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Inledning 

Almega har valt att kartlägga den rådande konkurrenssituationen på 

utbildningsområdet mellan offentliga och privata aktörer. Detta har Almega 

gjort eftersom vi anser att reglerna om konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet visserligen fått en begränsad preventiv verkan, men utan den 

egentliga genomslagskraft som lagstiftaren önskade.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis konstateras i denna utredning: 

- Att brandskyddsutbildningsmarknaden har en tillsynsmyndighet som 

själva bedriver säljverksamhet (den kommunala räddningstjänsten). 

- Att den kommunala räddningstjänsten förfogar över betydligt större 

resurser än de privata företagen har möjlighet till (i form av t.ex. 

övningsfält).  

- Att det i den kommunala räddningstjänstens prissättning brister ur ett 

transparenshänseende. Detta hämmar konkurrensmöjligheterna för 

privata företagare. 

- Att bestämmelsen om konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet (KOS) fått en begränsad verkan. 

- Att företag fortfarande upplever stora problem med ojust konkurrens 

trots KOS-lagstiftningen. 

 

Förslag till åtgärder 

- Genomför en öppen översyn av den befintliga lagstiftningen för att 

se till att bestämmelserna är tillräckliga och vid behov skärpa dem 

ytterligare.   

- Tillsätt en statlig utredning som tydliggör gränserna för var det bör 

finnas ett förbud för kommunal säljverksamhet. 
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- Konkurrensverkets arbete med att informera myndigheter och 

kommuner bör fortsätta.  

Bakgrund 

Sedan den 1 januari 2010 finns lagen om konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet (KOS).1 Lagens syfte är att främja konkurrensen mellan 

offentliga och privata aktörer, vilket i längden gynnar konsumenterna. 

Offentliga aktörer (t.ex. kommun, landsting eller stat) har andra 

förutsättningar än vad privata företag har. En offentlig aktör kan inte gå i 

konkurs vilket gör att de kan bedriva en verksamhet med förlust. I vissa fall 

löper även säljverksamheten samman med den tillsyn som myndigheten 

utövar. Få privata företag kan konkurrera rättvist med dessa förutsättningar. 

Många branscher berörs av detta. I en tidigare undersökning som Almega 

har gjort uppger 42,4% av 962 tillfrågade företag från olika branscher att de 

upplever ojust konkurrens från stat/landsting/kommun eller dess bolag.  

Ett av de mest talande exemplen är brandskyddsutbildning. I Sverige 

erbjuder kommuner runt om i landet brandskyddsutbildningar i 

räddningstjänstens regi. Här uppstår en konkurrenssituation. Av olika 

orsaker kan kommunerna hålla prissättningen för dessa utbildningstjänster 

väldigt låg. Eftersom räddningstjänsten dessutom agerar tillsynsmyndighet 

kan det ur ett kundperspektiv kännas lockande att å ena sidan anlita den 

billigaste aktören, och å andra sidan anlita den aktör som man vet kommer 

att utföra tillsyn. Detta blir förstås förödande för den private företagaren 

som konkurrerar med kommunerna. 

I KOS anges att en offentlig säljverksamhet ska förbjudas om den 

snedvrider eller hämmar konkurrensen, eller är ägnad att göra så. Det finns 

dock ett undantag: förbud får inte meddelas om förfarandet är försvarbart ur 

allmän synpunkt. Den offentliga säljverksamhetens förespråkare menar att 

räddningstjänstens utbildningsutbud erbjuder något som privata aktörer inte 

kan ersätta. Det finns dock flera privata aktörer som arbetar rikstäckande 

                                                 
1 Konkurrenslag (2008:579) 3 kap. 27 § 
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med brandskyddsutbildning. Inom de områden där räddningstjänsten 

faktiskt utgör en specialkompetens bör verksamheten naturligtvis fortsätta. 

KOS har sedan lagen tillkom för mer än tre år sedan bara genererat fem fall 

till domstol.2 Ett av dessa har avgjorts i första instans, och rör just 

brandskyddsutbildning: Räddningstjänsten Dala Mitt är ett 

kommunalförbund mellan fyra kommuners räddningstjänster. Stockholms 

tingsrätt dömde till Dala Mitts fördel efter att Dala Mitts övningsanläggning 

Bysjöns Utbildningscenter inte stod till förfogande för konkurrerande 

företag, trots den potentiellt hämmande effekten på konkurrensen. Målet är 

dock överklagat av Konkurrensverket och väntar nu på att avgöras i 

Marknadsdomstolen.3 

P.g.a. det låga antalet domstolsärenden kontra det stora antalet företagare 

som upplevt osund konkurrens, har Almega valt att undersöka hur det 

förhåller sig med den offentliga konkurrensen och hur de privata aktörerna 

påverkas av detta. Vi har valt att undersöka brandskyddsbranschen eftersom 

det är aktuellt och omfattar en uppenbar intressekonflikt. 

Undersökning 

Almega har kontaktat kommuner för att undersöka om de bedriver 

utbildning vid sidan av sin myndighetsutövning. Genom att ringa runt till ett 

antal kommuner belägna på olika håll runtom i landet har vi bildat oss en 

uppfattning om hur räddningstjänsterna jobbar, budgeterar och tänker kring 

brandskyddsutbildning. Vi har pratat med brandingenjörer, 

brandinspektörer, utbildningssamordnare och andra ansvariga för sin 

respektive kommun. Vi har ställt på förhand bestämda frågor, men även 

diskuterat i allmänhet kring brandskyddsutbildningsfrågan.  

Vi har dessutom varit i kontakt med privata företagare och låtit dem ge sin 

syn på konkurrensproblemet. De har fått kommentera undersökningen och 

berättat om sina upplevelser på brandskyddsmarknaden. 

                                                 
2 Rättsfall fram till juni 2013 har beaktats. 
3 ”Konkurrensverket överklagar dom” (http://www.kkv.se/t/NewsPage____8869.aspx) 
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Totalt kontaktades 40 kommuner i Sverige (se bilaga). Den största 

kommunen sett till antalet invånare var Göteborg och den minsta var 

Lycksele. Av 40 kommuner svarade 33 kommuner inom tre kontaktförsök. 

Nämnas bör att de sju kommuner vars kontaktperson på området inte var 

anträffbar bedriver brandskyddsutbildning genom räddningstjänsten. 

Förfrågningsunderlag 

Om mitt företag behöver brandskyddsutbildning: vart vänder vi oss? 

Av de 40 tillfrågade bedriver 31 kommunala räddningstjänster 

brandskyddsutbildningsverksamhet. Sju av de 40 var inte anträffbara när vi 

kontaktade dem, men efter att besökt dessa kommuners hemsida framgick 

det att de sysslade med brandskyddsutbildning till privata företag. 

Av 33 tillfrågade kommuner som svarade hänvisade 24 stycken till sin egen 

räddningstjänst, varav två hade uttalade avtal med Brandskyddsföreningen 

med en procentfördelning av vinsten för räddningstjänsten. Sju stycken 

hänvisade direkt till Brandskyddsföreningen, och två stycken hänvisade till 

privata aktörer eller till sökmotorn Google. Brandskyddsföreningen är en 

ideell medlemsorganisation som bedriver ekonomisk verksamhet genom 

bl.a. brandskyddsutbildningar. 

Av de kommuner som hänvisar till Brandskyddsföreningen finns ett par 

exempel på att man inom branschen, i samarbete med 

Brandskyddsföreningen, hyr ut instruktörer för en procent av vinsten. Det 

skulle kunna ses som en förlängning av den egna räddningstjänstens 

verksamhet och missgynnar de privata företagarna. Vissa kommuner 

berättar om raka avtal mellan kommunen och Brandskyddsföreningen, där 

en fördelning av intäkterna på förhand sker. Detta ska dock inte förväxlas 

med de fall där brandmän på sin lediga tid arbetar extra inom sitt eget, 

andras företag eller Brandskyddsföreningen. 

En klar majoritet hänvisade till sin egen räddningstjänst, utan att nämna 

privata aktörer som alternativ. Ingen kommun som bedrev egen utbildning 

genom räddningstjänsten hänvisade till privata aktörer. När vi väl talade 
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med kontaktpersonen inom räddningstjänsten nämnde enbart ett fåtal (4-5 

stycken) personer privata aktörer som alternativ.  

En del kommuner har även valt att lämna marknaden helt, däribland Kalmar 

och Falu kommun. De vittnar om att deras internutbildning mot de egna 

förvaltningarna innebär tillräckligt jobb, d.v.s. att man har lämnat den 

privata marknaden och att övergången har fungerat bra. 

Upplever ni konkurrens från andra företag? 

Av de 25 räddningstjänster som bedrivit eller bedriver 

utbildningsverksamhet och svarade upplevde tio stycken ingen eller låg 

konkurrens på brandskyddsutbildningsområdet. Problemet är delvis 

storleksrelaterat: kommuner med färre invånare upplever i genomsnitt 

mindre konkurrens, men även mer befolkade kommuner som exempelvis 

Södertälje och Sundsvall säger sig inte uppleva någon konkurrens av 

nämnvärda mått. 

Att en kommun inte upplever någon större konkurrens kan man naturligtvis 

dra flera slutsatser av. Många kommuner menar att det inte finns några 

andra aktörer på den lokala marknaden och att det därför är i allmänhetens 

intresse att räddningstjänsten bedriver verksamhet där. Det kan dock 

argumenteras för att räddningstjänstens blotta närvaro på marknaden 

påverkar konkurrenssituationen och möjligheten för privata företagare att 

etablera sig på orten. 

Företagare vittnar även om konkreta fall där de har förlorat en kund p.g.a. 

att kunden föredragit räddningstjänsten, eftersom det är de som ställer 

kraven i egenskap av tillsynsmyndighet. Det förekommer även att samma 

person på räddningstjänsten är utbildningsansvarig och dessutom 

tillsynsansvarig. Detta innebär förstås en oerhörd intressekonflikt, och kan 

jämföras med att en butikschef på en matvarubutik samtidigt skulle vara 

livsmedelsinspektör. Matvarubutiken kommer i detta fall alltid att klara 

inspektionen. Matvarubutikens konkurrenter måste även ständigt se till att 

alltid vara på god fot med matvarubutiken, eftersom man annars riskerar att 

bli underkända vid inspektionen. Eftersom man inte vill handla av någon 
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som inte klarat inspektionen kommer detta resultera i att fler kommer att 

vilja handla av matvarubutiken. 

Hur ser ni på konkurrens från privata aktörer? 

Av de 24 räddningstjänster som bedriver utbildningsverksamhet mot privata 

företag var de flesta positiva till privata aktörer på marknaden. 20 

räddningstjänster upplevde det som sunt med konkurrens, medan tre var 

tveksamma och en direkt negativ. 

De flesta kommunernas räddningstjänster tycker alltså att konkurrens är bra. 

I en kommun sade man att det tyvärr släpptes in för få privata aktörer på 

marknaden. Flera andra kommuner har vittnat om att det är svårt för de 

privata aktörerna eftersom räddningstjänsten förfogar över större resurser. 

Det gäller både utrustning och egna brandbilar men framför allt de 

övningsområden där räddningstjänsten ofta håller i sina utbildningar. Dessa 

har med miljonbelopp finansierats av kommunen och privata aktörer har av 

förklarliga skäl svårt att konkurrera med det. Speciellt när räddningstjänsten 

nekar uthyrning av lokalen. Det är bl.a. detta som den aktuella tvisten i 

Marknadsdomstolen behandlar. 

Bland de som var negativa eller tveksamma sades bl.a. följande från en 

utbildningsansvarig i en kommun: ”De privata aktörerna kan inte garantera 

någon säkerhet. Kunskapen finns hos räddningstjänsten som har mer kött på 

benen, och är up to date.” 

Ett argument som vissa räddningstjänster använde när vi talade med dem 

var alltså att privata aktörer inte kan garantera säkerhet eller inte har den 

kunskap som krävs för att utbilda, och att det därför vore en säkerhetsbrist 

att inte låta räddningstjänsten fortsätta att utbilda externt. Det bör dock 

påpekas att de som jobbar med utbildning på räddningstjänsten endast gör 

det i viss mån, som sidoverksamhet till sitt vanliga jobb som brandman. 

Utbildarna på privata företag arbetar oftast med utbildning heltid, och är 

ofta f.d. brandmän. 

 



 
 

7 
 

Vad kostar utbildningen? Finns det någon extern prislista? 

Av de 24 räddningstjänster som sysslade med offentlig säljverksamhet av 

brandskyddsutbildningar kunde 21 stycken ge prisexempel över telefon. Av 

dessa 24 var det dock bara fyra räddningstjänster som hade en extern 

prislista. Resultatet får anses vara anmärkningsvärt. 

De flesta räddningstjänster berättade dock om att de hade interna prislistor. 

Två räddningstjänster sade uttryckligen att man anpassade priset till vilken 

kund som ringde, vilket är något som privata företagare har uttryckt oro 

över. Det är svårt för privata företagare att konkurrera på liknande villkor 

om de varken vet vilka marknadspriser de ska förhålla sig till eller om de 

ens har möjlighet att göra det. I de fallen räddningstjänsten inte har några 

vinstkrav kan priserna dumpas till en nivå som privata företagare inte 

rimligen kan konkurrera med. 

Är utbildningstjänsterna ni erbjuder till självkostnadspris? 

Av de 24 räddningstjänster som erbjöd utbildning mot privata företag var 

det nio som tillämpade självkostnadspris i enlighet med 

självkostnadsprincipen. Ytterligare nio låg på marknadspris eller över 

eftersom man inte ville konkurrera ut de privata aktörerna. De sista sex låg 

antingen någonstans emellan eller var osäkra. 

Kommuner har enligt lag en skyldighet att tillämpa självkostnadsprincipen, 

vilket hindrar kommunerna för att sätta sina avgifter så att vinst uppstår.4 

Samtidigt har många kommuner gett räddningstjänst beskedet att inte 

konkurrera ut de privata aktörerna på marknaden. Detta har orsakat en 

osäkerhet bland kommunerna. I den nuvarande lagstiftningen måste 

konkurrensintresset ge vika för självkostnadsprincipen. Utan att analysera 

problemet djupare kan vi konstatera att situationen innebär ett problem för 

både kommuner och företag. Almega ställer sig bakom idén om 

självkostnadsprincipen, men att behöva använda självkostnadsprincipen och 

samtidigt undvika att konkurrera med företagen bör vara en indikation för 

kommunerna att deras verksamhet hindrar en stor befintlig privat marknad.  
                                                 
4 Kommunallag (1991:900) 8 kap. 3 c § 
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BILAGA 1 

Kommunlista 

1. Göteborg – Svarade inte 

2. Malmö  

3. Uppsala 

4. Linköping  

5. Västerås  

6. Örebro 

7. Helsingborg 

8. Jönköping 

9. Umeå 

10. Borås – Svarade inte 

11. Eskilstuna – Svarade inte 

12. Sundsvall 

13. Gävle  

14. Halmstad – Svarade inte 

15. Södertälje 

16. Karlstad 

17. Växjö 

18. Kristianstad – Svarade inte 

19. Luleå 

20. Skellefteå 

21. Kalmar 

22. Karlskrona 

23. Östersund 

24. Varberg – Svarade inte 

25. Gotland 

26. Falu 

27. Karlshamn 

28. Mora  

29. Ljusdal 

30. Värnamo  

31. Västervik 

32. Ljungby 

33. Boden  

34. Arvika 

35. Härnösand 

36. Lycksele 

37. Mjölby 

38. Ystad – Svarade inte 

39. Alingsås 

40. Katrineholm 




