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KLAGANDE 
Bo Stenbeck 
Gransäter 1 B 
816 30 Ockelbo 
  
MOTPART 
Ockelbo kommun 
816 80 Ockelbo 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Ockelbo kommuns beslut den 5 oktober 2020, §71, 
dnr 2020/00457 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) 
___________________ 
 
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 
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BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun beslutade den 5 oktober 2020  

att köp av fastigheten Säbyggeby 3:58 för 4 000 000 kr och  

investeringskostnader på 120 000 0000 kr för samma fastighet godkänns. 

 

Bo Stenbeck yrkar att beslutet ska upphävas och anför i huvudsak att 

beslutet utgör ett otillåtet företagsstöd. 

 

Ockelbo kommun anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande. De beslutade åtgärderna är generella näringsfrämjande åtgärder 

som inte är individuellt inriktade mot någon enskild näringsidkare.  

Dessa utgör inte stöd då såväl de hyresnivåer som aviserats som 

tillämpningen av en instegshyra har utformats för att motsvara de 

hyresnivåer och de avtalskonstruktioner som tillämpas på den kommersiella 

marknaden. Åtgärderna motiveras i sista hand av synnerliga skäl och i vart 

fall av särskilda skäl.  

 

RÄTTSLIG REGLERING 

Förvaltningsrättens prövning genomförs i den begränsade omfattning som 

anges i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL. Det innebär att ett 

överklagat beslut ska upphävas om 

- det inte har kommit till på lagligt sätt, 

- beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

- det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

- beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

I 2 kap. KL finns bestämmelser om kommunernas befogenheter.  

Av 2 kap. 8 § andra stycket KL framgår att individuellt inriktat stöd till 

enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för 

det. 
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I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen) 

finns bestämmelser som ger kommuner ökade befogenheter i förhållande till 

vad som gäller enligt KL. Enligt 3 kap. 6 § andra stycket får kommuner, om 

det finns särskilda skäl, tillgodose enskilda företags behov av lokaler i 

kommunen. Enligt 1 kap. 3 § samma lag ska sådan verksamhet som avses i 

3 kap. 6 § bedrivas på affärsmässiga grunder. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

Bo Stenbeck har anfört i huvudsak följande. Kommunfullmäktige har 

beslutat om en maximal investering om 124 000 000 kr och att bolaget ska 

betala årshyra för första året om 1 200 000 kr, andra året med 2 100 000 kr 

och tredje året med 3 294 000 kr. Från och med år fyra ska hyran vara 

4 194 000 kr. Beslutet är ett inriktningsbeslut där man avser att bygga en 

industrilokal åt företaget Synsam. Beslutet bryter mot kommunallagen 

vilken förbjuder en kommun att subventionera enskilda företag. 

Etableringen måste ske på marknadsmässiga villkor och utan kommunala 

subventioner. Hur stor den kommunala subventionen till företaget Synsam 

verkligen är framgår inte av beslutsunderlaget. I underlaget redovisas en 

trappstegshyra vilket betyder att de första fyra åren utgör en direkt 

subvention av den planerade årshyran. Det framgår inte av beslutsunderlaget 

vad som borde vara den egentliga årshyran sett över hela avtalsperioden. 

Med beräkningen att en industrifastighet borde vara avskriven på en 

tidsperiod om 30 år i Ockelbo skulle bara avskrivningarna sett på 

investeringen vara 4 000 000 kronor per år.  Därtill kommer amorteringar, 

ränta m.m. Kommunfullmäktigeledamöterna har av beslutsunderlaget inte 

fått en korrekt och rättvis kalkyl över vad den egentliga marknadsmässiga 

hyran borde vara men det framgår att Ockelbo kommun avser att 

subventionera ett enskilt företag med hyra, vilket utgör ett otillåtet 

företagsstöd enligt såväl kommunallagen som EU-rättens regler om otillåtet 

statsstöd. 

 
Till överklagandet har Bo Stenbeck bifogat diverse artiklar från dagspress. 
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Ockelbo kommun har, genom t.f. kommunchef, anfört i huvudsak följande. 

Kommunen har under en längre tid noterat att det finns ett behov av 

industrilokaler i kommunen för att möta intresserade etablerare och att 

avsaknaden av sådana lokaler medför att kommunen har en 

konkurrensnackdel gentemot andra kommuner. Kommunen har inlett ett 

strategiskt långsiktigt arbete för att skaffa fastigheter och industrilokaler för 

etablering. I budgeten, med plan för åren 2020-2022, beskrivs att 

kommunen skall trygga framtida markbehov för industri- och 

bostadsbyggande samt hålla en så god markberedskap att planer på 

exploateringar skyndsamt ska kunna förverkligas.  

 

Det nu aktuella förvärvet av fastigheten Säbyggeby 3:58 ska ses som en 

direkt konsekvens av det sedan tidigare identifierade behovet av fler 

näringsfastigheter i kommunen. Den planerade uthyrningen till Synsam 

omfattar inte hela den förvärvade fastigheten. Resterande del om cirka  

24 000 m² ska tillhandahållas andra intresserade företag vilket visar att 

investeringen inte är inriktad mot en särskild näringsidkare.  

Investeringarna i en ny industrilokal är av generell natur för att möjliggöra 

utökad industriell verksamhet i kommunen. Huvuddelen av investeringen 

avser rivning av befintlig lokal på fastigheten, markarbeten och 

förberedande tomtarbeten samt uppförande av en modern uthyrningsbar 

industrilokal bestående av produktions- och lagerytor, personalytor, 

trapphus, entresol, butik samt konferens- och utbildningsytor. 

Produktionsanläggningen ska kunna användas för i princip vilken 

tillverknings- eller monteringsverksamhet som helst.  

 

Kommunen har säkerställt att de kostnader som de ifrågavarande åtgärderna 

medför kommer att kompenseras till fullo av hyresintäkter.  

Samtliga kostnader för kommunens lån har beaktats i den ekonomiska 

kalkylen för fastställandet av hyresbeloppet. Detta har gjorts för att 

säkerställa att kommunen inte tillhandahåller någon ekonomisk subvention 
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till Synsam under den planerade avtalstiden på 15 år. Detta visar att 

Synsams etablering i kommunen kommer att ske på marknadsmässiga 

villkor. Denna slutsats förändras inte av det faktum att parterna har en 

principöverenskommelse om att tillämpa en instegshyra med 

hyresindexuppräkning enligt en trappstegsmodell under de första tre åren. 

Att i ett kommersiellt hyresavtal tillämpa en instegshyra är mycket vanligt 

då en industriell hyresgäst har betydande uppstartskostnader för 

hyresgästanpassningar av lokalerna och därtill har en inkörningsperiod 

innan verksamheten är i full produktion och kan generera intäkter.  

Eftersom det åtminstone kommer att röra sig om ett 15 år långt bindande 

hyresavtal är det rättsligt relevanta att den totala ekonomiska kalkylen under 

avtalstiden innebär att upplåtandet av industrilokalen sker på 

marknadsmässiga villkor. De överklagade åtgärderna uppfyller varken 

selektivitetskriteriet eller stödkriteriet i 2 kap 8 § 2 st. KL.  

 

Ockelbo kommun är en av Sveriges minsta kommuner med 5908 invånare 

år 2019. Kommunen utgör stödområde enligt förordning (1999:1382) om 

stödområden för vissa regionala företagsstöd. Kommunen är en av de mest 

drabbade av arbetslöshet (nr 13 av landets 290 kommuner) och avseende 

andelen bidragsförsörjda kommuninnevånare är placeringen än sämre  

(nr 9 av 290 kommuner). Det privata näringslivet består främst av 

småföretag vilket visas av att den hittills största privata arbetsgivaren i 

kommunen sysselsätter 75 personer. När Synsam i våras kontaktade 

Ockelbo kommun med en förfrågan om kommunen var intresserad av en 

etablering som skulle medföra 150 arbetstillfällen i kommunen var detta en 

möjlighet för kommunen att väsentligt sänka den höga arbetslösheten och 

bidragsförsörjningsberoendet i kommunen. Kommunen ansåg att det var 

mycket angeläget och viktigt att det direkt skulle kunna skapas 150 nya 

arbetstillfällen i kommunen. En omlokalisering av Synsams produktion från 

Kina till Ockelbo kan vidare ge dynamiska effekter och attrahera fler företag 

som överväger en hemflytt av kvalificerad tillverkning från utlandet.  
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Då Synsam självt helt saknade kompetens och erfarenhet av att anlägga en 

industrilokal accentuerade därför kommunen det tidigare identifierade 

arbetet med att hitta lämpliga lokaler att kunna erbjuda näringslivet. Då det 

inte fanns någon intresserad privat entreprenör som kunde tillhandahålla en 

lämplig industrilokal påbörjade Ockelbo kommun planering att 

tillhandahålla näringslivet detta i egen regi. Kommunens förvärv av 

fastigheten och uppförande av en industrilokal är nödvändiga förutsättningar 

för att kunna erbjuda industrilokaler i kommunen och därmed möjliggöra 

etablering av nya arbetstillfällen. Det köp av fastighet och uppförande av 

industrilokal som beslutet avser utgör en del av Ockelbo kommuns 

kompetensenliga samhällsplanering och utgör en proportionell åtgärd som 

väsentligt bidrar till att minska den höga grad av arbetslöshet och 

bidragsberoende som råder i kommunen. Därmed föreligger synnerliga skäl 

för beslutet och mer därtill särskilda skäl enligt lagen om vissa kommunala 

befogenheter. En avsiktsförklaring som ligger till grund för fortsatta 

förhandlingar föreligger. Denna avsiktsförklaring är inte detsamma som ett 

avtal utan detta kommer att tas fram längre fram i processen, om inte 

etableringen på grund av rättsliga prövningar blir fördröjd så mycket att 

företaget i fråga väljer att etablera sig i en annan kommun. 

 

Ockelbo kommun har inkommit med kommunens årsredovisning för 2018, 

budget med plan för 2020–2022 samt en planskiss över fastigheten  

Säbyggeby 3:58. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Utgör beslutet ett olagligt individuellt inriktat stöd enligt KL? 

Inledningsvis måste förvaltningsrätten ta ställning till om 

kommunfullmäktiges beslut strider mot bestämmelsen i 2 kap. 8 § KL. 

Således är den första frågan om beslutet ska betraktas som ett individuellt 

inriktat stöd till en enskild näringsidkare. Är svaret jakande får stödet endast 

lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 

 

Bo Stenbeck har hänvisat till underlaget för beslutet. De åberopade faktiska 

omständigheterna har, med undantag för hyrans eventuella 

marknadsmässighet, inte bestridits av Ockelbo kommun. Ingen av parterna 

har gett in beslutsunderlaget i målet. Då parterna synes vara överens om vad 

som framgår av beslutsunderlaget har förvaltningsrätten inte heller funnit 

skäl att inhämta handlingarna. Förvaltningsrättens utgångspunkt är därmed 

att vad Bo Stenbeck har anfört om uppgifter i beslutsunderlaget är 

överensstämmande med verkligheten och att dessa med styrka talar för att 

det överklagade beslutet strider mot bestämmelsen i 2 kap. 8 § KL.  

 

Förvaltningsrätten har även beaktat den sammanfattning av ärendet som 

framgår av kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, dvs. att 

förvaltningen har haft kontakt med ett företag som vill starta produktion i 

Ockelbo och avtala om ett långt hyresåtagande som sträcker sig över tid. 

Förvaltningsrätten konstaterar att beslutet om köp av fastigheten och 

byggandet av en produktionslokal framstår som en direkt följd av denna 

kontakt. Det strategiskt långsiktiga arbetet för att anskaffa fastigheter och 

industrilokaler för etablering, som kommunen har uttalat sig om, tycks i det 

aktuella fallet således ha intensifierats först efter att kontakten med Synsam 

hade etablerats. Därtill framkommer att en större del av fastigheten  

(drygt 31 000 m² av totalt 54 000 m²) kommer att hyras ut till Synsam och 

annat har inte framkommit än att hela den tilltänkta 

produktionsanläggningen är tänkt att hyras ut till bolaget.  
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Förvaltningsrättens bedömning är därför att åtgärderna måste anses vara 

individuellt inriktade mot en enskild näringsidkare och att dessa därmed får 

anses utgöra ett sådant stöd som avses i 2 kap. 8 § andra stycket KL. 

Uppgiften om att Synsam kommer att bekosta hyresgästanpassningar i 

anläggningen föranleder inte någon annan bedömning i detta hänseende. 

 

Ett individuellt inriktat stöd enligt 2 kap. 8 § KL utgör en kommunal 

angelägenhet endast om det finns synnerliga skäl för åtgärden. Av praxis 

framkommer att synnerliga skäl kan föreligga vid t.ex. stöd till 

livsmedelsbutiker och bensinstationer om stödet är nödvändigt för att 

garantera en viss minimistandard av kommersiell service åt hushållen eller 

till hotell- och restaurangrörelse (jfr Högsta förvaltningsdomstolens 

avgöranden RÅ 79 Ab 14 och RÅ 1995 ref 98). Vad kommunen har anfört 

om att kommunen utgör stödområde enligt förordningen om stödområden 

för vissa regionala företagsstöd, att man har en hög arbetslöshet och en hög 

andel bidragsförsörjda kommuninnevånare samt att Synsams etablering 

skulle öka kommunens arbetstillfällen, utgör enligt förvaltningsrättens 

mening inte synnerliga skäl som gör åtgärderna kompetensenliga.  

Det överklagade beslutet anses därför strida mot 2 kap. 8 § KL. 

 

Omfattas beslutet av de utvidgade befogenheterna om 

tillhandahållande av lokaler enligt 3 kap. 6 § befogenhetslagen? 

Nästa fråga är om bestämmelserna i befogenhetslagen i tillräcklig grad 

utvidgar kommunens befogenheter så att beslutet därigenom ryms inom 

lagstiftningens ramar. Det är kommunen som ska visa att särskilda skäl 

föreligger.  

 

Av förarbetena till 3 kap. 6 § befogenhetslagen framgår bland annat 

följande. Vad gäller möjligheten att tillhandahålla lokaler till enskilda, både 

större och mindre, näringsidkare kan sådant stöd enligt 2 kap. 8 § KL endast 

lämnas om synnerliga skäl föreligger. Det är således endast i undantagsfall 
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som det finns ett rättsligt utrymme för kommunala stödinsatser. Det är 

generellt sett inte en uppgift för kommunerna att tillgodose näringslivets 

behov av lokaler. Det bör dock finnas vissa möjligheter för kommuner att 

kunna skapa förutsättningar för företagsamhet. I många kommuner är 

lokalförsörjningen en viktig del i de kommunala näringslivsinsatserna för att 

medverka till företagsetableringar och till de lokala företagens expansion. 

Kommuner bör inom rimliga ramar ha befogenhet att tillhandahålla lokaler 

som efterfrågas av enskilda företag, oavsett storlek. Sådana åtgärder bör 

dock endast få vidtas om särskilda skäl föreligger. I begreppet särskilda skäl 

ligger en begränsning genom att en grundförutsättning för tillhandahållet av 

lokaler är att det enskilda företaget bedöms sakna möjlighet att själv göra 

investeringen. I rekvisitet särskilda skäl finns också en begränsning 

såtillvida att det ska ha framkommit att privata aktörer inte är beredda att 

göra investeringen. Förutom dessa grundläggande förutsättningar krävs 

också att det finns omständigheter i det specifika fallet som kan anses utgöra 

särskilda skäl t.ex. då kommunen utgör stödområde enligt förordningen 

(1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd. 

Verksamheten ska därtill ske på affärsmässiga grunder (se prop. 2008/09:21 

s. 57 och s. 98 f.). 

 

Förvaltningsrätten anser inte att det har framkommit, eller ens anförts från 

kommunens sida, att Synsam skulle sakna ekonomiska möjligheter att göra 

en investering i lokaler på egen hand. Vad kommunen har anfört om att 

bolaget skulle sakna kompetens att anlägga en industrilokal medför ingen 

annan bedömning. Vidare har kommunen anfört att ingen privat aktör är 

beredd att investera i en motsvarande lokal men förvaltningsrätten finner 

inte att det har belagts på ett tillfredställande sätt. Enbart den 

omständigheten att det möjligtvis inte finns någon lämplig lokal i Ockelbo i 

dagsläget är enligt förvaltningsrättens mening inte tillräckligt för att 

kommunen ska anses ha påvisat ett behov att utvidga kommunens 

befogenheter i detta avseende. Dessutom har Bo Stenbeck ifrågasatt om den 
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överenskommelse om hyra som kommunen uppger att de har fått till stånd 

med Synsam kan anses vara affärsmässig. Han har anfört att de beslutade 

åtgärderna kommer att finansieras genom en trappstegshyra som inte ens 

motsvarar nivån för en beräknad avskrivning om 30 år. Det är ostridigt 

mellan parterna att hyran under de inledande tre åren är lägre men 

kommunen menar att den totala hyreskostnaden övertid är marknadsmässig. 

Kommunen har uppgett att det har funnits en ekonomisk kalkyl för att 

fastställa det framtida hyresbeloppet och för att säkerställa att kommunen 

inte tillhandahåller någon ekonomisk subvention till Synsam under den 

planerade avtalstiden på 15 år. Man har dock inte givit in sådant underlag 

som krävs för att kommunen ska anses ha fullgjort sin bevisbörda i detta 

avseende (jfr t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 juni 2016 i mål nr 

2883-15). Mot bakgrund av dessa omständigheter finner förvaltningsrätten 

därför att det överklagade beslutet inte heller kan anses vara fattat i enlighet 

med bestämmelserna i befogenhetslagen.  

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten därmed att vad som följer av 

kommunfullmäktiges beslut inte utgör en kommunal angelägenhet då det 

strider mot 2 kap. 8 § KL och 3 kap. 6 § befogenhetslagen. Det överklagade 

beslutet ska därmed upphävas. Vid denna utgång i målet saknas anledning 

för förvaltningsrätten att pröva frågan om beslutet även strider mot 

Europeiska unionens statsstödsregler. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03). 

 

  

Sebastian Hallman  

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Torbjörn Aulin och  

John Persson deltagit.  
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

