
 
Lag ska stoppa kommunal konkurrens 
 
Regeringen föreslår nu en skärpt lagstiftning som ska hindra 
kommuner och landsting att konkurrera med privata företag på 
orättvisa villkor. 
Syftet med den nya lagen är att komma tillrätta med problem som 
uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt verksamhet som snedvrider 
konkurrensen och tränger undan privat verksamhet. Det finns 
kommuner som sysslar med kommersiell verksamhet trots att privata 
företag kan utföra det. Det kan handla om bilreparationer, tvätterier, 
konferensanläggningar eller flyttfirmor.  
 
Enligt den nya lagen som väntas träda i kraft vid årsskiftet kan ett 
enskilt företag eller en branschorganisation vända sig till Stockholms 
tingsrätt om de anser att de utsatts för osund konkurrens från det 
offentliga. Tingsrätten ska då avgöra om den offentliga verksamheten 
snedvrider konkurrensen. Det krävs också att det inte är försvarbart i 
allmän synpunkt. Nu får Sveriges företag äntligen möjlighet att få 
osunda konkurrensvillkor prövade. Vi tycker att det offentliga ska 
ägna sig åt det som är kärnan i välfärden, inte bedriva kommersiell 
verksamhet. Jag vet att det här är en mycket efterlängtad förändring, 
säger näringsminister Maud Olofsson (C). 

Lagen väntas träda i kraft vid årsskiftet. 
 
Toni kommentar: 
Då kom den äntligen, den nya lagen som innebär att du som företagare kan agera mot olika 
kommuners bussbolag, turist organisationer, det börja bli trångt nu för alla småpåvar som leker 
med våra skattepengar. En ytterligare fördel är att det blir en enda domstol som skall hantera 
dylika ärenden. Det blir bra, och du behöver inte gå vi branschföreningen BR, förväntar dig 
inget av ett en vd som är nickedocka till Busslink och några till. Dags att börja förbereda sig och 
hämta hjälp från en jurist som kan driva målet. Så kommer avregleringen 2010 med start 2011, 
horisonten är ljus för alla företagare. 
Vilken förening skall driva detta inom turism som snart har ett 30 tal, splittrade och utan 
styrning? 
 
 
 
 


