
 
Regerings nyheter sista veckan 

 
a) Kommuner ska inte konkurrera med företag  

 
b) Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet 
 
 
Pressmeddelande 
26 juni 2008 
Näringsdepartementet 
 
Kommuner ska inte konkurrera med företag  
 
Regeringen remitterar nu en promemoria med förslag till åtgärder för att 
komma tillrätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. 
I huvudsak föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Stockholms 
tingsrätt på talan av Konkurrensverket, vid vite, får förbjuda staten, en 
kommun eller ett landsting att driva en verksamhet av ekonomisk eller 
kommersiell natur som snedvrider konkurrens.  
 
- Kommunerna ska i första hand ägna sig åt sin kärnverksamhet och inte 
agera på privata marknader eller erbjuda tjänster som privata företag kan 
utföra. Det kan exempelvis handla om att driva hotell- och 
restaurangrörelse eller verkstäder. Med stärkt konkurrens kan fler företag 
startas, växa och anställa vilket ger mer tillbaka till vår gemensamma 
välfärd, säger näringsminister Maud Olofsson. 
 
Problemet med osund konkurrens är utbrett och påtagligt för många 
småföretag. Den förra regeringen har i över 10-års tid valt att negligera 
frågan. 
 
Regeringens förslag innehåller ett undantag för verksamheter som är 
försvarbara från allmän synpunkt. Det kan bland annat handla om 
sysselsättning av handikappade, insatser för att minska utanförskapet bland 
långtidsarbetslösa eller vissa glesbygdsaspekter. 
 
Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka talan, ska 
detta få göras av ett företag eller en företagssammanslutning som berörs av 
verksamheten eller förfarandet i denna. Reglerna ska även tillämpas på 
statliga och kommunala bolag. 
 
Remissen pågår till och med första oktober 2008 och regeringen räknar med 
att kunna lägga fram ett förslag till lagrådet under hösten. 
 
  
Frank Nilsson 
Pressekreterare hos Maud Olofsson 
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Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet 
 



Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning med syfte att 
kartlägga och analysera vissa verksamheter och funktioner hos myndigheterna 
inom transportsektorn. Huvudsakligen Vägverkets, Banverkets, 
Sjöfartsverkets, Luftfartsverkets, Luftfartsstyrelsens, Rikstrafikens, 
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Affärsverket Statens 
järnvägars (ASJ) och Rederinämndens ansvarsområden.  
 
- Ska vi vara framgångsrika i våra klimatåtaganden och samtidigt fortsatt 
ha en konkurrenskraftig arbetsmarknad så måste vi utveckla ett 
transportslagsövergripande arbetssätt, säger infrastrukturminister Åsa 
Torstensson. 
 
I uppdraget ingår bland annat att föreslå åtgärder som bidrar till 
utvecklade beställarfunktioner hos myndigheterna inom transportsektorn i 
syfte att uppnå en bättre fungerande anläggningsmarknad och högre 
effektivitet. Utredaren ska utifrån sin analys föreslå lösningar, 
organisatoriska eller andra, som krävs för att bäst uppnå riksdagens och 
regeringens mål för transportpolitiken. 
 
- Utvecklingen av transportsystemet är en viktig del i 
samhällsutvecklingen. En fungerande infrastruktur, en väl fungerande 
marknad på transportområdet och ett tillfredsställande utbud av 
kollektivtrafik är en förutsättning för jobb, företagande och tillväxt, 
säger Åsa Torstensson. 
 
Utredarens analys och förslag till åtgärder ska redovisas senast den 1 
april 2009. Regeringen har för avsikt att ge ytterligare direktiv om 
genomförandet av utredarens förslag samt om ytterligare analyser och 
förslag. 
 
Utredare blir Nils Gunnar Billinger. Billinger är idag generaldirektör för 
Luftfartsstyrelsen och tidigare generaldirektör för Post- och 
telestyrelsen. 
 
 
  
Kenneth Hultgren 
Pressekreterare hos Åsa Torstensson 
  
 
 
 


