
Motion till årsmötet i Moderaterna Oscars Södra den 15 
februari 2017 
 
 
Yrkande; 
 
Att  uppdra åt den moderata förbundsstämman och riksstämman att initiera ett arbete 
med att genom politiska beslut  och utan att använda lagstiftning undanröja konkurrens 
mellan kommuner och privata företag. 
 
Att stärka Konkurrensverkets resurser i  arbetet att förhindra otillåten  kommunal 
säljverksamhet 
 
Att öka möjligheterna till sanktioner för kommuner som inte efterföljer lagstiftningen 
om otillåten kommunal säljverksamhet 
 
Konkurrens mellan landets kommuner och privata företag förkommer i varierad 
omfattning i hela landet. I många fall används skattepengar för att underlätta för 
kommuners framgång  i konkurrensen. De s k statsstödregler som finns i lagstiftningen 
kringgås  ofta.  
 
Inom arbetsgivarorganisationen Almega har det framkommit  i medlemsundersökningar 
att detta problem är en av de främsta problem som enskilda företagare har i sin 
verksamhet. 
 
Möjligheten att anmäla dessa problem finns i begränsad omfattning men de flesta 
företag gör inte detta av rädsla att bli sämre behandlad av sin hemkommun framöver. 
Det är i vissa kommuner mycket känslig mark. 
 
Moderatstyrda kommuner är ingen garanti för att kommunal konkurrens inte sker. 
Tvärtom kan vi se mänga exempel där man offensivt satsat på konkurrens inom 
tranporter, restaurang, nöjen, rekreation etc. 
 
Sanktionsmöjligheterna är mycket begränsade. Kommuner kan bryta mot reglerna och 
vet att anmälning från företagare kan ta upp till 10 år före tvingande dom. 
 
Konkurrensverket har byggts ut bl a för att arbeta med dessa frågor. Deras möjligheter 
och resurser gentemot kommuner är dock alltför begränsade. 
 
För att återta initiativet och sympatier inom företagarväljare är det viktigt att agera 
inom detta område. Centerpartiet har varit aktiv i detta i varierad form och mest tydligt i 
tiden då Maud Olofsson som näringsminister inrättade en tilläggslagstiftning ang  
”Konflikter vid kommunal säljverksamhet…”. Denna lagstiftning räcker ej och resurserna 
för till Konkurrensverket har inte varit tillräckliga för att arbeta med dessa frågor. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Jan Larsén 
Styrelseledamot i Oscars södra och företagare inom turism 


