
Osund konkurrens i 
städbranschen
STORA STÄDBRANSCHDAGEN 2022



Osund offentlig
konkurrens

2022-11-082



KONKURRENSBEGRÄNSANDE OFFENTLIG 
SÄLJVERKSAMHET (KOS)

2022-11-08 3

• Inte tränga undan näringslivet på ej kompetensenligt område
• När det offentliga får konkurrera så ska det ske så att konkurrensen ej 

snedvrids
• Utgångspunkt: det offentliga har andra förutsättningar, t ex 

• Ej gå i konkurs 
• Sammanblanda med tillståndsgivning
• Förtroende
• Låg prissättning



Hur fungerar KOS?
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• 3 kap. 27 § konkurrenslagen sedan 2010
• Konkurrensverket utövar tillsyn
• Kan väcka talan vid PMD/PMÖD: förbjuda stat/region/kommun att 

sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen
• Kommuner och regioner kan förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet
• Framåtsyftande, förbud vid vite

• Utgår från befintliga befogenheter (kommunallag, regleringsbrev, 
ägardirektiv osv)

• ”Försvarbart från allmän synpunkt”



Exempel på förbud

2022-11-08 5

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_kNnEkvPaAhXDFSwKHXiNAMwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.phbuss.se/bussbilder_sverige/S/Skelleftebuss/300-serien/slides/Skelleftebuss_311_SCT718_Byske_busstation_0708_2013.htm&psig=AOvVaw2zKkXY5hgXzOcVBkSprIJ1&ust=1525766814383540
https://www.dt.se/dalarna/efter-massuppsagningarna-skl-stammer-brandmannens-riksforbund-for-brott-mot-fredsplikten
http://www.byafiber.se/byggnytt-fiberbygget-gar-in-i-slutfasen/


Problemets omfattning
Konkurrensverkets rapport 2017

• Drygt en fjärdedel möter konkurrens
• 2/3 av dessa ser det som problematiskt
• Vanliga problem:

• Andra villkor
• Lägre pris
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Konkurrensproblem 
i städbranschen



Lagstiftningens begränsningar
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”Konkurrensverkets bedömning är att det inte är möjligt att 
utföra det städuppdrag som klagomålet gällde till det pris 
som Samhall har offererat företaget. Utifrån de underlag 
som Konkurrensverket har analyserat är slutsatsen att 
rådande marknadspris överstiger Samhalls pris med 
åtminstone 40 procent.”

”Det förfarande som görs gällande i klagomålet rör 
påstådd underprissättning av städuppdrag genomförda 
enligt ett specifikt kontrakt som började gälla den 31 
augusti 2020. Städuppdraget avslutades per den 15 mars 
2021. Det förfarande som klagomålet riktas mot har 
alltså upphört. Mot bakgrund av detta bedömer 
Konkurrensverket att det saknas skäl att fortsätta 
utredningen.”



SN:s förslag till bättre lagstiftning
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1. Långsiktiga effekterna i fokus
2. En ny presumtionsregel – 2 miljoner
3. En hjälpregel för särredovisning
4. Skydda uppgiftslämnare
5. Beslutanderätt



Guide riktad till kommuner
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 Policy
 Inventering
 Åtgärda
 Dialog
 K lagomål



Vad kan Svenskt Näringsliv hjälpa mig 
med?
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• Förklara reglerna och olika handlingsalternativ
• Finnas med i dialogen med det offentliga
• Vi arbetar brett med frågan!



Vad kan du som företagare göra?
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• Dialog med offentliga aktören
• Presentera alternativ
• Politisk nivå 
• Bilda opinion – lokalmedia
• Kontakta Konkurrensverket – tips & 

klagomålsfunktionen



Tack för uppmärksamheten!
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• Våra förslag på förbättrad lagstiftning (dokument längst ner i artikeln)
• Vår guide för hur offentliga aktörer kan motverka problem med osund konkurrens
• Konkurrensverkets webb: om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Stefan Sagebro
stefan.sagebro@svensktnaringsliv.se
+46 8 553 43 101 

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/foretagsjuridik/sa-far-vi-stopp-pa-snedvriden-konkurrens-fran-det-offentliga_1156681.html
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/tp0rrh_sn-guide-osund-konkurrens-webpdf_1189783.html/sn-guide-osund-konkurrens-web.pdf
https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/
mailto:stefan.sagebro@svensktnaringsliv.se
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