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Motion 

Osund konkurrens i Skellefteå kommun 

 

En grundförutsättning för ett växande Skellefteå är att det går bra för vårt lokala näringsliv. Skellefteå 

behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av 

nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler jobb är ett positivt 

företagsklimat. 
 

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor 

snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som 

snedvrider konkurrensen på marknaden. Till exempel har det i domstol fastslagits att Skellefteå kommun, 

genom Skellefteå Buss, har bedrivit osund konkurrens. Kommunens räddningstjänst har även slutat med 

vissa utbildningar som konkurrerade med lokala företag. 
 

Alliansen har även hört många andra exempel genom åren. Företagare och företagarorganisationer har 

uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är påtaglig. 
 

I Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatsranking så hamnade Skellefteå på plats 288 av landets 290 

kommuner när det kommer till frågan: ”I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter 

tränger undan privat näringsverksamhet?” Detta är bekymmersamt. Skellefteå är bland de sämsta i hela 

landet, om vi lyssnar till de lokala företagare som svarat på enkäten. 
 

Alliansen ser behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken omfattning som 

Skellefteå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. Därför är det av allra 

största vikt att låta en extern utredare kartlägga företeelserna och presentera åtgärder att motverka 

eventuell snedvriden konkurrensen. 
 

I Umeå kommun har man valt att införa en tjänst där företagare på ett smidigt sätt kan anmäla om man 

anser att kommunen snedvrider konkurrensen för en enskild näringsidkare. Efter att ett ärende anmälts 

så finns en handlingsplan för hur det ska följas upp.  
 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: 

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att, genom en extern aktör, genomföra en kartläggning för att ta reda 

på inom vilka områden som det förekommer osund/snedvriden konkurrens från Skellefteå kommun 

– genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform – gentemot andra aktörer. 

Att  ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja den 

osunda/snedvridna konkurrensen utifrån genomförd kartläggning. 

Att Skellefteå kommun likt Umeå kommun inför en tjänst där näringsidkare kan anmäla osund 

konkurrens. 

 

Andreas Löwenhöök 
Moderaterna 

Carina Sundbom 
Centerpartiet 

Christina Soldan  
Liberalerna 

Charlotta Enqvist 
Kristdemokraterna 

 


