett 
till vem kommunen presterar. 88  Det är alltså inte tillåtet inom ramen för 
självkostnadsprincipen att besluta om olika avgifter mellan kommunmedlemmar och icke-
kommunmedlemmar, finns dock undantag i speciallagstiftningen.  
 
När en kommun ska beräkna självkostnaden för sin verksamhet gäller huvudregeln att med 
självkostnad avses inte kostnaderna för den enskilda prestationen utan de sammanlagda 
kostnaderna för hela den avgiftstagande verksamheten, detta gäller inte om speciallagstiftning 
föreskriver annat.89 Den som driver och tar ut avgift för sin verksamhet är skyldig att 
verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt, samt att de avgifter som tas ut är 
beräknade på relevanta kostnader som verksamheten har.90 De kostnader som ligger till grund 
för avgiftens storlek är kostnader som sägs ha ett direkt samband med verksamheten.91 
 
Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna, detta dels 
på grund av svårigheten att uppnå en fullständig överrensstämmelse mellan kostnaderna och 
avgifterna. Det är inte tillåtet för kommunen att med vinsten ur en verksamhet täcka andra 
kommunala utgifter som inte särskilt föranletts av den avgiftsbelagda verksamheten, detta kan 
väcka frågan om olaga särbeskattning.92 Den delen av avgiften som överstiger självkostnaden 
för verksamheten, kan sägas utgöra en konsumtionsskatt som endast pålagts en viss del av 
kommunmedlemmarna nämligen avgiftskollektivet.93 Blir istället avgifterna satta så att de 
tillför kommunen en vinst, ska överskottet främst användas för framtida investeringar enligt 
en långsiktig plan för verksamheten.94 Överskottet ska i så stor utsträckning som möjligt 
tillfalla avgiftskollektivet, exempelvis genom kompensation på kommande avgifter, även om 
nya brukare kan komma att gynnas på bekostad av äldre är det i alla fall avgiftskollektivet 
som får ta del av överskottet.95 På grund utav svårigheten med att förutse självkostnaden har 
självkostnadsprincipen i rättspraxis erhållit karaktären av en målsättningsprincip, vilket 
betyder att tillfälligt överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna ej kan sägas till väsentlig 
eller påtaglig del överstiga en för verksamheten beräknad självkostnad.96 Uppgiften att 
bedöma om överuttaget är väsentligt eller påtagligt är till stor del upp domstolarna. I RÅ 1981 
Ab149 hade en elverksrörelse en årsomsättning på cirka 100 miljoner kronor där ett beräknat 
driftöverskott på cirka 5 miljoner kronor ej väsentligt ansågs överstiga verksamhetens 
självkostnad.  
 
Från självkostnadsprincipen finns det vissa undantag, exempelvis omfattas inte kommunernas 
medelsförvaltning av principen. För detta finns stöd i kommunallagen 8 kapitel 2 §, enligt 
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denna paragraf ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på en god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Självkostnadsprincipen är inte heller 
tillämplig vid förvaltningen av annan kommunal egendom, begreppet innefattar såväl 
överlåtelse som upplåtelse av fast egendom.97 I de fall där en kommun tillhandahåller 
prestationer på en konkurrensutsatt marknad bör huvudregeln att självkostnadsprincipen 
gäller omfatta även sådan verksamhet, om inte annat är särskilt föreskrivet eller accepterat 
enligt rättspraxis.98 Andra undantag från principen finns även i speciallagstiftningen. 
 
3.7 Likställighetsprincipen 
Den andra principen som begränsar kommunernas handlingsfrihet, då de agerar inom ramen 
för sin kompetens är den så kallade likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen återfinns i 
kommunallagen 2 kapitel 2 §, den stadgar att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Principen grundar sig på att 
kommunmedlemmarna ska vara likställda gentemot kommunen angående såväl rättigheter 
som skyldigheter samt att en kommunmedlem inte får gynnas eller missgynnas i förhållande 
till en annan.99 Att kommunmedlemmarna i samma situation ska behandlas lika är det primärt 
avgörande.100 I RÅ 1996 ref. 9 hade kommunfullmäktige beslutat om att ge viss rabatt på 
båttrafik till fastboende på ön Ven. Skälet var att dessa då kunde åka billigare mellan Ven och 
fastlandet och tillgängligheten på den kommunala servicen skulle öka för öborna. Kommunen 
menade på att de boende på ön hade ökade kostnader för att komma i åtnjutande av den 
kommunala servicen än de övriga kommunmedlemmarna. Regeringsrätten upphävde 
kommunens beslut på grunden att det stod i strid mot likställighetsprincipen.  
 
Kravet på att kommunmedlemmarna ska behandlas lika är inte absolut, särbehandling av 
medlemmarna är möjlig om det sker på objektiv, sakliga grund. Likställighetsprincipen ligger 
till grund för många beslut som kommunerna fattar. Exempelvis har den betydelse när 
kommunfullmäktige fastställer avgifter för kommunala tjänster och nyttigheter, 
utgångspunkten är då att lika avgift ska utgå för lika prestation.101 Likställighetsprincipen har 
även betydelse när kommunen beslutar om upplåtelse av samlingslokaler, plats i daghem, 
bidrag till föreningar och organisationer med mera.102 I dessa fall måste kommunerna 
behandla sina medlemmar rättvist och om beslut tas om särbehandling måste det vila på en 
objektiv, saklig grund. Vad som anses som godtagbara objektiva skäl för eventuell 
särbehandling avgörs primärt från fall till fall och från verksamhetsområde till 
verksamhetsområde, eftersom lagtexten inte ger några direkta svar på denna fråga. 103 
Regeringsrättens (idag Högsta Förvaltningsdomstolen) praxis är den främsta källan för att få 
bättre överblick av vad som anses vara objektiva, sakliga skäl.  
 
Det finns omfattande praxis på området där beslut om särbehandling av kommunmedlemmar, 
upphävts på grund av att kommunen inte angett någon saklig grund eller angett skäl för detta 
som accepterats av domstolen. I RÅ 1983 2:69 hade kulturnämnden i en kommun beslutat att 
ge 772 000 kr i bidrag till ett studieförbund medan en annan organisation hade tilldelats 305 
000 kr. Av utredningen i målet hade det kommit fram att båda organisationerna uppvisade i 
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stort sett samma antal studietimmar, då kommunen inte hade angivit några sakliga skäl för 
den stora skillnaden i bidraget, bröt den enligt Regeringsrätten mot likställighetsprincipen. I 
ett annat rättsfall, RÅ 1991 ref. 19, fann Regeringsrätten istället kommunens angivna skäl för 
särbehandling sakliga. I det fallet hade en kommun ansetts oförhindrad att ge dagbarnvårdares 
egna barn förtur i kön till kommunal barnomsorg, syftet med detta var att främja 
rekryteringen av dagbarnvårdare vilket skulle hjälpa att minska bristen på 
barnomsorgsplatser. Det har inte ansetts strida mot likställighetsprincipen när en kommun 
beslutar att ända olika slags fördelningsnormer, exempelvis uttag av kommunala avgifter eller 
för bidrag till studieorganisationer. 104  I RÅ 1979 Ab 35 ansågs det inte strida mot 
likställighetsprincipen att kommunen höjer sina tomträttsavgälder och att nya 
tomträttsinnehavare därmed får betala högre avgift än de som erhållit tomträtt före höjningen.  
 
Likställighetsprincipen gäller endast i kommunernas relationer till sina egna medlemmar samt 
att det krävas att kommunen ska vara i direkt kontakt med kommunmedlemmarna exempelvis 
genom att de tillhandahåller prestationer eller genom att ut ekonomiskt bidrag av dem.105 
Detta innebär att vid tillämpningen av kommunallagen 2 kapitel 2 § finns möjligheten för 
kommunen att utan hinder särbehandla icke-kommunmedlemmar. Särbehandling kanske 
exempelvis ske genom att ta ut högre avgifter för icke-kommunalmedlemmar, samtidigt finns 
det inte heller något hinder i paragrafen mot att gynna icke-kommunmedlemmar. Det kan 
dock finnas hinder i andra kommunalrättsliga principer mot att ge utomstående subventioner 
och förmåner.106 I RÅ 1987 ref. 17 hade en kommun tagit ut högre avgift för plats i 
småbåtshamn av icke-kommunmedlemmar än av kommunmedlemmar, vilket inte ansågs av 
domstolen strida mot likställighetsprincipen. Det har redan nämnts att likställighetsprincipen 
endast är tillämpbar i relationen mellan kommuner och deras egna medlemmar. I 
kommunallagen 1 kapitel 4 § stadgas de olika omständigheter som kan grunda ett 
kommunmedlemskap, medlem är den som är folkbokför i kommunen, äger fast egendom i 
kommunen eller betalar kommunalskatt i kommunen. Det är förenligt med 
likställighetsprincipen att ta ut högre avgift för en icke-kommunmedlem än av 
kommunmedlemmar, det har dock enligt praxis inte ansetts godtagbart att särbehandla 
kommunmedlemmar för den omständigheten som de blivit medlem i kommunen. 107 
Exempelvis kan en kommun inte särbehandla de som blivit medlem genom att vara 
folkbokförda i kommunen från de som grundar sitt medlemskap på att äga fast egendom i 
kommunen. Jämför rättsfallet RÅ 1990 ref. 109 där en kommuns taxa för byggnadslov ansågs 
strida mot kravet på likställighet mellan en kommunens medlemmar då den, utan egentlig 
grund, krävde högre byggnadsavgifter för fritidshusbebyggelse än för permanent 
bostadsbebyggelse.108 
 
Eftersom likställighetsprincipen kräver att kommunen ska vara i direkt kontakt med sina 
kommunmedlemmar är principen inte tillämplig då en kommun anställer personal, köper eller 
säljer fastigheter, upphandlar varor eller tjänster etc.109 I de fall då en kommun till exempel 
anställer personal eller upphandlar varor har det ansetts accepterat att kommunerna tilldelats 
en handlingsfrihet liknande den som tillkommer enskilda rättssubjekt.110 Detta motiveras 
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bland annat av behovet och intresset av effektivitet inom den kommunala förvaltningen samt 
av skyddet för den kommunala förmögenheten. 111  Då en kommun agerar utanför 
tillämpningsområdet för likställighetsprincipen, är kommunen i viss utsträckning bunden av 
en allmän objektivitetsprincip.112 Denna allmänna objektivitetsprincip finns för att skydda 
kommunmedlemmarna så att inte kommunen ska utnyttja sin beslutande makt för helt 
ovidkommande ändamål, exempelvis för att gynna eller missgynna viss åsiktsriktning framför 
en annan.113 I Rättsfallet RÅ 1958 E 76 hade en kommunal nämnd behandlat en frikyrklig 
församling (Jehovas vittnen) annorlunda än på orten andra verksamma organisationer i fråga 
om att nyttja skollokaler för sina sammankomster, utan att ha uppgett något giltigt skäl. I RÅ 
1974 ref. 17 hade organisationen Amnesty International beviljats tillstånd att i kommunens 
bibliotek få lägga ut listor för en namninsamling. Aktionsgruppen ”Med folket för Konungen” 
hade även de lämnat in en motsvarande ansökan dock hade deras ansökan utan objektiva själ 
avslagits. I båda rättsfallen hade utgångsläget sett annorlunda ut för organisationerna om 
kommunen hade till exempel en policy som innebar att kommen inte lånade ut skollokaler till 
verksamma organisationer. Då kommunen följer sin policy har de rätt att i fortsättningen 
avslå ansökningar av samma slag, dock om beviljar tillstånd för en organisation måste 
resterande beslut tas i samma riktning så länge det inte finns objektiva skäl. Hela den 
kommunala förvaltningen är enligt Regeringsformen 1 kapitel 9 § bunden av den så kallade 
objektivitetsprincipen. Detta innebär att även om den kommunala likställighetsprincipen inte 
är tillämpar i exempelvis upphandlingsärenden, är nämnderna i sin handläggning av de 
ärendena bundna av objektivitetsprincipen som förbjuder illojal maktanvändning och all form 
av godtycke vid beslutsfattandet.114 Undantag från likställighetsprincipen finns även i några 
speciallagar, exempelvis i socialtjänstlagen (2001:453). 

3.8 Förbudet mot retroaktiva beslut 
Den sista kommunalrättsliga begränsningsprincip som ska presenteras i uppsatsen är den som 
omfattar ett förbud mot retroaktiva betungande beslut. Denna princip återfinns i 
kommunallagen 2 kapitel 3 § och stadgar att kommuner inte får fatta beslut med 
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl 
för det. Det kommunala beslutsfattandet ska främst inrikta sig på framtiden, att besluten är 
långsiktiga och kommer att gälla på en obestämd framtid påverkar inte kommunens 
befogenhet att fatta beslut.115  
 
Skatt och statlig avgift får enligt regeringsformen 2 kapitel 10 § 2 stycke inte tas ut i vidare 
mån än som följer av föreskrift, som gällde när den omständighet inträffande som utlöste 
skatt- eller avgiftsskyldigheten. Bestämmelsen avser dock endast statliga avgifter och den 
förbjuder inte bara retroaktivt uttag av en ny avgift utan även retroaktiv höjning av redan 
utgående avgift.116 Bestämmelsen reglerar inte kommunernas befogenhet att fatta beslut om 
retroaktiva avgiftsuttag, frågan om det kommunala retroaktivitetsförbudet hade sedan länge 
upprätthållits i rättspraxis till dess att principen infördes i kommunallagen 1991.117  
 
En kommun har som redan nämnts ovan i princip ingen rätt att retroaktivt återkalla förmåner 
för kommunmedlemmarna eller att med retroaktiv verkan besluta om nya eller förhöjda 
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plågor för dem om det inte finns synnerliga själ för det. 118 Det kommunala 
retroaktivitetsförbudet har kommit att få en stor betydelse inom området för taxebeslut. Det 
finns ett stort antal rättsfall där det fastslagits att beslut om att avgiftshöjningar inte kan 
tillåtas få verkan för tid före dagen för beslutet, exempelvis i rättsfallet RÅ 1980 Ab. 407. I 
det fallet hade en kommun ansetts överskrida befogenhet genom att fatta beslut om att ta ut 
va-avgifter för förfluten tid. Det är inte endast retroaktiva avgiftshöjningar som förbjuds 
enligt principen, den har även försvårat för kommunen att för förfluten tid ta ut en avgift för 
sådana prestationer som tidigare finansierats av skatt.119 Vidare enligt retroaktivitetsförbudet 
är kommunen förhindrad att med retroaktiv verkan återkalla beslut, enligt vilka 
kommunmedlemmarna beviljas olika förmåner. 120  I RÅ 1973 ref. 83 hade 
kommunfullmäktige fattat ett beslut, som vunnit laga kraft, att betala snöröjningsbidrag till 
den som utförde snöröjning på en skild väg. I april året därpå upphävde kommunfullmäktige 
beslutet under hänvisning främst till att vintern hade varit snöfattig och att 
snöröjningskostnaderna hade därför varit mycket låga. Regeringsrätten anförde 
sammanfattningsvis att klaganden till följd av det tidigare beslutet och efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande i betydande omfattning hade utfört sådan snöröjning som 
beslutet avsåg, hade han förvärvat rätt att utfå bidrag i enlighet med vad som utlovats. 
Domstolen undanröjde beslutet, då kommunen inte ägt frångå utfästelsen om bidrag.  
 
Retroaktivitetsförbudet innebär som många av de tidigare redovisade principerna, inte ett 
absolut förbud. Det finns exempel i praxis där en begränsad retroaktivitet har godtagits av 
domstolarna. Bland annat i RÅ 1974 ref. 108 där en kommun har ansetts oförhindrad att 
besluta om nya och skärpta regler för bidrag till studieförbund avseende det gångna året 
därför att det framkom i målet att de berörda studieförbunden på ett tidigt stadium informerats 
om att bidragsnormerna skulle komma att omprövas och därför inte haft anledning att räkna 
med att oförändrade bidrag skulle utgå. I fallet godtogs ett beslut med retroaktiv kraft därför 
att kommunen aviserat att ett tidigare fattat beslut eventuellt skulle komma att ändras, de som 
skulle beröras av beslutet ansågs vara förvarnade. I ett annat fall, RÅ 1974 A 2081, godtogs 
viss kortare retroaktivitet vid höjning av va-avgift, beroende på att avläsningen av 
förbrukningen inte kunde göras samtidigt för alla förbrukare utan måste ske fortlöpande. En 
annan avvikelse från principen är då en kommun fått ett beslut efter överklagande undanröjt, 
för att senare ersätta det undanröjda beslutet med ett nytt beslut som korrigerar olagligheten i 
det upphävda beslutet och som ska gälla för samma tid som detta.121 Denna typ av beslut har i 
tidigare praxis inte ansetts vara i enlighet med retroaktivitetsförbudet, dock har denna syn 
idag i viss mån modifierat i ett senare avgörande RÅ 1987 ref. 41.122 Där domstolen i målet 
fann att beslutet, som givits samma giltighetstid som det tidigare undanröjda beslutet, 
innefattande ett avsteg från principen om förbud mot retroaktiv verkande beslut. Mot den 
bakgrunden av redovisade omständigheter i målet fick denna avvikelse anses godtagbar. 
 
I kommunallagen 2 kapitel 3 § föreskrivs även att undantag från retroaktivitetsförbudet får 
göras om det föreligger synnerliga skäl. Det stora antalet rättsfall som finns rörande 
retroaktivitetsförbudet, visar att domstolen har godtagit avsteg från principen. Möjligheten att 
göra undantag från principen ska dock tillämpas med stor försiktighet.123  

																																																								
118 Dalman L, Linde H, Ljung M, Petersén L, Reuterfors Mattson I, Torngren H, Wikell S. Kommunallagen med 
kommentarer och praxis, s. 77 
119 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 131 
120 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 131 
121 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 132 
122 Bohlin A. Kommunalrättens grunder, s. 132 
123 Prop. 1990/91: 117 s. 150 



20	

3.9 Laglighetsprövning 
I kommunallagen beskrivs inte närmre vad som faller inom ramen för den kommunala 
allmänna kompetensen, den uppgiften har lagstiftaren valt att överlämna åt rättspraxis. Den 
främsta källan för kännedom om rättspraxis är Regeringsrättens, nuvarande Högsta 
Förvaltningsrätten, domar i mål om laglighetsprövning. Laglighetsprövning benämndes 
tidigare kommunalbesvär. Det finns två huvudtyper av överklaganden inom svensk 
förvaltningsrätt, överklaganden genom laglighetsprövnings och genom förvaltningsbesvär. 
Beslut av kommunala organ överklagas främst genom laglighetsprövning, om det i lag eller 
annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande ska beslutet istället överklagas 
genom förvaltningsbesvär.124 Reglerna om laglighetsprövning skiljer sig väsentligt i vissa 
hänseenden från de som reglerar förvaltningsbesvär.  
 
Reglerna om laglighetsprövning återfinns i kommunallagens 10 kapitel. I kommunallagen 10 
kapitel 1 § stadgas att varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens 
beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. Kommunmedlemmarna har 
alltså rätten att överklaga kommunens beslut, även om han eller hon berörs av beslutet eller 
ej. Rätten att överklaga tillfaller endast kommunens medlemmar och medlem är den som 
uppfyller kriterierna i kommunallagen 1 kapitel 4 §. Första instans för laglighetsprövning är 
förvaltningsdomstolen. I praxis har domstolarna inte krävt att klagande ska styrka sitt 
medlemskap, om det inte tydligt framgår att klaganden inte kan vara medlem.125 För rätten till 
förvaltningsbesvär ser förutsättningarna annorlunda ut, rätten grundar sig inte på 
medlemskapet i kommunen utan det bestäms av den personliga anknytningen som klaganden 
kan ha till det kommunala beslutet.126  
 
I kommunallagen 10 kapitel 2 § regleras vilka kommunala beslut som kan överklagas, 
paragrafen stadgar att beslut tagna av fullmäktige eller av den beslutande församlingen i ett 
kommunalförbund i huvudregel överklagas genom laglighetsprövning oavsett om beslutet 
fattats med stöd av bestämmelser i kommunallagen eller någon specialförfattning.127 Samma 
regler gäller för beslut av nämnder eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent 
förberedande eller verkställande art. De beslut som fattas efter delegering av nämnder anses 
som beslut på nämndens vägnar och kan därför överklagas, detta gäller även beslut som fattas 
efter delegering där befogenheten har överskrids.128 I RÅ 2006 ref. 78 hade skolstyrelsen i en 
kommun till rektor överlämnat en förälders begäran om beslut i frågan om barns rätt till 
skolskjuts. Trots att delegation från styrelsen fattades, hade rektorn uppfattat sig handla som 
delegat och betecknat sitt beslut som delegationsbeslut. Rektorns beslut ansågs ha fattats på 
styrelsens vägnar och var därför överklagbart enligt kommunallagen 10 kapitel 2 §. För att 
markera att det är det slutgiltiga beslutet som ska överklagas har ett undantag gjorts för beslut 
som är av rent verkställande och förberedande art, dessa kan inte överklagas. Syftet med 
överklagningsförbudet är att förhindra att ett och samma ärende onödigt uppehålls genom 
otaliga överklaganden på olika stadier innan huvudbeslutet ens är fattat.129 Om de rent 
verkställande eller förberedande besluten har inslag av eller innefattar moment av mer 
självständig prövning från nämndens sida kan det leda till att beslutet kan överklagas.130 Det 
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kan också förekomma att domstolsprövningen kan komma att avgränsas till att avse endast en 
viss del av ett beslut. Exempelvis i RÅ 1976 Ab 33, där hade en skolstyrelse beslutat att till 
fullmäktige inge ett förslag till delegationsordningen, dels att fastställa arbetsutskottets förslag 
till ansvars- och befogenhetsfördelning inom skolförvaltningen. Beslutet ansågs vara av rent 
förberedande art i den del det avsåg framställningen till fullmäktige men i övrigt överklagbart. 
Andra beslut som kan överklagas enligt kommunallagen kapitel 10 2 § är beslut av 
förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett 
kommunalförbund, även här finns undantaget för beslut inte är av rent verkställande eller 
förberedande art samt sådana beslut av revisorerna som avses i kommunallagen 9 kapitel 15 
§. Dessa beslut kan alltså överklagas genom laglighetsprövning endast om det inte finns några 
andra föreskrifter i andra lagar, då går de före och överklagningen sker genom 
förvaltningsbesvär. 
 
Då ett beslut ska överklagas genom laglighetsprövning ska det ske skriftligen och lämnas in 
till förvaltningsrättenen enligt kommunallagen 10 kapitel 4-5 §. Vidare i samma paragrafer 
stadgas att i sitt klagomål ska klaganden och ange vilket beslut som överklagas och de 
omständigheter som han stöder sitt överklagande på. Efter överklagandets utgång får inte 
klaganden åberopa någon ny omständighet till grund för sin talan, vilket vid överklagande 
genom förvaltningsbesvär i princip är möjligt.131 Kommunmedlemmarnas överklagande ska 
ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på 
kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats enligt kommunallagen 10 
kapitel 6 §. I andra stycket kommunallagen 10 kapitel 6 § anges att protokollet måste vara 
uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden ska löpa ut. Skulle det ske att 
beslutet tas ned under klagotiden, vinner beslutet aldrig laga kraft utan kan överklagas under 
obegränsad klagotid.132 För att lösa detta problem kan kommunen upphäva beslutet och 
ersätter det med ett nytt beslut, vilket kan vara identiskt med det tidigare beslutet, detta ska 
sedan finns uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden.133 I RÅ 2009 not. 176 hade några 
samebyar ansökt om resning av ett kommunfullmäktigebeslut rörande en översiktsplan. I 
utredningen i målet framgick att beviset om justeringen av fullmäktiges protokoll hade 
anslagits på kommunens anslagstavla måndagen den 4 oktober, 2004. Slutdagen för 
överklagande av beslutet var då måndagen den 25 oktober, protokollet skulle då tidigast få tas 
ner 26 oktober. Kommunen hade dock tagit ned beslutet redan den 25 oktober vilket innebar 
att klagotiden fortsatt att löpa då beslutet aldrig vunnit laga kraft. Regeringsrätten avvisade 
samebyarnas ansökan om resning.  
 
I kommunallagen 10 kapitel 8 § stadgas att beslut som inte tillkommit i laga ordning, beslut 
som inte hänför sig till något som är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat 
beslutet har överskridit sina befogenheter eller de beslut som strider mot lag eller annan 
författning, ska upphävas. Paragrafen fastställer de grunder som klaganden måste hålla sig till 
om ett beslut ska upphävas, det räcker dock inte med att klaganden endast anger vilken 
felaktighet som föreligger utan de måste även underbygga sin talan med fakta.134 När 
domstolen genomför en laglighetsprövning är det endast lagligheten i de kommunala 
besluten, inte deras lämplighet, som prövas. I de fall domstolen bifaller en laglighetsklagan 
får de endast helt eller delvis upphäva det överlagande beslutet, enligt kommunallagen 10 
kapitel 8 § andra stycket får inte domstolen rätta det överklagade beslutet eller sätta något 
annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Detta innebär inte att frågor om lämpligheten 
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eller ändamålsenligheten saknar betydelse i dessa mål. 135 Undantagsvis kan frågan om 
behovet av en klandrad kommunal åtgärd ha direkt betydelse vid laglighetsprövningen.136 I 
rättspraxis har det tillexempel, som nämndes ovan, tillåtits för en glesbygdskommun att göra 
annars otillåtna ingripanden i den lokala varuförsörjningen eller stödja hotellverksamhet om 
det finns kvalificerat behov av ett sådant ingripande. Att domstolen prövar lämpligheten och 
ändamålsenligheten av ett kommunalt beslut kan också bli aktuellt i vissa fall.  
 
Vid laglighetsprövningen kan domstolen till skillnad från vid förvaltningsbesvär, inte avgöra 
målet på andra grunder än de klaganden åberopat i sin skriftliga överklagan vilket framgår av 
kommunallagen 10 kapitel 10 §. Efter att klagotiden har gått ut har klaganden alltså ingen 
möjlighet att ändra eller åberopa nya omständigheter. Även vid handläggningen av mål om 
laglighetsprövning tillämpas av domstolarna enligt kommunallagen förvaltningsprocesslagen 
(1971:291). I förvaltningsprocesslagen 8 § finns den så kallade officialprincipen stadgad, 
enligt denna princip har förvaltningsdomstolarna ett ansvar för att utredningen i processen blir 
ordentlig gjord.  Detta utredningsansvar kan enligt lagtexten variera beroende på målets 
beskaffenhet, vid laglighetsprövningen är det främst parterna som råder över processen och 
domstolens roll blir mer neutral mellan dem. Det kan dock i vissa fall krävas att domstolen 
inhämtar utlåtanden eller yttranden från utomstående för att försöka fastställa 
omständigheterna kring beslutet innan målet avgörs.137  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det för kommunala beslut inte finns någon lagstadgad 
tidpunkt då beslutet ska verkställas. De kommunala besluten får därför verkställas så snart 
protokollet har justerats, att ett beslut överklagats eller att beslutet inte vunnit laga kraft 
hindrar inte att beslutet verkställs.138 Kommunen avgör själva om besluten ska verkställas 
omedelbart eller om laga kraft ska inväntas, risken är dock stor att om ett beslut överklagas att 
processen drar ut på tiden. Enligt förvaltningsprocesslagen 28 § kan domstolen i mål om 
laglighetsprövning förbjuda att det överklagade beslutet verkställs, detta gäller även redan 
påbörjad verkställighet, tills målet är avgjort. Skulle ett överklagat beslut upphävas måste det 
organ som fattat beslutet enligt kommunallagen 10 kapitel 15 § se till att verkställigheten 
rättas i den utsträckning som det är möjligt, utan dröjsmål. I de fall då förvaltningsrättens eller 
kammarrättens beslut går klaganden emot, är det endast klaganden själv som får överklaga 
beslutet enligt kommunallagen 10 kapitel 14 § första stycket. Denna paragraf hindrar andra 
kommunmedlemmar från att överklaga beslut där klaganden själv väljer att avstå. Det bör 
även nämnas att det finns vissa möjligheter att föra talan mot ett avgörande fastän klagotiden 
har gått ut och beslutet vunnit laga kraft. I regeringsformens 11 kapitel 13 § stadgas de extra 
möjligheterna att få rättelse, resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid 
beviljas av Högsta Förvaltningsdomstolen i ärenden för vilket regeringen, 
förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans.  
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4. Analys och Slutsats 
4.1 Analys 
Uppsatsens övergripande syfte har varit att studera de begränsningsprinciper som finns i 
kommunallagen och hur dessa begränsar den allmänna kommunala kompetensen. Utöver 
principerna har domstolen en betydande roll inom området för den allmänna kommunala 
kompetensen. Principerna syftar till att ange den yttre ramen för kommunernas 
handlingsfrihet inom den allmänna kompetensen. De är också utgångspunkten för all 
kommunal verksamhet. Begränsningsprinciperna finns där för att hindra att kommunerna 
missbrukar sin makt över medlemmarna och utgör därför samtidigt ett skydd för 
kommunmedlemmarna. I praxis och i förarbetena till kommunallagen tydliggörs att 
begränsningsprinciperna inte innebär något absolut förbud för kommunerna att handla på ett 
visst sätt, exempelvis kan kommunerna under vissa omständigheter driva spekulativ 
företagsamhet trots att det i kommunallagen 2 kapitel 7 § tydliggörs att kommuner inte får 
driva näringsverksamhet med vinstsyfte.  
 
Begränsningsprinciperna påverkar den allmänna kommunala kompetensen på olika sätt. De 
principer som redovisas ovan, förutom de tre sista självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktiva beslut, anger den yttre ramen för 
kompetensen. Inom de områden som kommunerna väljer att vara verksamma i måste dessa 
riktlinjer som principerna ställer upp följas. Allmänintresset är utgångspunkten, för att 
kommunerna ska ha behörighet och befogenhet att verka inom vissa områden måste det ligga 
i kommunmedlemmarnas allmänintresse. Uppgifter som ankommer på annan och stöd till 
enskilda, undantag finns dock, är exempel på handlingar som inte anses falla inom den 
kommunala kompetensen. Lokaliseringsprincipen hindrar kommunen från rikta sig till några 
andra än de egna medlemmarna, en viktig princip för att visa avgränsningen till vem 
kommunens verksamhet ska rikta sig till. Kommuner får vidare inte bedriva verksamhet med 
huvudsakligt syfte att skapa vinst, en grundläggande förutsättning för en kommuns rätt att 
bedriva näringsverksamhet gäller att verksamheten ska vara allmännyttig eller åtminstone 
framstå som sådan. Mycket av den verksamhet som kommunerna runt om i landet driver 
befinner de sig i en monopolställning, det är alltså dels för att skydda kommunmedlemmarna 
från att kommunen ska tjäna på deras behov. Enligt praxis är domstolarna mycket 
återhållsamma med att tillåta at kommunala företag drivs med vinstsyfte.  
 
De tre sista principerna begränsar istället kommunernas handlingsfrihet när de handlar inom 
ramen för den kommunala kompetensen. Självkostnadsprincipen hindrar kommunerna från att 
ta ut högre avgifter än som svarar mot de kostnader för de nyttigheter och tjänster som de 
tillhandahåller. Principen ställer krav på de kommunala verksamheternas ekonomiska 
planering, då intäkterna inte får överstiga kostnaderna. Denna princip skiljer sig från 
resterande principer på det sättet att den inte kan åberopas i det enskilda fallet, vill en 
kommunmedlem pröva saken i domstol måste hela verksamhetens avgiftsuttag prövas. Det 
finns i lagen bestämda undantag från principen, i dessa fall ska kommunerna kunna 
konkurrera på den konkurrensutsatta marknaden. Likställighetsprincipen hindrar kommunen 
från att behandla sina kommunmedlemmar olika. Innebörden av principen är att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika om de befinner sig i exakt samma situation, 
befinner de sig inte i exakt samma situation ska de inte behandlas lika. Kommunmedlemmar 
komma att behandlas olika i samma situation, förutsättningen för det är att särbehandlingen 
sker på objektiv, saklig grund. Den sista begränsningsprincipen är principen om förbud mot 
retroaktiva beslut som hindrar att kommunerna fattar beslut med tillbakaverkande kraft som är 
till nackdel för kommunmedlemmarna. Denna princip gäller inte endast beslut om avgifter 
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utan även för beslut olika förmåner. Principen ger ett skydd för de kommunmedlemmar som 
tilldelats positiva förmåner och endast om vissa omständigheter uppfylls kan dessa ändras till 
det negativa.  
 

4.2 Slutsats 
 
Kommunerna är sammanfattningsvis ingen frivillig sammanslutning, medlemskapet är 
tvunget och inträder automatiskt när medlemsgrunderna i kommunallagen 2 kapitel 4 § 
uppfylls. Kommunen är ett territoriellt avgränsat område inom vilket kommunen kan agera. 
Begränsningsprinciperna finns i lagen för att skydda medlemmarna i de fall då kommunen 
skulle missbruka sitt fria handlingsutrymme. Kommunerna ska tillgodo se sina medlemmars 
behov på bästa sätt och verka för att driva en tillfredställande verksamhet, för att detta ska 
vara möjligt finns det begränsningar i kommunernas handlingsfrihet. Dels i 
speciallagstiftningen och dels genom undantag i lag och rättspraxis. Begränsningsprinciperna 
innebär inte något absolut förbud för kommunerna att handla på ett visst sätt och ses enligt 
rättspraxis mer som målsättningsprinciper för den kommunala verksamheten. Då lagstiftaren 
valt att lämna frågan om vad som faller inom ramen för den allmänna kommunala 
kompetensen har domstolarna fått en avgörande roll i den frågan. I de fallen då det inte klart 
framgår om beslutet är kompetensenligt eller inte har domstolen givits en relativ friare 
tolkningsrätt. På grund av den friare tolkningsrätten och rättsreglernas ibland vaga innehåll 
blir det svårare för kommunmedlemmarna i kommunen att förutse avgörandet i en pågående 
laglighetsprövning. Enligt förarbetena till kommunallagen framgår det att lagstiftaren valt att 
lämna tolkningen av vad som faller inom ramen för den kommunala kompetensen mer fri på 
grund av samhällsutvecklingen, i och med att utvecklingen i samhället går framåt kommer 
också innebörden i de undantag och rättspraxis alltså att förändras. För att förtydliga 
begränsningsprinciperna bör innebörden av dem förtydligas i lagtexten, samt 
förutsättningarna att göra undantag ifrån dem skärpas. Principen om förbud mot retroaktiva 
beslut kräver exempelvis synnerliga skäl för att undantag ska kunna möjliggöras medan 
likställighetsprinciper kräver sakliga skäl. Skulle möjligheten att göra undantag från 
begränsningsprinciperna blir mindre tror jag att tolkningen av vad de innebär underlättas. 
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