
Stefan Sagebros svar på frågor som ej hann bli besvarade under webbinariet: 
 
Monika Josefsson  
Kommunen säljer lunch på skolorna samt äldreboende till låga priser och konkurrerar 
med restauranger som inte kan hålla dessa låga priser ca 1/2 priset. Kommunen har 
också anställt en person som sköter ett kafé på stadshuset som bakar och lagar 
lättare luncher detta gör att personalen handlar där ej ute i kaféerna. Är det ok? 
 
SVAR: Så länge som de kommunala verksamheterna bara vänder sig till den egna 
verksamheten och den egna personalen så är det ok. Det finns inget krav på att kommuner 
ska köpa in den här typen av tjänster, även om vi från SN rekommenderar att man försöker 
göra det för att därigenom skapa ett större underlag för det privata näringslivet att bedriva sin 
verksamhet, vilket kan vara särskilt viktigt på en mindre ort. Om man därutöver öppnar upp 
serveringen för externa gäster så är det som vi ser det inte ok, i betydelsen att det inte 
inryms inom den kommunala kompetensen. Det kan dock vara svårt att få till en fällande 
dom i domstol. Som jag berättade på webbinariet så driver Konkurrensverket bara större, 
tydliga ärenden där den offentliga aktören bedriver en omfattande verksamhet och där man 
är en stor aktör på marknaden. Om man har en lunchservering och det finns ett stort antal 
andra serveringar på orten så kanske inte kommunens servering påverkar konkurrensen i 
tillräckligt stor utsträckning. Om det däremot bara finns ett fåtal andra restauranger så 
kanske kommunen ändå är en tillräckligt stor aktör. Man skulle då både kunna hävda att 
kommunen snedvrider konkurrensen och yrka på att man i första hand ska stänga 
serveringen för externa gäster, och i andra hand förändra prissättningen. Kommunen kan 
dock inte driva en servering med en högre prissättning än självkostnadspris, det är man 
förbunden till enligt Kommunallagen. Beroende på omständigheterna i ditt fall så skulle jag 
kunna rekommendera att du tar ärendet till Konkurrensverket och hör hur de ser på detta, 
och även till det regionala SN-kontoret. Det här är ingen ovanlig fråga, och vi försöker ha en 
konstruktiv dialog på många håll i landet kring precis den här typen av situationer. 
 
Henrik F   
Vi har förvärvat, planlagt mark för handel, logistik samt lätt industri med bla enskilt 
huvudmannaskap men även 30% bebyggelsegrad som styrande, nu har kommunen 
direkt angränsande planlagt med 30% huvudmannaskap, kommunalt 
huvudmannaskap för vägar vatten och va, som grädde på moset tagit en kund med 
vilken vi kommit långt och tecknat avtal om försäljning till en prislapp motsvarande ca 
1/3 av den vi etablerat och verifierat i ny värdering av kommersiell mäklare, får 
kommunen slå undan benen på en etablerad marknad? Ytterligare förtydligande de 
har tecknat avtal om försäljning ett avtal som fått klartecken i kommunfullmäktige 
 
SVAR: Här känner jag att jag inte har ett tillräckligt grepp om sakomständigheterna. Men 
kommuner har ju en planmonopol och har befogenhet att planlägga och förbereda mark för 
användning av olika typer av verksamhet och bebyggelse. Kommuner får dock inte förbereda 
mark och anpassa dessa efter en särskild ”kund”, och heller inte sälja mark till ett underpris – 
ett pris som understiger vad som framkommer i en opartisk värdering givet vad marken är 
planlagd att användas till, alternativt det mest fördelaktiga budet i en öppen budgivning. Gör 
man det riskerar man bryta mot likställighetsprincipen i Kommunallagen, samt även EU:s 
statsstödsregler. Om beslutet överklagas genom laglighetsprövning (måste ske inom tre 
veckor från beslutet) så kan beslutet upphävas. Om man vill klaga på beslutet enligt EU:s 
statsstödsregler så ska man vända sig direkt till EU-kommissionen med ett klagomål. Det har 
förekommit svenska ärenden av detta slag vid flera tillfällen tidigare. Med det sagt uppfattar 
jag det inte som att kommunen bedriver någon reguljär säljverksamhet i detta fall. En sådan 
ska vara kontinuerlig, i annat fall så blir ju ett framåtsyftande förbud enligt Konkurrenslagen 
inte särskilt relevant, eftersom man alltså kan stoppa en verksamhet från att fortsätta men 
man kan inte utdöma någon sanktion för tidigare beteende. 
 



Kornelia Juhas Löfberg 
Södertälje kommun har ett företag som heter Telge Inköp och som tillhandahåller hjälp 
i at tta fram upphandlingar åt både Södertälje kommun samt övriga kommuner. Dem 
erbjuder även avtalsuppföljningar. För att få ekonomi i detta företag tar dem ut en 2% 
"administrationsavgift" på avtalsårsomsättningen från de företag som vinner 
upphandlingarna. Är detta ett förfarande som är ok? Här konkurrerar man med privata 
jurister, inte bara i Södertälje kommun utan andra kommuner också samt att 
kommunens bolag får Kickback från privata företag där Telge inköp agerar som 
upphandlare. 
 
SVAR: Avgift - ramavtalsleverantörer typ Telge, SIC, ADDA mfl tar ut en administrativ avgift 
från leverantörer som säljer varor och tjänster enligt avtalet ca 1-3 % . Detta är tillåtet.  
 
Stefan Gabrielsson   
Om en upphandlande enhet ställer ekonomiska villkor som sedan den vinnande 
leverantören tillåts att göra avsteg från, har de andra som lämnat anbud då rätt till 
skadestånd? Såvitt jag bedömer så sker det inte alltid att beställaren kontrollerar att 
leverantören följer alla villkoren i förfrågningsunderlaget 
 
SVAR: Var det ett obligatoriskt krav? Det finns alltid vissa möjlighet till avsteg/ändringar 
under avtalstid, se 17 kap LOU. 
Skadestånd – finns flera avgöranden från HFD. Vi kan inte göra en bedömning i ditt fall 
eftersom vi inte har alla fakta på bordet. Men se skadestånd och HFD nedan: 
 
NJA 1998 s. 873 (Arkitekttjänst): Avsåg en annonserad upphandling av arkitekttjänster för en 
om- och tillbyggnad av ett kommunalägt servicehus. I förfrågningsunderlaget angav 
kommunen att den omständigheten att ett anbud hade det lägsta anbudspriset inte i sig 
behövde vara avgörande för anbudets antagande. Dessutom förbehöll sig kommunen en fri 
prövningsrätt av anbuden. Högsta domstolen fann att det av uppgifterna i 
förfrågningsunderlaget inte gick att utläsa vilka omständigheter, utöver priset, som 
kommunen tillmätte betydelse. Högsta domstolen fann att kommunen borde ha antagit 
anbudet med det lägsta priset men inte gjort det.  
NJA 2000 s. 712 (Tvättsvamparna): Eftersom käranden dock inte hade förmått göra sannolikt 
att bolaget förlorat kontraktet till följd av att något anbudsförfarande inte föregått 
upphandlingen ogillades käromålet. 2 
NJA 2007 s. 349 (Ishavet): Målet gällde en kommuns upphandling av ett övningsfartyg. 
Kommunen hade agerat i strid mot upphandlingslagstiftningen genom att utvärdera anbuden 
i strid mot bestämmelserna i förfrågningsunderlaget.  
NJA 2013 s. 762 (Fidelia): Käranden lämnade anbud i båda upphandlingarna men tilldelades 
inte kontrakt i någon av dem och väckte därefter talan om överprövning. I 
överprövningsprocesserna förordnade domstol att upphandlingarna skulle rättas så att 
samtliga anbud skulle förkastas utom kärandens. Den upphandlande myndigheten valde då 
att avbryta upphandlingarna med hänvisning till bristande konkurrens. Mot den bakgrunden 
väckte käranden talan om skadestånd p.g.a. de felaktiga tilldelningsbesluten. Eftersom 
avbrytande hade skett ansågs inte skada uppkommit. 3NJA 2016 s. 358: Rätt till skadestånd 
enligt lagen om offentlig upphandling förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar 
överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse 
från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en 
sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget. 
NJA 2016 s. 369: Skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt 
tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits. Även fråga om betydelsen av 
en förvaltningsrätts dom om överprövning vid bedömningen av om upphandlande myndighet 
har följt aktuella bestämmelser samt fråga om jämkning av skadeståndet. Högsta domstolens 
dom 2018-12-27 i mål nr T 1055-18: Ersättning för rättegångskostnader och 



anbudskostnader (negativt kontraktsintresse). HD ansåg inte att leverantören hade rätt till 
ersättning.  
 
 
 
Stefan Gabrielsson   
Jag missade slutet på min tidigare fråga, hela frågan är: Får ett privat bolag och och 
en kommun eller kommunal nämd gemensamt upphandla en tjänst som kan avropas 
av såväl kommunen som nämnden som det privata bolaget? 
 
SVAR: Nej – detta strider mot kommunallagen, men är det ett privat bolag? Är det inte ett 
kommunalt bolag? Kommunala och bolag och kommun kan göra gemensamma 
upphandlingar. 
 
 


