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Lessebo kommun hjälper Folkets Hus att konkurrera 
med privata företagare 
Sammanfattning 

Folkets Hus i Lessebo bedriver konferensverksamhet i 

konkurrens med privata företagare på orten. När kommunen 

beslutar att ge ytterligare stöd till Folkets Hus överklagas 

beslutet av en företagare. Trots att domstolen säger att 

beslutet troligen är olagligt betalar kommunen ut lånet innan 

rättssaken är klar. Sedan slutar kommunen att anlita den 

klagande företagaren. 

 

Fallet 

Lessebo kommun ger ekonomiska bidrag till Folkets Hus för att 

tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. Men stödet räcker 

inte för att klara folketshusföreningens ekonomi. Folkets Hus har 

därför börjat konkurrera med privata restauranger och 

konferensanläggningar. Priserna förefaller vara mycket låga. Till 

exempel har ett företag offererats ett konferenspris för en dag om 150 

kronor för lokal och 111 kronor per person för förmiddagskaffe, lunch 

och eftermiddagskaffe. 

 

De privata företagare som utsätts för konkurrensen från Folkets Hus 

misstänker att sådana priser inte varit möjliga utan de kommunala 

subventionerna. 

 

Den 30 oktober 2000 beslutar kommunstyrelsen i Lessebo om 

ytterligare stöd till Folkets Hus i form av ett ränte- och, tills vidare, 

amorteringsfritt lån på 250 000 kronor. Syftet är att rädda 

folketshusföreningen från konkurs. 

 

Den 13 november överklagas beslutet hos länsrätten i Växjö av 

Thomas Söderberg, som tillsammans med sin hustru driver 

Wärdshuset Flustret i Lessebo. Han menar att lånet "utgör ett otillåtet 

individuellt stöd till enskilda näringsidkare" enligt 2 kap. 8 § 2 st. 

kommunallagen och vill dels att länsrätten omedelbart ska meddela 

inhibition, det vill säga förbud för kommunen att verkställa beslutet, 

dels att beslutet ska förklaras olagligt. 

 

Den 22 november beslutar länsrätten dels att avslå yrkandet på 

inhibition, dels att kommunen ska få en månad på sig att komma in 
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med ett yttrande så att bidragsbeslutet kan prövas rättsligt. 

Länsrätten ger kommunen en liten fingervisning om sin preliminära 

uppfattning: "Såvitt nu kan bedömas finns det flera omständigheter 

som talar för att de räntefria lånen är ett otillåtet stöd i 

kommunallagens mening." 

 

Den 23 november gör Thomas Söderberg ytterligare ett försök att få 

länsrätten att besluta om inhibition, men utan framgång. Den 24 

november överklagar han länsrättens beslut att inte meddela 

inhibition hos kammarrätten i Jönsköping. Den 29 november beslutar 

kammarrätten att inhibera beslutet. Lessebo kommun får inte betala 

ut lånet till Folkets Hus. 

 

Men det har kommunen redan gjort. 

 

Thomas Söderberg har förlorat på två sätt. Dels i konkurrensen med 

det kommunalt subventionerade Folkets Hus, dels också, enligt egen 

utsago, däri att han förlorat kommunen som kund. 

 

- Kommunen gör allt för att gynna Folkets Hus, säger han. Genom det 
här bråket har jag nu tappat kommunen som kund på alla julbord. 

 

Företagarombudsmannens bedömning 

Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för 

Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i 
Sverige. 

- Lessebo kommun har i det här fallet inte uppfört sig med den 

opartiskhet man som företagare och medborgare har anledning att 

begära, säger Företagarombudsmannen. Det hade varit rimligt att 

vänta med utbetalningen när man fick kännedom om länsrättens 

uppfattning i stället för att skynda på med att skicka pengarna till 

Folkets Hus. I Sverige är möjligheterna för enskilda att få rätt mot 

kommuner synnerligen begränsade. Därför är det extra angeläget att 

kommunerna ålägger sig själva disciplin och höga etiska krav på 

likabehandling av dem som berörs av kommunala beslut. 

 

- Det är också anmärkningsvärt, om det är sant, att kommunen av 

detta skäl slutat gå till till den klagande företagarens restaurang. 

Tyvärr är sådant inte ovanligt, vilket gör att många företagare anser 

att de måste krypa för kommuner och andra offentliga organ. 

 

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, 

Clas Nordström, Lars I. Jansson, Patrik Engellau, Camille Forslund och 

Edward Waller. 
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