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Ärende: Statligt stöd N 98/2009 – Sverige 
 Utbildningsstöd till Scania  
 

Herr Minister, 

1. FÖRFARANDE 

(1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige ett utbildningsstöd till förmån för företaget Scania 
AB (nedan kallat Scania). Kommissionen begärde ytterligare upplysningar i en skrivelse 
av den 16 mars 2009, som de svenska myndigheterna besvarade den 14 april 2009. 
Upplysningarna lämnades efter ett möte mellan tjänstemän från kommissionen och 
företrädare för de svenska myndigheterna den 3 april 2009. De svenska myndigheterna 
lämnade ytterligare information i en skrivelse av den 22 april 2009. 

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 

2.1. Stödmottagare 

(2) Mottagare av utbildningsstödet är företaget Scania AB, som tillverkar tunga fordon och är 
beläget i Södertälje, Sverige. Scania har tillverkningsanläggningar på orterna Luleå, 
Södertälje, Falun och Oskarshamn, som alla ligger i Sverige. Företaget har för närvarande 
omkring 13 000 anställda. 

2.2. Utbildningsprogram 

(3) Scania avser att genomföra ett omfattande utbildningsprogram för sina kollektivanställda 
arbetare på de tre svenska orterna Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Tjänstemän kommer 
inte att omfattas av utbildningsprogrammet. Utöver Scanias arbetare kan sådana 
leverantörer till Scania och små och medelstora företag inom den tunga fordonsindustrin 
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och denna närstående industrier som är belägna i de tre berörda områdena delta i 
utbildningen. Utbildningsprogrammet är en del av SOL-projektet (”Södertälje, 
Oskarshamn och Luleå – kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin”), som 
finansieras med medel från Europeiska socialfonden (nedan kallad ESF). Projektets syfte 
är att förbättra de enskilda personernas grundutbildning, deras kunskap om den tunga 
fordonsindustrin i allmänhet och deras problemlösningsförmåga.  

(4) Utbildningsprogrammet består av följande tre moduler:  

• Modul 1 – Grundutbildning: Denna del av utbildningen rör de anställdas allmänna 
grundkompetens. Modulen erbjuder ett block för gymnasiekompetens genom en rad 
kurser i ämnen som svenska och engelska samt matematik. Genom ett antal mål (bl.a. 
”grundläggande teknikerutbildning”, ”grundläggande datautbildning”, ”hälsa och miljö”, 
”produktkunskap”) kommer utbildningen att göra att de anställda kan erhålla en bred 
allmänkompetens som de kan använda inom hela den tunga fordonsindustrin. 

• Modul 2 – Produktionsteknik: Syftet med denna modul är att förbereda arbetstagarna för 
mer produktionstekniskt arbete genom att erbjuda utbildningsinsatser inom bl.a. 
bearbetningsteknik, automation, monteringsteknik och logistik. 

• Modul 3 – Effektiva produktionssystem: Syftet med denna modul är att öka de anställdas 
delaktighet och engagemang och arbetets kvalitet genom ökad förståelse för effektiva 
produktionssystem. Modulen kommer bl.a. att omfatta delarna ”problemlösning” ”goda 
vanor” och ”att höja kvaliteten”. 

(5) De tre modulerna hänger samman. I modul 1 ges grundutbildning och i modul 3 
avancerad utbildning. Alla deltagare kommer att börja i modul 2 där en utvärdering 
kommer att göras av deras enskilda utbildningsbehov. Beroende på utvärderingens 
resultat kommer deltagarna att börja i modul 1, 2 eller 3. 

(6) Utbildningen kommer att tillhandahållas i Scanias lokaler i Södertälje, Oskarshamn och 
Luleå.  

(7) Enligt de uppgifter som Sverige lämnat omfattar åtgärden allmän utbildning.1 
Utbildningsprogrammet ska genomföras under nio månader från den 1 februari 2009 till 
den 31 oktober 2009. Länsstyrelsen i Stockholm, som ansvarar för SOL-projektet, ansökte 
till Svenska ESF-rådet om stöd innan utbildningsprojektet inleddes. Svenska ESF-rådet 
godkände stödet den 2 februari 2009. Sverige har dessutom försäkrat kommissionen att 
stödet först kommer att beviljas sedan kommissionen godkänt det och att SOL-projektet 
inte kommer att genomföras om stödet inte beviljas. 

                                                 

1 Begreppen ”allmän utbildning” och ”särskild utbildning” används i enlighet med definitionen i artikel 38 i 
kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän 
gruppundantagsförordning) (EUT L 214, 9.8.2008, s. 3). 
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2.3. Stöd 

(8) Utbildningsstödet till Scania kommer att bestå av direkta bidrag som finansieras av ESF 
och nationella medel (50/50). Länsstyrelsen kommer att ge Scania i uppdrag att 
genomföra utbildningen. När Scania börjat genomföra utbildningen måste företaget 
rapportera utbildningskostnaderna månadsvis till Länsstyrelsen med stöd av skriftlig 
dokumentation som t.ex. fakturor. Länsstyrelsen ska granska materialet och i enlighet 
med ESF:s genomförandebestämmelser utarbeta en ansökan som kommer att lämnas till 
Svenska ESF-rådet. ESF-rådet kommer sedan att utifrån de inkomna uppgifterna besluta 
om stödet bör betalas ut. I enlighet med detta beslut ska Länsstyrelsen ersätta Scania för 
de relevanta kostnaderna.  

(9) Det stöd som Scania kan beviljas under utbildningsperioden uppgår till högst 123 500 000 
svenska kronor, dvs. ca 11 160 000 euro. De stödberättigande kostnaderna kan uppgå till 
högst 234 739 182 svenska kronor, dvs. ca 21 220 000 euro. De maximala stödbeloppen 
och stödberättigande kostnaderna fördelas i enlighet med följande tabell:  

Kostnadskategori 
Maximal 

stödberättigande 
kostnad i SEK 

Maximalt 
stödbelopp i 

SEK 

(a)* Personalkostnader för lärare 112 724 031 112 724 031 

(b)* Resekostnader för lärare 463 080 463 080 

(c)* Andra löpande utgifter, såsom 
material och utrustning som har ett 
direkt samband med projektet 4 182 480 4 182 480 

Summa av (a) till (c) 117 369 591 117 369 591 

(f)* Personalkostnader för deltagare 
och allmänna indirekta kostnader 
(administrativa kostnader, hyra, 
allmänna omkostnader)2 

 
117 369 591 6 130 409 

Totalt [Summa av (a) till (c) plus 
(f)] 234 739 182 123 500 000 

* jfr artikel 39.4 i den allmänna gruppundantagsförordningen. 

                                                 

2  Deltagarnas personalkostnader och de administrativa kostnaderna uppgår totalt till 463 519 690 svenska kronor. 
Enligt artikel 39.4 f i den allmänna gruppundantagsförordningen är projektkostnader av denna typ endast 
stödberättigande upp till beloppet av övriga stödberättigande kostnader. 
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(10) Beloppen i tabellen är maximibelopp beräknade utifrån antagandet att 6 025 arbetstagare 
deltar i utbildningen, varav 5 140 är anställda vid Scania. Högst 200 deltagare kan komma 
från leverantörer, medan högst 685 deltagare kan komma från små och medelstora företag 
verksamma i den tunga fordonsindustrin och denna närstående industrier. Leverantörer 
och små och medelstora företag kommer inte att behöva betala någon deltagaravgift. Det 
uppskattas att 65 % av utbildningstimmarna kommer att ingå i modul 3, medan 10 % 
kommer att ingå i modul 2 och 25 % i modul 1. Detta kan specificeras först när 
utvärderingen av alla deltagares utbildningsbehov har slutförts. 

(11) Utbildningskostnaderna och därmed de stödberättigande kostnaderna kan variera 
beroende på antalet anställda som deltar i utbildningen och på deltagarnas 
utbildningsbehov. Scania kommer dock endast att ersättas för faktiskt uppkomna 
utbildningskostnader. Sverige har uttryckligen förbundit sig att övervaka genomförandet 
av projektet och, om utbildningskostnaderna ändras under projektets genomförande, se till 
att den högsta tillåtna stödnivån för stora företag i fråga om allmän utbildning enligt 
artikel 39.2 b i den allmänna gruppundantagsförordningen inte överskrids, dvs. 60 % av 
de stödberättigande kostnaderna.  

3. BEDÖMNING 

3.1. Förekomst av statligt stöd 

(12) Enligt artikel 87.1 i EG-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av 
statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. 

(13) Det anmälda stödet bör anses utgöra statligt stöd enligt artikel 87.1 i fördraget. Stödet 
utgörs av bidrag från ESF och nationella medel (50/50), som förvaltas av de svenska 
myndigheterna. Åtgärden finansieras alltså med statliga medel. Stödet är selektivt 
eftersom det är begränsat till Scania. Det är ägnat att snedvrida konkurrensen på den 
gemensamma marknaden eftersom stödet, genom att befria Scania från en betydande del 
av utbildningskostnaderna, kommer att ge företaget en fördel i förhållande till andra 
konkurrenter som inte mottar stöd. Åtgärderna påverkar slutligen handeln mellan 
medlemsstaterna, eftersom marknaden för tunga fordon kännetecknas av en omfattande 
handel mellan medlemsstaterna. 

3.2. Rättslig grund för bedömningen 

(14) Sverige har anmält åtgärden som ett individuellt stöd enligt artikel 6.1 g i den allmänna 
gruppundantagsförordningen. Enligt denna artikel gäller gruppundantagsförordningen inte 
när det stödbelopp som ett företag beviljas för ett enskilt utbildningsprojekt överstiger 2 
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miljoner euro. Stödet undantas därför inte från anmälningskravet.3 Det konstateras att 
stödet uppgår till 123 500 000 svenska kronor (dvs. ca 11 160 000 euro) och därför 
överstiger 2 miljoner euro, att det ska betalas till ett enda mottagande företag och att 
utbildningsprojektet är ett enskilt projekt. Därför gäller anmälningskravet för stödet och 
Sverige har efterlevt detta. 

(15) Vid bedömning av ett individuellt utbildningsstöd som inte är berättigat till det undantag 
som anges i artikel 39 i den allmänna gruppundantagsförordningen genomförs, i enlighet 
med tidigare beslut4, en individuell bedömning av stödet utifrån artikel 87.3 c i EG-
fördraget. I denna individuella bedömning åberopas dock genom analogi bestämmelserna 
i den allmänna gruppundantagsförordningen, i enlighet med skäl 7 i förordningen5, och 
särskilt de villkor för undantag som anges i artikel 39.6 

3.3. Stödets förenlighet med den gemensamma marknaden 

3.3.1. Stimulanseffekt  

(16) I enlighet med kommissionens fasta praxis bör det bedömas om stödet är nödvändigt för 
att mottagaren ska kunna genomgå den berörda utbildningen. Ett allmänt villkor för att 
stödet ska kunna anses förenligt med den gemensamma marknaden är att det är 
nödvändigt. Om stödet inte leder till att annan verksamhet genomförs än sådan som ändå 
skulle ha genomförts (antingen eftersom den är lagstadgad eller eftersom 
marknadskrafterna själva ger en tillräcklig stimulanseffekt för att verksamheten ska 
genomföras)7, kan stödet inte anses ha positiva effekter som kan förväntas kompensera 
snedvridningen av handeln och kan därför inte godkännas. Uttryckt på annat sätt kan 
utbildningsstödet i så fall inte anses ”underlätta” den ekonomiska utvecklingen, på det sätt 
som avses i artikel 87.3 c i EG-fördraget, och korrigera det marknadsmisslyckande som 
gör att företag i allmänhet investerar för lite i utbildning av de anställda i enlighet med 
skäl 62 i den allmänna gruppundantagsförordningen. 

(17) Kommissionen konstaterar att Länsstyrelsen ansökte till Svenska ESF-rådet om stöd 
innan utbildningsprojektet inleddes. De svenska myndigheterna har dessutom bekräftat att 

                                                 

3  Se också skäl 7 i den allmänna gruppundantagsförordningen, enligt vilket statligt stöd ”som inte omfattas av 
denna förordning bör fortsätta att omfattas av anmälningsskyldigheten i artikel 88.3 i fördraget”. 

4  Se särskilt kommissionens beslut 2006/938/EG av den 4 juli 2006 om det statliga stöd som Belgien planerar att 
genomföra till förmån för Ford Genk [C 40/2005 (f.d. N 331/2005)] (EUT C 366, 21.12.2006, s. 32) och 
kommissionens beslut 2007/612/EG av den 4 april 2007 om det statliga stöd C 14/06 som Belgien planerar att 
genomföra för General Motors Belgium i Antwerpen (EUT L 243, 18.9.2007, s. 71). 

5  ”Kommissionen kommer att bedöma sådant stöd framför allt på grundval av de villkor som anges i denna 
förordning och i överensstämmelse med de kriterier som fastställs i särskilda riktlinjer eller rambestämmelser 
som kommissionen antagit, i de fall då åtgärden i fråga omfattas av ett sådant särskilt instrument.” 

6  Se kommissionens beslut av den 10 september 2008 om statligt stöd C 39/08, Utbildningsstöd till Ford Craiova, 
(EUT C 270, 25.10.2008, s. 29), punkt 35. 

7  Se kommissionens beslut av den 2 juli 2008 om statligt stöd C 18/2007, DHL Leipzig-Halle (EUT L 312, 
22.12.2008, s. 31). 
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stödet endast kommer att beviljas sedan kommissionen godkänt det och att utbildningen 
inte kommer att genomföras om stödet inte beviljas. 

(18) De svenska myndigheterna har också lämnat uppgifter om att det statliga stödet kommer 
att leda till ökad utbildning jämfört med om stöd inte tillhandhålls: 

(a) Under 2004–2008 fick Scanias arbetare i genomsnitt 43 200 utbildningstimmar per 
år, medan de inom ramen för det aktuella utbildningsprogrammet planeras få ca 
1 900 000 utbildningstimmar. 

(b) Utbildningsprogrammet kommer dessutom att omfatta Scanias alla arbetare i de 
tre relevanta regionerna samt vissa anställda hos företagets leverantörer och hos 
små och medelstora företag. Dessa arbetstagare kan anses vara de minst 
kvalificerade och skulle normalt inte kunna erhålla den kompetensutveckling som 
planeras inom ramen för utbildningsprogrammet. Utbildningsprogrammet kommer 
att gå utöver sådan utbildning som är nödvändig för att Scanias produktion ska 
fungera väl. Utbildningen avser att bredda och fördjupa de deltagande arbetarnas 
kompetens så att de kan utföra mer avancerade uppgifter.  

(c) Scania kommer att tillhandahålla allmän utbildning som inte är specifikt knuten 
till företagets kärnverksamhet.  

– I modul 1 kommer t.ex. språk- och matematikutbildning samt 
grundläggande tekniker- och datautbildning att tillhandahållas, dvs. 
kvalifikationer som i hög grad kan överföras och inte är specifikt knutna 
till Scanias verksamhet.  

– Modul 2 kommer att vara inriktad på teknisk utbildning såsom fräsning, 
åtdragningsteknik eller svarvning och syftar till att ge deltagarna en bred 
allmän förståelse av och kompetens inom området.  

– Modul 3 syftar till att öka förståelsen av effektiva produktionssystem 
genom kurser som ”praktisk problemlösning”, ”värderingar och attityder” 
och ”jämställdhet och mångfald”. För närvarande är det endast 
produktionstekniker (tjänstemän) som har denna kompetens och den 
berörda utbildningen gavs tidigare inte till arbetare. Genom att genomgå 
utbildningen bör arbetarna därför kunna utföra uppgifter som för 
närvarande endast utförs av produktionstekniker. Arbetarna kan använda 
denna kompetens inom hela verkstadsindustrin.  

Mot denna bakgrund förefaller det som att utbildningen kommer att leda till en 
ökad anställbarhet för arbetarna i de tre svenska regioner som omfattas av 
projektet i den tunga fordonsindustrin, verkstadsindustrin och andra dessa 
närstående industrier och därigenom stärka deras ställning på arbetsmarknaden.   
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De svenska myndigheterna har bekräftat att utbildningen inte kommer att 
användas för standardisering eller för att på annat sätt minska leverantörernas 
frihet att strukturera sin verksamhet och sina relationer med Scania eller andra 
aktörer inom industrin.  

(d) De svenska myndigheterna har dessutom försäkrat kommissionen att 
utbildningsprogrammet inte syftar till att öka Scanias produktion eller 
produktionen hos andra företag som omfattas av programmet. Stödet kommer inte 
att användas för investeringar eller produktförändringar. 

(e) Vissa av kurserna kommer att ges av interna lärare anställda av Scania och 
kommer att bygga på utbildning som tillhandahållits tidigare, vilket i princip 
skulle kunna ses som ett tecken på att det anmälda stödet inte har en nödvändig 
stimulanseffekt på det berörda utbildningsprogrammet. Tidigare fick dock endast 
tjänstemän, och inte arbetare, genomgå liknande utbildning. Detta innebär att 
utbildningen som ges genom det anmälda programmet kommer att tillhandahållas 
en grupp anställda som tidigare inte skulle ha fått del av sådan utbildning.  

(f) De svenska myndigheterna har intygat att kurserna i de olika modulerna inte 
innehåller utbildning som måste ges enligt lag. 

(19) Mot denna bakgrund drar kommissionen slutsatsen att stödet kommer att tillhandahålla en 
stimulanseffekt på utbildningsprogrammet.  

3.3.2. Proportionalitet 

(20) Stödbeloppet bör begränsas till ett minimum och i varje fall bör stödnivåerna inte 
överskrida de nivåer som anges i artikel 39 i den allmänna gruppundantagsförordningen. 

(21) I enlighet med punkterna 8 till 10 ovan har Sverige redovisat de maximala 
stödberättigande kostnaderna. På grundval av dessa uppgifter kan kommissionen 
konstatera att Sverige har gjort en korrekt bedömning av de stödberättigande kostnaderna 
enligt artikel 39.4 i den allmänna gruppundantagsförordningen. Kommissionen 
konstaterar särskilt att de stödberättigande personalkostnaderna för deltagare och de 
allmänna indirekta kostnaderna inte överskrider totalbeloppet för de övriga 
stödberättigande kostnaderna i enlighet med artikel 39.4 f i den allmänna 
gruppundantagsförordningen. 

(22) Begreppen ”särskild utbildning” och ”allmän utbildning” definieras i artikel 38 i den 
allmänna gruppundantagsförordningen. Särskild utbildning omfattar ”undervisning som 
direkt och i huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i 
företaget och som ger färdigheter som inte alls eller endast i begränsad utsträckning kan 
överföras till andra företag eller arbetsområden”. Allmän utbildning däremot är sådan 
utbildning som ger ”färdigheter som i stor utsträckning kan överföras till andra företag 
eller arbetsområden”. Enligt artikel 38.2 a i den allmänna gruppundantagsförordningen 
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ska utbildning anses vara ”allmän” om utbildningen är öppen för anställda vid olika 
företag. Eftersom inte bara Scanias anställda utan även anställda vid dess leverantörer och 
vid små och medelstora företag verksamma i den tunga fordonsindustrin och denna 
närstående industrier kan delta i utbildningen och med tanke på att den kunskap som 
erhålls genom utbildningen kan överföras, konstaterar kommissionen att de svenska 
myndigheterna på ett korrekt sätt karakteriserat det berörda utbildningsprogrammet som 
allmänt. 

(23) Den stödnivå som anges i artikel 39.2 b i den allmänna gruppundantagsförordningen 
kommer att iakttas i enlighet med vad som framgår i punkt 11 ovan. 

(24) Scania kommer dessutom endast att ersättas för faktiskt uppkomna kostnader, dvs. 
kostnader som var nödvändiga för projektets genomförande. Stödet kommer därigenom 
att begränsas till det strikt nödvändiga. 

(25) Mot denna bakgrund drar kommissionen slutsatsen att det tillhandahållna 
utbildningsstödet är proportionellt. 

3.3.3. Kumulering 

(26) De svenska myndigheterna har bekräftat att stödet inte kan kumuleras med stöd från andra 
lokala, regionala eller nationella stödordningar eller gemenskapsstödordningar för att 
täcka samma stödberättigande kostnader. 

4. SLUTSATS 

(27) På grundval av ovanstående har kommissionen beslutat att det statliga stöd som utgörs av 
utbildningsstöd på högst 123 500 000 svenska kronor kan anses vara förenligt med den 
gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget. 
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Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part 
uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen 
för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran 
inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni har lämnat Ert samtycke till att denna 
skrivelse kommuniceras till tredje part och offentliggörs i sin helhet på det språk som är giltigt på 
följande webbadress: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.  

 

Er begäran ska skickas med rekommenderat brev eller fax till 

 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid  
State Aid Greffe  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË 
Fax +32 22961242 

 

Ni ombeds ange ärendets namn och nummer i all korrespondens. 

 

Högaktningsfullt, 

 

 

På kommissionens vägnar 

 

 

 

Neelie Kroes 
Ledamot av kommissionen 

 
 


