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Författningsförslag

tillFörslag

landstingochför kommunermedförsöksverksamhet rätt attLag om
uppdragsverksamhetbedriva

föreskrivs följandeHärigenom

kommunalt företaglandsting och sådant1 § En kommun, ettett som
1991900 fram tillfår-183 16 §§ kommunallageni kap.avses

i lag,föreskrifterna denna1996, enligtjuni månad årutgången av
utanför kommunensinom ochuppdragsverksamhetförsök medbedriva

anknytning till dessgeografiska område ochlandstingetsoch utan
medlemmar.

utförsverksamheti laguppdragsverksamhet dennaMed somavses
uppdrag av annan.

dock intei denna lag fårföreskrifternaenligtUppdragsverksamhet
Sverigesutanför gränser.bedrivas

inteockså,gällerföreskrivs för kommuneri denna lagVad omsom
kommunala företag.landsting ochförsägs,annat

enligtuppdragsverksamhetbedriva försök med2 får§ En kommun
frånAnsökantillstånd till det.regeringen har lämnatlag baradenna om

skall hatillstånd enligt denna laglandstingellerkommun ett omen
1993.årregeringen före utgångeninkommit till av

brytertillstånd, kommunenfår återkalla lämnat motRegeringen ett om
lagen.med stödmeddelatsharföreskrifterna i denna lag eller avsom

affärsmässigpåskall bedrivasuppdragsverksamhet3 § Kommunernas
grund.

sådant sättuppdragsverksamheten påstödjafår inte4 § kommun ettEn
övrigt vidtaeller ihämmasfria konkurrensen annatdenatt

förfarande.konkurrensbegränsande

ochintäkternaredovisning skall kostnaderna,5 § kommunsI en
särskilt.redovisasuppdragsverksamhetenresultatet av



Av redovisningen för kommunalt företag framgå vilkaskall ocksåett
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser ellerkommunensom
landstinget har ingått för företaget.

6 § De kommuner landsting erhållit tillstånd enligt lagoch dennasom
till 1 1994skall regeringen den september år och den l årsenast mars

1995 lämna redogörelse för uppdragsverksamhet bedrivsdenen som av
kommunerna.

En kommun bedriver skyldiguppdragsverksamhet lämnaär attsom
regeringen eller den myndighet regeringen debestämmersom
upplysningar och handlingar för uppföljningenbehövssom av
försöksverksamheten.

7 § Avtal uppdragsverksamhet enligt denna ingås under tidenlag kanom
från regeringens 1994. Etttillståndsbeslut till medoch utgången årav
sådant avtal får inte träffas för uppdragsverksamhet tiden eftersom avser

1996.utgången juni månad årav

Om regeringen uppdragsverksamhetåterkallar tillstånd bedrivaett att
enligt denna lag, får fullfölja sina åtaganden enligt avtalkommunen som
kommunen har träffat före regeringens beslut återkallelseom av
tillståndet.

1996.Denna lag i kraft 1 juli 1993 30 juniträder den och gäller till den



Sammanfattning

tilläggsdirektiv dir.iregeringenLokaldemokratikommittén har av
förslag till1992 fått i uppdrag lämna199288 17 september ården att

kommunalmedförsöksverksamhetbegränsadutformning av en
uppdragsverksamhet.

kommunalförsäljninguppdragsverksamhetKommittén med av enavser
område ochgeografiskautanför kommunenstjänst till köpare somen

eller landstinget.säljande kommunenmedlem deninte heller är av

regeringenskall ledasförsöksverksamhetenKommittén föreslår att av
kommerRegeringenberedande instans.utredaremed särskild attsomen

förordningar ellerföreskrifter i formmöjligheterha att avgenom
föreslåsverksamheten. Vidareutredningsdirektivsärskilda attstyra

sinaförtillståndregeringen kan ansökalandstingkommuner och hos om
uppdragsverksamhet.Regeringenfå bedrivamyndigheter och företag att

kommunala aktörertill vissatillståndetmöjlighetenskall ha begränsaatt
landsting.eller iverksamheter i kommuneller etten

tid skall avtalAv dennaskall pågå under år.Försöksverksamheten tre
resterandeettårsperiod. Denförsäljning tjänster få ingås under enom av

riksdag såregering ochförsökslagen,tiden beräknad såär att om
förändringavlösasönskar, skall kunna permanent avenav

kommunernas kompetens.

till så bredaförsöksverksamhet syftarKommitténs förslag till att ge
uppdragsverksamhet. Dessakommunalerfarenheter möjligtsom av

bedömning dentill grund förerfarenheter skall ligga av omsenareen
ochutvidgas så kommunerskallkommunala kompetensen attpermanent

till andra.sälja tjänsterlandsting generellt medges rätt att

Kommitténbegränsat.följer försöket skalltilläggsdirektivenAv att vara
ochvikten urvalet kommuneri detta sammanhangbetonar att avav

möjligt båderepresentativti försöket blir sålandsting deltar somsom
skalltjänsteri fråga deolika ochvad gäller kommunertyper somomav

få säljas på marknaden.

bredangeläget försöketKommittén har bedömt det att ges ensom
denkommunala verksamheter ocholikainriktning både med avseende på

Därförskall få bedrivas.vilken uppdragsverksamhetenmarknad på
vidare fårkompetensenlig verksamhet tillsföreslår kommittén allatt

deltagandede i försöketingå i uppdragsverksamheten och att



tillkommunerna, landstingen företag får sälja sina tjänsteroch deras
både offentliga och privata köpare. Bland köparna kan således t.ex.
finnas privataandra kommuner, statliga myndigheter och företag.

försökslagenI ställs antal villkor för deltagandet i försöket.ett upp

Kommuner, landsting och företag bedriva sinkommunala skall
uppdragsverksamhet på affärsmässiga grunder. Vid prissättningen deav
i uppdragsverksamheten ingående tjänsterna skall kommunerna,
landstingen de kommunala företagen inte denoch bundnavara av
kommunala självkostnadsprincipen.

Vidare den friaskall verksamheten bedrivas på inte hämmarsättett som
konkurrensen. Tillämpningen regeringen nyligende reglerav som
förelagt riksdagen i fråga offentlig prop.lag till upphandlingom ny
19929388 19929356 garantikonkurrenslag prop. utgörsamt ny en
för uppdragsverksamheten inte bidrar till snedvrida konkurrensenatt att
på marknaden.

Slutligen kommunalaskall uppdragsverksamheten särredovisas i den
ekonomiska redovisningen.
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1 Inledning

l 1 Utredningsuppdraget
.

1991104SOUKonkurrenskommittén föreslog i betänkandet
sektorn bl.a. kommuner ochKonkurrensen i den kommunala att

ivillkor tillåtas bedriva uppdragsverksamhetlandsting under vissa skulle
231 ff. Lokaldemokratikommitténoch landsting sidandra kommuner

försäljningförsökslagens mening,med uppdragsverksamhet, i avavser
landstingetsutanför ellerkommunal tjänst till köpare kommunensen en

inte den säljandegeografiska område och heller medlemärsom av
landstinget.kommunen eller

framkomVid remissbehandlingen konkurrenskommitténs betänkandeav
positiva befogenheterflertalet kommuner och landsting till ökadeatt var

bedriva Svenska Kommunförbundet ansåg dockuppdragsverksamhet.att
önskemålkonkurrenskommittén inte tillräckligt beaktat kommunernasatt

effektivitetshöjande syfte.i vissa fall expandera sin marknad iatt

Näringslivets organisationer genomgående negativa tilldäremotvar
bliförslaget. Dessa framhöll effekten förslaget kanbland attannat att av

privata företag tvingas lämna marknaden. Näringsfrihetsombudsmannen
NO avstyrkte förslaget. Statens pris- SPK intogoch konkurrensverk

tveksam hållning och ansåg ytterligare villkor behövsatten om
kommuner och landsting skall tillåtas bedriva uppdragsverksamhet.

Ökad19929343propositionen i verksamhetl konkurrens kommunal
anförde regeringen förorda lagstiftningdå inte bereddatt attman var en

sälja tjänster eftersomskulle kommunerna till andrarätt attsom ge en
överblickaregeringen ansåg det svårt konsekvensernaatt av en

lagstiftning Konkurrenskommittén föreslagit.med den inriktning som

1992regeringen 17 septemberl stället beslöt den att ge
199201Lokaldemokratikommittén C i uppdrag utredaatt

förutsättningarna för kommuner och landsting bedrivaatt
199288.dir. Lokaldemokratikommitténs uppdraguppdragsverksamhet

till fram lagförslagbegränsat lägga begränsadär att ett om en
försöksverksamhet.

förslag vilkaI direktiven särskilt kommittén skall lämna påattanges
uppföljning bör ställas påbl.a. särredovisningkrav på och som

landsting bedriva försöksverksamhet.och för de skall fåkommuner att
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Kommittén skall särskiltäven inom vilka områden sådannotera en
försöksverksamhet mindre lämpligär med hänsyn till
konkurrensförhållandena på marknaden.

1.2 Hearing uppdragsverksamhetom

Den arbetsgrupp inom kommittén haft till fråganuppdrag beredaattsom
uppdragsverksamhet anordnade 27 1992den oktober hearing medom en

berörda intressenter. Vid hearingen deltog företrädare för
Grossistförbundet Svensk Handel, Konkurrensverket, Svenska
lokaltrafikföreningen, Tjänsteförbundet, Svenska
Arbetsgivareföreningen, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Sveriges Akademikers Centralorganisation
SACO, Tjänstemännens Centralorganisation TCO samt
Kommunalarbetarförbundet.

Företagarnas riksorganisation Sverigesoch Industriförbund inbjuditssom
till hearingen hade inte möjlighet delta.att

Näringslivets företrädare redovisade negativ inställninggenomgåendeen
till kommunerna, landstingen och deras företag skall rättatt att
etablera sig näringsidkare. Huvudargumentet den kommunalaattsom var
verksamheten, till skillnad från det privata näringslivet, har tillgång till
skattemedel vilket kommunerna konkurrensfördelar. Det pekadesger

riskenockså på kommun driften iöver verksamhetatt taren av en en
kommun och sambandet mellan kommunens invånare och denattannan

bedrivna verksamheten därigenom blir otydligt. Det framfördes även
krav på kommunal förstverksamhet skall ha konkurrerat medatt en

intressenter verksamheten i den kommunen förexterna attom egna
försäljning tjänster skall kunna medges.av

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet påpekade att
försäljning tjänster iredan dag förekommer olika kommunermellanav
och landsting led i utveckla och effektivisera verksamheten.ett attsom
Man såg också försäljning kommunala tjänster möjlighet attav som en
använda samhällets effektivtså möjligt.resurser som

Svenska lokaltrafikföreningen föreslog försöksverksamhetenatt
avgränsas på så alla kommuner och landsting i sig fårsätt och föratt
delta uppdragsverksamheten får vissaendast branscher medattmen avse
hela Sverige marknad, detta för inte enstaka kommunala aktörerattsom
skall konkurrensfördelar i förhållande till de inte deltar iges som
försöket.

12



2 Gällande rätt

Lokaliseringsprincipen2. 1

rättspraxisutbildad ilokaliseringsprincipen sedan längeGenom ärsom
1991900;1i 2 kap. § kommunallagenockså lagfástoch ärnumera

iverksamheten huvudsak19911744 skall den kommunalaändrad senast
geografiska område ellereller landstingetsbegränsas till kommunens

ochlaglig. Kommunerinvånare för den skalldess att anses som
påangelägenheter ankommerlandsting får inte hand staten,ta somom

Med detlandsting, eller någonkommun, ett senare avsesannan.en
privata näringslivet.främst det handhas detsom av

modifikationerPrincipen viktiga hängerförsedd medär som samman
ofullkomligheter imed dels befolkningens rörlighet, dels

kommunsåledes inget hindrarkommunindelningen. Det är attsom en
och anläggningar inom kommunssig i markinnehav en annanengagerar

vägtrafik, flygtrafik, friluftsliv, eldistributionområde för exempelvis
intresse sker. På kultur- ocho.d. det ligger i medlemmarnas såattom

landstingenskommunikationsområdet sammanfaller kommunernas och
frånfall hindras inte och landstingkompetens. I dessa kommuner att ta

sig angelägenheter slag.an av samma

inte hinderKommunallagens regler innebär heller något absolut mot att
speciella situationer säljer tillfälligkommuner eller landsting i

överskottskapacitet utanför området det ligger i dedet egna om egna
kommunmedlemmarnas intresse så sker.att

hinder lokaliseringsprincipen landsting redanUtan har kommuner ochav
i möjligheter kommuner landstingdag goda samarbeta med andra ochatt
i syfte förbättra resursutnyttjandet. Samarbetet kan skeatt genom

kommunalförbundbildande bolag eller föreningar,t.ex.av gemensamma
eller avtal. vissa hälso- och sjukvårdslagenI lagar, såsomgenom
1982763; 1992567 och räddningstjänstlagenändrad senast
19861102; 1992948, förutsätts samarbeteändrad sådantatt ettsenast
sker.

2.2 Självkostnadsprincipen

Självkostnadsprincipen i rättspraxis utbildad principsedan längeär en
lagfäst.Principen inteden kommunala kompetensen. äravgränsatsom

lagfåsta principen varit aktuell vid flera tillfällen,Frågan harattom
1991i samband lagstiftningsarbetet med års kommunallag.medsenast
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Principen innebär möjligt frånså långt det äratt man -
beräkningsmässiga redovisningstekniskaoch synpunkter skall-
bestämma avgifterna så i sig kompetensenlig verksamhetöverskottatt av
undviks. Tillfälliga överskott dockkan tolereras.

Självkostnaden tak för avgifternasde kommunala storlek.är ett
Principen medger kommunerna sådana avgifter faktiskadeatt tar ut att

förkostnaderna verksamheten täcks. Principen hänger mednära samman
förbudet s.k. spekulativa företag, dvs. kommunerna ochmot att
landstingen inte får inlåta sig i verksamhet enbart avseddär att gesom
vinst. Självkostnadsprincipen betraktas till sin kärna spärr motsom en
kommunala monopolvinster. Sätts avgifterna högtså överskottatt
avsiktligen uppkommer föreligger olaga särbeskattning.

I doktrinen råder delade meningar både medvadom som menas
självkostnad och självkostnadsprincipens tillämplighet i verksamhetom

inte primärt riktar sig Somliga hävdarde medlemmarna.motsom egna
idet möjligt marknadsprissâtta sig till andraär tjänster riktaratt att som

än de medlemmarna. Andra hävdar och attmotsatsenegna menar
principen gäller i all verksamhet tjänsterna.brukareoavsett av
Rättspraxis inte heller något entydigt och klart fråganpåger omsvar
principens tillämplighet i det här aktuella avseendet.

4.6.1Kommittén föreslår i avsnitt vissa förändringar i tillämpningen av
självkostnadsprincipen innebörd den inte skall tillämpas iattav
uppdragsverksamhet bedrivs försökslagen.med stödsom av
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3 Pågående reformarbete

1 Allmänt

Regeringen har nyligen förelagt riksdagen propositionertvå bådasom
har betydelse för utformningen försökdet behandlas i dettaav som
betänkande. Det dels förslag tillär konkurrenslag prop.ett ny
19929356, förslagdels till lag offentlig upphandling prop.ett om
l99293z88.

Den konkurrenslagen skall, enligt regeringens förslag, träda i kraftnya
1993.den 1 juli Lagen offentlig upphandling syftar till regleraattom

offentligaden upphandlingen i Sverige så reglerna deatt motsvarar
regler kommer gälla inom det Europeiska ekonomiskaattsom
samarbetsområdet EES. Lagen kommer kraftträda i EES-näratt
avtalet blir gällande.

Dessa två lagförslag bör, de antagitsnär har riksdagen, kunna utgöraav
juridiskaden för försöksverksamheten krävs för undvikaattram som

snedvridning konkurrensförhållandena på marknaden. Kommittén harav
därför valt utarbeta försökslagstiftningen med dessa lagförslagatt som
grund. Försökslagstiftningen är tänkt träda i kraft vid tidpunktatt samma

konkurrenslagen.som

3.2 Ny konkurrenslag

Det förslag till konkurrenslag regeringen förelagt riksdagen skallny som
ersätta den nuvarande konkurrenslagen 1982.från år Bestämmelserna i
förslaget har utformats med EGs konkurrensregler förebild. Lagensom
innehåller principiella förbud dels samarbete företag harmellanmot som
till syfte begränsa konkurrensen på den svenska marknaden, delsatt
missbruk dominerande marknadsställning från eller fleraettav en
företags sida.

En överträdelse förbuden skall kunna medföra skadeståndsskyldighetav
och konkurrensrättsliga ingripanden i form dels vid viteåläggande attav
upphöra med pågående överträdelse, dels åläggande att utge
konkurrensskadeavgift för redan begången överträdelse. Enen
konkurrensskadeavgift skall kunna tilluppgå tio företagetsprocent av
årsomsättning. I konkurrenslagens mening konkurrensbegränsande avtal

ogiltiga.är dessutom
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3.3 offentlig upphandlingNy lag om

offentlig upphandling innebär all offentligFörslaget till lag attom
för återfinns i EES-upphandling regleras de kravatt motsvara som

statlig upphandling Föravtalet. Både och kommunal regleras.
landstingens inga förändringarkommunernas och del innebär lagen av

möjligheterna bedriva verksamhet i regi. Lagen skall baraatt egen
tillämpas dessa väl bestämt sig för anbudsförfarande. Denär ett
förändringar förslaget innebär sammanfattningsvis följande.är bl.a.som

Upphandlingarna indelas i mindre upphandlingar hjälpstörre och med av
Övers.k. tröskelvärden. dessa värden träder vissa isträngare regler

tillämpning. Ett exempel internationell annonsering iär krävsatt
Europeiska gemenskapernas officiella tidning Official Journal
beträffande upphandlingar genomförsstörre svenskasom av
upphandlare. all upphandlingFör gäller det grundläggande kravet på
affärsmässighet och anbudsgivarna skall behandlas objektivt.att

frister för finnsBestämda anbudsgivning också. Endast vissa im.m.
lagen angivna upphandlingsförfaranden får tillämpas. förfarandenDessa
avviker eller mindre från i tillämpas Sverige.dem dag imer som
Förslaget innebär kretsen upphandlare tillämpaäven måsteatt av som
lagen blir vad gäller upphandling Istörre över tröskelvärdena. denna
krets kommer nämligen de statliga och kommunala företagen ingå.att

Möjligheterna upphandlingsbeslut materiellt överprövade vidgas.att
Möjligheten för kommunmedlemmarna begära laglighetsprövningatt av
kommunala upphandlingsbeslut försvinner dock. Under
upphandlingsförfarandet anbudsgivare liderkan skadat.ex. en som av

åsidosätter iden upphandlande enheten bestämmelsernaatt
upphandlingslagen, till rättelseefter domstolsprövning, stånd en av
den upphandlande agerande. Efter det upphandlingenhetens att en
avslutats kan anbudsgivare, anbud inte antagits, domstolvars av
tillerkännas skadestånd.
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inriktninguppläggning och4 Försöksverksamhetens

4.1 Syfte

fram förslag tillkommittén nedanI enlighet med uppdraget lägger ett
landsting efter tillståndförsöksverksamhet, där kommuner ochhur en
utformas. Huvudsyftetfrån sälja tjänster till andra, kanregeringen får

samhälletssäljamed och landsting tjänster ärlåta kommuner attatt
kommitténseffektivt möjligt. Enligtskall användas så somresurser

vilka effekterförsöksverksamheten syfta tillmening bör också utrönaatt
konkurrensförhållandena påtjänsteförsäljning har påkommunal

kunna regering och riksdagmarknaden. Dessa kunskaper bör ge
ställningstagande den kommunalaunderlag till ett omsenare

utvidgas i och hurkompetensen skall aktuellt avseendepermanent nu
detta i så fall skall ske.

2.1,Kommuner och landsting anförts avsnitt enligthar, som ovan
rättspraxis sälja tillfällig överkapacitet. Försöksverksamhetensrätt att
inriktning kommitténs hurbör, enligt uppfattning, undersökaattvara
grundtanken bakom denna kan utvecklas. Gränsen verksamheträtt mot

möjligt.inte kompetensenlig måste hållas klarär såsom som
Kommitténs förslag innebär inga förändringar i kravet denpå att

fårverksamhet ingå i uppdragsverksamheten sådan måstesom varasom
kompetensenlig.

Den kommunala verksamheten har främsta mål tillgodoseattsom
kommunmedlemmarnas behov. Den föreslagnanu
kompetensutvidgningen inte avsedd förändra denna princip.är att
Kommittén fråganvill därför betona det i stället inomäratt att enom
allt utvecklad kommunal verksamhet till den kunskaptamer vara som

finns i förvaltningen, heltredan den kommunala inte skapaatt en ny
landstingkommersiell Verksamhetsgren. Kommuner, och kommunala

företag få bedriva inombör endast uppdragsverksamhet
verksamhetsområden redan finns i den verksamheten. Detsom egna
föreligger inga hinder befintlig idock verksamhet ökarmot att
omfattning. just ökning volymDet kan verksamhetens somvara en av

till för i effektiviseras.måste verksamheten skall kunnaatt stort

Avsikten med utvidga kompetensen bedriva uppdragsverksamhetatt att
kommunalsåledes inte möjliggöra uppbyggnadåt är attannan en av en

verksamhet till sin huvuddel inriktadenbart eller påärsom
uppdragsverksamhet. Tanken kommuner, landsting ochär att



kommunala företag skall kunna marknaden medgå på den öppnaut
tjänster för vilka eller detsådana de har speciella kunskaper då är

motiverat effektivitetsskäl.av

säljaUtöver de skisserade möjligheterna inom för försöketattnu ramen
tjänster föreslår förändringartill andra kommittén inga det gällernär

för i reglerad igränsen den kommunala kompetensen, så den dag ärsom
2 kap. kommunallagen, övrig lagstiftning i rättspraxis. Kommitténssamt
förslag till förändring tillämpningen självkostnadsprincipenav av

4.6.1.behandlas i avsnitt Föreskriften i 1 § tredje stycket i lagförslaget
skall inte inskränkning befogenheterna sälja tjänsterattses som en av
utanför Sveriges 1986753enligt lagen kommunalgränser om
tjänsteexport eller samarbetsmöjligheter finns inom förde som ramen
överenskommelsen Finland, Sverigemellan Danmark, Norge och om
kommunalt riksgränsernasamarbete de nordiska prop.över

söl97778454; 1978 l.nr

särskiltKommittén vill betona försöksverksamhet svårligen kanatt en ge
frågorpå alla finns rörande kommunal tjänsteförsäljning.svar som

Försöket måste i stället inriktas skaffa fram underlagpå så brettatt ett
möjligt inför den utvärdering efter försöketskall ske attsom som

för framtidaavslutats. Detta underlätta regeringens och riksdagensatt
ställningstaganden i frågan.

4.2 Det övergripande för försöksverksamhetenansvaret

Kommitténs förslag Regeringens tillstånd krävs för få delta iatt
försöket. Regeringen kan tillståndet till viss verksamhet ellerbegränsa

detaljvissa aktörer i kommun eller i landsting. Ansvaret för iett atten
utforma, leda följa försöksverksamheten ligger regeringen.och påupp

Regeringen särskild leda ochutredare med uppdrag närmareutser atten
följa försöksverksamheten. Riktlinjerna för kanutredarens uppdrag
regeringen i särskilda direktiv.ange

skall bl.a. ingå inför regeringens beslut beredaI utredarens uppdrag att
alla anknytning försökslagen.ärenden med till

från i kommunallagenEftersom kommitténs förslag innebär denavsteg
samtidigt ålägganden förstadgade lokaliseringsprincipen och antalett

särredovisning 5 § ochkommuner landsting, bl.a. kravet påoch
6avgivande till regeringen § krävsredogörelser så attav
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8konstitutionella 5 §försöksverksamheten skäl regleras i lag. Av kapav
regeringsformen framgår för organisationgrunderna kommunernasatt

verksamhetsformer skall bestämmas ioch lag.

inte i detalj RegeringenFörsöksverksamheten behöver regleras i lagen.
kan i förordning de föreskrifterna formernanärmare t.ex.en ange om
för tillståndsansökan i 6 § angivnaoch vad den redogörelsen skall
innehålla.

Kommitténs uppfattning den särskilda utredarenär bör ha brettatt ett
för försöksverksamheten vad gäller ärendeberedning,ansvar

effektanalyser uppföljning.och Detta möjliggör begränsningent.ex. att
antalet deltagande kommuner landstingoch kan ske på sådant sättettav
försöksunderlaget blir representativt med avseende på antal ochatt typ
kommuner och landsting, slag verksamhet deochav av m.m. ger

erfordraskunskaper för regeringen efter den slutligaattsom
utvärderingen försöket skall kunna uppdragsverksamhetenavgöraav om
skall eller inte. De beslut erfordras fattasskall däremotpermanentas som

regeringen.av

Riktlinjerna för särskildeden utredarens arbete ikan regeringen ange
särskilda direktiv. I dessa kan utredarens roll definieras vadnärmare
gäller dennes för beredning ärenden, samrådsskyldighet medansvar av
berörda kommuner och landsting och förhållandenandra regeringensom
finner väsentliga. Kommitténs på utredarens iarbete utvecklasvara syn

4.3avsnitt

4.3 Närmare ledning uppföljningochom

Vid försöksperiodens slut försöketskall utvärderas. Det ocksåär
väsentligt den pågående försöksverksamheten kontinuerligt följsatt upp
och utvärderas. Detta kan led i den slutliga utvärderingen.ettses som
För erfarenheterna försöksverksamheten skall kunna tillatt tasav vara

det betydelse uppföljningen blirär god kvalitet.stor attav av
Förutsättningarna för följakunna verksamheten därförmåsteatt upp

särskiltuppmärksammas vad gäller verksamhetens omfattning avsnittse
4.4. Hur denne utredare skall bedriva sitt uppgift förarbete blir en
regeringen fastlägga i särskilda direktiv.att

regeringensFör säkerställa helhetsansvar för försöket inklusive insynatt
i försöksverksamhetenoch kontroll för första ha ibör utredaren detav
uppdrag dels försöket,bereda ansökningar få delta i delsatt attom
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till försöket inför regeringensbereda ärenden med anknytningandra
beslut.

viktigt under sitt arbete på någotDet för det andra denne utredareär att
Därförlämpligt sig informerad verksamhetens utveckling.hållersätt om

föra fortlöpande dialog med de kommuner ochbör utredaren en
finns hoslandsting deltar dra de kunskapernyttasamt av somsom

företrädare för statliga kommunala myndigheter ochoch
kunna formaliserasintresseorganisationer. Detta skulle attgenom

referensgrupp till sig. ingåutredaren knyter I börgruppenen
för statliga och privata intressen. I direktivenkommunala,representanter

4.2,regeringen, i avsnitttill utredaren kan nämnts närmaresom ange
riktlinjerna för detta.

viktig uppgift för tillsammansFör det tredje blir utredaren medatten
för praktisktdeltagarna finna modeller hur redovisningen skallrent

läggas upp.

6 § i försöket försöksperioden skall lämnaI deltagarna underattanges
Bestämmelsensredogörelser till regeringen försöksverksamheten.om

föreskrift hindrar utredaren ochskall minimum. Ingetett attses som
berörda kommuner och landsting detta ochutöver tätare merenas om

för Regeringen förordninginformella modeller kontakter. kan i en
innehålla.vad redogörelserna skallnärmare ange

Omfattningen4.4 försöksverksamhetenav

Kommitténs förslag Regeringen beslutar antalet deltagandeom
landsting. Antalet deltagare bör begränsas.kommuner och

offentliga ochUppdragsverksamhet utföras köpare både inom denkan
privataden sektorn.

Försöket skall bedrivas under år.tre

försöksverksamheten skall begränsad.Av direktiven framgår Avatt vara
landsting intekommittén alla kommuner ochdetta drar slutsatsen att

försökettill möjligheterna utvärderaskall kunna delta. Med hänsyn att
överblickbara Kommittén harförsöket inom vissamåste hållas ramar.

kommittén ivillvalt inte förslå bestämt antal deltagare. I ställetnågotatt
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förutgångspunktenprinciper bör utgöranågrakorthet peka på som
urvalet.

landstingkommuner ochfastställa vilkaskallregeringenDet är somsom
4.2.jfr avsnittfrån utredarenefter förslagi försöketskall delta
meningstatistisktill stånd ifåintedockAmbitionen kan ettattvara

försökskommuner.alltför mångaskulle krävaDettarepresentativt urval.
blir utvalda.kommunerolikadockvikt tordeAv att typerstor avvara

geografisk belägenhet,invånarantal,bl.a.olikheter i frågagällerDet om
vikt olikanäringslivsstruktur. Det är ävenoch attbebyggelsestruktur av

försöket.iblir representeradeverksamhetkommunaltyper av

lokaltsida påde sökandes byggafråni försöket bör ettDeltagandet
tillutvecklingsarbete syftariför attintresse och somengagemang

organisationen.verksamheten ochkommunalautveckla den

vissaförsöksverksamheten tillavgränsaKommittén har övervägt att
landsting fåönskarochalla kommunerbranscher och låta varasom

vilkasvårigheter väljadock uppenbaraKommittén harmed. utattsett
kommitténharlämpliga. Dessutomfall skullebranscher i så varasom

allt för smaltskullesådan modellbedömningengjort den ettatt geen
allsidigtså ochtill önskemåletunderlag med hänsyn gottatt ett

Kommunalutvärderingen.för slutligamöjligt denunderlag som
detdiversiñerad och kommitténverksamhet mycketär vara avanser

imöjligturval verksamheterbrettvärde få med såettatt somav
bedömningenframtidaunderlättar också denförsöket. Detta omav

uppdragsverksamhet.sig förinte lämparverksamhetnågon

kommunaltlandsting ellerregeringen finner kommun,Om ettettatt en
regeringen återkallai försökslagen kanreglernaföretag bryter ettmot

återkalla2 § andra stycket. Attför finns iStöd dettabeviljat tillstånd.
påpekande ochinte sker efterrättelseendasttillstånd bör skeett om

ellerberörd kommunutredaren ochregeringen,samråd mellan
Återkallelsen blikandelvis. Dethelt ellerlandsting. kan göras senare

försökslagensstrid medbedrivs iviss verksamhetaktuellt endastom
viktenvill kommittén betonaintentioner. Samtidigtochbestämmelser av

kravtill lagenslandsting kan levaendast de kommuner ochatt uppsom
återkallats hartillståndetuppdragsverksamhet. Närfår bedriva

inte längre någonföretaglandstinget eller deraskommunen eller
Kommitténuppdragsverksamhet. görsluta avtalkompetens att omnya

fåbliåterkallelse kommerbedömningen fallendock den attatt av
från börjanintevillkorentillstånd inteförutsättseftersom det att ges om

4.10.avsnittgiltighetuppfylls. Om avtalens sem.m.
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1 landsting och sådanaföreslår i § kommuner,Kommittén att
16 18 efter3 §§ kommunallagen,företag i kapkommunala som avses -

bedrivaregeringen skall befogenhetertillstånd attgesav
geografiska området ochinom utanför detuppdragsverksamhet och egna

hur ansökan skallanknytning till de medlemmarna görasutan egna
4.5.i avsnittbehandlas

regeringen i detalj skallavsikten inteKommittén vill betona är att taatt
försöksverksamheten. Det ärlokala omfattningenställning till den av

regeringen skallinte meningenuppfattningenligt kommitténs taatt
enskildaenskild försäljning Deställning varje sker.till som

redogörelserdei efterhand i samband medförsäljningarna får granskas
6 Redogörelsernastill regeringen enligtskall lämnadeltagarnasom

för4.3. generell rätti avsnitt Tillståndetutformning behandlas ger en
tjänsterförutsättningarna säljai angivnaunder de lageninnehavaren att
ocksåuppfyller krav. Regeringen kanlagensinom verksamheter som

tjänstertill viss eller vissa närbegränsa tillståndet typertyp avav
bådemeddelat tillstånd kanså. Ettregeringen finner det påkallat göraatt

återkallas helt.påkallatutvidgas och inskränkas och så ärnär

marknaden inomoffentliga och privataföreslår både denKommittén att
för kommunalskallför försöksverksamheten öppnasramen

följerdetta1 § stycket. Avframgår andrauppdragsverksamhet. Detta av
tjänster till andra kommunerkunna säljai försöket bördeltagareatt en

privatainom denmyndigheter och till aktörerlandsting, till statligaeller
enskildaorganisationer ellerföretag,i formsektorn personer.av

områdeninom vilkasärskiltenligt direktivenKommittén har noteraatt
pekaintelämplig. Kommittén har kunnatförsöksverksamheten mindreär

därför inga undantag.föreslårochsärskilda sådana områdennågraut
utvisafårsådanförsöksverksamhetenuppfattningKommitténs är att som

angivitavsnitt 4.4också iKommittén harbegränsningar behövs. attom
bred.anledning bördennaverksamheten varaav

avseendenämndaförslag i dettamotivera sittKommittén vill senast
följande sätt.

Även begränsad såskalltotaltförsöksverksamheten sett servaraom
vinna kunskaperkommittén behov attstortett omav

Enmarknader.olikaeffekter påuppdragsverksamhetens typer av
förvaltningtekniskaexempelvis kommunsfråntjänsterförsäljning enav

effektivaretill totaltbidrastatliga väghållaren kantill den setten
Mångasamladeoffentliga sektornsanvändning den resurser.av
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bör kunnatjänsterocksåoch landsting producerarkommuner som
frågafrämst iaktuellttordeefterfrågas näringslivet. Detta omvaraav

börtvätterier. Dettryckeriet ocherbjudsservicetjänster t.ex.avsom
kommunalaefterfrågan på den kompetensockså kunna finnas en
miljöteknikbyggnadsteknik, ochi frågatjänstemän besitter t.ex.om

liknande.

Kommittén denförsöksperiod år. görKommittén föreslår treomen
försöketfrån detminsta tid krävsbedömningen dendet är attatt som
vid.kaneventuell lagstiftningigång till detsätts taatt permanent

följandegjortförsöksperiod har kommitténI fråga förslaget tillom
l 1993 årethalvåret juli till utgångenbedömning. förstaUnder det av

tiden för beviljatansökningar. Frånskall kommunerna in sinage
1994 uppdragsavtal slutas ikantillstånd till åroch med utgången av

inteförsökslagen. Nya avtal kan alltsåenlighet imed bestämmelserna
1995. framgår 7 Kommitténingås efter l januari Dettaden anserav

fåregeringen kunnadenna begränsning nödvändig för skallär ettattatt
företag faktisktsamlat vilka kommuner, landsting och somgrepp om
för slutligabli föremål denunder den tid skallsomagerar senare

avtalstidenutvärderingen. möjligaVidare begränsas den genom en
efterföreskrift får träffas för tid liggeruppdragsavtal inteatt somom

undvika30 1996. Syftet begränsningden juni med denna ärår att att
försökslagen inte längre i kraft.avtal löper efter den tidpunkt då är

Kommittén väsentligt uppdragsavtal sluts meddet attanser som som
tidpunkt.stöd försökslagens inte efter dennabestämmelser löperav

regeringen väljerförenklar avtalsrättsliga komplikationernaDetta de om
inte föreslå försöksverksamheten Angående avtalatt att permanentas. se

4.10.vidare avsnitt

underlag införFör försöket skall kunna tillräckligt brettettatt ge
uppdragsverksamhetenutvärderingen kommitténs uppfattningär det att

1994.fått bedrivas minst tid, under hela årmåste ha under års dvs.ett
förstautvärdering kan därefter tidigast komma till stånd underEn

1995.halvåret För kunna ställning tillår att ta om
frånsannoliktuppdragsverksamheten skall börpermanentas rapporten

effektersärskilda försöksverksamhetensden utredaren bl.a.om
ochremissbehandlas. Detta sannolikt ske tidigast underkan sommaren

1995. tidigast under senhöstenhösten år Regeringen kan med andra ord
1995 avbrytas ellerår ställning till försöksverksamheten skallta om

lagstiftning skalllagstiftning. Omavlösas permanentpermanentav en en
fram riksdagen fatta beslutmåste detta.tas om
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sinatid förnödvändigregeringen och riksdagen skallFör att ges
upphörförsökslagenläge därställningstaganden och för undvikaatt ett

kommitténföreslårställning,riksdagen hunnitinnan regeringen och ta
1996.juni månad årförsökslagen gäller till och med utgångenatt av

ilagstiftning kunna trädatidpunkt skulleSenast vid denna permanenten
kraft.

4.5 Ansökan

2 §skall enligtförsöksverksamheteniAnsökan tillstånd deltaattom
ochkommunernade enskildaregeringen. Ansökanhos görsgöras av

varje kommungodtas inteGemensamma ansökningarlandstingen. utan
inteskakommunala företagenlandsting för sin ansökan. Deeller svarar

delför derasAnsökanregeringen. görssjälva kunna ansöka direkt hos
stiftare.ellerbildarelandstinget i egenskapeller ägare,kommunen avav

företagetstiftarenbildaren ellersak förDet får ägaren, avanses vara en
inte.uppdragsverksamhet ellerdet skall bedrivaavgöraatt om

ellerden kommunansökangäller delägda företag får görasNär det av
fall bör detI dessalandsting andelen.det äger största envarasom

fråntillstyrkanbifogaordning till sådan ansökanlämplig att enen
övriga ägare.

landsting kanochellertill lika delar kommunerNär företag ägsett av
tillstyrkerövriga ägareförutsättningansöka underendera ägaren att en

sådan ansökan.

uppdragsverksamhetmedförsöksverksamhetendelta iFrågan attom
till enligtställningfullmäktigefråga förnormalttorde taattsett vara en

kommunallagen.9 10 §§3 ochbestämmelserna i kap.

sinförändrartillståndbeviljatlandstinget efterellerOm kommunen
skallsåenheter deltafärrelåta fler ellereller önskarverksamhet

delta änönskarOm fler enheterunderrättas detta.regeringen snarast om
medutvidgastillståndetså måstetillståndetmed när gavs,som var

på dessa enheter.avseende

föreskrifternade närmareförordning kunnaiRegeringen bör angeen
vilkautläsagåskall detansökanutformning Ur attansökans m.m.om

ideltagaönskarföretagmyndigheter ellerenheter, dvs. som
4 §konkurrensneutralitet ipåkravuppdragsverksamheten, hur lagens

4.6.34.6.2 ochavsnittense5 § efterlevassärredovisning i skalloch
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övriga uppgifter regeringen finner erforderliga för kunnasamt attsom
pröva ansökan.

Ansökan skall 2enligt § inges före 1993.utgången år Målet börav vara
regeringen skall tagitha ställning till ansökningarna såatt snart som

möjligt efter denna tidpunkt så uppdragsverksamheten kan komma iatt
eftergång årsskiftet 199394. Tidsplanen för försöksverksamheten

behandlas i avsnitt 4.4.

4.6 Villkor för deltagande

Kommitténs förslag För kommun eller landsting skall fåatt etten
tillstånd delta i försöksverksamheten krävs uppdragsverksamhetenatt att

bedrivs affärsmässigt
inte stöds på hämmarsätt den fria konkurrensenett som
särredovisas

6.14. Affarsmässighet

2.2I avsnitt har kommittén redovisat gällande det gällerrätt när
självkostnadsprincipens tillämpning i kommunal verksamhet.

Det har inte särskilt i tilläggsdirektiven kommittén skallangetts att
självkostnadsprincipensöverväga tillämpning i kommunal

uppdragsverksamhet eller föreslå förändringar i dess tillämpning.att
Kommittén har dock kommit till slutsatsen tillämpningatt en av
självkostnadsprincipen på kommunal uppdragsverksamhet skallen som
konkurrera med andra aktörer på den öppna marknaden kan medföra
vissa risker i konkurrenshänseende. En strikt tillämpning av
självkostnadsprincipen skulle kunna leda till underprissättning deav
kommunala tjänsterna.

För undanröja dels de oklarheter i självkostnadsprincipensatt
tillämpning kommittén behandlat i avsnitt 2.2 och dels riskerna försom
underprissättning, har kommittén eftervalt modell 2 § i lagenatt, av om
kommunal tjänsteexport, föreslå uppdragsverksamheten skall bedrivasatt
affärsmässigt. Vidare kravet affärsmässighetär på motiverat med tanke
på det ekonomiska risktagande ligger i bedrivaattsom
uppdragsverksamhet på den öppna marknaden.

Kommittén vill betona den kommunala uppdragsverksamheten inte fåratt
verka konkurrenshämmande eller konkurrenssnedvridande. Detta



i4.6.2. viktig faktor§ avsnitt Enframgår 4av
ingår itjänsterprissättningen dekonkurrenssammanhang är att somav

affärsmässigt.uppdragsverksamheten görs

organiseras på sättverksamhetenaffärsmässighetMed ettatt somavses
Vidarekontroll verksamheten.uppföljning ochmöjliggör attavsesav

skallföretagen alltidkommunalalandstingen och dekommunerna,
enligtprissätta sina tjänsteroch därmedsina kostnaderberäkna samma

inräknaspriset såledesI skallprivata företag tillämpar. ennormer som
motiverat.affärsmässigtundantagsvisinte ärvinstmarginalviss annatom

redovisningenekonomiska4.6.3 den5 § avsnittBestämmelsen i om
förförutsättningarnaskapafunktion det gällerviktig när atthar atten

liggeraffirsmässighetenverksamhet. Ikostnaderna iberäknakunna en
till debegränsasuppdragsverksamheten börkommunaladenockså att

motiverad.affärsmässigtfall då den är

förfarande4.6.2 Konkurrensbegränsande

sinauppfattning bärakommitténsskall enligtFörsöksverksamheten egna
avskrivningar påmaterial, kapital,vad gäller insatserkostnader av

4.6.1. kommitténharkapital. I avsnittinsattavkastning påmaskiner och
försäljningaffärsmässighet. Denbehandlat kravet på attavsersom man

skattemedelsubventioneras meddendärför inte tillåtasbedriva bör om
i strid medför stödåtgärderföremålpå äreller sättannat

leder tillstödåtgärderbestämmelser. Sådanakonkurrenslagens att
i den säljandeskattebetalarnafinansierasförsäljningen indirekt av

kommunen.

kapital förägartillskottmedinte ovanligtnäringslivet det attI är av
kapitalkrävandeinvestera ieller förverksamhetetablera atten

fåinte börhuvudregeldock dettautrustning. Kommittén att somanser
uppdragsverksamheten.kommunalaske i den

4.6.3 Redovisning

ochoch kommunernakonkurrensneutralitet råderFör tillse attattatt
verksamhetsubventionerarskattemedelinte medlandstingen somen

ekonomiskasäkerställas denbedrivs bör detåt atten annan,
utläsautformning det enkelt gårsådanredovisningen attattenges

respektivetillhänföraskanoch intäkterkostnaderresultatet desamt som
redovisningenutläsasåledes gåskalluppdragsverksamhet. Det att omur
bestämmelseEnförekommer.ägartillskottsubventioner eller andra om

företagkommunalagäller de5 Vad detsärredovisning intagen iär
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i försöketdeltar bör uppdragsverksamheten på motsvarande sättsom
redovisas i särskild ordning, både i den redovisningen och denegna
kommunala årsredovisningen. Kravet i andra stycket på redovisning av
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser i företagen har sin
grund i dessa uppgifter betydelsefulla det gäller bedömaär näratt att
företagens ekonomiska ställning.

Redovisningssystemen enligtmåste, kommittén, med sannolikhet,största
innehålla någon form särredovisning uppdragsverksamheten för attav av
redovisningskravet skall kunna uppfyllas. Kommittén medvetenär attom
det kan viss tid de förändringargöra i redovisningenta atten som
krävs. Det bör dock förutsättas endast de kommuner får deltaatt som
kan de förändringargöra redovisningen kommittén bedömerav som som
nödvändiga.

Redovisningarna skall bidra till detäven underlag krävs föratt ge som
utredaren skall kunna bedöma de ekonomiska effekternaatt av

uppdragsverksamheten. Genom särredovisning uppdragsverksamhetenav
säkerställs också medborgarnas insynsmöjligheter i verksamheten.

Kommittén föreslår inga detaljerade redovisningsföreskrifter. Flera
modeller för redovisningen tänkbara.är Kommittén det ärattanser en
uppgift för regeringen, utredaren och deltagande kommuner och
landsting i samråd med Svenska Kommunförbundet ochatt
Landstingsförbundet finna de modeller för redovisningen bästsom
tillgodoser kravet på uppföljning försöksverksamheten.av

4.7 Upphandling

Kommittén har i 3.1 3.3avsnitten och pekat på den upphandlingatt som
kommer frånske kommuner, landsting och kommunala företagatt som

försöketdeltar i skall ske med reglerna i lagen offentlig upphandlingom
grund. Enligt upphandlingslagen krävs bl.a. inköp görsattsom genom

anbudsupphandling. Kommittén är dock väl medveten attom
tillämpningen upphandlingslagens olika bestämmelser beroendeärav av
storleken på upphandlingens ekonomiska värde. Lagen innehåller en
mängd detaljerade bestämmelser vilka skall tillämpas fulltdel utav en

upphandlingar beloppsmässigt överstiger ide lagen angivnasom
tröskelvärdena. För upphandlingar under dessa tröskelvärden gäller
endast del bestämmelserna, främst bestämmelserna atten av om
upphandling skall affärsmässig och anbudsgivarna skallattvara
behandlas objektivt reglerna överprövning.samt om
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ibristergrundkonkurrensen påeffekter pånegativaFör att av
detkommitténundvikasskallupphandlingsförfarandet kunna somanser

understigerupphandlinglandsting vidochväsentligt kommuneratt som
grundläggande kraventröskelvärden följer deupphandlingslagens som

utnyttjaalltid skallmyndighetupphandlingställas påkan att enen
affärsmässighetÖvrigt iakttaikonkurrensmöjligheter och ävenbefintliga

Deltagandet iobjektivt.anbudsgivareochbehandla anbudsamt
frivilligt och det äremellertidkommerförsöksverksamheten att vara

vissafårdelta ävenönskarde kommunernaturligt accepteraattatt som
tillinte skesåledestjänster börFörsäljningenför detta.villkor av

upphandlingslagen ellerföljerintelandstingochkommuner som
nämnda grunderna.tillämpar de nyss

beloppsmässigtmyndigheterstatligatjänster tillförsäljningVid somav
i frågakravgrundläggandemotsvarandetröskelvärdena skallunderstiger

affärsmässighet iakttas.m.m.om

offentligtillämpliga endast påbestämmelser ärUpphandlingslagens
Underinte alls.upphandling reglerasPrivatupphandling.

upphandlingslagensdockförutsätts detförsöksverksamheten att
samband medivägledande ävenaffärsmässighet blirbestämmelser om

Kommittén medvetenuppdragsgivare. ärprivatauppdragsverksamhet
laglig grundfinnsförsöksverksamhetenförinomdet inteatt ramenom

flera vid köpanbud fråninfordraköpareprivataför ålägga att avatt
denKommittén ocksålandsting. görellerkommunertjänster från

privataförsäljning tillfåserfarenheter skallbedömningen att avom
kommunalaförbud förföreslålämpligtdet intesektorn så är ettatt

docksektorn harprivataDensälja till privata köpare. ettenheter att
affärsmässigatillämpaegenintressemycket attstort av

risk förframkommerOm detupphandlingsförfaranden. att
föråtgärderlämpligavidtaregeringenföreligger börunderprissättning

tillståndetåterkallai sista hand beslutaochundanröja riskerna attatt om
försöksverksamheten.delta iatt .

särskiltbörtill privata enheterdirektförsäljningenOmfattningen av
försöket.utvärderingenslutligaredovisas i den av

Överprövning beslut4.8 av

ifattasbeslutantalkommerförsöksverksamhetenUnder attett
upphandlingsbeslutsig naturligtfallerlandsting. Detochkommuner att

ordningen ochstadgadeupphandlingslageni den i attöverprövas
konkurrenslagenstillmed hänsynifrågasättaskanföreteelser som
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bestämmelser enligt denprövas lagen. Med sådan ordning behöveren
inga överklagningsvägar byggasnya upp.

Kommittén vill peka på möjligheten till laglighetsprövning enligtatt
kommunallagen inte begränsas. Av detta följer kommunaltatt t.ex. ett
beslut hos regeringen ansöka tillstånd enligt försökslagenatt kanom om
bli föremål för laglighetsprövning. Regeringen vidär dock sin prövning

ansökningarna inte bunden det faktum beslutet ansökaattav attav om
tillstånd föremål förär domstolsprövning. hindrarInget dockom att

regeringen vid sin prövning det förhållandetväger beslut äratt ett
föremål för prövning.

4.9 Avtalens giltighet m.m.

De kommuner och landsting tillstånd delta iattsom ges
försöksverksamheten kommer sluta antal avtal. Av 7 § framgåratt ett att
avtal kan slutas under perioden från regeringens tillståndsbeslut till och
med utgången 1994.år Kommittén bedömer det mycketav som
angeläget belysa vissa avtalsrättsliga frågoratt kan aktualiserassom
under den tid försökslagen i kraft.är

Eftersom avtalen civilrättsligaär förmögenhetsdispositioner så krävs
lagform för de regler avtalens giltighetstyrsom m.m.

Det främstär två förhållanden viktiga iär detta sammanhang. Försom
det första måste regel finnas vad händer meden som anger som
ingångna avtal försöksverksamheten inte För det andraom permanentas.
måste finnasdet regel vad händer ingångnamed avtalen som anger som

tillståndnär återkallas.

När det gäller förhållandet försöksverksamheten inte såatt permanentas
detär angeläget ingen uppdragsverksamhet fortsätteratt bedrivas näratt

lagstöd inte längre finns för det. Kommittén har därför valt i 7 §att
första stycket regel de avtal ingåsta med stödatten om som av
tillstånd enligt försökslagen inte får omfatta längre tid till och medän
utgången juni månad 1996,år dvs. inte längre tidän den underav
vilken försökslagen i kraft.är En konsekvens denna begränsning ärav

intedet blir tillåtet förlänga avtalenatt på sådant deatt sättett att
kommer löpa efter denna tidpunkt. Kommuneratt och landsting villsom

säkra på försökslagens bestämmelser inte hindraratt devara att
ingångna uppdragsavtalen kommer gälla under avtalad tid bör därföratt
tillse avtalstiden håller sig inom försökslagens tidsmässigaatt ram.
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beviljat tillståndåterkallarregeringenförhållandetdet gäller ettNär att
skallutgångspunkten härävenuppfattningkommitténsdetså är att vara

tillståndet inte längrebedrivasskall närinteuppdragsverksamhetatt
gäller.

avtal skallingångnaprincipgrundläggande äravtalsrätteninom attEn
imöjlighetenKommittén har övervägtservanda. attpactahållas sunt

avtalföreslå deprincip ochdennauttryckligen bryta attförsökslagen
tillståndeti fallavvecklas detmåstetillståndmed stödträffats ettavsom

grundpåi fall upphöraskulle sååterkallas. Avtalen av ensenare
En sådansjälva avtalat så.grundinte pålagregel och att parternaav

skadeståndsrättsligaochkomplicerade avtals-medföramodell kan
överblickbara.fulltintei dag ärkonsekvenser som

avtalinnebärmodellfördärförKommittén har att ettstannat somen
under dentillstånd skall gällagällandemed stödträffats ettavsom

Även faktisktmodellmed dennauppdragsverksamhettiden.avtalade om
såfinns för det,intetillstånd längrebedrivas,kommakan attatt trots

tillallvarligt med hänsyninte såfaktum ärdetta attkommittén attanser
fårstycket. Inte helleri 7 § förstabegränsadavtalstiden sådan ärsom

träffas för denförsökslagenenligtuppdragsverksamhetavtalnya om
medtillståndet. Det kommeromfattasinte längreverksamhet avsom

Deupphört.försökslagenefter detavtallöpa någraord inteandra attatt
slutligavid denbeaktaseventuellt skett måsteåterkallelser nogasom

utvärderingen.
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5. Specialmotivering

Förslag till lag försöksverksamhet förmed kommuner ochrättom
landsting bedriva uppdragsverksamhetatt

1§

I paragrafens första stycke, behandlas i avsnitten 4.1 4.4,och finnssom
bestämmelse, inom försöksverksamhetens utvidgaren som ram,

kommunernas, landstingens och deras företags befogenheter bedrivaatt
uppdragsverksamhet. Verksamheten får bedrivas fram till utgången av
juni 1996,månad år försökslagendvs. så länge i kraft. Medär
begreppet de kommunala företagen både helägda delägdaochavses
företag. Delägarna kan antingen offentliga eller privata juridiskavara
eller enskilda personer.

I andra stycket, behandlas i avsnitt 4.4, intas definitionsom en av
begreppet uppdragsverksamhet. Med annan både offentligaavses
och privata köpare.

Av tredje stycket, behandlas i avsnitt 4.1, framgår de vidgadeattsom
befogenheterna bedriva uppdragsverksamhet geografiskt sikteatt sett tar
på den svenska marknaden.

I fjärde stycket intas bestämmelse lagteknisk karaktär. I stället fören av
i alla paragrafer räkna både kommer, landstingatt och deupp

kommunala företagen 3i kap. 16-18 §§ kommunallagensom avses
används begreppet kommun samlad beteckning.som en

2§

I paragrafen, behandlas i avsnitt 4.4, regeringens tillståndattsom anges
krävs för få bedriva uppdragsverksamhet. Vidare ansökanatt attanges

tillstånd skall in till regeringen före 1993.utgången årom ges av
Motivet till denna begränsning de deltagandeär kommunerna ochatt
landstingen skall praktiska möjligheter bedrivaattges
uppdragsverksamhet under minst års tid innan den slutligaett
utvärderingen inleds. Endast kommuner och landsting behörigaär att
söka tillstånd. Regeringen kan begränsa tillståndet till viss verksamhet
eller vissa aktörer i kommun eller i landsting regeringen finneretten om
det påkallat.
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regeringen4.4, framgåri avsnittbehandlasandra stycket, attAv som
Tillståndet kantillstånd.beviljatåterkallamöjlighetenhar ettatt

giltighet näravtalensdelvis. Angåendeellerheltåterkallas m.m.
avsnitt 4.4.7 § ochåterkallastillstånd se

3§

för fåvillkor4.6.1,avsnittibehandlas attparagrafen,I anges somsom
affärsmässigt.bedrivsdenuppdragsverksamhetbedriva att

prissättningengällersåledes detSjälvkostnadsprincipen bryts när av
förinnebärDettaförsökslagen.bedrivs enligtuppdragsverksamhet som

motiverad.affärsmässigtskalluppdragsverksamhetenförstadet att vara
ellerlandstingkommunbestämmelsen ettinnebärdet andra ettFör att en

intevinstmarginalin vissskall räknai prisetkommunalt företag om
för detgällervillkormotiverat. Desärskiltundantagsvis ärannat som

alltså vägledaskallverksamhetaffärsdrivandenäringslivetsprivata
kommunala företagensdelandstingens ochkommunernas,

uppdragsverksamhet.

4§

4.6.2, kommunerna,förbjuds deavsnittbehandlas iparagrafen,I som
enligttillstånd lagenerhållitkommunala företag attochlandstingen som
konkurrensenuppdragsverksamheten såstödjaåtgärderolika attgenom

stödangripas medkansådanaåtgärder ärDehämmas. somavsessom
konkurrensbegränsande0000000. främstDet ärkonkurrenslagenav

ställning.dominerandemissbrukgrund isinförfaranden har av ensom
underprissättning.ocksåHit hör

5§

redovisningenföreskrivs4.6.3,avsnittibehandlasparagrafen, attI som
skallföretagenkommunalalandstingen och dei kommunerna, enges

intäkterochvilka kostnaderbedömningmöjliggörutformning avensom
försvåraRedovisningen skallverksamheten.tillhänföraskansom

underprissättning.tillämpamöjligheterna att

framgårklartvikt detdet ocksåKommittén att omvara avanser
andraellerborgensåtagandenlandstingetellerkommunen genom
dempå sättsina företagansvarsförbindelser stöttar ett gersom

konkurrensfördelar.otillbörliga
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6§

I paragrafen, behandlas i 4.3,avsnitt deltagandeattsom anges
kommuner och landsting till regeringen skall lämna redogörelser för
uppdragsverksamheten. Redogörelserna skall avlämnas minst vid de två
tillfällen i bestämmelsen. Redogörelserna viktig delutgörsom anges en

det material skall ligga till förgrund den slutliga utredningen.av som
Vidare deutgör viktigt kontrollinstrument i den kontinuerligaett
uppföljningen skall ske även under försöksverksamhetenssom
bedrivande.

I uppföljningen skall dessa redogörelser kompletteras med ett
kontinuerligt samråd med de deltagande kommunerna och landstingen.

7§

I paragrafens första stycke, behandlas i avsnitt 4.10, avtalattsom anges
får ingås endast under begränsad tidsperiod. Denna period omfattaren
tiden från regeringens tillståndsbeslut till och med utgången 1994.årav
Detta möjliggör för regeringen få samlat vilkaatt ett grepp om
kommuner och landsting kommer finnas med under den periodattsom

kommer bli föremål för den slutliga utvärderingen.attsom senare

Vidare begränsas den möjliga avtalstiden föreskriften avtalenattgenom
inte får ingås för tid efter 30den juni 1996.år Genom detta förhindras
uppkomsten situationenden avtal kommer löpa efter denatt attav
tidpunkt då försökslagen inte längre i kraft.är På så sätt ocksåstyrs
uppdragsverksamheten på sätt regeringen och riksdagenett som ger
friare händer inte verksamheten.att permanenta

Av paragrafens andra stycke, behandlas i avsnitt 4.10, framgår attsom
inteavtal får träffas efter den tidpunkt då regeringen återkallatnya

tillståndet. De avtal träffats före återkallelsen får dock löpa vidaresom
under sin avtalstid. Avtalen kan dock inte förlängas till tidpunkten som
ligger efter 30den juni 1996.år Detta följer 7 § första stycket.av



Grönlundsakkunnige JanyttrandeSärskilt av

yttrande överi sitttillstyrktestyrelseLandstingsförbundets
i1991104 denKonkurrensenSOUbetänkandekonkurrenskommitténs

villkor tillåtsvissapålandsting och kommunerkommunala sektorn att
kommitténs förslag,inteföljdeRegeringenuppdragsverksamhet.bedriva

till hurförslaglokaldemokratikommittén lämnauppdrog att enutan
utformas.försöksverksamhet kan

övervägandenkommitténsjagdirektivenfrånutgångspunktMed anser
kommitténsjag intedelarpunktavvägda. Men påvälförslagoch en

försöksverksamhetenOmfattningenavsnitt 4.4uppfattning. I menarav
min meningEnligt ärbör begränsas.antalet deltagarekommittén att

i börställetförsöksverksamhetenolyckligt. Jagdetta att varaanser
uppfyllerlandstingsägda bolaglandsting ochsamtligaföröppen som

konkurrensneutralitettillseför bl.a.dettaför deltagande,villkoren attatt
verkligen åstadkoms.
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Kommittédirektiv EE
ä.

199288Dir.

LokaldemokratikommitténtillTilläggsdirektiv
199201.C

199288Dir.

1992-09-17regeringssammanträdevidBeslut

anför.Davidson,statsrådetcivildepartementet,förChefen

förslagMittl
uppdragfår i199201 attCLokaldemokratikommitténföreslårJag att

bedrivalandstingoch att upp-för kommunerförutsättningarnaockså utreda
dragsverksamhet.

Bakgrund2
ochmarknadsorienteringökad nyai dagskerutveckling motDen ensom

frånönskemåltilllettharkommunala sektorndeninomverksamhetsfonner
detutanförtjänstererbjuda egnakunnalandstingoch attflera kommuner

kommunalgår till utsättaöverlandsting attochkommunerområdet. När
självadeförutsättningunder attoftadetskerkonkurrensförverksamhet
klaradagifinnsdettaFörvillkor.likakonkurreramöjlighetskall ha att

begränsningar.
kommunalla-§2kap. 1ilagfästsharlokaliseringsprincipenGenom som

tillbegränsadhuvudsakiverksamhetenkommunala1991900, denårgen
ochKommunermedlemmarna.området eller degeografiskadet egnaegna

sådan drivsnäringsverksamhet ändriva somfår intehellerlandsting annan
anläggningarallmännyttigatillhandahållagårochvinstsyfte attututan

7 § kom-2 kap.landstingetelleri kommunenmedlemmarnatjänstereller
munallagen.

möjlighetergodai dagredanlandstingenochhar kommunernaDäremot
bättreför resursut-landstingoch ettkommunerandramedsamarbetaatt

kommu-föreningar,ellerbolagskekanDetnyttjande. gemensammagenom
sjukvårdslagenochsåsom hälso-lagar,vissaavtal. Iellernalförbund

sådantförutsätts19861102, att etträddningstjånstlagenoch1982763
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någothellerregler innebär inte absolutKommunallagenssamarbete sker.
överskottskapacitetsituationer sälja tillfälligi speciellahinder utan-mot att

området, kommunmedlemmarnas in-det ligger i deför det egnaomegna
tresse.

SOU 1991104 Konkurrensi sitt betänkandeKonkurrenskommittén har
och landsting skallföreslagit kommunerkommunakla sektorninom den att

landstingochtillåtas uppdragsverksamhet i andra kommunerbedrivaatt un-
ii konkurrensverksamhet upphandlatsmotsvarandeförutsättningder att

Sådan uppdragsverksamhetlandstinget.detellerden kommunen egnaegna
årsredovisningen.iskall särskiltresultatetsärredovisas ochskall anges

kommunerflertaletbetänkandet framkomremissbehandlingenVid attav
bedrivabefogenheterökadetill depositiva attoch landsting att upp-gesvar

ansåg inte till-förslagetkommunförbundetSvenskadragsverksamhet. att
mark-önskemål expandera sini visa fallräckligt beaktar kommunernas att

effektivitetshöjande syfte.nad i
genomgående negativaallmäntorganisationer däremotNäringslivets var

blikanförslageteffektenblandframhöll atttill förslaget. De annat att av
Näringsfrihetsombudsmannenmarknaden.lämnaprivata företag tvingas av-

tveksamSPK intogkonkurrensverkochpris-styrkte förslaget. Statens en
och landstingkommunerhållning ansåg ytterligare villkor behövsoch att om

tillåtas uppdragsverksamhet.bedrivaskall

Uppdraget3

medlagstiftningkonsekvensernasvårt överblickai dagDet är att enav
Frågan därförbörföreslagit.harKonkurrenskommitténden inriktning som

utvecklingdeni ljusetytterligareoch belysasmin meningenligt övervägas av
uppdragsverk-kommunalvilka effekterbeaktandemedsker och enavsom

marknaden.samhet kan ha
direktivenenligthuvuduppgifter är,LokaldemokratikommitténsEn av

organisatoriskaanalysera framväxtenoch199212, beskriva mo-att av nya
utförarfunktion alterna-på beställar- och samtuppdelningdeller för enenen

och driftformer.produktions-tiva
bedrivamöjligheterlandstingensochFrågan kommunernas att upp-om

Lokaldemokratikommitténsmeddragsverksamhet hänger nära nu-samman
ocksåuppdragdärför i övervägaböruppgifter. Kommitténvarande att

fråga.gäller dennadetförslagoch lämna när
svårt överblicka konsekvensernadetharSom jag är attsagt av ennyss

befogenheterlandstingen ökadeochkommunerna attlagstiftning som ger
sådaneffekterinte minst vilkagälleruppdragsverksamhet. Detbedriva en

verksamhetenvikt därförmarknaden. Av ärhaverksamhet kan stor att
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följs och utvärderas. Kommitténsupp uppdrag i denna del bör därför be-
tillgränsas initiera tidsbegränsadatt försöksverksamhet.en

Kommittén bör särskilt lämna förslag vilka krav, bl.a. särredovis-
ning och uppföljning, bör ställas kommuner och landsting försom deatt
skall bedriva sådan försöksverksamhet. Av betydelseen stor âr kon-att
kurrensen marknaden inte blir snedvriden sådan kommunal verk-av en
samhet. Kommittén bör därför särskilt inom vilka områden sådannotera en
försöksverksamhet mindre lämplig.är

Kommittén bör den 15 novembersenast 1992 redovisa resultatet sinaav
överväganden i denna del och lämna förslag till den lagstiftning kan be-som
hövas för försök med kommunalatt ett uppdragsverksamhet skall kunna
starta snarast.

Kommittén bör samråda bl.a. med Konkurrensverket företrädare församt
kommunerna, landstingen och näringslivet.

4 Hemställan

Jag hemställer regeringen tilläggsdirektivatt till Lokaldemokratikom-ger
mittén i enlighet med vad jag har anfört.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Civildepartementet
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