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BESKRIVNING KOMMUNAL KONKURRENSRÄTT
"Kommunal konkurrensrätt" behandlar de regler som påverkar kommunernas möjligheter
att agera på marknadensjälva eller genom kommunala bolag. Särskilt fokus läggs på de nya
reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och på samspelet mellan de
nya reglerna och övriga konkurrensregler, upphandlingsregler och regler om kommunalt
stöd i kommunallagen och EUF-fördraget. Även andra nya regler behandlas därmed t.ex.
in-house-undantaget vid upphandling, reglerna om bolagsordning och uppsiktsplikt över
kommunala bolag samt den helt nya lagen om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler.Framställningen har redigerats och innehållet prioriterats för att vara
relevant i den kommunala vardagen med där förekommande frågeställningar. Den
beskriver även hur kommunala konkurrensärenden handläggs och ger handfasta råd i
samband med detta till såväl kommuner som berörda privata företag. Samtidigt kommer
den nära kopplingen till EU-rättendär flertalet regelverk har sitt ursprungtill pedagogiskt
uttryck. De tre delarna av EU:s konkurrensrättkonkurrens, statsstöd, upphandlingknyts ihop
på den lokala nivån.Exempel på frågor som behandlas är underprissättning, anbudskarteller,
egenregianbud, samarbete mellan kommuner vid inköp och i övrigt, avknoppningar samt
konsekvenser för konkurrenslagens tillämpning av valfrihetssystem, offentlig stödgivning
och upphandling. "Kommunal konkurrensrätt" är avsedd både som lärobok och som
grundläggande framställning till ledning för praktisk verksamhet inom såväl offentlig som
privat sektor.
KOMMUNAL KONKURRENSRÄTT - JOHAN HEDELIN - HÄFTAD
(9789139017257) | BOKUS
Pris: 562 kr. Häftad, 2013. Finns i lager. Köp Kommunal konkurrensrätt av Johan Hedelin
på Bokus.com. Kommunal konkurrensrätt - När får kommunala aktörer konkurrera med
privata aktörer. Markus Alm Kandidatuppsats i handelsrätt HARH12 VT15 Kommunal
konkurrensrätt När får kommunala aktörer konkurrera med privata aktörer. Markus Alm
Kandidatuppsats i handelsrätt HARH12 VT15 Handledare Jörgen Hettne. 3.1.3
Underskottsprincipen och konkurrensrätten. kommunala kompetensen utan endast påverka
hur kompetensenlig kommunal verksamhet får bedrivas. 8 Här uttalas i förar betena att
detta begrepp motsvaras av vad som i konkurrensrätten be tecknas som. 4.5 Var går gränsen
för vad som är laglig kommunal. "Kommunal konkurrensrätt" behandlar de regler som
påverkar kommunernas möjligheter att agera på marknaden - själva eller genom
kommunala bolag. Särskilt fokus. Kursen Kommunala bolag behandlar gränstrakten mellan
den civila och offentliga rätten samt kommunernas möjlighet att ge stöd till det.
Konkurrensrätt,. KOMMUNAL KONKURRENSRÄTT OCH KOMMUNALA BOLAG EN ÖVERBLICK ÖVER AKTUELL RÄTTSPRAXIS OBS! Passet är fullbokat! Ett
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fördjupningspass i konkurrensrätt för dig. Kommunal konkurrens: Den kommunala
konkurrensen kritiseras ofta för bristande konkurrens bland företagare, konkurrensverket
och Svenskt Näringsliv. Offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar
på samma konkurrensutsatta marknad. Därför finns regler om konkurrensbegränsande.
Kommunala företag (bolag). EU- och konkurrensrättens betydelse; Offentlig
säljverksamhet; Styrning i valfrihetssystem; Utmaningsrätt; Välfärdsutredningen; "Det
borde inte vara omöjligt att lägga fram ett förslag som fungerar för både kommunala och
fristående huvudmän",. Konkurrensrätt. Kontakta oss. Logga in för att reservera. Genom att
reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0
Fördjupningspass 18 april - Kommunal konkurrensrätt - En överblick över aktuell
rättspraxis. När strider en kommuns näringsverksamhet mot konkurrenslagens. Att ha goda
kunskaper om konkurrensrätten blir allt viktigare. Konkurrensrätt en. Kommunal
konkurrensrätt Johan Hedelin. 562 kr. 562 kr. 10 Kommunal konkurrensrätt ISBN:
9789139017257 Författare: Johan Hedelin Förlag: Norstedts Juridik AB Antal sidor: 365
Upplaga: 1 Kategori: Bolagsrätt, handelsrätt
PDF NÄR FÅR KOMMUNALA AKTÖRER KONKURRERA MED PRIVATA
AKTÖRER.
Kommunal konkurrensrätt : Författare: Hedelin Johan, Indén Tobias : Titel: Kommunal
konkurrensrätt: Utgivningsår:. själva eller genom kommunala bolag.. "Kommunal
konkurrensrätt" behandlar de regler som påverkar kommunernas möjligheter att agera på
marknaden ? själva eller genom kommunala bolag. Konkurrensrätt en - handbok redogör i
detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EU-rättsliga och de svenska
konkurrensreglerna. Inbunden, 2009. Den här utgåvan av Konkurrensrätt - en kommentar
är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Med
kommunal affärsverksamhet menas en kommunal verksamhet av ekonomisk eller
kommersiell natur, det är. berörs även konkurrensrätt. Libros en idiomas extranjeros.
Selecciona el departamento que quieras buscar Kursen innehåller en gedigen genomgång av
kommunala aktiebolag i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Innehållet riktar
sig till tjänstemän och. Konkurrenslag (2008:579)1 kap. 1 § Denna lag har till ändamål att
undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och
handel. Kommunal kompetens; Kontakta oss: 0522-67 93 30. och vi erbjuder utbildningar
av politiker och tjänstemän i kommunal kompetens och konkurrensrätt. Buy Kommunal
konkurrensrätt 1 by Johan Hedelin (ISBN: 9789139017257) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders. 6 7.3 Den kommunala
verksamhetens förutsättningar Det kommunala engagemanget och konkurrensrätten De
danska kommunerna och friskvården Preliminära konklusioner. Den kommunala
självkostnadsprincipen medger dock en. Kommunförbundet berör i sitt yttrande också
förhållandet mellan kommunalrätt och konkurrensrätt. Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig
och kommunal myndighetsutövning. Redan i grundlagen slås det fast att den offentliga
makten ska utövas med respekt för.
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