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Till statsrådet AnderssonJörgen

Regeringen beslutade den augusti tillkalla21 1997 särskildatt ut-en
redare med uppdrag utarbeta förslag utvidgning till andraatt om en
verksamhetsområden den försöksverksamhet med kommunalav upp-
dragsverksamhet for närvarande bedrivs inom för lagensom ramen
1996:637 försöksverksamhet med för kommunala aktiebolagrättom

bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik i lagenatt som avses
1985:449 driva viss linjetrafik. Till särskild utredare för-rätt attom
ordnades kommunalrâdet Birgitta Lönegård.

Departementssekreterarna Barbro Rosensvärd, Inrikesdepartemen-
Nina Cromnier, Miljödepartementet, och Andersson, Fi-Peter Ltet,

nansdepartementet, rättssakkunnige Per Karlsson, Närings- och Han-
delsdepartementet, hovrättsassessom Inger Kalmerborn, Justitiede-

och kammarrättsassessom Carin Jahn, Socialdeparte-partementet
har såsom deltagit i utredningen. AnderssonPeter Lmentet, experter

och Inger Kalmerbom har dock inte medverkat efter den 16 mars
1998.

Katarina harHovrättsassessom Persson varit sekreterare.
Utredningen, inledde sitt arbete i haroktober 1997, antagitsom

Utredningen kommunal uppdragsverksamhet In 1997: 10namnet om
Utredningen överlämnar härmed betänkandet Kommunal upp-

dragsverksamhet 1998.
Utredningsuppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i september 1998

LönegårdBirgitta

/Katarina Persson
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Sammanfattning

Utgångspunkter

lag försöksverksamhetI 1996:637 med för kommunala ak-rättom
tiebolag bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafikatt som avses
i lagen 1985:449 driva linjetrafik kommunala aktie-rätt attom ges
bolag under förutsättningarvissa bedriva försök medrätt att upp-
dragsverksamhet inom för kollektivtrafik.området trädde iLagen
kraft den juli Utredningen har fått i uppdrag1 1996. föreslå inomatt
vilket eller vilka områden och vilket denpå pågående försöks-sätt
verksamheten kan utvidgas. Enligt utredningens tolkning direkti-tar

inte sikte generell reglering omfattar alla kommunalaven en som
verksamhetsområden. Vidare skall vidgadeden försöksverksamheten
endast kommuners och landstings möjligheter bedrivaattavse upp-
dragsverksamhet åt andra kommuner och landsting.

Kartläggning

viktig del utredningens arbeteEn har varit kartlägga inom vilketattav
eller vilka verksamhetsområden det finns för flertalet kommunerett
eller landsting framträdande behov vidgad kompetens attmer av en
bedriva uppdragsverksamhet varandra. antal kommuner ochEtt
landsting har beretts tillfälle lämna synpunkter till utredningen. Föratt

kunna bedöma kommunernas och landstingens behov har utred-att
ningen kartlagt vilken kompetens kommunerna och lands-även som
tingen har i dag och vilka möjligheter till samverkan inom detsom ges
kommunala området.

Utredningens kartläggning pekar inte entydigt på särskiltett av-
verksamhetsområde. Flertalet tillfrågade kommuner och någragränsat

landsting de känner behov bedrivaatt ett stort attuppgav av upp-
dragsverksamhet för kunna upprätthålla kompetens och kvalitetatt

för kunna utnyttja knappa effektivare. Kommunernasamt att resurser
rad olika verksamhetsområden såsom lämpliga för för-angav en en

söksverksamhet med kommunal uppdragsverksamhet. Spridningen
mellan vilka verksamhetsområden respektive kommun påtaladesom
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flera verksamhetsområdenaoch vissa specia-snävastor t.ex.var av
listtjänster.

Utredningens genomgång gällande visar kommuner ochrätt attav
landsting redan i dag har möjlighet med stöd speciallagstiftningatt av
bedriva uppdragsverksamhet andra kommuner och landsting inom
vissa verksamhetsområden utbyta tjänster samverkan isamt att genom
olika former.

Utredningens ställningstaganden

Effektivitets-, kvalitets- och kompetensskäl kan enligt utredningens
mening för finnstala det också skäl vidga kommunernas ochatt att
landstingens kompetens bedriva uppdragsverksamhet. Samtidigtatt

emellertid effekterna privata vidgadmåste i den sektorn kom-av en
Åtgärdenbeaktas. totalt samhällelig effektivi-måstepetens sett ge en

tet.
tillräckliga skäl skall föreligga särskilt lagstiftaFör att attanses om

den kommunala kompetensen bedriva uppdragsverksamhet inomatt
visst klart krävs behovetverksamhetsområde denavgränsatett att av

vidgade kompetensen påtagligt och för antalär störregemensamt ett
kommuner eller landsting. Tjänster innefattar myndighetsutöv-som

fallaning bör utanför området för kommunal uppdragsverksamhet. De
verksamhetsområden ifrågakan komma bör begränsas till sed-som
vanlig kommunal verksamhet och verksamheter har klarsom en an-
knytning till sådan verksamhet. Kommunal service- och tjänstepro-
duktion inom frivilligasåväl den obligatoriska sektorn kan kom-som

ifråga. Verksamheter i huvudsak ankommer det egentligama som
näringslivet bör däremot inte ingå i försöksverksamheten.Vid behovs-
prövningen bör de möjligheter till interkommunal samverkan som
finns i dag beaktas.

bakgrund nämnda förutsättningar och på grundvalMot av ovan av
företagen kartläggning, det förut-konstaterar utredningen saknasatt
sättningar inom för försöksverksamhet vidga denatt ramen en- -
kommunala kompetensen uppdragsverksamhet inombedrivaatt ett
eller flera särskilt avgränsade verksamhetsområden.

rättsliga regleringen kommunernas och landstingens kom-Den av
samverka och bedriva uppdragsverksamhet svåröver-ärpetens att

skådlig. har framkommit det hos kommuner och landstingDet att
råder viss osäkerhet beträffande kommunala kompetensen idenen
detta sammanhang. Under år har det skett flera lagändringarsenare
och bestämmelser tillkommit. finns anledning ifrågasättaDet attnya

kommunerna möjligheteroch landstingen till fullo utnyttjar sinaom
enligt gällande Utredningen föreslår därför lnrikesdeparte-rätt. att

tillsammans Kommunförbundet Landstings-med Svenska ochmentet
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förbundet bör verka för ökade kunskaper hos kommuner och landsting
nuvarande möjligheter till kommunal samverkan formeri olikaom

kommunernas landstingensoch möjligheter bedrivasamt attom upp-
dragsverksamhet andra kommuner och landsting.
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arbeteochuppdragUtredningens1

1997:96Direktiven dir.1.1

avseende kollektiv-uppdragsverksamhetpropositionen Kommunall
regeringen bl.a.föreslog1995/962167trafik prop. att upp-m.m.

kommunala bolagfå bedrivasförsök skulledragsverksamhet av
verksamhetbedriva sådanför kollektivtrafik. Förområdetinom att

regeringensdeladeKonstitutionsutskottetvillkor.ställdes vissa upp-
kommunalapropositionen dei betänkandetfattning och över attangav

delta iborde få tillåtaskollektivtrafiken,det gällerbolagen, attnär
och landsting bet.kommuneranordnas andraupphandlingar avsom

lagförslag och lagenregeringens1995/96:KU34. Riksdagen antog
aktiebolagför kommunalamedförsöksverksamhet1996:637 rättom

i lagentrafikuppdragsverksamhet inom sådanbedrivaatt som avses
julikraft denlinjetrafik trädde i 1driva viss1985:449 rätt attom

till utgången år 2002.gäller1996. Lagen av
1996/97:KU12bet.kompetensfrågorbetänkandet KommunalaI

utvidgningfrågankonstitutionsutskottet bl.a.behandlade avenom
näringsverksamhet.beträffande Ut-kommunala kompetensenden

trafikfö-de kommunalavärdefulltdå bl.a. detskottet är attattangav
i andra kom-bedriva verksamhetförsöksvishar möjlighet attretagen

detutskottet påverksamhet pekadekommunalövrigFör attmuner.
utanför den kom-sälja tjänstermöjlighetenligt praxis finns att egna

försöks-skäl vidgadärvid det fannsuttaladeUtskottet attattmunen.
kommunal verksamhet.till omfattaverksamheten att annan

särskildtillkallaaugusti 1997Regeringen beslöt den 21 utre-att en
försöksverksamhet medutvidgadför utreda frågandare att om en

utredning-framgåruppdragsverksamhet. direktivenkommunal Av att
betän-konstitutionsutskottetsiutgångspunkt i vad-med sägssomen
regle-1996/97:KU12 ochkompetensfrågor bet.Kommunalakande

med för kom-försöksverksamhetringen i lagen 1996:637 rättom
trafiksådanuppdragsverksamhet inombedrivamunala aktiebolag att

linjetrafik skalldriva vissi lagen 1985:449 rätt attomavsessom -
vilket den pågå-områden och påeller vilkaföreslå inom vilket sätt-

skall utvidgas,försöksverksamhetenende
betydelse ihaEU-aspekter kanochbeakta de konkurrens- som-

sammanhang,detta samt
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erforderliga.författningsförslagutarbeta de som anses-
utvidgningförslagetdirektivet fastiRegeringen slår att avenom

inbju-det inteutformningsådanskallförsöksverksamheten attges en
subventionering ellerskatteplanering, sättotillbörligder till annat

uppkomma.konkurrensfördelar kanotillbörligamedför att
förföreträdaremedarbetet samrådaunderåläggsUtredaren att

näringslivet.
direktiv tillslutligen regeringensgällerutredningsuppdragetFör

regionalpolitiskaredovisautredarekommittéer ochsamtliga attom
dir.åtagandenoffentligadir. 1992:50,konsekvenser prövaatt
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1994:23, att

och detbrottslighetenförkonsekvenserredovisa1994:124 samt att
dir. 1996:49.brottsförebyggande arbetet

Utredningsarbetet1.2

arbeteutredningensUtgångspunkter för

iuppdragsverksamhetkommunalmed begreppetUtredningen avser
kommu-försäljninglandstingsochsammanhang kommunersdetta av

enligtkompetensenden allmännautanförfallernala tjänster som
denåsyftastjänsterMed kommunalakommunallagen.2kap. 1 §

frivilligasåväl deninomtjänsteproduktionenservice- ochkommunala
sådanomfattar dock intesektorn.obligatoriska Begreppetdensom

myndighetsutövningverksamhetobligatorisk motär att somansesom
princip inteiuppdragsverksamhetkommunalenskild. Vidare avser

tillåtet detemellertidfårförsäljning Det ettatt somansesvaror.av
till-någonförekommeruppdragsverksamheteniinslag ävenatt vara

det helttjänsternaförsäljningenhandahålls, så länge somansesav
avsnitttjänsteexport,kommunal1986:753väsentliga jfr lagen om

3.5.
iskall resulteraarbeteutredningensframgårdirektiven ettAv att

kom-medförsöksverksamhetenvidgninginnebärförslag avsom en
försöksverksamhetlag 1996:637uppdragsverksamhet. Imunal om

uppdragsverksamhetbedrivaaktiebolagkommunalamed för atträtt
vissdrivai lagen 1985:449sådan trafik rättinom attomavsessom

till offent-uppdragsverksamhetbedrivalinjetrafik begränsas rätten att
direktivenuppfattatutredningenbakgrund härav harliga köpare. Mot
uppdrags-kommunalmedförsöksverksamhetenvidgadedenså att

möjligheterlandstingsochskall kommunersverksamhet endast avse
landsting.och Enkommuneruppdragsverksamhet åt andrabedrivaatt

uppdrags-bedrivalandstingensochvidgning kommunernas rätt attav
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således inteomfattasallmänna marknadenverksamhet den upp-av
draget.

vilket eller vilkaföreslå inomenligt direktivenUtredningen skall
såledesDirektivenskall utvidgas.försöksverksamhetenområden tar

områden ochsärskildaeller flerautvidgningsikte ettavseren som
kommunala verksamhets-omfattar allagenerell regleringinte somen

verksamhetsområdegäller valetbegränsning vadområden. Någon av
föreskrivs inte.

och inriktningArbetets uppläggning

vilketkartlägga inomarbete har varitdel utredningensviktigEn attav
för flertalet kommunerverksamhetsområden det finnseller vilka ett

vidgad kompetensframträdande behovlandstingeller attenavmer
kommuner ochvarandra. 25uppdragsverksamhet åtbedriva sex

synpunkter till utredningen.tillfälle lämnahar berettslandsting att
avsnittredovisas iundersökningenResultatet av

företrädaresammanträffat medharOrdföranden och sekreteraren
och Konkur-LandstingsförbundetKommunförbundet,för Svenska

deltagit.någraVid sammanträdena harrensverket. även experternaav
Sammanträffande medanordnatUtredningen har också ett represen-

sekrete-deltog ordföranden,Vid sammanträdetför näringslivet.tanter
respektive Närings-från Inrikesdepartementetsamt experternararen

sida deltognäringslivetshandelsdepartementet. Frånoch represen-
Riksor-Handel,Svensk Företagarnasför Byggentreprenörema,tanter

Åkeriförbundet, Industriförbundet, SAFganisation, Svenska samt ett
Privata företag Sam-till Nätverket för Iföretag anslutnaantal ärsom

meddeltagit i flertalOrdföranden harhällets Tjänst PIST. mötenett
näringslivet. Sek-företrädare förSmåföretagsdelegationen ochbl.a.

i Svenskamed verkställande direktörensammanträffatharreteraren
Renhållningsverksföreningen.

den all-aktörerna påhar framkommitUnder utredningens gång att
kompe-uppfattning vilkenviss har olikamarknaden i månmänna om

lagstiftning ochenligt gällandelandsting harkommuner ochtens
bedömasträcker sig. kunnakompetensen Förpraxis hur långt attsamt

vidgad kompetenslandstingens behovochkommunernas attav en
verksamhetsområdeneller flerauppdragsverksamhet inombedriva ett

kompetenskartlägga vilkenerforderligtutredningen dethar attansett
detsamverkan inommöjligheter tillfinns i dag och vilka som gessom

kommunala området.
uppdrags-försöksverksamhet med kommunalDanmark pågår1 en
Danmarkijuli Inrikesdepartementetverksamhet sedan den 1995.1

danskaförsöksverksamheten. Denutvärderingnyligen gjorthar aven
och erfarenheternakommunal uppdragsverksamhetregleringen om

Även och offent-konkurrensavsnitt reglernaredovisas ihärav om
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lig stödgivning till näringslivet reglerna offentlig upphand-samt om
ling har betydelse för frågan kommunal uppdragsverksamhet ochom
belyses därför något.
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Frågans behandlingtidigare2

förutsättningarna och för kommunal uppdrags-Frågan gränsernaom
verksamhet diskuterats under hela 90-talet. Konkurrenskommitténhar

i betänkandet Konkurrens i den kommunalaföreslog SOU 1991:104
sektorn bl.a. och landsting under vissa villkor skullekommuneratt

uppdragsverksamhet i andra kommuner och landsting.tillåtas bedriva
Ökadpropositionen 1992/93:43 konkurrens i kommunal verksamhetI

lagstift-anförde regeringen då inte beredd förordaattatt enman var
ning skulle kommunerna sälja tjänster till andra,rätt attsom ge en

konsekvensernaeftersom regeringen ansåg det svårt överblickaatt av
Konkurrenskommittén hadelagstiftning med den inriktning somen

föreslagit.
Regeringen istället Lokaldemokratikommittén i uppdrag attgav

landsting bedrivautreda förutsättningarna för kommuner och att upp-
Lokaldemokratikommittén föreslog idragsverksamhet dir. 1992:88.

delbetänkande Kommunal uppdragsverksamhet SOU 1992:128sitt
och landstingtreårig försöksverksamhet under vilken kommuneren

lokaliseringsprincipen, skulleoch deras företag, hinderutan av ges
sälja både till varandra och på den allmänna mark-sina tjänsterrätt att

naden.
huvudsyftet med låtabetänkandet konstaterade kommitténl attatt

landsting sälja tjänster samhälletskommuner och attvar resurser
användas effektivt möjligt. Vidare skulle den verksam-skulle så som

kompetensenlig.fick ingå i uppdragsverksamhetenhet varasom
allt utveck-Kommittén betonade det fråga inomatt att en mervar om

kunskap redan fanns ilad kommunal verksamhet till denta vara som
helt kommersiellden kommunala förvaltningen, inte skapaatt en ny

skulle således endast tillåtasVerksamhetsgren. Uppdragsverksamhet
i den verksamheten.inom verksamhetsområden redan fanns egnasom
ökade i omfattningNågot hinder befintlig verksamhet ansågmot att

intekommittén dock inte föreligga. Kommitténs förslag begränsatvar
till särskilda verksamhetsområden omfattade alla verksamheter.utan

skulle bedrivas iuppställdes inget krav på verksamhetenDet att en
kunde enligtjuridisk och landstingenKommunernaseparat person.

till till statliga myndigheterförslaget sälja sina tjänster både varandra,
Lokaldemo-och till företag, organisationer eller enskilda personer.

lagstiftning.kratikommitténs förslag ledde inte till någon
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Lokal demokratipropositionen prop. 1993/94:188 aviserade denl
dåvarande regeringen frågan uppdragsverksamhet med hänsynatt om
till remissutfallet betänkandet SOU skulle beredas vi-1992:128över
dare. Konstitutionsutskottet i sitt betänkande propositionenöverangav
bl.a. den utgick från regeringen skulle återkomma till riksdagenatt att
med förslag till reglering kommunal uppdragsverksamhet bet.en av
1993/94:KU40 50.s.

det dåvarande Civildepartementet inrättades arbetsgruppInom en
uppgiftmed bl.a. utreda förutsättningarna för kommuner ochatt

landsting bedriva uppdragsverksamhet varandra. Arbetsgruppenatt
avlämnade Kommunal uppdragsverksamhet och kommunalrapporten
samverkan myndighetsutövning före-Ds 1995:13. I rapportenom
slogs bl.a. kommunala aktiebolag, under vissa förutsättningar,att
skulle möjlighet bedriva uppdragsverksamhet inom den s.k.attges
kollektivtrafiken. tidigare föreslog regeringen i proposi-Som nämnts

uppdragsverksamhet kollektivtrafiktionen Kommunal avseende m.m.
l995/96:167 bl.a. uppdragsverksamhet skulle fåprop. på försökatt

bedrivas kommunala bolag inom området för kollektivtrafik detpåav
också sker. Bestämmelserna återfinns i lagen 1996:637sätt som nu

försöksverksamhet med för kommunala aktiebolag bedrivarätt attom
uppdragsverksamhet inom trafiksådan i lagen 1985:449som avses

driva linjetrafik behandlasoch i avsnitt Fr.o.m.rätt närmareattom
den oktober kommer lagen ändra till lag1 1998 1996:637att namn

försöksverksamhet bedrivamed för kommunala aktiebolagrätt attom
uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen

Ändringen framgår1998:490. SFS 1998:498.av
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kompetensreglerKommunala3

Inledning3.1

och verksamhetexistens, ställningoch landstingens ärKommunernas
omtrycktkommunallagen l99l:900,regeringsformen,reglerade i

inriktning speciellaförfattningar medantaloch1998:1 stortett
sjukvård.skolväsende ochsocialvård,exempelvisverksamhetsgrenar,
uppgifterregler hur kommunernasRegeringsformen innehåller om

regeringsfonnen bestäms grunder-Enligt 8 kap. §skall bestämmas. 5
och för denverksamhetsformerorganisation ochfor kommunernasna

enligt be-skall ocksåi lag. lagkommunala beskattningen I samma
befogenheter ikommunernasföreskrifterstämmelse meddelas om

innefattar enligtderas åligganden. Kommunerövrigt och rege-om
regeringsfor-jfr kap. 7§terminologi landsting, 1ringsformens även
meningenobligatorisk i denverksamhet skallFör attatt varaenmen.

således ålig-sköta den krävseller landsting måstekommun attetten
finns i lag.ganden

speciallagamaforvaltningsuppgifter regleras iFlertalet de somav
landsting skyl-elleruppgifter kommunobligatoriska ärettär som en

obligatoriskakommunernasdiga sköta. Ekonomiskt utgörsettatt
verksamhet.kommunal Endelenverksamhet den absolut största av

myndighetsutövningobligatorisk verksamhetdel är motatt anse som
finns emellertidbistånd eller bygglov.ärenden Detenskild, t.ex. om

myndighetsutövning.inte innefattarobligatorisk verksamhetäven som
undervisningfaktiskt handlandesig s.k.kanDet t.ex.röra somom

olikamyndighetsutövning kan ha någoteller sjukvård. Begreppet
detinskränktaDelegeringsreglemainnebörd i olika lagar. närär mer

kommunallagenkap.myndighetsutöving 6 34 §gäller frågor rörsom
kommunalaVidare kan intekommunallagen.jfr med kap. 33 §6

myndighetsutövning kap. 6§sig 11företag lagstöd ägnautan
andra stycket kommu-regeringsformen och kap. 16 §3tredje stycket

nallagen.
landstingensochgrundläggande betydelse för kommunernasAv

författ-åligganden enligtsina särskildadekompetens utöverär att
sinakan ombesörjasektor inom vilken deningar har fri egna an-en

detta område finnsverksamhet.gelägenheter, s.k. frivillig Inom ut-
väsentligtmycketför kommunal initiativrätt är ettsomrymme en
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inslag i det kallar den kommunala självbestämmanderätten ellerman
självstyrelsen.

det följande lämnasI redogörelse för kommunernas och lands-en
tingens allmänna kompetens, kompetens i näringslivsfrågor samt
kompetens enligt specialförfattningar och särskilda kompetensutvid-
gande lagar. Syftet med framställningen såsom inledningsvis harär
anförts kartlägga kommunernas och landstingens kompetensatt att
bedriva uppdragsverksamhet både allmänt och inom särskildasett
verksamhetsområden.

Vid bedömningen vilka behov kommuner och landsting harav av
vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhet varandra äratten

det intresse klargöra vilka möjligheter till kommunaläven attav sam-
verkan finns i dag. Under avsnittet gällande därförlämnasrättsom om

redogörelse för olika former kommunal samverkan såsom t.ex.en av
samverkan kommunalförbund och i nämnd.genom gemensam

3.2 Kommunernas och landstingens allmänna

kompetens

till denFram gällande kommunallagen trädde i kraft den januari1nu
1992 kommunernas och landstingens kompetens endast bestämdvar
på det de själva skulle vårda sina angelägenheter.sättet Denatt
knapphändiga regleringen medförde flera grundprinciper avseendeatt
kommunernas och landstingens kompetens kom utvecklas irätts-att
praxis. viktigasteDe principerna är

lokaliseringsprincipen,-
förbudet understöd enskilda,mot att ge-
förbudet driva spekulativa företag,mot att-
likställighetsprincipen,-
förbudet beslut med retroaktiv verkan,mot samt-
självkostnadsprincipen.-

delEn grundprincipema har lagfästs i kommunallagen.av numera
förGemensamt dessa principer de i rättspraxis behandlatsär att

allmänna målsättningsprinciper. Detta eftersom de till sin karak-som
sådana det har varit omöjligt uppnå någon exakthettär är att störreatt

i tillämpningen. det i visst fallNär varit aktuellt för besvärsinstan-ett
tillämpa principerna har i huvudsak endast fallattserna av mer mar-

kant åsidosättande dem lett till det klandrade beslutet blivitattav upp-
hävt.

Tanken bakom grundprincipema förutom begränsa denär, att
kommunalrättsliga kompetensen, kommunerna respektive lands-att
tingen skall dimensionera sina så de kan producera denattresurser
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eller landstingsmedlemmamade kommun-mängd tjänster som egna
har behov av.

folkbokförd i kom-kommunmedlemMed ärperson somavses en
fast egendomeller juridiskfysisk ägersamt person sommunen en

Medlem i landstingkommunalskatt i kommunen.eller taxerad tillär
kap.kommun inom landstinget l 4§medlemdenär är av ensom

kommunallagen.
för Förutsättningarnaprinciper särskilt intresseDe är attsom av

möjligheter köpa och säljaoch landstingensvidga kommunernas att
lokalise-respektive landstingsgränsema,tjänster kommun- äröver

och självkostnadsprincipema.rings-, likställighets-
och lands-grundläggande bestämmelsen kommunernasDen om

kommunallagen.finns i kap. l§ Itingens allmänna kompetens 2
områdetåterfinns bestämmelserkapitel 2 6 avgränsarsomsamma -

bestämmelser begrän-och i §för den kommunala kompetensen 7 som
handlingsfrihet inom detta områ-och landstingenskommunernassar

och landstingsSistnämnda paragraf, berör kommunersde. rätt attsom
Självkostnads-under avsnittdriva näringsverksamhet, redovisas 3.3.

kommunallagen.principen regleras i kap. 3 b §8
och landstingkommunallagen stadgas kommunerkap. §I 2 1 att

angelägenheter allmäntfår hand sådanasjälva ha intresse somom av
deraseller landstingets område elleranknytning till kommunenshar

inte skall skötas enbartmedlemmar och staten,av en annansom
kommunernalandsting eller någon Förkommun, attett annat annan.

såledesangelägenhet krävsoch landstingen skall få hand attta om en
tillsker. det med hänsyndet allmänt intresse så Omär artenatt avav

kommun ellerändamål allmänt intressevisst ett attett enanses vara
ändamål, de berättigade till detta,landsting främjar visst ävenärettett

eller lands-bara mindre del kommunensåtgärden kommer en avom
direkt till godo.mindre antal medlemmarnatingets område eller ett av

förarbetena till kommu-Allmänintresset får, enligt vad anförs isom
ändamåls-i det lämpligt,nallagen, bedömas med utgångspunkt ärom

befattar sig medeller landstingetenligt, skäligt kommunenattosv.
angelägenheten.

principielltkompetensbestämmelsen liggerden grundläggandeI ett
i regel inte kanunderstöd enskilda, eftersom detförbud åtmot att ge
Undantag frånsådant understöd lämnas.allmänt intresse attavvara

förbudet speciallagstiftning.finns dock i viss
lokalise-också uttryck den s.k.kap. kommunallagen2 l § ger

kommunal åtgärd måsteinnebär i grundenDenringsprincipen. att en
område eller desstill eller landstingetsknuten kommunens egnavara

förseddlaglig. Principeninnevånare för den skall äratt anses som
med befolkningensmed viktiga modifikationer sammanhängersom

i kommunindelningen kommunensrörlighet, ofullkomligheter samt
ikommunalträttssubjektivitet. Principen utesluter inte engagemang
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anordningar används andra kommunmedlemmar-närmast änsom av
hotell i eller markinnehav och anläggningar påtätorter,t.ex.na, an-

kommuns territorium för vägtrañk, flygtrafik, friluftsliv,t.ex.nans
förenings- och mötesverksamhet, eldistribution, Vattenförsörjning,
avloppsrensning o.d., i den mån dessa anordningar behövs för den

kommunen. riksområdetInte någon irepresenteraregna ens samman-
hanget undantagslös geografisk begränsning för kommunala insatser.

I rättspraxis har godtagits frånundantag denna princip skett påatt
så kommuner och landsting får sälja tillfällig överskottskapa-sätt att
citet på marknaden. finnsDet emellertid ingen generellt giltig mätt-
stock varken för vad betrakta "tillfälligt" eller vadär attsom som som

"överskott". kravet tillfällighetI på ligger dock förutsättningenär att
kommunal verksamhet inte får överdimensioneras i syftepermanent

skapa sälja överskott tjänster till andra. verk-Enatt utrymme att ett av
samhet får således inte sig beroende frånintäktergörapermanent av

kunder. exempel undantag frånEtt på detta finns inom skolansexterna
område. bestämmelserAv i kap. skollagen4 följer1985:1100 att en
kommun får dimensionera sina skolor för kunna eleveratt ta emot
från andra kommuner. Kommunernas och landstingens möjligheter att
sälja tillfällig Överskottskapacitet belyses ytterligare i avsnitt 3.3.

vissa sektorerInom har det dock lagi tillskapats möjligheter för
kommuner och landsting sluta avtal visst samarbeteatt t.ex. överom
kommungränsema. vissaI lagar, såsom skollagen 1985:1 hälso-100,
och sjukvårdslagen och1982:763 räddningstjänstlagen 1986:300
förutsätts dessutom sådant samarbete sker.att

bestämmelsenAv i kap.2 kommunallagen följer1 § slutligen att
kommuner landstingoch inte själva får ha hand sådana angelä-om
genheter ankommer enbart på kommun,staten, ett annatsom en annan
landsting eller någon handha. kommun fårEn sålunda inteattannan
befatta sig med uppgifter ankommer på i frågastaten t.ex.som om
försvaret eller utrikespolitiken. får inte hellerDen befatta sig med
uppgifter ankommer på kommun.som en annan

Kommunens och landstingets handlingsfrihet begränsas vidare av
likställighetsprinctpen. Enligt kap.2 2§ kommunallagen skall kom-

och landsting behandla sina medlemmar lika, det inte finnsmuner om
sakliga skäl för något Principen innebär det inte stödannat. att utan av
speciallag tillåtet för kommuner och landsting särbehandlaär att
kommunmedlemmar eller kommunmedlemmar änannatgrupper av
objektiv grund.

Likställighetsprincipen gäller bara kommunens ellergentemot
landstingets medlemmar. krävs förDessutom principens till-egna
lämplighet kommunen eller landstinget träder i direkt kontakt medatt
sina medlemmar i denna deras egenskap, antingen till-attgenom
handahålla dem prestationer olika slag eller ekono-att ta utav genom
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därför intemiska bidrag dem. Likställighetsprincipen gäller närav en
kommun eller landsting anställer personal, upphandlingar,görett
köper eller säljer fastigheter etc.

Principen betydelse det gäller fastställa avgifterär närstor attav
och läge där det blir aktuellt tala kommunalaI atttaxor. ett att om

skall prissättas affärsmässig likställighetsprinci-tjänster på grund kan
gällerhinder detta. Principen all kommunal verk-utgöra ett motpen

samhet, den bedrivs inom för de kommunala företa-även som ramen
gen.

Självkostnadsprincipen kommer till uttryck i kap. b kommu-8 3 §
nallagen. Enligt lagrummet får kommuner och landsting inte ta ut
högre avgifter kostnaderna för de tjänster ochän mot nyt-som svarar
tigheter kommunen eller landstinget tillhandahåller självkost-som
naden. Principen innebär kommuner och landsting inte får be-att

sina avgifter till sådana belopp de tillför kommunen ellerstämma att
landstinget vinst. Syftet med Självkostnadsprincipen kommu-är atten

och landsting inte skall kunna utnyttja den monopolsituationner som
befinnerde ofta sig
finns inte någonstans angivet exakt hur självkostnaden skallDet

räknas fram. Allmänt kan princip vidi alla kostnadersägas att som
normal affärsmässig drift motiverade från företagsekonomiskär syn-
punkt bör kunna läggas till grund för självkostnadsberäkningen prop.

finns1993/94:188. de fall det särskilda bestämmelser i speciallag-I
stiftningen avgiftsuttaget för viss verksamhet, gäller där-reglerarsom

de bestämmelserna i stället.emot
Självkostnadsprincipen gäller inte heller undantagslöst. proposi-I

framhålls självkostnadsprincipen inte börtionen s. 83 t.ex. att vara
tillämplig i fråga förvaltning kommunal egendom, vartill kanom av
räknas både upplåtelse och överlåtelse fast och lös egendom. Yt-av
terligare exempel på undantag lagen 1986:753 kommunalärett om

föreskriver kommuner och landsting skalltjänsteexport, att ta utsom
ersättning för sina tjänster affärsmässiga grunder. Undantag från
självkostnadsprincipen förekommer i ellagen och lag1997:857även
1996:637 försöksverksamhet med för kommunala aktiebolagrättom

bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik i lagenatt som avses
1985:449 driva linjetrafik.rätt attom

och landstingens kompetens3.3 Kommunernas

näringslivsfrågori

och landstingens möjligheter sigKommunerna nä-att engagera
ringslivsområdet i huvudsak den allmänna kompetensregeln istyrs av

kap. § kommunallagen. Vid sidan denna regel har det utveck-2 l av
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vissa speciella tillåtlighetenlats principer kommunaltstyr ettavsom
näringspolitiskt det skälet har särskilda reglerAvengagemang. om
kommunernas och landstingens Förhållanden i denna del tagits i
befogenhetskapitlet kap. kommunallagen.2

kap. kommunallagen föreskriver kommuner och landsting2 7 § att
får driva näringsverksamhet, den drivs vinstsyfte och gårutan utom

tillhandahålla allmännyttiga anläggningar tjänsterpå eller åt med-att
i landstinget. Syftet den näringsverk-lemmarna kommunen eller med

samhet bedrivs skall betjäna de kommunmedlem-attsom vara egna
föreligger dock inte något hinder andraDet även änmot attmarna.

kommunmedlemmar i praktiken utnyttjar de anläggningar och tjänster
förfogande.ställs till heller det något hindrarInte är attsom som

företagkommunerna och landstingen bildar interna har tillsomegna
uppgift enbart betjäna kommunen eller landstinget, interntatt t.ex. ett
tvättbolag.

bestämmelsen i förutsättning för kommu-l 7 § uppställs attsom en
och landstingen skall få driva sedvanlig kommunal affärsverk-nerna

samhet det sker vinstsyfte. uttryck för den kom-Detta äratt ettutan
munalrättsliga grundprincipen förbud spekulativa företag,motom

innebär kommun inte får inlâta sigeller landstingatt ettsom en
företag har till huvudsakligt syfte kommunen eller lands-attsom ge
tinget ekonomisk vinst. angivandet denna förutsättningGenomen av
framträder skillnaden privatamellan det näringslivet, har klartettsom
uttalat vinstsyfte, och den kommunala verksamheten, bärssom upp av

allmänt, samhälleligt intresse. Förbudet vinstsyfte emellertidärett mot
inte liktydigt förbud lagstiftningenmed vinst. utgårTvärtomett mot
på vissa områden från kommunal verksamhet kan vinstatt generera

såvitt hamnverksamhet. får dock inte det huvud-Dettat.ex. avser vara
sakliga ändamålet. för iställetUtgångspunkten det tillåtna allmän-är
intresset.

det gäller skiljerNär näringslivsbegreppet i dessaman samman-
hang sedvanlig kommunal affärsverksamhet det egentligaoch nä-
ringslivet. verksamhet regleras i sedvanlig kommunalDen 7 § ärsom
affärsverksamhet. Exempel sådan verksamhet bostadsföretag,på är
tvätterier, el-, och vänneverk, renhâllningsverk, fryserier, salu-gas-
hallar, slakthus, parkeringsanläggningar, buss-, och sjötra-spårvägs-
fikföretag, hamnar, flygplatser rörelser för tillhandahålla id-samt att

och olika fritids- nöjesanläggningar.och det egentli-Inomrottsarenor
näringslivet får kommunerna och landstingen inte bedriva verk-ga

samhet eller ingripanden under mycket speciella för-göra änannat
hållanden. kan med särskild anknytning till be-T.ex. verksamheter
fintlig kommunal verksamhet tillåten den i och för sig ärtrots attvara

sådan karaktär den faller utanför den kommunala kompetensen.attav
Exempel sådan verksamhet stuveriverksamhet i kommunalaär



SOU 1998: 19 kompetensreglerl Kommunala 25

förädlinghamnar, och försäljning från kommunala grustag samt
plantskoleväxter från stadsträdgårdar. och landstingKommuner anses
också ha sig försäljning vid tillfällig överskotts-rätt ägnaatt extern
kapacitet och för undvika kapitalförstöring redan gjorda investe-att av
ringar. det enskilda initiativetNär viker eller faller bort visstett
serviceområde normalt hävdas den privata företagsamhetensom av
kan det också uppkomma rättsligt för otillåtenett utrymme annars
verksamhet.

Enligt rättspraxis har kommun eller landsting bara i speciellaetten
undantagsfall befogenhet gå med sina interna tjänster ochatt ut pro-
dukter den allmänna marknaden och där konkurrera med det en-

RÅskilda näringslivet ref.1977 fordras vägande skäl för77. Det att
något sådant skall godtas kompetensenligt. intres-Kommunernassom

fortlöpande kunna sysselsätta personal och nyttiggöraattse av egen
kapital omständigheter beaktas domstolarna, iäreget som av men som

sig inte kan verksamhet kompetensenlig.göra extern
enlighetI med vad framförts tidigare har kommuner ochsom

landsting enligt rättspraxis vissa möjligheter sälja tillfälligatt över-
skottskapacitet hinder lokaliseringsprincipen. Domstolarna harutan av
därvid godtagit kommun i mindre utsträckning konkurrerar påatt en
den allmänna marknaden, så länge det handlar överbryggaattom
tillfällig överkapacitet och det inte kan visas det innebär någonatt
beaktansvärd affärsrisk eller brott lokaliseringsprincipen. Mo-ett mot
tiveringen brukar kommunen under övergångstid undvikerattvara en
onödig kapitalförstöming.

storleksordningDen på försäljning har godtagitsextern som av
domstolarna ligger på till mellan två och fem omsätt-procentupp av
ningen för respektive verksamhet, för tvätteriverksamhet därutom

RÅsiffran 15 förekommit ref. skall1993 12. ocksåDetprocent
understrykas det handlat tillfällig överskottskapacitet.att om

Domstolarna kan enligt kap. kommunallagen10 laglighetenpröva
protokollförda kommunala beslut fullmäktige eller nämndav av om

kommunal näringsverksamhet. Lämpligheten sådana beslut kanav
däremot inte Beslut inom kommunala företag faller heltprövas. utan-
för den kommunalrättsliga besvärsprocessen. gäller enbart deHär
associationsrättsliga möjligheterna, förutom det gäller allmännanär
handlingar, där det sedan januari gäller1995 regler för heläg-samma
da kommunala bolag för kommunerna själva. Beträffandesom
delägda kommunala bolag, avsnitt 3.6.4 47.se s.

det följandeI redovisas några rättsfall behandlar kommunerssom
landstingsoch möjligheter till försäljning tjänster.extern av

RÅrättsfalletI ref.1993 12 ansågs landstingsägt tvätteriett
Tvätteriet Alingsås ha i undantagsfall konkurrera på den all-rätt att

marknaden sälja tjänster tillmänna SAAB-SCANIA AB.attgenom
Kammarrätten framhöll i domskälen tvätteriets verksamhet tillatt var
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övervägande del inriktad tvättbehoven för dettillgodoseatt egna
och grannlandsting bolagetlandstinget och avtalet med innebarett att

ringabara del produktionen riktades den allmännaatt moten av
marknaden. Tvätteriverksamheten dessutom sådan etableradvar en
och erkänd verksamhet landsting fick befattning med. Detett tasom
fick därför naturligt tvätteriet för bl.a. undvika onödigattattanses
kapitalförstöring under övergångsperiod och vid tillfällig över-en
skottskapacitet i mindre omfattning konkurrerade allmännaden
marknaden. heller visat avtaletDet inte med SAAB-Scaniaattvar

innebära affärsriskskulle någon beaktansvärd eller brottutgöra ett
lokaliseringsprincipen. fastställdeRegeringsrätten kammarrättensmot

dom.
RÅrättsfallet ref. Regeringsrätten1992 61 ansåg det kompetens-I

enligt brandförebyggande inomavdelning kommun drev vissatt en en
konsultverksamhet myndigheter enskilda.åt och Verksamheten avsåg
sådana tjänster kommunen inte skyldig tillhandahållaattsom var en-
ligt förvaltningslagen eller räddningstjänstlagen. Vidare verksam-var
hetens omfattning maximerad till fem avdelningens totalaprocent av
omsättning och två promille brandförsvarets totala verksamhet. Förav
tjänsterna skulle avgifter självkostnaden.utgå motsvarande Rege-
ringsrätten fann konsultverksamheten hade naturlig anknytningatt en
till den förebyggande verksamhet inom brandskyddsomrâdet som

räddningstjänstlagen åliggerenligt den ansvariga nämnden. Rege-
ringsrätten ansåg vidare omfattningen fick begränsadatt anses vara
och pekade på verksamheten inte skulle drivas med vinstatt utan en-
dast täcka sina kostnader.

RÅmål från Regeringsrätten ref. behandlades fråganI 1977 77ett
Göteborgs kommun hade överskridit sin kompetens attom genom

teckna avtal med Mölndal kommun byggaentreprenadett attom en
tillfartsled från riksväg, belägen i Mölndal kommun, till denen egna
kommunens och Beslutet motiverades med avtaletväg- gatunät. att
skulle medföra samordningsvinster gatukontoretoch behövdeatt ar-
betet i sysselsättningsutjämnande syfte. besvären hävdadesI samman-
fattningsvis bl.a. det inte ingick i Göteborgs kommuns befogenhetatt

etablera sig vägbyggnadsentreprenör i Mölndal. Regerings-att som
ansåg dock beslutet kompetensenligt följandemed moti-rätten att var

venng.

"Med hänsyn till den betydelse tillfartsleden har för ordnandet av
kommunikationerna till och inom Göteborg inte hindermöter mot

Göteborgs kommun sig ekonomiskt i byggandetatt engagerar av
leden i den utsträckning kommunens medmotsvarar nyttasom

sådantdensamma. Ett kan ske på olika såsom isättengagemang
form bidrag till byggandet leden jfr ref.R 1938 19 ellerav av
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så de båda kommunernasätt avtalar bygga leden iatt attom ge-
regi. Samverkan kan vidare ske bildande kom-mensam genom av

munalförbund. Beslutet gatunämnden skall entreprenad byg-att
tillfartsleden innebär nämnden inlåter sig på verksamhetattga som

normalt faller utanför kommunal kompetens. Vad gatunämnden
anfört Göteborgs kommuns intresse kunna fortlöpandeattom sys-
selsätta sin anläggningspersonal i föroch sig inte beslutetgör att
blir kompetensenligt. Gatunämnden bygger emellertid själv storen
del den trafikled till vilken tillfartsleden hör. Entreprenadenav an-
sluter sig därför naturligt till den gatunämnden på den större tra-av
fikleden redan bedrivna anläggningsverksamheten. Med hänsyn
härtill och till Göteborgs kommuns intresse anslutningen tillattav
riksväg E6 kommer till stånd kan gatunämndens klandrade beslut
inte innebära nämnden överskridit sin befogenhet."attanses

På grund de återgivna omständigheterna och under hänvis-av ovan
ning till vad länsstyrelsen i sitt utslag hade rationella och eko-sagt om
nomiska skäl talade för leden i sin helhet utfördes byg-att av samme

lämnade Regeringsrätten besvären bifall. Två regerings-utangare, av
ledamöter dock skiljaktigarättens och ville upphäva kommunensvar

beslut. De menade det avgörande skälet för kommunens beslutatt var
behålla jämn sysselsättning för den inomatt gatukontoret anställdaen

personalen och beslutet därför kompetensöverskridande.att var
I rättsfall från har1994 kammarrätten i Sundsvallett godtagit att

Sorsele och Malå kommuner, efter omorganisation verksamhe-en av
i respektive kommun, utför olika sophämtningstjänsterten åt varandra

dom 1994-04-14 i mål 9290-1993. Regeringsrätten meddelande inte
prövningstillstånd. Kammarrätten konstaterade i sina domskäl Sor-att
sele kommuns beslut anlita Malå kommun föratt entreprenörsom
sophämtningen i kommunen inte stred lag. Därefter kam-mot angav

det inte finns något absolutmarrätten hinder kommunatt imot att en
speciella situationer säljer tillfällig överskottskapacitet utanför det

området det ligger i de kommunmedlemmamas intresseegna om egna
så sker. hellerInte Sorsele kommuns beslut ombesörjaatt att grovsop-

hämtningen i Malå kommun stred således lag.mot
kap.I 2 8 kommunallagen§ föreskrivs slutligen kommuner ochatt

landsting får genomföra åtgärder för allmänt främja näringslivet iatt
kommunen eller landstinget. Individuellt riktat stöd till enskilda nä-
ringsidkare får däremot, enligt lagrum, lämnas bara detsamma om
finns synnerliga skäl för det.
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landstingens kompetensochKommunernas3.4

specialförfattningarenligt

Inledning3.4.1

kommunallageninte barabestämskompetensKommunernas genom
avsnittkompetensutvidgande lagar 3.5särskildaocksåutan genom

Bestämmelser-förvaltningsgrenar.för särskildagällerlagarsamt som
denpreciseringinnebäraspecialförfattningar kani dessa avenna

ellerbemyndigasså kommunernakommunala kompetensen, t.o.m.att
enbartbefatta sig medinte fåruppgifter dehandåläggs haatt somom

förvalt-innebärakan ocksåkommunallagen. deMenmed stöd attav
skullekommunallagenenligtredanningsuppgifter, kommunernasom

in-reglering,ombesörja, underkastashaft närmarerätt att somen
specialregle-flesta dehandlingsfrihet. Dekommunernasskränker av

Landstingens vikti-kommunerna.omhänderhasuppgifternarade av
hälso-regleradesjukvårdslagenhälso- ochdenuppgift ärgaste genom

för kommunersredogörelseföljande lämnassjukvården. detoch I en
verksamhetsområ-vissa kommunalainomlandstings kompetensoch

den.

och avlopp3.4.2 Vatten

avloppsanläggning-ochallmännaEnligt lagen 1970:244 vatten-om
allmänför eller tillseskyldiga sörjakommunerna attär att va-enar
till hälso-med hänsyndet behövstill ståndanläggning kommer om

utgårblivande bebyggelse. Lagenbefintlig ellervissskyddet för en
ochockså driverkommundet normaltfrån vatten-äratt av-somen

gäller för verk-principernakommunalrättsligaloppsanläggningar. De
samheten.

år 1994Civildepartementdåvarandereferensgrupp inomEn tog
avloppsanläggningar. För-ochallmännafram förslag vatten-ett om

drivamöjligheterbl.a. kommunernasberördeslaget att va-
bl.a.föreslogReferensgruppenkommuner.anläggningar i andra att

både ochdrivamöjligheterskullekommunala huvudmän större attges
kommun.va-anläggningar iallmännaäga annan

1992:03byggutredningen Mtill Plan- ochöverlämnadesFrågan
uppdragbl.a. fick i1994:65tilläggsdirektiv dir. göraenligt attsom

avloppsanläggningarochallmännalagen vatten-översyn omen av
Översyn och va-lagenPBLslutbetänkandeUtredningens avm.m.

lnrikesdeparte-beredning inärvarande underför1996:168SOU är
innefattar lagförslagbyggutredningensPlan- ochmentet. omen ny

väsentliga delardock iFörslaget byggeroch avlopp.Vattenförsörjning
enligtlagstiftningenmed dengällande va-lagen. Målet ärden nya
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utredningen skapa flexibel lagstiftning föratt utrymme atten som ger
i det enskilda fallet finna den bästa lösningen. förslagetI klargörs de
grundläggande förutsättningarna kommunen planerar för vattenför-att
sörjning och avlopp, medan fastighetsägaren för denansvarar egna
fastighetens va-försörjning.

Om det inom område uppkommer behovstörreett störreav en va-
anläggning, skall kommunerna ställning till denna anläggningta om
skall utföras och drivas till fastigheterna inom områdetägarna ellerav

den hellre bör utföras och drivas kommunen eller någonom av annan
allmän va-anläggning. Finner kommunen fastighetsägarnaattsom

skall för områdets va-försörjning skallta ett kom-gemensamt ansvar
fatta beslut va-samverkan. Bestämmelserna all-ettmunen om om en

va-anläggnings verksamhetsområdemän föreslås få ökad betydel-en
Beslut för verksamhetsområde skall igräns normalfalletettse. om

fattas kommunen.av
Gällande lagstiftning begränsar inte allmän va-anläggnings verk-en

samhetsområde till viss kommun. Enligt va-lagen såvälären en
kommunal allmänförklarad anläggning oförhindrad låtaattsom en
verksamhetsområdet utsträckas kommungräns.över Begränsning-en

för de kommunala anläggningarna följer istället kompetens-arna av
reglerna i kommunallagen.

Plan- och byggutredningen har inte behandlat frågan kommun-om
bedriva va-anläggningarrätt i andra kommuner i sitt betän-atternas

kande och följaktligen inte heller lämnat något förslag berörsom
kommunernas bedriva uppdragsverksamheträtt inom va-området.att

3.4.3 El

Elmarknaden avreglerades den januari1 1996. Lagen 1994:618 om
handel med el, innehöll bestämmelser kommunal verk-attm.m. om
samhet drevs i privaträttsliga former undantagen från lokali-som var
serings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna. Lagen upphörde

gälla vid årsskiftet 1997/1998. Bestämmelseratt kommunala elfö-om
har förts oförändrade till lagretag över på elområdet, ellagenen ny

1997:857 trädde i kraft den januaril 1998.som
Kommunala företag har givits bedriva produktion ochrätt atten av

handel med därmed sammanhängande verksamhet utanförsamt
kommunens område, eftersom det finnas behov låtaansetts ett attav

kommunalade elproducentema få på villkor deagera samma som
privata marknaden har släppts fri.när Med sammanhängande verk-
samhet exempelvis konsultverksamhet med inriktningavses ener-
gihushållning och entreprenadverksamhet med anknytning till elpro-
duktion. Kommunala företag får, med visst undantag, bedrivaäven
nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom
kommunen i syfte uppnå ändamålsenlig nätverksamhet. Denatt en
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koncessionsområden måsteintegeografiska närheten innebär att an-
etablera nätverksamhetdock inte tillåtettill varandra. Det är attgränsa

landet.i skilda delar av
lokaliseringsprincipen skallfrånförutsättning för undantagEn att

friståendebedrivs ibåda fallen verksamhetentillåten iär att envara
väljer dri-kommunenaktiebolag. Omvanligenjuridisk attettperson,
affärsmässigdrivasbolagsform måste denverksamheten iva

i inteskall inräknas priset,viss vinstmarginalgrund. En annatom
gäller för det pri-villkorundantagsvis särskilt motiverat. Deär som
alltså vägle-verksamhet skallnäringslivets affärsdrivandevata vara

dande.
affärsmässig grund skallverksamhet skall bedrivas påDen som

samlade verk-särredovisning denredovisas särskilt. Kravet avser
väljeraffärsmässig grund. Om kommunbedrivs påsamheten ensom

betyder det verk-kommunalt verk såverksamheten ibedriva attettatt
principerkommunalanämndsfonn. Gällandebedrivs isamheten

för verksamheten.således iakttasmåste

sociala området3.4.4 Det

bestämmelser kommunersfinnssocialtjänstlagen 1980:620l om
socialtjänstlagenenligthar 3 §för socialtjänsten. Kommunenansvar

får det stöd ochi kommunenför de vistasdet attyttersta ansvaret som
skyldigheter i frågaallmännabehöver.den hjälp de Kommunens om

undan-och ungdom medbarnmissbruk,åtgärder mot omsorger om -
fr.0.m. denskolbarnsomsorgförskoleverksamhet ochförtag som

avsnitt 3.4.6skollagen 1985:1100 seregleras ijanuari 19981 -
funktionshindermänniskor medmänniskor ochäldreomsorgen om

i la-vård eller boendeoch i hem förvård i familjehemliksom anges
skydd för underåriga.särskilda regler tillfinns ocksåDärgen.

sluta avtal medfår kommunsocialtjänstlagenEnligt 34§ st en
socialtjänsten.uppgifter inomutföra kommunensnågon attannan om

tillhandahålla åtkommunsådant avtal får tjänsterGenom ett enen
fårmyndighetsutövningUppgifter innefattarkommun. somannan
fö-till bolag,bestämmelsen överlämnasmed stöddock inte ett enav

enskild individ. Genomstiftelse ellersamfällighet,rening, enen en
innefattar myndig-uppgifter intebestämmelser klargörsdessa att som

harentreprenad, kommunläggashetsutövning kan samt attut en
räkning.uppgifterna för kommunsutförarätt att en annan

Ändring i socialtjänstlagenfpropositionen 1996/972124 167l s.
kursiveradi tredje stycketregeringen tillägget 4 § sekonstaterar att

falli sådant kan gåinnebär kommunenföregående styckei atttext
kommunallagen. Vidareenligtkommunala behörighetendenutöver

möjlig-tillkommit för ökabestämmelserna harregeringenanför attatt
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heterna for kommun överlämna vissa arbetsuppgifteratt tillen en
kommun, det kvalitetsperspektiv bedömssett ettannan om ur vara

lämpligt. Av propositionen 1992/93:43 Ökad konkurrens i kom-om
munal verksamhet framgår dock kommunens övergripandeatt ansvar
for socialtjänsten eller dess inte kan överlåtasyttersta påansvar an-
nan.

Genom tillägget i 4 § tredje stycket socialtjänstlagen har kommu-
således bedriva uppdragsverksamheträtt inomatt soci-nerna numera

altjänstens område. Lokaliseringsprincipen åsidosätts och kommuner-
får möjlighet sälja tjänster inom familjerådgivningenatt tillt.ex.na

andra kommuner. bör dockDet anmärkas lagändringen inte ökaratt
möjligheterna for kommuner sälja tjänster inom socialtjänstensatt
område till landsting eller för landsting tillhandahålla tjänster inomatt
området kommuner eller andra landsting.

Regeringen beslutade den 25 september 1997 särskildatt utse en
utredare med uppgift vissa frågorgöra översyn rörandeatt social-av
tjänsten, socialtjänstens uppgifter och tillsynen den dir.över
1997: 109. Frågan vidgad kompetens för kommuner och lands-om en
ting sälja tjänster till varandra berörsatt inte i direktiven till den nya
utredningen.

Lagen 1993:387 stöd och tillservice funktionshindradevissaom
LSS innehåller bestämmelser insatser för särskilt stöd och sär-om
skild service med såväl psykiska fysiska funktions-personer som
hinder. Personkretsen definieradär i lagen.närmare Lagen tillrättger

flertal insatser såsom rådgivningett och personligt stöd, biträdeannat
personlig assistent, ledsagarservice, biträde kontaktperson, avlö-av av

sarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det hemmet, kort-egna
tidsboende för ungdomar, boende i familjehem eller boende med sär-
skild service daglig verksamhet.samt

Kommunerna för flertalet insatser enligt LSS och lands-ansvarar
tingen for resterande del. Enligt 17 § första stycket fårLSS lands-ett
ting eller kommun med bibehåller sluta avtal med någonen ansvar

tillhandahålla insatser enligt lagen.att Bestämmelsenannan om om-
fattar dock inte andra kommuner och landsting. Själva foransvaret
verksamheten står kvar hos huvudmannen. Med begreppet tillhanda-
hålla endast själva utförandet insatsen. Myndighetsutövningmenas av
såsom beslut insatser kan inte överlåtas, jfr kap.11 6§ tredjeom
stycket regeringsformen. Vidare får landsting och kommunett en som
ingår i landstinget enligt 17 § andra stycket i LSS träffa avtal attom

för eller flera uppgifter överlåts från landstinget till kom-ansvar en
eller från kommunen till landstinget. Härmed åsyftas änd-munen en

ring huvudmannaskapet, ägnad underlätta lokal anpassningattav en
verksamheten.av
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och sjukvårdHälso-3.4.5

landstingens ochreglerar763och sjukvårdslagen 1982:Hälso-
varjelag skallnämndasjukvård. Enligt 3 §hälso- ochkommunernas

bosatta isjukvård democh åtgod hälso-landsting erbjuda ärsomen
Även god hälsa hosverka förlandstingetövrigt skallilandstinget. en

landstingsfriaför degäller ocksåreglerbefolkningen. Sammahela
privatpraktise-förinte hinderkommunerna. Lagen utgör t.ex.annan,

Landstingetssjukvård.hälso- ochbedrivarande läkare, att ansvar
kommun inomsjukvårdhälso- ochdock inte sådanomfattar som en

och befogenhetskyldighetför.landstinget Kommunernas attansvarar
styckettill tredjei förstasjukvård regleras 18 §ochmeddela hälso-

huvudmän medsåledes olikafinnssjukvårdslagen. Dethälso- och
vadsjukvården; kommunernahälso- ochsin delför avvaransvar

särskilda bo-vid deläkarinsatsersjukvårdochgäller hälso- utom --
särskildbostäderna föromvårdnad, vidochför serviceendeformema

förfalloch i vissadagverksamheternakommunalaoch vid deservice
sjuk-ochall övrig hälso-vad gällerlandstingenhemsjukvården samt

vård.
gäller isjukvårdgod hälso- ocherbjudaskyldighetLandstingets att

skyl-landstinget.bosatta inom Menhand demförsta ärgentemot som
vistas inomtillfälligtdigheten gäller även gentemot personer, som

Även andrasjukvård. iochomedelbar hälso-och behöverlandstinget
iden bosattoch sjukvård återbjuda hälso-landsting ärfall får ett som

häl-det 4 §kommerlandsting, landstingen överensannatett omom
sjukvårdslagen.ochso-

och sjuk-bedriva hälso-angivna skyldigheteni och 4 §3 §Den att
meddelabefogenhetbestämmelse i 9 §vård kompletteras attomav en

regionsjukvården. Regeringengäller den sk.och sjukvård.hälso- Det
i förordningenregionindelningföreskriftermeddelathar om

och sjukvårdför hälso-indelning i regionerrikets1982:777 somom
regionsjukvård harmeddelaBefogenhetenflera landsting.berör att

styrelse, detLandstingsförbundetsrekommendationipreciserats aven
remiss förmöjlighet fåpatienteravtalriksavtalet.s.k. Detta attger

landsting detihögspecialiserad vård änannat egna.
framgårsjukvårdslagenstycket hälso- ochtredje3§ ettAv att

uppgifterutföra deavtal med någonfår slutalandsting attannan om
begränsning-dennämnda lag medför enligtlandstinget ansvararsom
får överläm-myndighetsutövning inteuppgifter innefattaratt somen

Motsvarande be-med stöd lagen.privaträttsligt subjekttill ett avnas
stycket. Någoni femtefinns l8§avseende kommunerstämmelse

verkamöjlighetoch kommunerlandstingbestämmelse attsom ger
och sjukvårdslagen.i hälso-område finns intesitt geografiskautanför
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därför i praktiken bara privataLagen företag utförarätt attger upp-
gifter landsting eller kommun.ett en

Det pågår försöksverksamhet med nämnd flerafören gemensam
landsting. eller fleraTvå landsting får tillsätta nämnden gemensam
för fullgöra den ledning hälso- och sjukvården i 10 §att av som anges
hälso- och sjukvårdslagen. Lagen 1995:1285 försöksverksamhetom
med nämnd för flera landsting gäller till utgången årgemensam av
2000, regler nämnd införts i kommunalla-trots att nya om gemensam

den augusti finns1 1997. emellertid inte längreDet någon anled-gen
förning landstingen med lagen grund påbörja försöksverk-att som en

samhet, avsnitt 3.6.3.se

kompetensKommunernas bedriva primärvård på entreprenad;att en
aktuell fråga.

Enligt kap. kommunallagen1 2 § omfattar varje landsting län,ett om
inte något föreskrivet.särskilt Göteborgs, Malmö och Got-ärannat
lands kommuner står utanför landstingsindelningen. Om två eller flera
län läggs skall sammanläggning därför ske ocksåsamman, en av
landstingen.

Kristianstads och Malmöhus län lades den januari1 1997 samman
till län, Skåne län. En ändrad länsindelning har genomförts iett även

Älvs-Västsverige. januari ladesDen 1 1998 Göteborgs och Bohus,
borgs och Skaraborgs län, Habo och Mullsjö kommuner,utom sam-

till GötlandsVästra län. Habo och Mullsjö kommuner fördesman
enligt önskan till Jönköpings län 1995/96:38,prop. 1995/96:224egen
och 1996/972108.

lagenI 1996:945 sammanläggningsdelegerade för Skåne länsom
landsting regleras den landstingskommunala beslutanderätten under
tiden fram till dess Skåne läns landsting bildas den januari1 1999.att
Motsvarande bestämmelser finns beträffande Götalands länsVästra
landsting i lagen 1997:222 sammanläggningsdelegerade förom

ÄvenVästra Götalands läns landsting. GötalandsVästra läns landsting
skall bildas den januari1 1999.

Malmöhus läns landsting och Malmö kommun har för år bil-1998
dat nämnd, förnämnden sydvästra Skåne sjukvårdsdist-en gemensam
rikt, för hälso- och sjukvård inom Malmö kommun ochsom ansvarar
Trelleborgs sjukvårdsdistrikt. Från och med den 1 januari kom-1999

Malmö kommuns landstingsverksamhet ingå i det lands-attmer nya
Önskemåltinget. framförtshar primärvården i Malmö däref-ävenatt

skall drivas Malmö kommun, då uppdrag det blivan-ter av men av
Skånede läns landsting. fråga uppkommerEn i anslutning härtillsom

Malmö kommun har bedriva primärvård entreprenad.är rätt attom
Se 1997/98:l89 och7 29prop. s.

3 18-5588
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med kommunalförsöksverksamhetEnligt lagen 1991:1136 om
erbjuda primär-i landstingingårprimärvård får kommun etten som

socialsty-det ochkommunenlandstinget ochvård är överens omom
kommu-innebär lagenEnligt motivensitt tillstånd.relsen lämnat att

befriassamtidigt landstingetprimärvårdenhuvudman förblir somnen
sjukvårdslagenenligt hälso- och prop.huvudmannaskapfrån sitt

gäller till1990/9l:SoUoch bet. 9. Lagen1990/91:l21 15 16 ut-s. -
1998.gången av

för primär-huvudmannaskapvill behålla sittlandstingEtt t.exsom
entreprenad. Kommuner-verksamhetenvården har läggarätt att ut

entreprenad lands-sjukvårdhälso- ochmöjlighet utföraattnas
landstingenansvarsfördelningen mellanemellertidbegränsastinget av

kompetensbe-sjukvårdslagen ochhälso- ochoch kommunerna enligt
skallkommunernakommunallagen. Förstämmelsen i kap. §2 1 att

lagstöd.entreprenad krävskunna driva primärvård
landsting ochför Skåne läns Kom-Sammanläggningsdelegerade

lagändringbegärtskrivelse till regeringenSkåne har imunalförbundet
drift pri-forbeträffande kommunersinför år 1999 rätt att avansvara

landstingetÖverenskommelse medefterkommun börmärvård. En
inom den kommunen.primärvårdenfor driftenkunna egnaavsvara

för vården.huvudmannaskapetskall härvid behållaLandstinget
kommandehänvisar regeringen till1997/98:l89 översynI enprop.

vårdområdet.inomnämnder Ibl.a. frågan m.m.om gemensammaav
pågående försöks-regeringenföreslåravvaktan på denna översyn att

till utgången årprimärvård förlängsmed kommunalverksamhet av
kommuneroch Göteborgsvidare MalmöRegeringen föreslår1999. att

med respekti-efter överenskommelsemöjlighetövergångsvis attges -
driften primärvården.landsting för avsvarave -

Skolväsendet3.4.6

skolväsendetför det offentligalandstingsochKommuners ansvar
skyldi-Enligt lagen kommunernaregleras iskollagen 1985:1100. är

under vissafrån andra kommunergrundskolanelever iemotatt taga
förflera kommuner inomkan två ellerförutsättningar. Vidare ramen

utbildningsamverkansområde för påbildasamverkansavtal ettett
gymnasiet.nationella iprogram

tidi-förskoleverksamhetochBestämmelserna barnomsorg somom
socialtjänstlagen 1980:620i och 16 18fanns 13 14 samtcgare --

lag harbestämmelser ivissa generellamotsvarighet till sammaen
Lagändringarnakapitel i skollagen 2 kap..i särskiltinarbetats ett a
januari 1998.trädde i kraft den l1997/98:6 11997:1212,SFS prop.

för barnstadgas varje kommunskollagenkap. 1 §2 attatt svarara
kommunenstadigvarande vistas ii Sverige ochbosattaär somsom
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erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Verksamheterna kan
också anordnas enskilda. Förskoleverksamheten barnav avser som
inte går i skolan och skolbarnomsorgen barn till och med tolv års ålder

går i skolan.som
iAv 5 § kapitel framgår bl.a. kommunen får sluta avtalattsamma

med någon utföra kommunens uppgifter inom förskole-attannan om
verksamheten och skolbarnsomsorgen. Vidare föreskrivs kom-att en

sådant fåravtal tillhandahålla tjänster åtettmun genom en annan
kommun. Uppgifter innefattar myndighetsutövning får dock intesom
med stöd bestämmelsen lämnas till bolag, förening,ettav en en sam-
fällighet, stiftelse eller enskild individ. likhet med vadlen en som
tidigare anförts beträffande tredje stycket socialtjänstlagen4 § avsnitt
3.4.4 bryts lokaliseringsprincipen och kommunerna har möj-numera
lighet bedriva uppdragsverksamhet inom området för förskoleverk-att
samhet och skolbarnomsorg.

I lagen 1991:1109 uppdragsutbildning fårfall kommu-i vissaom
och landsting bedriva uppdragsutbildning, frågai ochartner som om

nivå verksamheten i det offentliga skolväsendet. Medmotsvarar upp-
dragsutbildning enligt lagen utbildning innebär kommu-attavses som

och landsting särskild ersättning från enskild, förmot änner annan
dennes räkning anordnar utbildning för uppdragsgivarenpersoner som

Lagen täckning för uppdragsutbildning i anslutning till detutser. ger
offentliga skolväsendet, till kommunal högskoleutbildning och till
verksamheten vid folkhögskolor kan få statsbidrag. Beställaresom av
uppdragsutbildning förutsätts företag och organisationer, statligavara
myndigheter kommuner och landsting prop. 1990/91 :85 217.samt s.

anslutning tilll kommunal högskoleutbildning inom vårdomrâdet
får bedrivas uppdragsutbildning i fråga och nivå harartsom om an-
knytning till huvudmannens högskoleutbildning inom detta område. I
fråga uppdragsutbildning i anslutning till högskolan i övrigt finnsom
särskilda bestämmelser i förordningen 1997:845 uppdragsutbild-om
ning vid universitet och högskolor. Förordningen trädde i kraft den
ljanuari 1998.

3.4.7 Renhållning och avfallshantering

kommunala renhållningsverksamhetenDen regleras renhåll-genom
ningslagen 1979:596 och renhållningsförordningen 1990:984.

harKommunerna för forsla bort och omhänderta hus-ansvaret att
hållsavfall och därmed jämförligt avfall. gäller dock inteDetta för de
avfallsfraktioner, för vilka regeringen föreskrivit producentansvar.om
Om avfall skall forslas bort kommun eller producentsett genom en
försorg får ingen befatta sig med avfallet.annan

kommunEn kan välja mellan inom för sin förvalt-att ramen egen
ning utföra bortforslingen, bilda kommunalt bolag eller låtaatt ett att
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kanombesörja den. Kommunen ävenutomstående entreprenören
bortskaffaselleravfallet återvinnstillskyldighetenfullgöra attatt se

förvaltningen,kommunaladenomhändertas ettslutligt genom
utomståendelåta entreprenörbolag ellerkommunalt att engenom

ofta medsamarbetaromhändertagandet. Kommunernaombesörja
Svenskaenligtfinnsskyldigheter. Detsinafullgöraförvarandra att

kommunalägdaregionalatjugotalRenhållningsverksföreningen ett
räkning. Detsina kommuners äravfall förlandet hanterarbolag i som

kommunsamverkansavtalslutervanligt kommunerockså attatt enom
den andraavfall i utbytekommunsdelar mot atthanterar annanav en

förstas.delar den Dennai sin hanterar typkommunen tur sam-avav
och enskildabolagregionalamellanvissa fallverkansavtal sluts i

hanterarkommuninnefattaoch kankommuner även att annanenen
förutsätt-under vissasamarbetehelhet.avfall Detta ärkommuns som

domrefereradtidigarejfrlokaliseringsprincipen,förenligt medningar
Sundsvall avsnitt 3.3 27.ifrån kammarrätten s.

utvidga detmöjlighetrenhållningslagenenligtRegeringen har att
eller åter-bortforslingtillrenhållningsansvaretkommunala att avse

hushållsavfall. Sådanaavfallbortskaffandevinning och änannatav
angående bortfors-renhållningsförordningen,finns iföreskrifter t.ex.

kom-förordningeni hamn. I ävenavfall från fartygvisstling gesav
renhållningsansva-kommunaladetutvidgabefogenhet attmunerna en

gälla bådekanhushållsavfall. Ansvaretavfalltill änannatattret avse
de fall kommunernabortskaffande.och Iåtervinningbortforsling samt

anlitadkommunenendastfårrenhållningsansvarsittutvidgat en av
avfallet.behandlingsanläggning hanteraellertransportör

hållbartekologisktiuttjäntaHanteringpropositionenI ettvarorav
l997/98sJoU7,bet.1996/97:l72,allaför prop.samhälle ett ansvar-
kommunernasföreslagitregeringen bl.a.harrskr. 1997/98:55, att

återvinningbortforslingförutökatmöjlighet till samtettatt ta ansvar
frånupphörahushållsavfall böravfallbortskaffandeoch änannatav

till regering-anslutit sigharRiksdagenfarligt avfall.för ickeår 2000
bedömning.ens

följande.regeringen bl.a.anfördeförslagskäl för sittSom

förökatnäringslivetangelägetfinnerRegeringen etttaratt ansvar
utvecklingenochvaruproduktionekologiskt hållbar motatt meren

medviktigtSamtidigt detfrämjas.produktermiljöanpassade är en
spelreglerbestämdaberörda aktörerinriktninglångsiktig som ger

renodla rol-nödvändigtdärigenomverksamhet. Detför sin attär
uttjäntahanteringsigde aktörerlerna för ägnar varor.avsom

kommerför olikaproducentansvarMed utökatett varugrupper
frånflyttasavfallshanteringentraditionella överdendelar attav

Utvecklingenandra aktörer.ochproducentertillkommuner av
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miljöledningssystem kommer också leda till ökat intresseatt ett
från näringslivet helhetsgrepp varuproduktionen ochta ettatt om
avfallshanteringen.

saknas i dag enhetligt regelsystem för säkerställaDet attett en
miljöriktig avfallet dess från avfallslämnare,hantering vägav
via till bortskaffare.och återvinnare Etttransportör, sättsorterare
för kommunerna bristen enhetligt regelverk kontrolleraatt trots

och omhändertagande avfall utnyttja möjlighetenärtransport attav
till utökat renhållningsansvar för andra avfallsslag hushållsav-än
fall. Omkring kommuner har utvidgat sitt renhållningsansvar till66

gälla icke branschspecifikt industriavfall, bygg- och riv-att t.ex.
ningsavfall. farligt avfall har cirka kommuner sigFör 128 använt

denna möjlighet.av
Utifrån de föreslagna åtgärderna avseende producentansvarnu

för elektronik och elektroniska produkter liksom det i dag gällande
producentansvaret branschens ensidiga åtaganden vad gällersamt

rivningsavfallbygg- och och finpapper bedömer regeringen att en
avfallsflödenövervägande del de för vilka kommunerna påtagitav

sig utökat renhållningsansvar kan hanterasoch bör andraett av
aktörer. utveckling miljöledningssystem kommerFöretagens av
också leda till för miljöriktig hantering detatt att ansvaret en av
uppkomna avfallet viss fråntill del kan överföras myndigheter till
företagen. Producentansvar och frivilliga initiativ från företag och
branscher för miljöriktig hantering uttjänta förutsätteren av varor

fördock aktörerna har möjlighet bygga insam-att att systemupp
ling, och behandling. Regeringen, liksom Naturvårds-transporter
verket bedömer därför kommunernas möjlighet till utökatatt ett

för andra avfallsslag hushållsavfall successivt böränansvar av-
vecklas.

fråga Svenska Renhållningsverksföreningen pekade i sittEn som
remissvar betänkandet avvecklingen det utökade kom-över attvar av
munala renhållningsansvaret leder till kommunernas konkurrens-att
kraft försämras följd omfattningtill dessa endast i begränsadattav
kan utanför kommungränsen. Flera kommuner har investerat iagera
anläggningar för och mellanlagring.sortering Genom kommuner-att

till avfallshantering försvinner i samband med kom-ensamrätt attnas
möjligheter till utökat renhållningsansvar avvecklas, finnsmunernas

därför risk för kapacitetsöverskott uppkommer i kommunernasatt ett
anläggningar. Regeringen i propositionen i anledning härav attangav
de kommuner fortsättaönskar hantera avfall hus-änatt annatsom
hållsavfall i konkurrens med andra aktörer, kan utnyttja sin kapacitet

sin kompetensoch utökat regionalt samarbete kom-ettgenom genom
munalförbund eller kommunala bolag hänvisade till propositio-samt

Kommunal1996/971105, samverkan. Vidare underströk regering-nen
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också imöjlighetordningen samhälletföreslagnaden attatt geren
byggtsoch kapacitetanvända den kompetensframtiden upp avsom

visser-verksamhetkommunernasRegeringen tilladekommunerna. att
medges dei ställetkonkurrensutsatt,ligen kommer bli attatt sommen

avfalletför hanteringenockså kanupphov till avfallet ta avansvarger
1996/97:172kan nyttiggöras prop.materialet i uttjäntaoch att varor

65s.
avfall hus-förkommunala renhållningsansvaret änDet annat

efter-först år 2000avvecklashållsavfall enligt förslagetkommer att
Beträf-etableras.kontrollsystem måstetillfredsställandebl.a. ettsom
utökatmöjligheten tilldockavfall fann regeringenfande farligt att

behållas.tills vidare borderenhållningsansvar
avtal medslutafår kommunEnligt renhållningslagen en annanen

renhåll-enligttillsynsuppgift kommunen harkommun att somom
den andra kommunen.helt eller delvisombesörjasningslagen skall av

sådanaöverlåta befogenhetenfår dock inte avgöraKommunen att
förbestämmelser möjliggörocksåinnehållerärenden. Lagen ensom
lämnamed kommun,överenskommelseefterkommun att, en annan

kommu-kommun besluta på deniuppdrag till anställd attannanen
ellerkan visst ärendesådant uppdragEttvägnar. en gruppavsenens

ärenden i 6 kap. 34 §gällaUppdraget kan inteärenden. som avsesav
mål,verksamhetensärenden kankommunallagen. Sådana t.ex. vara

saknar före-kvalitet. Renhållningslagenomfattning ellerinriktning,
ellersig forsla bortkommun åtarmedgerskrifter attattatt ensom

uppdrag kommun. Lo-avfall pååtervinna och bortskaffa av en annan
kommunernas verksamhet isåledes förgällerkaliseringsprincipen

denna del.
propositionenöverlämnade regeringendecember månad 1997I
till riksdagen.balk, miljöbalken,förslag till1997/98:45 med en ny

till miljöbalkförslagetantagit propositionen.har IRiksdagen numera
resurslagarmiljö- ochbestämmelserna i centralasammansmälts som

vattenlagen,naturresurslagen,naturvårdslagen,miljöskyddslagen,
hälsoskyddslagenrenhållningslagen ochkemiska produkter,lagen om

bred miljö- ochsammanhållen ochandra lagar tillåttasamt re-en
januarikraft 1999.föreslås i den 1surslagstiftning. Miljöbalken träda

avfall ochhandlapropositionenmiljöbalken skall enligtkap. om
nuvarandehuvudsak deniUtformningenproducentansvar. motsvarar

producentansvar.avfallshantering ochreglerrenhållningslagens om
tillsynsfrågor. Reglernasamlat kapitelMiljöbalken innehåller ett om

till kommunöverlåta tillsynenmöjlighetför kommuns att annanenen
bestämmelser.till renhållningslagensförhållandeoförändrade iär
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Plan- och byggväsendet3.4.8

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser plan-198710 om
kap. nämndaläggning mark och och byggande. l 2 §Ivatten omav

kommunal angelägenhet,lag slås fast den fysiska planeringen äratt en
s.k. kommunala planmonopolet. hardet Kommunerna ensamrätt att

besluta planer enligt plan- och bygglagen. kanDäremotatt antaom
arbetet fram underlag för planen, planförslaget, uppdrasmed att ta

konsult eller fastighetsägare.någon utomstående, t.ex. en en
finnas eller flera nämnder skallvarje kommun skall detI en som

kommunens uppgifter inom och byggväsendet och hafullgöra plan-
lagen användsdet inseendet byggverksamheten. Inärmaste över ter-

för eller dessa nämnder."byggnadsnämnden" beteckna dennaattmen
erforderlig personal, däriblandByggnadsnämnden skall ha tillgång till

oftaminst med arkitektutbildning. harKommunerna etten person
uppgift för utsättning byggnadermätningskontor är attvars svara av
kartframställningar för kommunens behov.vid byggnadslov och Om

kommun saknar mätningsresurser kan kartor och tjänster kö-en egna
det statliga lantmäteriet.pas av

uppgifterByggnadsnämnden kan få hjälp med fullgöra sina på iatt
princip nämligen anställd personal iolika hasätt,tre att egetgenom
kansli, anlita personal från förvaltning inomnågonattgenom annan
kommunen eller anlita personal utanför kommunförvalt-attgenom

Stadsarkitektfunktionenningen, konsulter prop.1985/86:1. ärt.ex.
således till konsult. kan ocksåmöjlig lägga på entreprenad Dettaatt ut
gälla vissa andra kontorsfunktioner. sådan konsult kan emeller-På en
tid inte läggas delegationsbeslut från byggnadsnämnden. Utstak-ut

besiktningar torde kunna läg-ning byggnad, höjdbestämning samtav
entreprenad. besiktning får dock inte innefatta beslutEnutgas om

åläggande. Utarbetande förslag till översikts- och detaljplan läggsav
Bestämmelserofta på konsulter SOU 1991:26 s.109 görut som
uppdrag entreprenaddet möjligt för kommun åta sig angivna påatten

emellertid i plan- och bygglagen.kommun saknas Enen annan
kan därför inte tillhandahålla tjänster inom området i vidarekommun

följer allmänna kompetens.mån kommunensän som av
och gjort plan- och bygg-Plan- byggutredningen har översynen av

under bered-lagen. Utredningens slutbetänkande SOU 1996:168 är
uppdragsverk-ning hos Inrikesdepartementet. Frågan kommunalom

samhet inom ifrågavarande område berörs inte i betänkandet.
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iverksamhetsområdenandraSpecialförfattningar inom3.4.9
korthet

miljöskyddochHälso- m.m.

enligtgäller tillsyndetsamverkamöjlighethar närKommunerna att
lagen1969:387,miljöskyddslagenhälsoskyddslagen 1982:1080,

1994:1738.alkohollagenochprodukterkemiska1985:426 om
renhållningslageniutformade påBestämmelserna sättär somsamma

miljö-tillförslagregeringensEnligt1979:596,jfr avsnitt 3.4.7 38.s.
kemiskaoch lagenmiljöskyddslagenhälsoskyddslagen,balk skall om
föreslåsMiljöbalken1997/98:45.i balken prop.produkter inarbetas
januarigälla den lupphörade angivna lagarnaträda i kraft och att per

reglerrenhållningslagensblirMed miljöbalkenavsnitt 3.4.7.1999 se
för kommu-generellt gällandeprincipavtal iträffamöjlighet attom

balken.enligttillsynnernas

Räddningstjänst

vida möjligheterkommunerna1986:1102räddningstjänstlagenI ges
medkan avtalakommunmed varandra.samverka Enatt en grann-

delarinklusive deräddningstjänstensköta helakommun att somom
myndighetsutövning.innebär

Parkeringsövervakning

parkeringsövervakning får kommu-kommunallagen 1987:24l om
parkeringsvakter.andra kommuneranställda i bl.a.förordna somnen

Överförmyndaren

möjlighetgivitsÖverförmyndarenföräldrabalken har attkap.I 19 en
nödvän-intekommunala tjänstemäntillbeslutanderättdelegera som

Överförmynda-i kommunanställdadigtvis behöver somsammavara
kommu-med förutsättstill ochdet i förarbetenafall hardetta attIren.

ner l993/94z25l 292.skall samverka prop. s.

kompetensutvidgande lagarSärskilda3.5

visst till-inriktade påbefogenhetsutvidgande lagarna är ettDe att ge
oftakallasochlandstingens kompetensochkommunernasskott till

kompetensbestäm-allmännafrån deninnebärsmålagarna. De avsteg
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melsen och de kommunalrättsliga grundprincipema. Exempel på
smålagar är

lagen 1962:638 för kommun bistå utländska studeranderätt attom
lagen 1968:131 vissa befogenheter inom turistväsendetom
lagen vissa befogenheter1970:663 i fråga sysselsättningom om

för handikappade
lagen1986:753 kommunal tjänsteexportom
lagen 1989:977 kommunalt stöd till ungdomsorganisationerom
lagen 1993:406 kommunalt stöd till boendetom
lagen 1994:693 för kommuner, landsting och kyrkligarättom

kommuner lämna internationell katastrofhjälp och biståndatt annat.
lagen försöksverksamhet1996:637 med för kommunalarättom

aktiebolag bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafikatt som
i lagen 1985:449 driva linjetrafik,viss avsnitträtt attavses om se

sistnämndaFörutom lag det främst lagen kommunal tjänste-är om
intresse det gäller frågan i vilken utsträck-är närexport som av om

ning kommuner och landsting tillåts bedriva uppdragsverksamhet och
vilka krav uppställes för sådan verksamhet.som en

lagen kommunall kommuner och landstingtjänsteexportom ges
under vissa förutsättningar tillhandahålla kommunala tjänsterrätt att

för innebärLagen från lokaliseringsprincipen. Be-export. ett avsteg
kommunala tjänster definieras i lagen sådana nyttigheter igreppet som

form kunskaper erfarenheteroch finns i kommunernas ochav som
landstingens verksamhet. uttrycket "finns" framgårAv tanken inteatt

det skall byggas kommunal verksamhet, enbart eller tillär att upp som
sin huvuddel inriktad på exportmarknaden. Föremålet förär exporten

således redan förvärvade kunskaper och erfarenheter.är
Kommunerna och landstingen får medverka vid under-export som

leverantör företag i Sverige eller förutsättningunder destaten att
inte andra åtaganden lämna huvudleverantören sina tjänster.gör än att
Ansvaret och de ekonomiska riskerna för verksamheten åvilar expor-

Vidare skall kommunernas och landstingens medverkantören. ske på
affärsmässiga grunder. innebär detDetta kommunalaatt engagemang-

skall affärsmässigt motiverat och prissättningen böret ävenattvara
ske affärsmässigapå grunder. ochKommunerna landstingen får såle-
des inte subventionera exportföretagen.

Om det finns särskilda skäl till det får regeringen för visst fall med-
kommunerna och landstingen tillhandahåller tjänsterna underattge

andra förutsättningar de angivna. förGrund dispens kan före-än t.ex.
ligga, då fråga unikt kommunalt kunnande där detär export ettom av
inte finns någon naturlig bland svenska Vid sådantexportörer.partner
förhållande skall regeringen de villkor behövs för be-attange som

det kommunala risktagandet.gränsa
kommunalLagen tjänsteexport enbart tjänster vilket bety-om avser

der i princip otillåten verksamhet för kommuner ochäratt varuexport
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landsting. emellertid tillåtet det inslag i den kom-Det attanses som
munala tjänsteexporten förekommer någon tillhanda-ävenatt vara
hålls, länge tjänsterna framstår det heltså vä-exportensom av som
sentliga.

förarbetena till lagen 1975/762154 motiveras kompe-I prop.
tensutvidgningen med kommunerna och landstingen skall få möj-att
lighet tjänsteexport främja den svenska Skälen tillexporten.att genom
detta i sin den svenska har betydelseatt exportentur storanges vara
för samhällsekonomi det därför nödvändigt tillvår och äratt att ta

olika möjligheter exportintäkterna. kanöka Områdenattvara som
komma ifråga för kollektivtrafik, utbildning,kommunernas del är t.ex.

och avloppsförsörjning, renhållning och avfallsdestruktion,vatten-
brand- och miljöskydd, energiförsörjning hamnverksamhet. Församt

ligger hands.landstingen det sjukvårdsområdet tillär närmastsom

Kommunal samverkan3.6

Inledning3.6.1

och landsting samverkar i dag i utsträckning inomKommuner stor
både de frivilliga och obligatoriska verksamheterna. Samverkan iär
regel frivillig. lagstiftaren förutsatt kommu-På vissa områden har att

samverkar. begränsat antal områden samverkanInom ärettnerna
dessutom obligatorisk. Samverkan sker i första hand sådant somom
inte beteckna myndighetsutövning. handlar istället iDetär att som

utsträckning kommunal service. speciallagstiftningenInomstor om
har tillskapats möjligheter samverka myndighetsutövning.ävenatt om
Motivet för sådan samverkan har ofta varit det funnits behovatt attav

framförallt mindre kommuner möjlighet samverkan fåattge en genom
använda sig viss specialkompetens hos kommun. Alter-av en annan
nativet till samverkan har varit bygga kompetens. Attatt upp en egen

inte utförasbeakta samverkan myndighetsutövning kan inomär att om
för jfrkommunalt företag särskilt lagstöd 3 kap. 16 §ett utanramen

kommunallagen.

Kommunalförbund3.6.2

Kommunalförbundet offentligrättslig form för samverkan,är en en
kan finnsmyndighet, kommuner och landsting använda. dag detIsom

kommunalförbund. kommuner och landsting med-40 Ca 130 3 ärca
i kommunalförbundenlemmar kommunalförbund. flesta finnsDe

inom räddningstjänsten, och avloppsverksamhet, utbildningvatten-
och vård/behandling. Under år har samverkan liknarsenare som
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kommunalförbundet kommit till stånd inom för olika för-även ramen
söksverksamheter. Försöksverksamhet regionförbundmed s.k. för att
genomföra försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördel-en
ning 1996/97:36 bedrivsprop. under tiden den juli de-1 1997 31-
cember i2002 Kalmar, Gotland och Skåne län. Under tiden den 1
januari 1999 31 december skall sådan försöksverksamhet2002 en-
genomföras i Götalands län. Regionförbundet of-Västraäven är ett
fentligrättsligt samverkansorgan kommunalförbundsliknande ka-av
raktär.

kommunalförbund har kommunalrättsligEtt kompetens hanteraatt
alla kommunala frågor, myndighetsutövning. Någottyper t.o.m.av
särskilt lagstöd krävs inte. kommunalförbundNär väl bildats harett
det exklusiv kommunalrättslig kompetens sköta den eller deatt upp-
gifter lagts dit. Förbundet i förhållande till sina med-över ärsom en
lemmar fristående juridisk Förbundets medlemmar dessperson.
bildare förlorar motsvarande kompetens i och med uppgiften försatt

från dem till förbundet.över
Bestämmelser kommunalförbund fanns tidigare i kommunal-om

förbundslagen 1985:894. lagenGenom 1997:550 ändring iom
kommunallagen 1991:900 reglerna i kommunallagen. Lag-togs
ändringen i denna del trädde i kraft den januari Samtidigt1 1998.
upphörde kommunalförbundslagen gälla. kommunalförbundFöratt
bildade före den januari finns Övergångsbestämmelser.l 1998

Bestämmelserna kommunalförbund i kommunallagen innehål-om
ler rad nyheter i förhållande till den tidigare lagstiftningenen som
bl.a. syftar till förenkla och förtydliga reglerna bildandetatt om av
kommunalförbund. medför också ökad frihet för förbundsmed-De en
lemmama bestämma kommunalförbunds ändamål ochatt ettom orga-
nisation. och landsting harKommuner tidigaresättsamma som
möjlighet lämna vården kommunala angelägenheter tillöveratt ettav
kommunalförbund. Tidigare gällde beträffande möjligheterna bildaatt
kommunalförbund, kommunerde eller landsting valde dennaatt som
samarbetsform skulle ha kommunalrättsliga kompetens för attsamma
driva den verksamhet tänkt sig föra till förbundet. Enöverattman
viktig nyhet i detta sammanhang uppgift lämnas tillär överatt en som

kommunalförbund inte längre behöver för med-ett vara gemensam
lemmama. och landstingKommuner kan samverka i kom-ettnumera
munalförbund verksamheter åligger dem för sig. endaDetom som var
krav ställs uppgiften skall kommunal angelägenhet.är attsom vara en

proposition 1996/97:l05I 67 Kommunal samverkan har regering-s.
utvecklat skälen för sitt förslag i denna del enligt följande.en
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i dagkommunalförbund måstetilluppgift lämnas"En över ettsom
medlemmar.för samtligaochkompetensenlig gemensamvara

mellanmellan kommuner,för sig möjlig bådeSamverkan i ochär
kravetoch landsting. Genomlandsting och mellan kommuner

detför medlemmarnauppgift måste äratt vara gemensamen
uppgift densamverkaemellertid i dag inte möjligt att om omen

för och medlemmarnaeller obligatoriskinte tillåten attär var en av
frivilligaför skötselndärför enbarthandha. Det är nästan upp-av

kommunoch turismfrämjande kulturgifter t.ex. som enavsom
kommunalförbund.bilda En-landsting kanoch gemensamt ettett

undanröja dettastarka skäl förfinns detligt regeringens mening att
kommunalför-samverka ioch landstinghinder för kommuner att

vinna ekonomiskafriare ordning kanbund. Med samtmanen
fördelar äldreomsorgoch vårdmässigadrifts-, kvalitets-, t.exom

möjlighetbörgeriatrisk vård integreras.och Det öppnasäven en
för uppgiftermellan kommunersamverkan i kommunalförbundför

medlemmarna.för Samver-inte i alla delar är gemensammasom
uppgifter.obligatoriskabåde frivilliga ochbör då kunnakan avse

möjligtdet blir formelltmedför såledessådan ordningEn attatt
förbundets uppgifter inteflersaksförbund, därbilda är gemensam-

för samtliga medlemmar.ma
denbör ställasdärför det enda kravRegeringen att somanser

i kommunalförbundverksamhet vill samverka är att upp-omman
eller detöverlämnande kommunensgiften faller inom den över-

kommunalförbundSamverkan ikompetens.lämnande landstingets
kommunala angelägenheter. Rege-alltså möjlig för allaskall vara

såda-flersaksförbund ii praktiken bildarringen ifrånutgår att man
Därmed blirverksamhetsmässiga skäl för det.finnsfall då detna
till kom-får lämnasomfattningen den verksamhet över ettsomav
kommunaltfår tillmunalförbund i dag lämnas över ettsamma som

kommunallagenochkap. första stycket 20§bolag. I 3 16§ sägs
fårangelägenheterkommunaladärför det vårdenäratt somav

kommunalt bolag.lämnas tillöver ett
kommunalförbun-bliravskaffa gemensamhetskravetGenom att

be-och därmed tillgodosessamarbetsformdet användbaren mer
ingå uppdragsavtal behöverhovet samverkan rättenatt attutanav

anförtrosbörRegeringen dock medlemmarnautvidgas. attattanser
och praktiska problemde formellai förbundsordningen lösa som

blir aktuell."samverkan undantagsviskan uppstå sådanom en

lagändringen fårkommunalförbund efterSlutligen bör nämnas att ett
funktionellt ellereller geografiskt,hand hela verksamheterha om

tilllagtexten eller förarbetenauppgifter. Varkenavgränsadesättannat
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vägledning förbundensäkerkommunalförbundslagen någon omger
lagstiftning.enligt tidigarehade sådan möjlighet ävenen

nämnd3.6.3 Gemensam

offentligrättslig samverkansforrn. GenomnämndGemensam är en ny
infördes bestämmelseri kommunallagenlag 1997:550 ändringom

trädde ikommunallagen. Bestämmelsernanämnd iom gemensam
till lagänd-har i propositionenkraft den augusti Regeringenl 1997.

viktigtanfört den detpr0p.1996/97:1O5ringen 37 ärattatt ansers.
formertill enkla och smidigakommuner och landsting har tillgångatt

nämnd skulle demsamverkan,för attsamt en nygemensam geen
geografiskamöjlighet samarbeta inte bara deöver gränserna utanatt

Regeringen tillade kom-huvudmannaskapsgränsema.även över att
för-möjlighet samordnaoch landsting härigenom attges enmuner

valtningen i sina områden.
stadgas följande.kap. och kommunallagenI 3 3 3 a

3 §
styrelsen behövsFullmäktige skall tillsätta de nämnder utöversom

landstingets uppgifter enligtför fullgöra kommunens eller sär-att
för verksamheten i övrigt.skilda författningar och

3 §a
nämnd fullgöraoch landsting fårKommuner genom en gemensam

uppgifter enligt 3
uppgifter vilka det enligtnämnd får fullgöra förEn gemensam

eller flera nämnder i varjesärskilda föreskrifter skall finnas en
landsting. Sådana uppgifter kommun- ellerkommun eller som

landstingsstyrelsen har enligt lagen civilt försvar1994:1720 om
får dock inte fullgöras nämnd.gemensamav en

samverkande kom-nämnd tillsätts i någon deEn avgemensam
kommuns eller dettaeller landstingen och ingår i dennamunerna

landstings organisation.

myndighet liksom övriganämndenDen ärgemensamma en egen
nämnd innebär intenämnder. Inrättandet attgemensam en nyav en

och ingå ijuridisk tillskapas. skall formellt tillsättasDen av enperson
de samverkande kommunernas eller landstingens organisation. Denav

blir företrädare för alla denämnden att sam-gemensamma se som en
fattas formellt den kommun ellerverkande huvudmännen. Beslut av

träffas dock samtligalandstinget tillsatt nämnden. Avtal pådet som
formellt anställdhuvudmäns och personalen måstevägnar vara av

respek-vissa fall måste avtal godkännasnågon huvudmännen. I avav
följer det de samverkande kom-tive fullmäktige. det sagdaAv äratt
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och landstingen och inte den nämnden ärmunerna gemensamma som
ansvariga i förhållandet avtalsparter för ingångnagentemot externa
avtal m.m.

kap.Av 3 3 kommunallagen§ framgår alla kommunala verk-atta
samheter med undantag för civilt försvar kan bli föremål för samver-
kan i nämnd. En nämnd kan tilldelasävenen gemensam gemensam
uppgifter regleras i speciallagstiftningen. antal författningar,I ettsom
till exempel räddningstjänstlagen 1986:1102 och plan- och byggla-

l987:lO, det i varje kommun skall finnas eller flerasägs attgen en
Ävennämnder med viss uppgift. denna uppgifter kan lämnastyp av

till nämnd, nämnden organisatorisktöver baratrots atten gemensam
hör till de samverkande kommunerna eller landstingen. Deen av upp-
gifter de samverkande kommunerna eller landstingen lämnar översom
till nämnd måste för de samverkandeen gemensam vara gemensamma
kommunerna eller landstingen. innebärDet uppgiften lämnasatt som
till den nämnden skall kommunal angelägenhetgemensamma vara en
för och de samverkande.var en av

denFör nämnden skall utfärdas reglementeettgemensamma som -
för övriga nämnder skall innehållasätt före-närmaresamma som -

skrifter nämndens verksamhet och arbetsformer. Reglementetom
skall samtliga fullmäktige i de samverkande kommunernaantas av
eller landstingen. Den nämndens behörighet och befo-gemensamma
genhet skall preciseras i överenskommelsenärmare mellan deen
samverkande kommunerna eller landstingen. dokument därEtt parter-

mellanhavanden regleras måstenärmare avtal kanDettaupprättas.nas
lämpligen avtal samverkan. Innehållet i sådant avtalett ettvara om
blir helt beroende vilket och vad samverkar.sätt I ettav om man
avtal kan också tillgodose kravet flexibelpå lokalparterna anpass-
ning.

3.6.4 Kommunala företag

ochKommuner landsting kan också samverka i privaträttsliga former.
bilda företagRätten framgår kap.3 16-18 kommunallagen. latt av

lagen inga begränsningar det förgäller vilket slag verk-näranges av
samhet företagsbildningar får ske. Enligt 3 kap. 16 kommunallagen§
får kommun och landsting efter beslut fullmäktige lämna vår-överav
den kommunal angelägenhet, för handhavande särskildav en vars
ordning inte föreskrivits, till aktiebolag, handelsbolag, eko-ett ett en
nomisk förening, ideell förening, stiftelse eller enskild indi-en en en
vid. Begränsningar vad valet företagsform för driften olikaavser av av
verksamheter saknas. Bestämmelsen innebär den verksamhetatt som
överlämnas till privaträttsliga skall falla inom för denorgan ramen
kommunala kompetensen. Av stadgandet framgår denna möjlighetatt
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angelägenheten skall handhasföreskrivetdetinte står äröppen attom
i regi.kommunen egenav

vården angelä-erinrasandra stycket nämnda lagrumI att av enom
kap.myndighetsutövning enligt 6 §innefattar 1 lgenhet rege-som

Lagstöd förfinns stöd i lag.endast detringsformen får överlämnas om
myndighetsutövningförvaltningsuppgift innebäröverlämnaatt som

undantagsvis.förekommer dock endast Lagkommunala områdetdet
medgerparkeringsövervakningkommunall987:24 t.ex. att ar-om

förordnas till parke-parkeringsaktiebolaghos kommunalabetstagare
riksfårdtjänstVidare kan lagen 1997:735ringsvakter. nämnas om

enligtVarje kommunkraft den januari 1998.trädde i 1 ansvararsom
lands-kommunen,för färdtjänst anordnas i kommunen. Omlagen att

kan kommunernastrafikhuvudmannen i länettinget och är överens,
till trafikhu-riksfärdtjänst överlåtasbeträffande färdtjänst ochuppgift

kommunerde fall dennekan ske ivudmannen. Detta äräven ett av
tillämpligFörvaltningslagenlandsting helägt aktiebolag.och görs

sådant bolag prop.1996/97:115.ett
kommunalavissahandlingsoffentlighet gäller hosPrincipen om

tillämpningenmyndigheter vidjämställas medföretag, vilka skall av
sekretesslagen 1980:100.tryckfrihetsförordningen ochkap.2

kommunala företag,kommunallagen finns reglerkap.3 17§I om
kompetensenlighetgarantier för verksamhetensvilka vissaattavser ge

landsting läm-ellerinflytande. kommunoch fullmäktiges Innan etten
aktiebolag därangelägenhet tillvården kommunalöver ettnar av en

fullmäktigeaktier, skallinnehar samtligaeller landstingetkommunen
med verksam-kommunala ändamåletfastställa detenligt lagrummet

tillrevisoroch minstsamtliga styrelseledamöterheten, samtutse seen
i verksamheteninnan sådana beslutfullmäktige får sig äryttraatt som

vikt fattas. Detbeskaffenhet ellerprincipiell större sam-annars avav
förstiftelselandstinget bildargäller, kommunen ellernär enensamma

kommunal angelägenhet.en
privaträttsligailika höga, kommunenrättsliga kraven inteDe närär

stycketkap. första3 18 §former samverkar med någon Iannan.
kommunal angelä-föreskrivs innan vårdenkommunallagen att av en

ellerförening där kommunentill bolag ellergenhet lämnas över ett en
skall fullmäkti-tillsammans med någonlandstinget bestämmer annan,
villkorbunden dejuridiska blirtill denatt som av-avpersonenge se

andelsförhål-med hänsyn tillomfattning rimligi § i17 ärsomses en
i övrigt.och omständigheterna Detsammalandena, verksamhetens art

med någonlandstinget tillsammanskommunen ellergäller, annanom
sista stycketkommunal angelägenhet.stiftelse för Avbildar enen
kommunalagäller för delägdaoffentlighetsprincip inteföljer någonatt

sekretesslagen 1980:100,kap.inte omfattas 9§företag 1som av
verka för offentlighet.fullmäktige skallattmen
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skall tillkapitel fullmäktigeSlutligen föreskrivs i 19 § att sesamma
möjlighetlandstinget tillförsäkraskommunen respektive attatt en

ellerverksamheten innan kommunkontrollera och följa ettenupp
kommunal angelägenhet till någonlämnar vårdenlandsting över av en

i 17än som avsesannan

Samverkansavtal3.6.5

med andravälja samverkaoch landsting kanKommuner även att
bildaprivaträttslig grundeller landsting påkommuner attutan gemen-

ofta be-civilrättsliga avtal,företag. sker dåDetta somgenomsamma
följd deninterkommunala avtal.samverkansavtal eller Inämnes av

bestämmelserdet inte särskildaprivaträttsliga finns någranaturen om
får tillämpas.avtal avtalslagensådana utan

förverkligar avtaletlandsting sluter avtaletkommuner ochDe som
vidtar de åt-fattar de erforderliga besluten ochochattgenom var en

avtal kansådantgärder kommit Genomöverens ett manom.man
förvaltningsorgan.således inte tillskapa gemensamma

via samverkansavtaloch landsting kan slutnaKommuner gemen-
deneller kommabedriva viss verksamhet överens attsamt om ena

andres räkning. kanför bådas eller den Manskall sköta -någotparten
viss ochavtal sambrukaockså sluta även överortatt resurserom

ekono-fall förutsätter samverkanhuvudmannaskapsgränser. vissaI
finns emellertidkommunerna.miska uppgörelser mellan Det även

det för den skull behöversamarbetaområden där kan utan attman
varandralandstingen behövertill kommunerna ochleda ersättaatt

ekonomiskt för sina insatser.
bestämmelserEftersom kommunallagen saknar särskilda om sam-

och lands-innebörden kommunernasverkansavtal får den närmare av
utifrån den allmänna kom-sluta sådana avtal bedömastingens rätt att

kompe-kommunallagen.kompetensen enligt 2 kap. § Förmunala l
nämnda lagrumsamverkan enligttensenligheten interkommunalav

för varjefår från de synpunktergäller åtgärden bedömasatt som
åtgärden. kom-denna stått för Enkommun haft aktualitet om ensam

iuteslutande eller väsentligenfår inte vidta åtgärd en annanmun
får kommun betinga sigkommuns intresse. hellerInte ett uppen-en

Kommunalla-sina prestationer Kaijser,bart otillräckligt vederlag för
Kaijser-Riberdahl, Kommunallagarnaoch II 1959 205 206garna s. -

ff.1980 142s.
fakulta-samverkansavtal inom denMöjligheterna sluta störstäratt

finnsobligatoriska skolverksamhetentiva verksamheten. denInom
samverka inomexempel eller flera kommuner kandock på tvåatt

för utbildning nationellaför samverkansområdeett programramen
kap. § skollagen, 1985:110.5 5
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prövningsamverkan har varit föremål förAvtal interkommunalom
bl.a. i följande rättsfall.

i rättsfall från 1996 lag-i Jönköping harKammarrätten prövatett
samordnade inköp läromedel domligheten avtalett avav om

Efter överklagande har Regeringsrätteni mål1996-12-09 2060-1996.
prövningstillstånd målaugusti beslutat inte beviljai månad 1998 att

förelåg prejudi-för beslutet det inte något39-97. Som skäl attangavs
Mediaen-hade träffats mellan Motala kommun,katintresse. Avtalet

universitetssjukhus, inköpsavdelningen,heten och Linköpings som
Östergötlands lever-län kommunen skulleingår i landstinget i attom

vissför successivt till landstingettryckta läromedel uttag mot er-era
sättning.

träffaMotala kommunFrågan i målet främst attgenomomvar
kommunala kompetensen.avtalet hade den Kommunensöverträtt

ochhävdade avtalet mellan kommuneni kammarrätten attmotpart
regleratköpeavtal och inte avtallandstinget regelrätt ettett omvar

för kommunensanförde vidare någon allmännyttasamarbete. Han att
kunde påvisas. tilladeeller landstingets innevånare inte Han att sam-

skall komma alla innevånare i dearbetsavtal mellan kommuner sam-
leve-till godo. Slutligen ifrågasatte hanarbetande kommunerna om

allmännyttig tjänst.universitetssjukhusläromedel till ärett enrans av
såväl kommunen landstingetMotala kommun genmälde att som

gällandeavtalet. gjordeavsevärda fördelar Kommunengenomvann
tilladeköpeavtal samarbetsavtal,avtalet inte utan ett samtatt ettvar

föregåtts upphandlingöverenskommelsen inte hade någon utanatt av
förefter diskussion i särskildhade ingåtts i samförstånd gruppen

inköpssamverkan.
verksamheten inom Motala kom-konstateradeKammarrätten att

fann detkommunala kompetensen.föll innanför den Rätten attmun
vinstsyfte. Häreftersannolikt verksamheten drevs iinte hade gjorts att

anförde kammarrätten följande.

flera formaliserat"Interkommunal samverkan sker på sätt, genom
olika samverkansavtal. Om denkommunalförbund, eller genom

till för kommunerna eller dessverksamheten är nyttagemensamma
fog för lokaliseringsprincipen imedlemmar finns inte att attanse

träds förkap. kommunallagen2 1 § när.
framgår Motala kommunhandlingarna i måletAv att genom

ÖstergötlandsiMediaenheten träffat avtal med vissa kommunerett
samverkan i inköps-län. ramavtal eller avtalbenämnsDe omsom

medi allt väsentligt likartat innehållfrågor. ramavtal harDessa ett
Mediaenheten träffat med lands-avtal förevarande måldet i som

förståskan intetinget/universitetssjukhuset. Det sätt än attannat
Mediaenheteningående har dengemensamt nyttaparter av genom

enligtinköpsverksamheten. ifrågasätta avtalet kanbedriva Det nu
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kammarrättens mening inte uppfattas ha tillkommit för täckaatt en
tillfällig överskottskapacitet vinstsyfte har inte påvisats.och något

visserligen endast för Mediaenhe-Avtalet har marginell betydelse
avtaletdenna omständighet inte anledning påståten attmen ger

inte skulle till ömsesidig för avtalsparterna kommunennyttavara
respektive landstinget. Avtalet står i de hänseenden som ovan

inte i strid med de principer i kap. respek-2 l §angetts som anges
tive kap. kommunallagen. Skäl i avseende under-2 7§ att annat
känna detta kommunalrättslig finns inte."avtal grund

fall inköpssamverkan harinterkommunalEtt prövatsannat av av
ii Göteborg dom 1996-03-11 mål 8687-1994.Kammarrätten Avgö-

randet har inte Ulricehamns kommunöverklagats. Borås kommun och
samverkade inköpsavdelningen hos kommunBoråsattgenom upp-
handlade för Ulricehamns kommuns räkning. Klaganden i kam-även

yrkade kommunstyrelsens arbetsutskotts i Borås kom-marrätten att
beslut lämna anbud inköpssamverkan med Ulricehamnsattmun

kommun skulle upphävas. anförde det lagda budet inte gälldeHan att
samverkan upphandlings-anbud konsulttjänster, dvs.utan ettvar
verksamhet kontant ersättning tillade det inte fanns någonmot samt att
överkapacitet för verksamheten. åberopade härvid bl.a. lokalise-Han
ringsprincipen. Borås kommun anförde den sammanlagda storle-att
ken blev Ulricehamnsupphandlingarna något större attgenom
kommun innefattades i förfrågningsunderlaget, vilket regelmässigt är
till för den upphandlande enheten. konstateradeKammarrättengagn

det utredningen i målet inte framgick kom-Boråsänatt annat attav
organiserat inköpsverksamheten effektivitetssynpunkt medmun ur

beaktande driften.vad den kommunala Kammarrättenav som passar
fann inte heller påvisat spekulativa inslag i kommunens verk-några
samhet. Beträffande Ulricehamns kommunsamarbetet med fann
kammarrätten inte till riktade anbudetdet denna kommunänannat att

inköpssamverkan syftade till samverkansfördelaruppnåatt ettom
skulle Borås kommun. Enligt kammarrätten kundesätt som gagna

beslutet lämna anbudet då inte olagligt.att vara
refererade rättsfall har kammarrättema sålunda uppställt kravI som

för kompetensenlig samverkan det finns ömsesidigt kommunaltettatt
intresse samarbetet. emellertid oklart kravetDet närär ömse-ettav
sidigt kommunalt intresse uppfyllt vilka förutsättningar iär samt som
övrigt skall uppfyllda. Vidare dra mellandet svårtär gränsenattvara
kompetensenlig samverkan och otillåten försäljning tjänster kom-av

och landsting emellan. Frågan inte ha behandlats närma-muner synes
i doktrinen eller Regeringsrätten.re av
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Dansk4 rätt

Inledning4.1

nordiskakommunalrättsliga lagstiftningen i degäller dendetNär
danska särskilt intressant.grannländerna framstår den rätten som

uppdragsverksam-kommunalhar specifik regleringDanmark omen
lämnasför revision. det följandenyligen har varit föremål Ihet som

och amtskommuners kompetens;redogörelse för kommuners sär-en
stöd kom-uppdragsverksamhet med lovskilt bedrivarätten att av om

offentligefor andreudförelse afamtskommuners opgaverogmuners
den-erfarenheternaaf l4.juni 1995 ochmyndigheder lov 378 avnr.

verksamhet.na

och amtskommunernas4.2 Kommunernas

kompetens

kom-kompetens, den s.k.Danmark följer allmännakommunernasI
inte haregler.munalfuldmagten, oskrivna Kommunerna rättansesav

form handel, hantverk, in-näringsverksamhet ibedriva allmänatt av
särskilt lagstöd för det.såvida det inte föreliggerdustri m.m.

bedri-stöd sin allmänna kompetenskan dock medKommunerna av
och främst gäller detta kommunernasviss näringsverksamhet. Förstva

sälja biprodukterkanproduktion för bruk. Kommunerna äveneget
driva verksamhet medöverskottskapacitet ochinkl. periodisk an-

s.k. accessorisk virksom-till tillåten kommunal verksamhet,knytning
inom försörjningssektorernaverksammahed. Vidare kan de vara
fjärrvänne då tjänstenförsörjning elektricitet, m.m.vatten, gas,av

Såvälvia ledningsnät.säljs lokalt bestämd förbrukarkretstill etten
tjänsterna. Slut-offentliga förbrukare kan köpareprivata vara avsom

omfattning,amtskommuner i viss begränsadkan kommuner ochligen
klarttillsynsmyndighetemas praxis inteenligt kommunalade ärsom
medbetjeningsoverenskomstersamverkansavtalavgränsad, ingå

utnyttjande deras insti-andra kommuner eller amtskommuner avom
tutioner och anläggningar.

bedriva vissoch amtskommunerSärskilt lagstöd för kommuner att
kommuners amtskommu-finns bl.a. i lovuppdragsverksamhet om og
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myndigheder, avsnittudförelse af for andre offentlige seners opgaver
och i Vejloven lov afmaj4.3, 381 1994.nr

anlägg-Enligt vejloven får kommuner och amtskommuner utföra
nings-, drifts- och underhållsarbeten tillhör andra kom-på vägar som

eller amtskommuner. innehåller i korthet följande be-Lagenmuner
stämmelser.

får lägga anbud skall dekommunerna och amtskommunemaInnan
omkostnadskalkulation" samladeha gjort "full-cost deöver om-en

understiger visstkostnaderna for utföra tjänsten. Kontrakt ettatt som
upphandlingsförfarande.värde kan tecknas föregående Närutan en

anbud, bud ellerkommun eller amtskommun interntett ettavgeren
täckningsluter avtal något upphandlingsförfarande skall prisetutan ge

ställsför samtliga kostnader. Verksamheten skall särredovisas. Det
föras särskilda räkenskaper fördock inte något krav det måsteatt

bör efterkal-varje enskilt arbete. och amtskommunemaKommunerna
för kontrollera utfallet det arbete utfört.kylera sina arbeten att av man

Trafikministeriet vägledning för hur omkostnadskalkyleringenutger
konkurrensför-skall till. Syftet med vägledningen säkra likagå är att

hållanden mellan offentliga och privata anbudsgivare.

amtskommunerskommuners4.3 Lov om og
udförelse af for andre offentligeopgaver

af 14.junimyndigheder lov 378 1995nr.

jframtskommuners och kommunale fällesskabers 60Kommuners, §
kommunala gemenskaper;lov kommunemes styrelse närmastom

kommunalförbund sälja tjänster till varandra och tillävenrätt att
offentliga myndigheter lagen be-andra regleras i rubricerade lag. I

omikommunersmyndigas inrikesministem fastställa reglernärmareatt
och amtskommuners till utföra uppgifter andraopgaverrätt att
offentliga myndigheter kommuners och amtskommuners rättsamt om

få utfört sådana uppgifter andra kommuner och amtskommuner.att av
Reglerna finns i bekendtgörelse af. 28.juni. Ytterligare533 1995.nr.
anvisningar hur lagen skall tillämpas lämnas i lnrikesdepartemen-om

vejledning kommuners amtskommuners udförelse aftets opga-om og
for andre offentlige myndigheder af30.juni107 1995.ver nr.

kommun kan inte med lag utföra uppgifter denEn stöd dennaav
privata sektorn. ochmedger inte heller kommunerLagen att amts-
kommuner deltagande i aktiebolag, utför uppgiftert.ex.genom
andra offentliga myndigheter. härtill finns föreskrivet i lovTillstånd

kommuners amtskommuners samarbejde med aktieselskaberom og
lov af 20.maj 1992jfr lovbekantgörelse 28.juninr.384 608 atmv. nr.
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Uppgifter det i övrig lagstiftning bestämt eller förutsatt,1996. ärsom
offentligakommuner eller amtskommuner får utföra andraatt myn-

digheter faller utanför förstnämnda lags tillämpningsområde. Vejloven
lagstiftning. exempel de s.k.exempel sådan Ett ärär ett annat

kommunalfuldmagtsreglerna.
delegerainte kommuner och amtskommunerLagen rätt att upp-ger

offentligagifter myndighetsutövning till andra myndighe-som avser
egenregi-berör inte heller kommuners och amtskommunersDenter.

verksamhet, eller deras lägga verksamhet entreprenad tillrätt att ut
privata sektorn eller icke-kommunala myndigheter.den

Överväganden vid införandet lov kommuners amtskommu-om ogav
udförelse af for andre ofentlige myndighederners opgaver

utgångspunkt för utvidgningen kommuners ochallmänEn amts-av
bedriva uppdragsverksamhet det inte skullekommuners rätt attatt var

omfattning. Syftet lagstift-bli tal näringsverksamhet i medstörreom
bättre möjlighetningen kommuner och amtskommuneratt attvar ge

sina befintliga material, maskinpark, personalutnyttja resurser som
effektivare Uppgifterna inom den offentliga sektornpå sätt.ettosv.

skulle utföras den bäst lämpad för det, detoavsett omav som var
skedde offentligi eller privat regi.

lagens förarbeten ifrågasattes den vidgade kompetensen förl om
och amtskommuner utföra uppgifter andra offentligakommuner att

kommunala självsty-myndigheter stod i strid med idéerna bakom den
enligt vilka kommunmedlemmama inomrelsen kommunestyret,

uppgifter,lagstiftningens själv skall och förvalta ärstyra somramar
lokalt gemenskapsintresse. vidgade kompetensensärskilt Den an-av

emellertid inte i strid med principerna kommunala själv-sågs stå om
styrelsen, under förutsättning verksamheten bedrevs i begränsadatt
omfattning tillgodo-och det uppställdes villkor för verksamheten som
såg hänsynen till den privata sektorn.

ändamålsenligt eller nödvändigtDet ansågs varken närmareatt
vilka kommunala uppgifter kommuner och amtskommuneravgränsa

skulle kunna utföra andra. skulle då uppstå svårigheteråt Det att av-
karaktären uppgifter affärsområdet och samtidigtgränsa av nya

uppnå ändamålet med utvidgning kommuners och amtskommu-en av
uppgifter.ners

Vidare borde enligt förarbetena inte uppställas krav verk-det på att
samheten kommunala företag sel-skulle bedrivas kommunalaav
skabsdannelser eller krav upphandling värdet inte 1,6överstegom
miljoner danska kronor. Sådana krav skulle hindra rationelltett mer

Kostnaderna bildautnyttjande existerande att t.ex. ettresurser.av
bolag och upphandla kunde då komma överstiga för de mindreatt att -
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uppgifternas vidkommande den besparing uppnås attsom genom-
tillåta kommun eller amtskommun utföra uppgiften.en annan

Särskilda villkor uppställes lagenisom

l lagen finns intaget antal villkor för säkra slutsavtal i kon-ett att att
kurrens och under öppenhet. sådant kommunernaEtt bara fårär att
sälja kompetensenlig verksamhet de bedriver i förvaltningsform.som
Någon begränsning vilken kompetensenlig verksamhettypav av som
får säljas inte.görs

ställs inteDet några krav uppdragsverksamheten skallattupp
drivas i resultatenheter och inte heller något formellt kravseparata
särredovisning. måste dock innanKommunerna de anbud ochavger
sluter avtal ha räknat på de samlade omkostnaderna för utföraatt
tjänsterna. Detta sedan det lägsta belopp anbudet kanutgör sättassom
till.

och amtskommunerKommuner utför uppgifter åt andra of-som
fentliga myndigheter, skall fortlöpande bokföra intäkter och utgifter

hör med visst uppdrag. Med utgångspunkt i dennaettsom samman
bokföring skall de efter kontraktsperiodens utgång utarbeta räken-en
skapsmässig redogörelse för uppdraget. redogörelsen skallI eventu-
ella avvikelser från omkostnadskalkylen Redogörelsen skallanges.
vidare med i den utförande kommunens eller amtskommunenstas
årsbokföring det år uppdraget avslutades.när

krav förEtt kommunerna amtskommunemaoch skall få utföraatt
och få utfört uppgifter med stöd lagen, de föregåttsstörre är attav av
upphandling. gäller dockDet bara för köp visst beloppöver ett som
fastställs Inrikesdepartementet. Kravet på upphandling omfattar förav
närvarande inte uppdrag värde inte överstiger det i Rådets direk-vars
tiv 92/50/EEG den juni18 1992 samordning förfarandenaav om av
vid offentlig upphandling tjänster fastställda tröskelvärdetav
200.000 ecu.

Tillsynen kommuners och amtkommuners iakttagandeöver av reg-
lema i lagen tillvaratas "den kommunala revision" räken-av genom
skapskontroll och de allmänna kommunala tillsynsmyndigheternaav

legalitetskontroll. Inrikesdepartementet också viss lega-utövargenom
litetskontroll. kanDet uppkomma frågor överträdelseäven om av

lagstiftning, konkurrenceloven. särskild myndig-Ent.ex.annan som
het, Konkurrencerådet, har kompetens behandla sådana frågeställ-att
ningar.

bekendtgörelseI kommuners och amtskommuners udförelse afom
for andre offentlige myndigheder finns regler offentlighetopgaver om

i samband med kommunal uppdragsverksamhet med stöd lagen.av
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Lagen trädde i kraft den juli Utvärdering1 1995. skulle ske under
folketingsåret 1997-98.

Användningen lagen och erfarenheterna härav.av

Inrikesministern tillsatte i september månad 1997 kommittéen
udvalg fick i uppdrag utvärdera lov kommunersattsom om og
amtskommuners udförelse for andre offentlige myndighe-av opgaver

Utvärderingender. har redovisats i "Erfaringerne medrapporten an-
vendelsen af lov kommuners amtskommuners udförelse afom og

for andre offentlige myndigheder". Rapporten överlämnadesopgaver
till Inrikesdepartement i februari månad 1998.

följandedet lämnasl redogörelse för kommitténs övervägandenen
Samtliga uppgifter har inhämtas nämnda rapport.m.m. ovanur

Kommunerna och amtskommunerna har endast lagen i be-använt
gränsad omfattning. användningDeras lagen utgjorde i storleks-av
ordningen promille kommunernas och amtskommunernasen av sam-
lade köp tjänster och cirka promille0,1 kommunernasexternaav av
och amtskommunernas bruttoutgifter, korrigerat för utgifter till över-
föringar och tillskott. allaNästan uppgifter har utförts med stödsom

lagen har haft värde understiger för upphandling.gränsenettav som
harLagen tillämpats såväl inom området för den kommunala käm-

verksamheten inom verksamheter också kan utföras densom som av
privata sektorn. har i huvudsakDet varit fråga försäljningom av
tjänster. Någon särskild verksamhet inte ha varit domine-typ av synes
rande och det har företrädesvis varit tal uppdrag mindre värde.om av

beloppsmässigaDen tillämpningen lagen förväntas högre förav vara
föregåendeår 1998 år.än

Exempel verksamhetsområden där lagen har tillämpats miljö-är
området, det sociala området, hälso- och undervisningverksamhet,
ADB-tjänster, administrativa tjänster, anläggnings- och underhållsar-
beten varuleveranser.samt

kommitténsAv undersökningar särskilt framgå det harattsynes
varit konkreta önskemål optimering det kommunalaom en av resurs-
utnyttjandet, har utgjort grunden för lagens tillämpning. Under-som
sökningarna visade rad kommuner och amtskommuner,att en som
hade lagen, hade positiva erfarenheter lagens tillämpning.använt av

Enligt Amtrådsforeningens uppfattning medförde lagen raden po-
sitiva effekter, såsom effektivt utnyttjande existerandeett mer av re-

och kapacitet. Kommunernes Landsforening anförde attsurser en
positiv effekt lagen den vägleder de kommuner, osäk-är att ärav som

viss verksamhet laglig.ärra om en
Bland de kommunala myndigheter fått utfört uppgifter medsom

stöd lagen anförde några skäl för lagens användning, lagenattav som
gjorde det möjligt utnyttja särskild expertis och kunskap denatt som
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utförande myndigheten hade tillgång till. hänvisadeDe också till att
konkreta kapacitetsproblem löstes överlåtelse uppgiften tillgenom av

myndighet.en annan
Sex ledamöter i kommittén Dansk Industri, Det Danske Handles-

kammer, Dansk Handel Service, Danske Vognmänd, Håndvärks-og
rådet och Arbejdsgiverforeningen for Handel, ServiceTransport og
anförde lagen inte har i överstämmelse med Europa-använtsatt
Kommissionens uttalande i anslutning till lagens genomförande år

Enligt1995. kommissionen förväntades lagen komma till användning
i huvudsak för uppdrag inom verksamhetsområden där finnsdet inte
någon konkurrens med privata enheter eller där konkurrensen be-är
gränsad.

Några kommunala myndigheter utförde uppgifter andra offentli-
myndigheter redan före lagens ikraftträdande. Enskilda kommunalaga

myndigheter hänvisade till mångåriga samarbetsrelationer mellan de
Ävenoffentliga myndigheterna i regionen. dessa kommuner och

amtskommuner har lagen de träffat avtal förnyelseanvänt när om av
tidigare uppdragsavtal. Kommittén påpekade lagen vid sådanaatt
tillfällen inte har för utvidga omfattningen kommuner-använts att av

affärsverksamhet. Lagen har dessa fall bidragit till klargö-även attnas
verksamheten har stöd i lag. Enligt kommittén det såldesatt ärra

möjligt den enskilda kommunens eller amtskommunens beslutatt att
tillämpa lagen grundats osäkerhet räckvidden lag.om av annan
Amtsföreningen anförde i detta sammanhang lagen har medverkatatt
till klargöra kommunernas allmänna kompetens.att

Ledamöterna i kommittén eniga utgångspunkten vid la-är attom
genomförande, det inte skulle bli tal affärsverksamhet iattgens om
omfattning, korrekt. Utifrån den hittillsvarandestörre tillämpning-var
lagen finns det enligt kommittén inte underlag för antagandeetten av

lagen kommer tillämpas i väsentligt omfattning framöver.att att större
fannDe inte heller underlag för generellt antagande lagenett attom

skulle leda till kommunerna upprätthåller oekonomisk och ickeatt en
önskvärd överkapacitet grund lagen.av

Kommittén har behandlat flera ändringsförslag. förelågDet dock
inte tillräcklig uppslutning kring förslagen.något Kommittén harav
därför inte lagt fram förslagnågra till lagändring i sin harDenrapport.
inte heller funnit skäl upphäva lagen.att
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Regler konkurrens och offentlig5 om

stödgivning till näringslivet

Inledning5.1

vidgad försöksverksamhet med kommunalEn uppdragsverksamhet
leder i de flesta fall till ökad konkurrens mellan kommunal och privat
verksamhet. på konkurrensneutralitetKravet härvid vikt.är störstaav
Regeringen har inrättat råd för frågor konkurrens på lika villkorett om
mellan offentlig och privat verksamhet avsnitt följande5.2. detI
belyses de regler konkurrens och offentlig stödgivning tilläven om
näringslivet intresse för frågan kommunal uppdrags-ärsom av om
verksamhet.

Underprissättningsutredningen5.2 och rådet

for konkurrens på lika villkor mellan

offentlig och privat sektor

särskild utredare fickEn under år regeringen1994 i uppdrag attav
kartlägga och vid behov föreslå åtgärder för motverka konkur-att
rensproblem i samband med offentliga och privata aktörer påmötsatt
marknaden dir. Utredningen1994:72. Underprissätt-antog namnet
ningsutredningen. Utredaren presenterade sina slutsatser i betänkandet
Konkurrens i balans åtgärder för ökad konkurrensneutralitet vid-
offentlig prissättning SOU 1995: 105.m.m.

Utredaren framhöll den traditionella bilden förhållandet mel-att av
offentliglan och privat sektor kännetecknats uppgiftsfördel-attav

ningen mellan de båda sektorerna varit relativt väl avgränsad. Den
ökade marknadsorienteringen inom den offentliga sektorn har emel-
lertid inneburit mellan den offentliga och privata sektorngränsenatt
blivit mindre markerad. Offentlig verksamhet marknads-agerar mer
orienterat och marknadsmässigt i sin egenskap tjänsteproducentav
samtidigt den privata sektorn i ökad utsträckning kan konkurrerasom

offentlig produktion i samband med upphandling ochom av varor
tjänster marknaden. innebär offentligDetta och privat verksam-att
het oftareallt konkurrerar marknaden. dePâ grund grundläg-av
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har dettaverksamhetoffentlig och privatmellangande skillnaderna
alltmer kom-haruppmärksamhetenkonkurrenskonflikter ochtilllett

så likapånå konkurrensförutsättningarnariktasmit attmotatt en
ef-hindretmellan sektorerna. Detmöjligtvillkor största mot ensom

skerprissättningen inteutredarenansågfektiv konkurrens vara om
grund.affärsmässigutgångspunkter ochjämbördigafrån

konkurrensneutralitetlagstiftningsärskildföreslogUtredaren omen
näringsverksamhetoffentligmed kravprissättningvid offentlig att

verksam-skild frånredovisasförutsättningar skallvissaunder annan
prissättningen inteochkonstnadskalkylpriset baserashet, attatt en

prissättning.otillbörlig Lagensynpunktfrån allmänmedförafår en
kommunalaoch landstingsåväl kommunertillämpasskulle som
verksamhet.kommersiellekonomisk ellerbolag vid bedrivandet av

opartiskledningnämnd undervidareUtredaren föreslog att av enen
privat sektoroffentlig ochförmedordförande och representanter

överträdelsefrågortillsyn ochvägledning,skulle prövautöva omge
före-Blandandra frågor.behandladeUtredarenlagen. även annatav

näringsverksamhetregler förkommunallagensutredarenslog att pre-
verksamhetsådanstärksmöjligheternaochciseras prövaattatt om

kommunalrättsliga principerna.bedrivs enligt de
i sittkonstateradeRegeringenremissbehandlats.Betänkandet har

och privatoffentligvillkor mellanpå likadirektiv konkurrensom
intelagstiftningtillutredningens förslagdir. 1997:145,sektor att

därför förslaget.avvisadeuppslutningen ochnödvändigadenvann
råd skulleregeringen iställetbeslutadedecember 1997Den 4 att ett

offentlig ochvillkor mellanpå likafrågor konkurrensinrättas för om
påbörjat sinoch nyligeninrättatsRådet harsektor.privat numera

verk-offentlig och privatförverksamhet. rådet ingårI representanter
samhet.

grundförutsätt-olikabeaktande demeduppgiftRådets är att, av
undanröjasektor, sökaoffentlig och privatförningarna gällersom

uppgifter liggerrådetssektorerna.konkurrenskonflikter mellan I att
fall ochbelysa konkretamellandialog och kontakter parternagenom
områdetlångsiktiga spelreglernadehursöka nåatt en samsyn om

konkurrensförutsättningamaskall beaktaformuleras. Rådetbäst att
syfta tillVerksamheten skalllandet.olika delarskiljer sig i att geav

förfarandenkonkurrenssnedvridandehurför framtidenvägledning om
konkurrenskonfliktervissamöjligtundvikas ochkan typeratt avom

ochunder årsin verksamhetskall drivaRådetkan tremönstras ut.
rådetVidare skallsitt arbete.resultatetinformerafortlöpande avom

erfarenheter ochsamladeredovisa sinadecember 2000den 31senast
lämnafår rådetfinns behov detdetresultat uppnåtts. Omde avsom

motiverade.bedömarådet kanytterligare åtgärderförslag till som
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konkurrensregler5.3 EG:s

deEn grundläggande förutsättningarna för EU-samarbetet är attav
enhetliga konkurrensvillkor råder inom hela den mark-gemensamma
naden, och konkurrenspolitiken inom skall säkerställaEU konkur-att

inte snedvrids sådant den fria rörlighetensättett attrensen av varor
och tjänster medlemsstaternas hindras eller försvåras.över gränser
Konkurrenspolitiken skall också säkerställa det inte ställsatt upp nya
protektionistiska hinder, detta sker åtgärderoavsett om genom av
medlemsstaterna eller till följd konkurrensbegränsningar från fö-av

sida.retagens
grundläggandeDe konkurrensreglerna tillämpliga företag finns i

artiklarna 85 och i Romfördraget.86 Med företag undertaking av-- -
varje enhet bedriver ekonomisk eller kommersiell verksam-ses som

het. Stater, delstater, kommuner, landsting och offentligt ägda företag
räknas företag till den del de bedriver ekonomisk eller kommersi-som
ell verksamhet. Något vinstsyfte krävs inte. Underprissättningsutred-
ningen konstaterade i sitt betänkande SOU 1995:105 144 detatts.
inte fanns några regler eller någon praxis slagit fast exaktsom en av-
gränsning företagarbegreppet. Utredningen anförde extensivattav en
tolkning all verksamhet inte innefattar myndighetsutöv-attvar som
ning företag. En restriktiv tolkning enligt utredningen of-är attvar
fentligt finansierad serviceproduktion inom hälso- och sjukvård,t.ex.
social service och utbildning drivs i offentligrättsliga former intesom
kan företag eftersom den inte bara innefattar myndig-utgöraanses
hetsutövning föremål för offentligrättslig regle-även ärutan annan
ring. Med myndighetsutövning avsåg utredningen förvaltningsakter

innefattar beslut eller åtgärder uttryck för samhälletsärsom som
maktbefogenheter och får rättsverkningar den enskilde i kraftmotsom

preciserade offentligrättsliga regler SOU 1995:105 155.av s.
förutsättning förEn tillämpning EG:s konkurrensregler detär attav

s.k. samhandelskriteriet uppfyllt, dvs. ifrågasatt åtgärd fak-är att en
tiskt eller potentiellt märkbart påverkar eller kan påverka han-

mellandelsmönstret för och tjänster medlemsstaterna. Heltvaror
grundläggande i Romfördraget85 stadgar förbud kon-är art. motsom
kurrensbegränsande avtal och samordnande förfaranden är äg-som
nade påverka handeln mellan medlemsstaterna. Avtal strideratt som

förbudet ogiltiga. Företagen emellertid enligt 85 3ärmot art.ges p en
generell möjlighet ansöka undantag från förbudet. här-Detatt ärom
vid fråga avtal bidrar till rationell produktion, teknisk utveck-om som
ling och liknande. Konkurrensbegränsande avtal mellan mindre före-

endast täcker liten del marknaden, dock intetag, som en av anses om-
fattade förbudet. några typavtal, där fördelarnaFör med samarbetetav

nackdelarna, har generella undantag från förbudetövervägaanses
meddelats s.k. gruppundantagsförordningar.genom



191998:1SOUkonkurrens...Regler60 om

missbruk domineran-förbudstadgarRomfördrageti86Art. mot av
exempelvisställningdominerande attställning. Med ettde menas

och hänsynoberoendekanutsträckningi avsevärd utanföretag agera
intebehövermarknad.sin Deteventuella konkurrentertill vara

för-i sigdominerande intemonopolsituation. ärAttfråga varaenom
ställningdominerandemissbruk ärendastdetbjudet är somutan enav

konkurrensstörande åtgärdingripakunnaförbjudet. För motatt en
meningmissbruk i denåtgärden kankrävs utgöra avsesatt somanses

antingenpriserlägrehållerföretag ändominerandei 86. Ettart. som
genomsnittliga total-sinakostnader ellerrörligagenomsnittligasina

medbliled i planfastställsprisernakostnader attett av enensomom
dominerandesinmissbrukakanunderprissättningkonkurrent anses

ställning.

Konkurrenslagen5.4

tillämpliga påbarakonkurrensreglerEG:sanförtstidigareSåsom är
handelnberörakan gränserna.överkonkurrensbegränsningar som
konkurrensbegränsningartillämpligdäremotKonkurrenslagen är

tillämplig gällermarknaden. EG-rättenNärsvenska ärberör densom
enhetligaochföreträderättsligadessgrundläggande principer om

får den iparallellt med EG-rätten,gällernationelltillämpning. Om rätt
strider EG-rätten.densåinte tillämpasenskilt fall motattett

Romfor-ioch 86med artiklarna 85.1utformadKonkurrenslagen är
konkurrenslagen prop.tillpropositionenförebild. Idraget som

undanröjasyftar tillkonkurrenslagen1992/93156 66 attattangess.
produktioni frågaeffektiv konkurrensförmotverka hinderoch omen

konkur-effektivnyttigheter. Entjänster ochhandel medoch varor,av
inteförsäljareantaletmarknad därrådai principkan enansesrens

differentierade,förinteprodukternautbjudnabegränsat, de ärförär
väsentligaingaochmed varandrasamförståndhandlar iinteföretagen

företag.nyetableringfinns förhinder av
förbuddelsförbudsregler,innehåller två motKonkurrenslagen

missbrukförbuddelsochsamarbete 6 §konkurrensbegränsande mot
konkurrensbegränsandeMedställning 19 §.dominerande sam-av

begrän-hindra,syftehar tillföretagmellanavtalarbete attsomavses
märkbartmarknaden sättkonkurrensensnedvridaeller ettsa

avtalexempelresultat. Somsådantsådant avtaleller ettett gerom
konkurrenslageni 6 §förbudetomfattaskan komma nämnsatt avsom

innebäravtal attsom
direkt elleraffärsvillkorandraellerförsäljningspriserinköps- eller-

fastställs,indirekt
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produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar be--
eller kontrolleras,gränsas

marknader eller inköpskällor delas upp,-
olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa-

handelspartner får konkurrensnackdel, elleren
det ställs villkor för ingå avtal den andra åtaratt ett att partensom-

sig ytterligare förpliktelser varken till sin eller enligt han-natursom
delsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

konkurrenslagenI 7§ stadgas avtal eller avtalsvillkor äratt som
förbjudna enligt 6 ogiltiga.§ Ogiltigheten innebär avtalet inteär att
kan gällande enligt sitt innehåll.göras

Transaktioner inom ekonomisk enhet, mellan moderfö-t.ex. etten
och dess dotterföretag, normalt inte konkurrensbe-retag utgöraanses

gränsande samarbete. Transaktioner mellan kommun och kom-etten
munalt företag formellt inte konceminterna transaktioner.utgör sett
Konkurrensverket har dock med stöd den ekonomiska enhetensav
princip uttalat förmånligt lån till kommunalt företagatt ett ärett att
betrakta såsom koncemintem transaktion och regeln kon-atten om
kurrensbegränsande samarbete därmed inte tillämplig Konkur-är
rensverket, 698/93.Dnr

bestämmelsenFör konkurrensbegränsande samarbete skallatt om
bli tillämplig krävs inte det finns uppsåt hämma konkurrensen,att att

det räcker med avtalet får den effekten.utan att
Enligt 19 § konkurrenslagen missbruk från eller flera företagsär ett

sida dominerande ställning på marknaden förbjudet. Sådantav en
missbruk kan enligt lagrummet särskilt bestå i att

direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försälj--
ningspriser eller andra oskäliga försäljningsvillkor,

begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel-
för konsumenterna,

tillämpa olika förvillkor likvärdiga transaktioner, varigenom vissa-
handelspartner får konkurrensnackdel, elleren

ställa villkor för ingå avtal den andra åtar sigatt ett att partensom-
ytterligare förpliktelser varken till sin eller enligt handels-natursom
bruk har något samband med föremålet för avtalet.

förfarandetFör skall förbjudet krävs dels företaget haratt attvara
dominerande ställning på den relevanta marknaden, dels företa-atten
missbrukar denna ställning. inte förbjudetDet domine-get är att vara

rande. Något krav uppsåt uppställs inte för det skall frågaatt vara
missbruk dominerande ställning.ettom av

Underprissättning i konkurrensrättslig mening förfarandeär ett som
innefattar missbruk eller flera företags dominerande ställning påettav

relevant marknad. relevantaDen marknaden ofta hela landet. Enären
mindre marknad kommun eller landsting kan också tänkas.ettsom en
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beskrivitsEG-domstolenharställningdominerandeBegreppet av
möjligtdetföretagställning hosekonomisk görstark ett somensom

rele-påupprätthållskonkurrenseffektivhindraföretagetför attatt en
utsträckningavsevärdiföretagetmedgemarknad attattvant genom

handsistaoch ioch kundersina konkurrenteroberoende avagera
understi-marknadsandeltyderförarbetenaEnligtkonsumenterna. en

Även marknads-ställning.dominerandeintegande 30 procent en
kannivåunder denliggeroch 40mellan 30andelar procent som

före-överstiger 40Procenttaldominans.tyda procentsomanses
dominans. Enteckentydligabeaktansvärda ochdockfaller vara

presumtionhar utgöramarknadsandel 50 ansettsöver procent en
tordeöverstiga 65marknadsandelenSkulle procentför dominans.

kullkasta.omöjligblimarknadsdominansför nästanpresumtionen att
betydelsefulla iÄven marknadsandelar kanandra faktorer än vara

tillföreligger. Hänsynmarknadsdominansbedömningen tasav om
finansiellaellertekniskaföretagetsexempelvisfaktorersådana som

kon-1541995:105Underprissättningsutredningen SOU s.resurser.
myndighet,statligförkrävsvadfråganstaterade enatt ensomom

hardominerande inte prö-skalllandstingellerkommun ett anses vara
osannoliktdet inteutredningenEnligtEG-domstolen. attär envats av

finansiella styrkaobegränsadeprincipmyndighets inäringsdrivande
marknads-deni frågaställs lägrekravenmedföraskulle kunna att om

skallställningdominerandekraveterforderlig förandel är attsom
uppfyllt.vara

stödmedangripasskall kunnaunderprissättningojentligFör avatt
antingenunderprissättningen utgörkrävs ettkonkurrenslagen att

ellermarknadenrelevantaställning dendominerandemissbruk av
fö-mellansamarbetekonkurrensbegränsandeled i avtalär ettett om

normalfallet förut-torde iUnderprissättningsutredningenEnligtretag.
konkur-tillämpning l9§uppfyllda försällansättningarna avvara
aktörer,Offentligaföljande.därvidanfördeUtredningenrenslagen.

och vissstatliga bolagendeaffärsverken,statliga tra-från debortsett
domine-påuppfylla kravetsällantordeaffärsverksamhetditionell en

Även missbruktordefalletsåmarknaden.rande ställning är avom
offentligedenför handenendastställningendominerandeden omvara

rörligagenomsnittligadeinteprisertillämparaktören motsvararsom
lågaaktörenoffentligedenpåstående sätterkostnaderna. Ett attom
svå-tordekonkurrentelimineraled i planpriser attett varaenensom

konkurrenss-utredningenkonstateradeVidareleda i bevis. attattra
före-offentligtmyndighet eller ägtnedvridande prissättning ettenav

konkurrensbegränsandebetraktaintesannolikt ettär att sam-tag som
detta krävskonkurrenslagen. Förenligt 6 §mellan företag attarbete

mellanförfarandesamordnatelleravtal, beslutföreliggadet ettanses
företag,ochföretag attmyndighet samtettett av-somagerarsomen
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talet, beslutet eller det samordnande förfarandet har till syfte hind-att
begränsa eller snedvrida konkurrensen marknaden på märk-ettra,

bart eller sådant resultatsätt SOU 1995: 105 156.ettge s.
Enligt förarbetena till konkurrenslagen prop. 1992/93:56 70s.

ingripande enligt lagen inte kunna ske konkurrensbegräns-motanses
ningar direkt och avsedd effektär lagstiftning ellersom en av en
ofrånkomlig följd denna. Kommunalrättsligt har kommun ellerav en

landsting ingen skyldighet några avgifter alls för de tjäns-ett att ta ut
tillhandahålls i kompetensenlig verksamhet det sker iter ävensom om

konkurrens på marknad. Enligt självkostnadsprincipen råder vidareen
förbud kalkylera med "riskpremie" avgif-mot att gör atten som
ten/priset överstiger självkostnaden. Kommuners landstingsoch pris-
sättning direkt och avsedd effekt lagstiftningenär ellersom en av en
ofrånkomlig följd denna torde sålunda inte åtkomlig med stödav vara

konkurrenslagen.av

5.5 EG:s statsstödsregler

EG:s statsstödsregler innebär all offentlig stödgivning sned-att som
vrider eller hotar konkurrensen och påverkar handeln mellansom
medlemsstaten förbjudet inte stödet kan förenligtär med denom anses

marknaden. Något totalförbud statsstöd uppställsmotgemensamma
således inte. Reglerna sikte på selektiva stödåtgärder. Stödtar av ge-
nerell karaktär Skatteregler faller utanför regelverket, såvidat.ex.som

effekteninte stödet selektiv.ärav
Med statsstöd alla former stöd från kommunernastaten,avses av

och landstingen för näringsverksamhet.är Mottagareavsettsom av
stöd kan privata och offentligt ägda företag också statliga,vara men
kommunala och landstingskommunala myndigheter driver nä-som
ringsverksamhet kan statsstöd.mottagarevara av

grundläggandeDe statsstödsreglerna finns i Romfördragets artiklar
-94,92 I 92 föreskrivs stöd medlemsstat ellerart. att som ges av en

med hjälp statliga medel, vilket slag det och snedvri-än ärav av som
der eller hotar snedvrida konkurrensen vissa fö-att attgenom gynna

eller viss produktion oförenligt med denretag är mark-gemensamma
naden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstater-

Förenligt med den marknaden och därmed godkän-na. gemensamma
da är

stöd social karaktär till enskilda konsumenter, underav som ges-
förutsättning stödet diskriminering med avseendeatt utanges va-
rornas ursprung,

stöd för avhjälpa skador förorsakats naturkatastrofer elleratt som av-
andra exceptionella händelser,
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TysklandFörbundsrepublikenekonomin vissa delarför istöd av-
stödetutsträckningi denTysklands delning,påverkats ärgenomsom

uppkommitnackdelarde ekonomiskanödvändigt för uppvägaatt som
delning.dennagenom

förenligastatsstödvissa formerartikel kanEnligt ansesavsamma
efterdärmed godkännasochmarknaden pröv-denmed gemensamma

gällerenskild stödform.varje Detning av
där lev-i regionerekonomiska utvecklingenfrämja denstöd för att-

sysselsätt-bristdär allvarligonormalt låg ellernadsstandarden är
ning råder,

projektviktigagenomförandetför främjastöd gemensamtatt avav-
med-störning iavhjälpa allvarligeller föreuropeiskt intresse att en

ekonomi,lemsstats
ellernäringsverksamhetvissunderlätta utvecklingförstöd att av-

negativ rikt-handeln ipåverkarmån stödet interegioner, i denvissa
intresset,detomfattning striderining mot gemensammasomen

stöd intesådantbevara kulturarvet,främja kultur ochstöd för att om-
igemenskapeninomoch konkurrensenhandelsvillkorenpåverkar en

intresset,detomfattning strider mot gemensammasom
kommis-förslagmed vad Rådet påi enlighetstöd slagannat avav-

kvalificeradbeslut medbestämmasionen, kan komma att ma-genom
joritet.

näringslivet.tillför stödregler lämnarEG:s avsevärtett utrymme
branschövergripandestöd,försumbartbestämmelserBl.a. finns om

företag.och mellanstorastöd till små-stöd och
det s.k.regleras iföretagtill offentligt ägdaTransaktioner närmare

offentliga medeltillskottdetta skalltransparensdirektivet. Enligt av
täckandegäller särskiltredovisasoffentliga företag Dettatill öppet. av

och lånamorteringsfria tillskottkapital,tillskottdriftsunderskott, av
finansi-elleravkall vinstgynnandeförmånliga villkor,till genom

allmännautnyttjandeavkastning påeller normalfordringarella av
myndigheter.ålägganden frånekonomiskaersättning förmedel samt

statsstöd tilläm-medeloffentligatillskott utgörFör avgöraatt avom
marknadsekonomiskaden s.k. investeringsprin-kommissionEG:spar

offentligtfråga statsstödprincip detEnligt denna när ettärcipen. om
privatdefördelaktiga villkorfår medel äga-företag än som enmer

affärsmässigfinansiell ellerföretag i jämförbarenskiltskulle ettgere
situation.
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5.6 Kommunal stödgivning i övrigt

företagsstödKommunalt torde endast i undantagsfall kunna angripas
med stöd konkurrenslagen. förutsättningEn härför den of-är attav
fentlige huvudmannen driver företag har dominerande ställ-ett som
ning den relevanta marknaden. Vidare krävs stödet miss-utgöratt
bruk den dominerande ställningen dvs. minskar konkurrenstrycket,av
snedvrider konkurrensförhållandena och leder till diskriminering

utomstående företag. Slutligen krävs den aktuella kon-gentemot att
kurrensbegränsande åtgärden missbruket inte kan di-anses vara en
rekt följd lagstiftning eller ofrånkomlig följd offentlig regle-av en av
ring SOU 1995:105 191.s.

Kommuner och landsting har möjlighet stödja näringslivet medatt
stöd speciallagstiftning och med stöd kommunallagens bestäm-av av
melser. Enligt kap kommunallagen2 8 § får kommuner och landsting
genomföra åtgärder för allmänt främja näringslivet i kommunenatt
eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare
får lämnas bara det finns synnerliga skäl för det. Med näringslivetom

det egentliga näringslivet dvs. privata företag. Bestämmelsenavses
inverkar således inte kommuner och landstings möjligheter att ge
stöd åt kommunala företag avsnitt 3.3.egna

13-55883
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upphandlingOffentlig6

direktivupphandling harlag offentlig EU:s1992:1528Genom om
införlivats i svenskvärdemässigt offentliga upphandlingarför större

icke-prioriteradede s.k.innehåller bestämmelserLagenrätt. även om
socialhälso- och sjukvård ochsektorerna vär-samtt.ex. omsorgsom

omfattar upphandlingarmindre upphandlingar.demässigt Lagen som
görs av

staten,-
kommunerna,-
landstingen,-
kyrkliga kommuner,-
kommunalförbund,-

landstingskommunala och andra offentligastatliga, kommunala,-
intresseför fullgöra uppgifter i det allmännasföretag, inrättas attsom

industriell eller kommersiell karaktär,och inte har en
och andra offent-kommunala företag, landstingskommunala företag-

bedri-privata företagföretag inom "försörjningssektorema",liga som
särskilt tillståndförsörjningssektorema medverksamhet inom avver

myndighet koncession.
fleraomfattar företagoffentlig upphandlingLagen även somom

Delägda företagtillsammans.landsting och/eller kommuner äger om-
har tillskjutits myndig-i den kapitalet huvudsakligenfattas mån av en

Bestämmelserna tvingande.het. är
upphandlingoffentlig upphandling skallEnligt lagen4 § görasom

finns och ikonkurrensmöjlighetermed utnyttjande de ävensomav
anbudssökande ochgenomföras affärsmässigt. Anbudsgivare,övrigt

lagenbehandlas ovidkommande hänsyn.anbud skall l ettutan anges
tillämplig denför upphandlingar skall gå till.hur Den närärsystem

offentliga leasar, hyr eller hyrköperaktören köper, samtvaror
finns emel-eller tjänster från privata företag.byggentreprenader Det

medkommunlertid inget juridiskt hinder mot att t.ex. egen perso-en
verksamheten.behövs i dennal producerar alla tjänster egnasom

aktören köper frånockså tillämplig den offentligaLagen närär egna
offentliga aktören köperoffentligt ägda företag. deneller andra När

integäller också lagen, dockandra myndigheter eller landstingfrån
statlig myndighet."köper" från Närstatlig myndighet en annanom en

inomutför uppdrag enhetenhet inom myndighet en annanen en
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samtligaberorinte heller lagen. Dettamyndighet gäller attsamma
kommun tillsammansinomoch resultatenheter utgörnämnder t.ex. en

upphand-offentligreglerna i lagenEffektenjuridisk omavperson.en
verksam-inom vissaoch landsting,bl.a. kommunerling såledesär att

ellersig varandradirektköpkan genomförahetsområden, inte vare av
före-företagfrån sinaheller köpa direktkan inteandra. De utanegna

upphandling.gående
offent-nämnden föruppdragit tilljuniRegeringen har den 26 1997
möjlig-landstingsochutreda kommunersupphandling NOUlig att

gemenskapsrättenupphandling ochoffentliglagenheter enligt attom
konstaterade iRegeringenföretagköp från sinagenomföra m.m.egna

kommunalt bolag inom kommunenkommun och årbeslutet ettatt en
offentligenligt lagenupphandlande enheterolikabetraktaatt omsom

från bolagetönskarkommunenupphandling, de köp göraattsamt som
bestämmelserna imedupphandling i enlighetföregås nämn-måste av

anförde vidare:Regeringenda lag.

verksamhetensamordnahar dock behov"Kommunerna attav
uppnå ef-bolag för kunnaoch desskommunenmellan den attegna
ellerförsvårassamordningfektivitetsvinster, somsynessomen

enligt lagenupphandlingkravkan förhindrast.o.m. omp.g.a.
dettaområden därExempel sådanaupphandling. äroffentlig

olika kom-inomutnyttjandetydligast experterär gemensamt av
fastighetsförvaltning,områdenansvarsområden. Andramunala är

rutiner.administrativasamordningdatasystem ochgemensamt av
svårighetenoch landstingi kommunerproblem i dag ärEtt annat

fö-bolag, ekonomiskabildafå möjlighetanställdalåta attatt egna
utförts iuppgifter tidigarei syftereningar övertaatt somm.m.

avknoppning. Entidsbegränsade avtal, s.k.kommunal regi, genom
de tjänsteri fall köpanämligen inte heller dettasedankommun kan

föregåsdettillhandahåller/föreningenbolaget ettattutan avsom
offentligbestämmelserna i lagenupphandlingsförfarande enligt om

upphandling."

regeringen NOUproblemställningarbådaanledning dessaMed gavav
förut-redogörelse för deochgenomgångbl.a.i uppdrag göraatt en

genomföraharlandstingen i dagochkommunernasättningar attsom
kommunallagen16i 3 kap. §sådana företagköp från re-som avses

kommunal verk-frånverksamhet avknoppatssådanspektive från som
enligt la-upphandlingsförfarandeformelltinledasamhet, ettattutan

jämförelseNämnden skulleupphandling.offentlig göra engen om
i fallundersöka och såförEG-rättsliga regleringenmed den att om

frånupphandling avvikeroffentligiregleringen lagenvilket sätt om
de änd-skulle föreslånämndeningick vidareuppdragetdenna. 1 att
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föroffentlig upphandling inom EG:si lagenringar ramensomom
syfte möjliggörarättsligt möjliga iupphandlingsdirektiv göraär att att

företaglandsting genomföra köp från sinaför kommuner och att re-
formelltverksamhet inledaspektive från avknoppad ettutan att upp-

ändringar skulle krävas i EG:shandlingsförfarande, eller de upp-som
handlingsdirektiv gällande direktiven inte tillåter deför det fall de nu

förfarandena.nämndanyss
EG-domstolenUppdraget redovisats till regeringen.har väntas un-

hur artikel iärende behandlar frågan 6der hösten avgöra ett omsom
förfarandena vid offent-92/50/EEG samordningrådets direktiv om av

målet harskall tolkas Mål 0360/96. Ilig upphandling tjänsterav nr
februari avgivit yttrande. dettaGeneraladvokaten i 1998 Av yttran-ett

organi-åtgärd i det aktuella falletde framgår kommunernas attatt av
respektiveuppgift tidigare utförtssatoriska skäl föra över aven som

inom den förvaltningen beaktaskommun till ett som enorgan egna
kommunensinter-organisatorisk delegering inte lämnarform somav

Generaladvokatensfär. förhållande kan enligtadministrativa Detta
mening.upphandling i direktivetsinte anses vara en

såvitt gäller frågan kommunerskonstaterade i sinNOU rapport, om
genomföra köp från sina företagoch landstings rätt utan attatt upp-

mycket tyder pårättsläget oklart. framhöll dockhandla, NOUär attatt
till företag he-det finns möjlighet undanta uppdrag, ärattatt somen

utför verksamhetlägda kommunen och enbart ägaren, attutanav
föremål för fortsatt bered-direktiven. kommer bliändra i Frågan att

ning inom regeringskansliet.
bestämmelseupphandling innehåller ingenoffentligLagen omom

med denpåbörjat upphandlingsförfarande måste avslutas attatt ett
anbud från privat företag.upphandlande enheten Detantar ett ett

upphandling kommer till stånd ellerkrävs inte heller att ut-att enen
Avbrytandei anskaffning.lyst anbudstävling resulterar upp-en av

lagen.följaktligen inte särskilt reglerat ihandling är
Avbrutna upphandlingar och internadepartementspromemorianI

klargörande med innebörd kravet påbud föreslogsDs 1994:83 attett
offentlig upphandlingaffärsmässighet i kap. § lagen1 4 ävenom

förhandling. Förslaget har inte lettskulle gälla vid avbrytande av en
upphandlingpropositionen offentligtill lagstiftning. FrågorI om

regeringen det kan ifrågasättas1994/952153 uttaladeprop. att om en
leder till förbättringar eller klargö-bestämmelse angivet slag någraav

randen.
betänkande detUnderprissättningsutredningen konstaterade i sitt att

skäl iavbrytande icke affärsmässiga stårråder osäkerhet ett avom
ansåg detstrid med offentlig upphandling. Utredningenlagen attom

föreslogsavbrytande upphandlingkrav affärsmässighet vid av som
departementspromemorian borde på SOU 1995:105i övervägas nytt

och168 290.s. s.
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tingsrätt har iLindesbergsdetta sammanhang kanI nämnas att en
betala skadeståndfrån förpliktat Lindesbergs kommundom 1996 att

hadeoffentlig upphandling kommunenenligt lagen att av-om p.g.a
skäl domupphandlingsförfarande icke affärsmässigabrutit ett av

hovrätthar överklagats till Götai mål 342/94.1996-03-22 T Domen
mål 189/96.T

otillbörligt beteendeingripande1994:615Lagen mot avseen-om
möjligheter hos Mark-ofentlig upphandling innehåller rättsligade att

förbjuda enhetdomstolen skallnadsdomstolen ansöka attatt enom
vid samladavseende upphandlingtillämpa visst beteendeett som en

får förenas med vite.otillbörlig. Förbudetbedömning är att anse som
förbjudit Linkö-rättsfall från har Marknadsdomstolenår 1996I ett

upphandling hemtjänst isamband medpings kommun vid vite iatt av
Marknadsdomsto-visst beteendeanbudskonkurrens tillämpa ett som

8/95.otillbörligt dom 1996-03-05 i ärendelen fann A
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försöks-1996:6377 Lagen om

verksamhet med för kommunalarätt

aktiebolag bedriva uppdragsverk-att

samhet sådaninom trafik som avses

i lagen driva1985:449 rätt attom

linjetrañk

rubricerade lag kommunala aktiebolag vissa1 under förut-rätt attges
sättningar bedriva försök med uppdragsverksamhet i andra kommuner
och landsting inom sådan trafik i lagen 1985:449 rättsom avses om

bedriva viss linjetrafik. trädde kraftLagen i den juli ochl 1996att
gäller till utgången år den oktober2002. Fr.o.m. l 1998 kommerav
lagen ändra till lag 1996:637 försöksverksamhet medatt namn om

för kommunala aktiebolag bedriva uppdragsverksamhet inomrätt att
Ändringenviss trafik enligt yrkestrafiklagen framgår1998:490. av

SFS 1998:498.
Försöksverksamheten syftar till erfarenhet kommunalatt ge av

uppdragsverksamhet. Efter regeringenår uppfölj-göratre attavser en
ning hur försöket så långt har utfallit. Uppföljningen skall sedanav

tillligga grund för bedömning den kommunala kompetensenen av om
skall utvidgas på området för kollektivtrafik.permanent

I propositionen Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollek-
tivtrafik prop. 1995/962167 konstaterade regeringen detattm.m.
fanns behov vidgad kommunal kompetens för kommunala trafi-av
kaktiebolag och anförde följande.bl.a.

del kollektivtrafikenEn upphandlas i konkurrens. kom-Destor av
munala bussföretagen marknadsandelar i huvudsak till tvåtappar
dominerande bussföretag, privat företag och statligt företag.ett ett

kommunalaDe och privata bussföretagen har sinsemellan inte
förutsättningar konkurrensutsatt marknad.attsamma agera en

Lokaliseringsprincipen förhindrar de kommunala företagen att er-
bjuda sina tjänster utanför sitt geografiska område. Etteget annat
hinder de kommunala företagen inte får ha syfte be-är att attsom
driva sin verksamhet med vinst. Vidare medför lagen 1992:1528
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offentlig upphandling kommunerna och landstingen inte kanattom
anlita sina företag direkt upphandling for bedrivautan attegna
kollektivtrafik. förhållande har lett till de kommunalaDetta näratt
bussforetagen förlorar i anbudstävling trafikhuvudman,en som
kommunen eller landstinget anordnat, har ingende rättslig möjlig-
het kompensera sig söka sig till andra marknader.att attgenom

Regeringen den bedömningen kollektivtrafiken i daggör att age-
konkurrensmarknad. aktörerna blir dock alltDe störstarar en

finnsDet uppenbar risk för de kommunala företagstörre. atten
i dag finns kvar marknaden och framöver skulleävensom som

kunna reella konkurrenter antingen köps eller tvingasutgöra upp
samarbeta med varandra i bolag för ökapå såstörreatt sättatt

möjligheterna kvar på marknaden. Vidare finns riskatt stanna en
för branschen inom framtid kan komma karaktärise-att atten snar

bristande konkurrens. behovet ökad konkurrensFörutomras av av
talar den höga graden skattefinansiering kollektivtrafi-även av av

förken de kommunala bolagen ökade möjligheteratt att ut-ges
vecklas till konkurrenskraftiga aktörer under villkorsamma som
privata aktörer bedriva uppdragsverksamhetatt gentemotgenom
andra kommuner och landsting.

Regeringen utgångspunkt for lagstiftningen kom-attangav som nya
mersiella verksamhetsgrenar inte tillåtna och anförde sammanfatt-var
ningsvis följande.

kommunala verksamhetenDen skall fortfarande ha främstasom
mål tillgodose de medlemmarnas behov. Verksamhetenatt egna
måste kompetensenlig i den kommunen eller i detvara egna egna
landstinget. kommunalaExterna bör begränsasengagemang av
hänsyn till de kommunala skattebetalarnas intressen. Kom-egna

och landsting skall inte bygga kommersiella verk-muner upp nya
samhetsgrenar enbart eller till sin huvuddel inriktade påär attsom
sälja tjänster utanför det geografiska Syftetområdet. istäl-äregna
let kommunala trafikaktiebolag möjlighet bedrivaatt attge en upp-
dragsverksamhet inom kollektivtrafik ef-det motiveratärom av
fektivitetsskäl. bör således finnasDet verksamhetsmässigtett sam-
band med den inom kommunen eller landstinget bedrivna verk-
samheten. Som huvudregel bör således uppdragsverksamheten
kunna fullgöras inom befintliga Något absolut hinder motresurser.

verksamheten ökar omfattningi uppställes inte. vissa fallIatt
måste ökning verksamhetens totala volym komma till stånden av
för verksamhet i den kommunen eller i det lands-att en egna egna
tinget skall effektiviseraskunna och upprätthållas 1995/96:prop.
167 27s.
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lagen försöksverksamhet förl 1996:637 med kommunalarättom
aktiebolag bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafikatt som

i lagen 1985:449 driva linjetrafik uppställes radrätt attavses om en
villkor för vidgad kompetens bedriva kommunal uppdragsverk-atten
samhet inom området. lagtexten och propositionen l995/96:167Av

Följandekan villkor utläsas.
Uppdragsverksamheten gäller endast ofentliga köpare. för-Vid-

säljning till privata köpare kommer den kommunalrättsliga kompeten-
begränsad till möjligheten sälja tillfällig Överskotts-att attsen vara

kapacitet.
vidgade kompetensen den svenska marknaden.Den Kom-avser-

och landstings kommunala tjänster till utlandetexportmuners av reg-
leras lagen kommunal tjänsteexport.1986:753genom om

Lokaliseringsprinczpen gäller Uppdragsverksamheten fårinte.-
således drivas verksamheten har sådan anknytning till kom-utan att

landstinget eller dess medlemmar i kap.2 1 §munen, som avses
kommunallagen. geografiskNågon generell avgränsning innebärsom

uppdragsverksamheten endast får bedrivas i grannkommunernaatt
uppställes inte.

Uppdragsverksamheten skall bedrivas på afärsmässiga grunder.-
Självkostnadsprincipen bryts det gäller prissättningennär av upp-
dragsverksamheten. priset skall inräknas viss vinstmarginall en om
inte undantagsvis särskilt motiverat. villkor gäller forDeärannat som
det privata näringslivets affärsdrivande verksamhet skall vägleda upp-
dragsverksamheten. skäl för kravet affärsmässighet anfördeSom på
regeringen det låg ekonomiskt risktagande i bedrivaatt ett att upp-
dragsverksamhet konkurrensutsatt marknad. Regeringen kon-en
staterade vidare det på konkurrensutsatt marknad viktäratt storen av

samtliga aktörer tillämpar prissättning bygger likartadepåatt en som
förutsättningar. fall riskenl uppenbar tjänsterna kanärannat att un-
derprissättas och konkurrensen snedvridas.

kommunEn eller landsting får stödja uppdragsverksam-inteett-
heten på sådant konkurrensen hämmas eller tilläm-i övrigtsättett att

konkurrensbegränsande förfarande. åtgärderDeannatpa som avses
sådana kan angripas med stöd konkurrenslagen l993:20.är som av

främstDet konkurrensbegränsande förfarande har sin igrundär som
missbruk dominerande ställning. Hit hör också underprissätt-av en
ning.

krävs den verksamhetenDet måste förinte varitatt utsattegna-
konkurrens hemmamarknadenpå innan kommunen eller landstinget
får sälja sina tjänster. Regeringen det kräva föransåg myck-att attvar

och hänvisade kravet inte finnstill i rättspraxis det gällernäret att
möjligheterna sälja tillfällig överskottskapacitet. Vidare påpekadeatt
regeringen kommun kan ha behov sälja sina tjänster vidatt atten av
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denupphandling idåvid den tidtidpunkt och inteviss egnaenen
bolagiserad formibedrivsVerksamheteravslutats.kommunen som

konkur-förbliförr ellerregeringen,enligtkommer, att utsattsenare
kontraktstidenlöperbefintliga kontrakt Närberoende ut.näravrens,

skall dockdettaupphandling måstesålunda gö-ochhar gått göras,ut
upphandling.offentligenligt lagen omras

bolags-skall bedrivasuppdragsverksamheten ikommunalaDen-
verksamhetenskäl förfanns fleradetRegeringen ansågform. attatt

bedrivs iverksamhetbolagsform. skäli Ettskulle bedrivas att somvar
offentliglagen 1992:1528upphandlas enligtbolagsform måste om

automatisktdå intelandstingen fårochupphandling. Kommunerna
privataoch deföretagenföretag.från sina Dedirektköpa egnaegna

påpekadeVidarelikvärdiga spelregler.därigenomkonkurrenterna ges
blir avskildautomatisktredovisningenekonomiskadenregeringen att

kontrolleraMöjligheternaverksamhet.kommunalfrån övrig att om
andra ökarellerekonomiskt stöd frånfårföretagethur och ägarnanär

därmed.
helägdasåvälaktiebolag,formskall drivasVerksamheten i av-

eller pri-offentligaantingenkanbolag. Delägarnadelägda varasom
konstaterade deRegeringenenskildajuridiska eller attvata personer.

aktiebolagsform,drevs ii Sverigetrafikforetagenkommunalaflesta
välsärskiltassociationsformdenaktiebolaget också ärärattsamt som

affärsverksamhet.ägnad för
årsre-aktiebolagetsskall särredovisas. lUppdragsverksamheten-

uppdrags-och resultatetintäkternakostnaderna,dovisning skall av
deresultatRegeringen ansågsärskilt.redovisasverksamheten samtatt

uppdragsverksamheten skallhänför sig tilloch intäkterkostnader som
råder,konkurrensneutralitetför tillseutläsaskunna samt attattatt

subventionerarskattemedelmedlandsting inteochkommuner en
underprissättningtillMöjligheternabedrivsverksamhet annan.som

behövssärredovisningregeringenkonstateradeVidareförsvåras. att
skallekonomiska kalkylerdeoch följaför kunna upprättaatt somupp

insynsmöj-medborgarnassäkerställssärredovisningenGenomgöras.
gäller använd-till insyn vadfår möjligheti verksamheten. Deligheter

kommunala bolaget.skattemedel i detningen av
kom-ansvarsförbindelserBorgensförbindelser och övriga som-

bolagetsskall framgåför bolagethar ingåtteller landstinget avmunen
årsredovisning.

samtligaskall innehållakalkyl skall DenekonomiskEn upprättas.-
in-kostnader ochindirektadirekta ochrelevantaför kalkylobjektet

uppdragetperiodenför helaKalkylen skalltäkter. göras avser.som
skyldigt atttillförsöksverksamhetendeltaraktiebolagEtt i ärsom-

lämnabestämmermyndighet regeringenoch denregeringen som
försöks-uppföljningförbehövsoch handlingarupplysningar avsom
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verksamheten. förutsättsDet avtal ingås med stöd för-att som av
sökslagen inte sträcker sig längre utgången år 2002.än t.0.m. av
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Utredningens kartläggning8 -

kommunernas landstingensoch
behov bedriva uppdrags-attav

verksamhet varandra

Inledning8.1

Utredningens uppdrag såsom tidigare anförts, föreslå inom vil-är, att
ket eller vilka verksamhetsområden vidgning försöksverksam-en av
heten med kommunal uppdragsverksamhet skall ske. Regeringen har
inte pekat på något speciellt verksamhetsområde i sina direktiv. Initialt

inte hellerhar i övrigt framkommit behovet bedriva kommunalatt att
uppdragsverksamhet skulle inom något visstavsevärt störrevara om-
råde inom övriga verksamhetsområden. den rättsligaFörutomän
kartläggningen kommunernas och landstingens kompetens be-attav
driva uppdragsverksamhet och olika former för samverkan inom det
kommunala omrâdet, har utredningen det nödvändigt in-ansett att
hämta upplysningar från kommuner och landsting behovvilka deom

sig ha vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhetattanser av en
inom eller flera verksamhetsområden.ett

Vid sammanträdena med för Svenska Kommunför-representanter
bundet och Landstingsförbundet bereddes förbunden tillfälle att ange
särskilda verksamhetsområden inom vilka förbunden kom-attanser

respektive landstingen har behov bedriva uppdrags-attmunerna av
verksamhet varandra lämpliga referenskommuner ochsamt ange
referenslandsting.

Med hänsyn till den begränsade tid utredningen har haft till sitt
förfogande har intedet varit möjligt genomföra heltäckandeatt en
kartläggning, där samtliga kommuner och landsting får möjlighet att
bidra med sina synpunkter. Utredningen valde 25 kommuner för-ut
delade hela landet referenskommuner. Såväl s.k. storkom-över som

befolkningsmässigt små kommuner ingick i underlaget.muner som
Efter urvalskriterier landsting.utsågs ävensamma sex

Referenskommunerna och referenslandstingen bereddes tillfälle att
inom vilket eller vilka verksamhetsområden kommunernaange
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landstingen behov vidgad kompetens bedrivarespektive har attav en
kommuner eller landsting. ytterli-uppdragsverksamhet åt andra Som

särskilt intresse verksamhetsområdenanvisning ärattangavs avgare
eller kommunen ellerredan finns i den verksamhetenegna somsom

för. tillades behovetlandstinget ålagd Vidareär att att attsvara av
hänföras till tillfälligbör den försäljning kansälja större än somvara

och lands-överskottskapacitet. Slutligen uppmanades kommunerna
Flerai vilken juridisk form de bedrev verksamheten.tingen att ange

tidsfristenlandsting har påpekat denkommuner och snävtatt utsatta
förankrahar medfört de inte har haft möjlighet deför yttrande attatt

tjänsteutlåtandena i de politiskas.k. organen.
nämli-har inkommit med yttranden till utredningen,18 kommuner

Borlänge, Falköpings, Gotland, Gävle, Göte-Alingsås, Bergs,gen
Malmö,Halmstads, Härnösands, Jönköpings, Karlskrona,borgs,

Örebro ÖstersundNorrköpings, Stockholms, Umeå, Västerås, och
Övriga beretts tillfälle till yttrandekommuner. kommuner har ärsom

Pajala, Uppsala och VäxjöKalmar, Karlstads, Kiruna, Strängnäs,
Vidare fem landsting inkommit med yttranden, nämli-kommuner. har

Göteborgs-Stockholms läns, Jönköpings läns, Malmöhus läns,gen
Även Värmlandsoch Bohus läns och Västernorrlands läns landsting.

tillfälle till yttrande. bilaga till betänkan-läns landsting har beretts l 2
refe-finns förteckning samtliga referenskommuner ochdet överen

renslandsting yttrandenasamt extenso.

Svenska Kommunförbundets och8.2

Landstingsförbundets synpunkter

lands-Svenska Kommunförbundet har förordat kommunerna ochatt
uppdragsverksamheti första hand möjlighet bedrivatingen attges

näringslivet, kompetens-varandra, och det privata samtstaten att
och således omfattar all kommunal verksam-frågan regleras generellt

be-fall bör och landstingen möjlighethet. kommunernaI attvart ges
detuppdragsverksamhet varandra. Förbundet har förklaratdriva att

ställer sig positiv till vidgning kommunernas och lands-även en av
bedriva uppdragsverksamhet varandra inomtingens möjlighet att

verksamhetsområden.särskilda kommunala
fritt för kommuner ochFörbundet har vidare anfört det böratt vara

iförvaltnings-landsting bestämma verksamheten skall bedrivasatt om
in-bolag, tillagt det i övrigt inte har någraform eller samt attsom

uppställes för uppdragsverksamhet ivändningar de kravmot som
kollektivtrafik. Slutligen harförsökslagstiftningen inom området för

finns flera med lagstiftadet framhållit det svårigheter sär-att att om
speci-skilda verksamhetsområden. bl.a. svårt peka någraDet är att ut
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uppdragsverksamhet mycketbedrivaella områden där behovet äratt
andra områden.änstörre

synpunkterframfört i huvudsakLandstingsförbundet har samma
Landstingsförbundet harKommunförbundet. EnligtSvenskasom

och sjuk-sälja hälso-behov vidgad kompetenslandstingen attav en
behovLandstingen hartill främst andra landsting.vårdstjänster även

distribu-förrådshållning ochvad gäller upphandling,samarbetaattav
Landstingsförbun-med hälso- och sjukvården.tion har sambandsom

uppdragsverk-möjligheterna bedrivahar dock framhållitdet attatt
verksamhetsområ-och inte inom enstakasamhet bör vidgas generellt

den.
huvudsak driver sinpåpekat landstingen iFörbundet har vidare att

förvaltningsforrn. Möjligheten till samarbeteverksamhet i över grän-
verksamhetdärför inte begränsas tillbör enligt förbundet somserna

bedrivs kommunala bolag.av

synpunkterReferenskommunernas8.3

uppdragsverksamhettill kommunalAllmän inställning

yttranden bör följande beaktas. Kom-Vid analysen kommunernasav
inriktning. del kom-yttranden varierar i omfattning och Enmunernas

i frågan kommunalhar sin allmänna inställningangett upp-ommuner
verksamhetsom-från lämpligadragsverksamhet, avstått attmen ange

verksamhetsområden därhar exempelråden. Andra kommuner gett
utvid-uppdragsverksamhet börkompetensen bedrivade attattanser

frågan. Genomgåen-sin allmänna inställning iinte utvecklatgas, men
behov inom olikaredogörelse för kommunernasde saknas närmare

grundkommunerna påverksamhetsområden. orsak tordeEn attvara
kartlägg-heltäckandetidsbrist inte har haft möjlighet göraatt enav

sina behov.ning eller någon djupare analys av
vidgad kom-de har behovFlertalet kommuner har ansett att av en
landstingen.uppdragsverksamhet varandra ochbedrivapetens att

inte har någothar förklarat de i dagslägetEndast två kommuner att
i utsträck-bedriva uppdragsverksamhetbehov störrenämnvärt attav

tillfällig överskottska-inordnas under begreppetning vad kanän som
reglering omfat-förordat generellpacitet. Sex kommuner har somen

har tillagtverksamhet, kommunalla kommunaltar typer varav enav
utföras uppdrag i vidare månmyndighetsutövning dock inte böratt

har betonat detmöjligt i dag. kommunvad Enär attän som annan
intresse-lagreglering för rättsligt lösafinns behov generell attav en

behovinom området. Med hänsyn till kommunernaskonflikter attav
olikaviktiga samhällsproblem ifinna lösningar på sam-gemensamma

enligt kommu-risken rättslig synpunktverkansmodeller, är annars,ur
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alltför vildvuxen flora samverkansprojekt kan framväxaattnen, en av
i landet.

yttrandena framgår olika former samarbete mellan kom-Av att av
blir vanligare såväl intresse finnsallt och behovatt attmunerna som

vidga samarbetet skälytterligare. åberopas kommunernaEtt ärsom av
blivit ökatden kommunalekonomiska situationen har Ettsämre.att

flerta-samarbete med andra kommuner och med landstingen enligtär
let kommuner angeläget, dels för kunna upprätthålla kompetensatt
och kvalitet och dels för kunna utnyttja knappa effektiva-att resurser
re.

Behov vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhetattav en
föreligger enligt yttrandena främst i följande typsituationer.

Försäljning till mindre kommuner. kan sig unik kom-Det röra om-
eller kvalificerad och kostsam utrustning, mindrepetens som en

kommun har tillhandahålla.svårt att
Specialisering och uppdelning kompetens och mellanav resurser-

Även förkommuner. för kommun kan vissa kompetenser blistoren
vid anskaffande.dyra eller komma underutnyttjasatt ett eget

Geografiska kommunerna kan förmellan incitamentgränser ge-
effektivitetsskäl utför tjänster åt varandra.att man av

har efterlyst enkla och tydliga regler kommunalKommunerna om
uppdragsverksamhet. från framhållits dehar kommuns sidaDet atten
former för etablerande mellankommunalt samarbete finns iav som
dag, bildande kommunalförbund, for komplicerade förärt.ex. attav
smidigt samarbetslösningarkunna hitta bra praktiskt plan.ett

Beträffande frågan i vilken utsträckning kommunal uppdragsverk-
samhet skall tillåten, har bl.a. följande synpunkter framförts.vara

Uppdragsverksamhet bör endaståt andra kommuner och landsting-
för sådan kommunal serviceverksamhet enligt kom-övervägas som

munallagen betecknas frivillig kommun.Härnösandssom
verksamhet kan komma ifråga för uppdragsverksamhetDen som-

bör endast omfatta funktioner väl integrerade med den kom-ärsom
ka-munala verksamheten i övrigt. skall dessutom denDen vara av
till-raktären den lämpligast drivs i kommunal regi eller inte finnsatt

gänglig den privata marknaden Jönköpings kommun.
bedömning lämpliga verksamheter för utvidgning denEn avav en-

kommunala kompetensen måste sin utgångspunkt i verksamhe-ta om
överhuvudtaget skall bedrivas i kommunal regi. Finns funge-ten en

rande, konkurrenskraftig marknad där flera företag sak-konkurrerar
för denanledning kommunen bedriva verksamheten inomattnas

marknaden, inte särskilda skäl sig gällande i formgörom av exem-
pelvis samhällsviktiga funktioner. Däreftersäkerställande måsteav en
bedömning regional samordning och regionala lösningargöras av om
kan fördelaktigt. bör i bedömningsådan hänsynDessutom tasvara en
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tillnärhet och tillgänglighettill intresset för kommuninnevånarna av
kommun.verksamheten Stockholms

och tjänster sker vederlagAllt tillhandahållande motav varor som-
näringsverksamhet för levererande kommunen.betrakta denär att som

uppdragsverksamhet. Terminologindirektiven benämns dettal ger en
kring kommunhelt rättvisande bild omständigheternainte att enav

ellersäljer tjänster eller upplåter till kommun ettannanresurser en
landsting. där detta sker ersättning skulle många gångerEtt avtal mot

formen för mellankommunalt samarbete, där beho-den enklastevara
tillfälligt liten omfattning. Behovet torde oftare liggaellerärvet av

tjänsten hos den tillhandahåller den.hos den utnyttjar änsom som
samverkan i sådan form bör vidgas Umeå kom-Möjligheterna till

mun.
Undantagen lokaliseringsprincipen bör i första handfrån avse-

upphandlas i konkurrens och framförallt då områden därområden som
konkurrenssituationen riskerar långsiktigt utvecklas till monopol-att
eller oligopolmarknad Härnösands kommun.

juridisk uppdragsverksamhetendet gäller frågan i vilken formNär
uppdragsverksamhet fore-bör bedrivas, har någon kommun ansett att

bolagsform. synpunkt harträdesvis skall bedrivas i En annan som
företag-framförts verksamhet skall konkurrera med privatär att som

antingen i privaträttslig organisa-samhet borde kunna bedrivas en
tionsform den kommunala organisationen. det sistnämndaeller inom I
fallet måste det då möjligt särskilja verksamhetens alla kost-attvara
nader så den inte subventioneras med kommunala medel.att

Särskilda verksamhetsområden

rad olika verksamhetsområdenhar exempelKommunerna gett en
vilka de sig ha behov bedriva uppdragsverksamhet.inom attanser av

finns spridning mellan vilka verksamhetsområdenDet stor somen
dock detrespektive kommun påtalat. Flertalet kommuner har ansett att

kommunaltekniskaföreligger behov vidgad kompetens inom detav en
inom olika kommunalaområdet vad gäller specialistkompetenssamt

sektorer.
området har kommuner särskiltdet kommunaltekniskaInom sex

beräkning och karteringMBK-verksamhet mätning, ettangett som
för uppdragsverksamhet. Vadlämpligt verksamhetsområde kommunal

och mätning inombl.a. tjänster avseende kartproduktionärsom avses
luftförore-plan- och byggverksamheten. Tjänsterna kan även avse

bullerrnätningar. har framförts de småningsmätningar och Det att
för verksamhet i sinkommunerna inte har tillräckligt dennautrymme

organisation nödvändig utrustning dyrbar. Vidare kommerärsamt att
uppdragsverk-kompetensen öka inom olika specialområdenatt om

samhet tillåts. Nio har sig ha behov bedrivakommuner ansett attav
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renhållning och avfallshante-inom området föruppdragsverksamhet
konkur-området konkurrensutsatt ochring. har påpekatsDet är attatt

enheter fråni undantag för kommunalarensutsättningen bör resultera
harkommuner har delokaliseringsprincipen. Flera ävenansett att

uppdragsverksamhet inom va-området.bedrivabehov attav
Övriga kommunaltekniska områdetverksamheter inom det som

städverksamhet,fastighetsförvaltning,påtalat bl.a.kommunerna är
kabelnätdragning, service inom el-laboratorieverksamhet,sotning,

skyddsrum samarbetevärmeteknik, underhållsbesiktningoch samtav
i hela detjourhållning, larm och övervakning inomvad stort settavser

kommunaltekniska området.
inom olikabehovet specialistkompetensVad härefter gäller av

rad experttjäns-har kommunerna räknatkommunala sektorer enupp
finansexperter, administ-jurister, informatörer ochbl.a. tjänsterter, av

trafikingenjörstjänster ochkonsulttjänster, arkitekttjänster,rativa
Vidare har några kommu-inom och exploateringsområdet.tjänster IT

inköpssamordningvidgas vadkompetensen börattangett avserner
vilket bidrar till specialkompetens påoch upphandlingsverksamhet,

ytterligareTolkförmedlingsverksamhetvissa områden. ettanges som
Även utbild-arbetsmarknadspolitiskauppdragsutbildning,område.

exempel.har Enningsplatser och personalutbildning angetts som
överskottskapacitettillfälligkommun har framfört begreppet äratt

be-vägledning vad tillåtetdiffust för tjänaalltför äratt om somsom
mindreockså framhållits deträffande specialisttjänster. harDet att

denköpa specialisttjänsterkommunernas behov är större änattav
behov sälja.andra kommunens attav

exempelhar påMiljöskydd områdeär angettsett annat somsom
uppdragsverksamhet.verksamhetsområde för kommunallämpligt

laboratorie-omfatta rådgivning ochFörsäljningen tjänster föreslåsav
samtlivsmedels-miljö- och hälsoskyddsverksamhetverksamhet inom

till skolor, äldrevårdsinrätt-och tillsyn. Produktionkontroll matav
verksamhetsområdeytterligare exempel påningar, sjukhus är ettm.m.

försäljningskäl har anförtspåtalats några kommuner. Som attsom av
produktionskökensskulle förbättratill närliggande kommunermatav

överlevnad.ekonomi och därmed långsiktig Detmöjligheter till god
och deverksamheten konkurrensutsatthar framförts är attäven att
sina möj-konkurrensfördelarprivata kostföretagen harstora genom
finns riskgeografiskt oberoende, detligheter till stordrift och samt att

oligopolliknande matmarknad.för en
verksamhetsområdenillustrera mångfalden övrigaFör att somav

områden för kom-exempeleller fåtal kommunerett angett somen
följande verksamheteruppdragsverksamhet kan slutligenmunal näm-

befolkningsskyddsverksamhet, be-ochBrand-, räddningtjänst-nas.
inombibliotekstjänster, tjänsteroch krematorieverksamhet,gravnings-
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gymnasieskolanämnesområden därsärskilt inomutbildningsområdet
tryckeri-vaktmästartjänster m.m.,företagshälsovård, postverkar,

olika slagresebyråverksamhet,datatjänster,tjänster, transporter av
ambulanssjukvård,och Sjuktransporter,fardtjänsttransporter ste-t.ex

beredskapsocialjourverksamhet ochrilverksamhet, social samtannan
det framstårhar framhållitbehandlingshem. kommunEn att som

tillhandahålla olikasjälva direkt kunnaogörligt för alla kommuner att
bedrivapekat behovsociala tjänster ochformer ett attav upp-av

individ- och familje-dragsverksamhet inom handikappomsorgen samt
från landsting harkan köpasexempel på tjänsterSom somomsorgen.

medicinskteknisk utrustning ochfamiljerådgivning, servicenämnts av
rehabilitering.inom sjukvård ochköp tjänsterav

synpunkterReferenslandstingens8.4

för yttrandeden korta tidenlandsting har på grundStockholms läns av
kommunalinställning i frågansin allmännavalt att upp-omange

vilka verksamheteri detalj fördragsverksamhet än attsnarare ange
lokaliseringsprincipen bör upphävas.som

denlokaliseringsprincipen, såhar anförtLandstinget äratt som nu
kom-kommunallagen. Full frihet bör åtformulerad, bör utgå gesur

kommuner ochproducera tjänster åt andraoch landsting attmuner
ligger inom den kommu-tjänsteproduktionlandsting, så länge denna

Landstingetskattevägen.och inte subventionerasnala kompetensen
följande.sin ståndpunkt enligti huvudsak utvecklathar

har de 10 årenoffentliga produktionsapparaten 15Den senaste --
produktivitet.bristande kvalitet och sjunkandemycket kritik förfått

detta haraffärsmässighet har efterlysts.mått EttEtt större svarav
Lokali-produktionen.och/eller konkurrensutsättavarit bolagiseraatt

för fortsattavgörande hinderseringsprincipen visat sighar utgöra ett
verka utanförförhindrar producentenaffärsmässighet, då den ettatt

produktionen för,kommunalagivet geografiskt område. Den utsätts
förutsättning-marknadens villkor. Med dessatillåts inte verka påmen

lång-offentligt ägda produktionsapparatendet svårt för den attärar
produktivitet.inovationskraft och Densiktigt upprätthålla högen
oaktat geografiskadärför få verkakommunalägda produktionen bör

gränser.
tillåteni första handKommunal uppdragsverksamhet bör vara-

tillhandahållafördär landstingetinom alla de områden attansvarar
det kompetens-s.k. kämverksamhet. Utifrånmedborgarna,tjänster

uppdragsverksamhetlandstinget har i dag innebär detområde attsom
ambulanssjukvård, visshälso- och sjukvård,tillåtas bl.a. avseendebör

och kollektivtra-handikappade, tandvård för barn vuxna,omsorg om
utbildningsverk-fárdtjänstverksamhet, vissfik till land och till sjöss,
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lantbruksutbildningarochvårdgymnasiala utbildningarsamhet samt
landsting kan härigenomochregionplanering. Kommuner garantera

uppdragsverksamhetTillåtandettjänsterna.tillhandahållandet avav
det områdekompetens inomfå tillgång tillkan också sättett attvara

upphandla tjänster.landstinget skalldär kommunen eller
tillå-och landstingstödverksamheter bör kommunerdet gällerNär

områdenuppdragsverksamhet inom debedriva är stra-tas att som av
Exempel påupprätthålla kämverksamheten.vikt för kunnategisk att

för sjukvården, labo-verksamhetfastighetsförvaltandedetta kan vara
ratorieverksamhet och röntgen.

skattesub-får under inga villkorproducenternakommunalaDe-
offentligt ägdabör ställasavkastningskravventioneras. Samma

konkurrensneutralitetengårde privat ägda,producenter annarssom
Även konkurrensneutralasynvinkel måsteskatterättsligförlorad. ur

Ökade uppdragsverksamhetmöjligheter tillförhållanden uppnås. är av
eller bolagsform.bedrivs i förvaltnings-verksamhetenvikt oavsett om

liberalerna och Center-FolkpartietLedamöterna för Moderaterna,
siglandstingsstyrelse harlänspartiet i Stockholms reserverat mot

lokaliserings-framhållit viktenyttrande. harlandstingets De attav
Lokaliseringsprincipenanfört bl.a. följande.bibehållsprincipen samt

insynfunktion. Medborgarnafyller demokratisk övergaranterasen
finansierar ochde skattsedelnden verksamhet garanterar.genom

bedriver verk-kommunala bolagenfunktion går intet då deDenna om
undanröjande lokalise-kommunen.samhet utanför den Ett avegna

expanderande offent-ytterligareriskerar leda tillringsprincipen att en
för fokuserabekostnad. Iställetprivatalig sektor på entreprenörers att

de kommunala bolagenvalda tjäna riskerarpå dem de är attresurserna
konkurrensför-ojämlikaprivata företag i konkursförsättaatt genom

produktivitet inomeffektivitet ochhållanden. tilltagande kraven påDe
krav tillgodosesverksamhet positiva.offentlig Dessa attär genom

där privata aktö-från de marknaderoch landsting avträderkommuner
i fri konkurrens.rer agerar

anfört landstinget har intresselandsting harVästernorrlands läns att
före-uppdragsverksamhet inombedrivavidgad kompetens attav en

förråds-tvätteri- ochLandstinget hartagshälsovården. även nämnt
tvätteribolaglandstingetsexempel, upplystverksamhet attsom men

förrådsverksamheten bjudits tillochsålts till privat bolag utattett
samverkanlandsting har tillagtförsäljning. Jönköpings läns att om

ocksålandsting och kommunerförrådshållning mellan flera är ett
haruppdragsverksamhet.område för kommunal Därutöverlämpligt

kollektivtrafikytterligare exempellandstinget över grän-angettsom
sjukvårdsplane-konsulttjänster avseendegodstransporter ochserna,

kvalitetsvärdering.ring och
läns landstingoch BohusMalmöhus läns landsting och Göteborgs-
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Malmöhus läns lands-upphör landsting den januari 1999.lsom egna
landsting och Göteborgs-kommer därefter ingå i Skåne länsting att

landstingoch Bohus landsting i Götalands läns seläns Västra även
avsnitt f. landstingen omfattar regionalt3.4.5 33 De störreetts. nya

inom vilket lokaliseringsprincipen inte gäller. Malmöhusområde Av
Bohus läns landstings yttranden framgårläns Göteborgs- och attsamt

till de kommer ha behovde för närvarande inte kan ställningta attom
landsting utanför denbedriva uppdragsverksamhet åtatt nyaav

landstingsindelningen eller kommuner.

Näringslivets och Konkurrensverkets8.5

synpunkter
sammanträffandet för näringslivet framfördesVid med representanter

följandei huvudsak synpunkter.
Affärsverksamhet offentliga aktörer på konkurrensutsattav en-

marknad leder till oacceptabel konkurrenssituation. Konkurrensen
kommunal verksamhet ochaldrig ske helt lika villkor mellankan

kommunala verksamheten har till syfteprivat näringsverksamhet. Den
kommunmedlemmamas intressen medan den privatatillvarataatt

Därtillnäringsverksamheten har enda syfte vinst.att genererasom
finansieras olika privatkommer verksamheterna Omsätt.att en

inte uppfyller marknadsmässig avkastning lämnarföretagare kravet på
kapitalet bolaget. kommunalt företag uppställs andra kravI änett

sysselsättningshänsyn. finnsmarknadsmässig avkastning Därt.ex.
möjligheter till skattefinansiering och styrningen från ägarna är svaga-

offentliga deni privat företag. Konkurrens mellan den ochän ettre
undvika, konkurrensen skall i fallprivata sektorn går inte att vartmen

lika villkor möjligt.ske på så som
överskrider i dag sin kompetens enligt kommunalla-Kommunerna-

överskottskapa-tillämpar vidsträckt tolkning begreppetDegen. aven
finns vilken och lands-citet. s.k. gråzon inom kommunernaDet en

uppdragsverksamhet. Risken för ökartingen bedriver övertramp om
landstingens bedriva uppdragsverk-kommunernas och kompetens att

samhet vidgas. bör klarläggas vilken kommunernas och lands-Det
roll innan vidgning försökslagstiftning-tingens egentliga någonär, av

kan komma ifråga.en
finns för landstingen utnyttjar vid-risk kommunerna ochDet att en-

för kunna behållagad möjlighet bedriva uppdragsverksamhetatt att
personal eller i övrigt skapa sysselsättning. lämpligastDet är att ar-
betstillfällen näringslivet.skapas i

Verksamheten skall ha varit konkurrensutsatt på den markna-egna-
den.
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affärsmässighetKraven och särredovisning bör utvecklas närma--
re.

Den nuvarande försökslagstiftningen området för kollektivtrafik-
bör utvärderas innan någon utvidgning den kommunala uppdrags-av
verksamheten kan komma ifråga.

Konkurrensverket huvudsak intagithar i inställningsamma som
näringslivet. Verket anförthar det inte lämpligt med kommunaläratt
uppdragsverksamhet finns fungerandedet konkurrensmarknad,om en
eftersom det inte går skapa likvärdiga förutsättningar för denatt
kommunala och den privata verksamheten. det däremot inte finnsOm

marknad fungerandemed konkurrens det enligt naturligtverketären
kommunerna och landstingen samverkar olika tjäns-såsättatt att

utförs effektivtså möjligt. Gränsfall kan där kanuppstå dettema som
bli svårt marknaden klarar behovet.avgöraatt om av
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Överväganden9

Allmänna utgångspunkter9.1

Kommunal kompetens bedriva uppdragsverksamhetatt

Enligt den grundläggande bestämmelsen kommunernas och lands-om
tingens allmänna kompetens får kommuner och landsting ha hand om

anknytning tillsådana angelägenheter allmänt intresse harsomav
ochkommunens eller landstingets område eller dess medlemmar som

lands-inte skall skötas enbart kommun,staten, ett annatav en annan
kap. kommunallagen. grundtanketing eller någon 2 I § En ärannan

kommunerna och landstingen skall producera den mängd tjänsteratt
behovde kommun- eller landstingsmedlemmarna haregna av.som

framgår den grundläggande bestäm-Lokaliseringsprincipen, som av
innebär kommunal åtgärd knuten till kom-melsen, måsteatt en vara

föreller landstingets område eller dess innevånare attmunens egna
inledningsvis har klargjorts med be-laglig. Såsomsom avsesanses

kommunal uppdragsverksamhet kommuners och landstingsgreppet
Försäljning kommunala tjänster faller utanför den allmännaav som

Principen såle-kompetensen enligt 2 kap. § kommunallagen.1 utgör
hinder och landsting bedriver uppdragsverk-des kommunermot att

Ävensamhet varandra eller på den allmänna marknaden. de kom-
munala företagen bundna härav.är

Lokaliseringsprincipen försedd med viktiga modifikationer. En-är
rättspraxis har kommuner landsting vissa möjligheter säljaligt och att

tillfällig överskottskapacitet utanför det området det ligger iegna om
kommunmedlemmamas intresse så sker avsnitt ochde se 3.2attegna

finns emellertid ingen generellt giltig måttstock varken för3.3. Det
vad betrakta "tillfällig" eller "överskott". Bland kom-är attsom som

och landsting andra aktörer marknaden råder visssamtmuner en
osäkerhet beträffande landstingens kom-hur långt kommunernas och

näringslivets sidasälja överskottskapacitet sträcker sig. Frånpetens att
vid-har det påpekats kommunerna och landstingen tillämparatt en

överskottskapacitet. uppgiftersträckt tolkning begreppet Deav som
framkommit under utredningen indikerar visst kompetensöver-att ett

förekomma. emellertid inte tillräckligtskridande kan Utredningen har
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för sig i vilken utsträckning kommuner ochunderlag uttalaatt om
överskrider sin i detta sammanhang.landsting kompetens

bestäms inte baraoch landstingens kompetensKommunernas av
kommunallagen också de s.k. smålagarna avsnitt 3.5utan genom

gäller för för-och antal specialförfattningar särskildastörreett som
Speciallagstiftningenvaltningsgrenar avsnitt inom vissa kom-3.4.

vidgarmunala verksamhetsområden innehåller bestämmelser som
kommunernas och landstingens kompetens sälja tjänster. dessaFöratt

finns således inte behov vidgad försöksverksamhetområden av en
kommunal uppdragsverksamhet. Under år har flera lag-med senare

genomförts, vilka har vidgat möjligheterna till kommunaländringar
uppdragsverksamhet inom vissa verksamhetsområden, det socialat.ex
området.

rättsliga reglering kommunernas och landstingens kom-Dagens av
samverka och bedriva uppdragsverksamhet svåröver-ärpetens att

referenskommunerskådlig. framgår inte minst del iDetta att enav
verksamhetsområden där detsina yttranden har exempel påangett

enligt lagstiftning finns möjlighet för kommuner ochgällande redan
landsting sälja tjänster till varandra. Behovet enkla och tydligaatt av

fleraregler kommunal uppdragsverksamhet har påtalats från håll.om
gällandeFrån den kommunala sidan har det gjorts kommunernasatt

och landstingens bedriva uppdragsverksamhet i förstakompetens att
hand bör vidgas generellt för all kommunal verksamhet och inte be-

har framförtsträffande särskilda verksamhetsområden. Det öns-även
kemål kommuner och landsting skall ha bedrivarätt attattom upp-

marknaden.dragsverksamhet såväl varandra på den allmännasom
intagit negativ inställning till allFrån näringslivets sida har man en

kommunal uppdragsverksamhet bedrivs fungerande kon-som en
kurrensmarknad.

förutsättningarna och för kommunalFrågan gränserna upp-om
Förslagetdragsverksamhet har diskuterats under hela 90-talet. som

fram generell vidgningLokaldemokratikommittén lade om en av
och kompetens bedriva uppdragsverk-kommunernas landstingens att

varandra den allmänna marknaden inom allasamhet åt och samt
verksamhetsområden, ledde emellertid inte till någonkommunala

lagstiftning. Motivet i huvudsak svårigheten överblicka kon-attvar
reglering.sekvenserna med generellen

fast vidgad försöksverk-Utredningen har inledningsvis slagit att en
samhet med kommunal uppdragsverksamhet endast skall kom-avse

och landstingens möjligheter bedriva uppdragsverksam-attmunernas
har pekat direktiven intehet varandra. Utredningen också att tar

verksamhetsområden.sikte generell reglering omfattar allaen som
Utredningstiden inte heller for tillfredsställandeutrymme att ettger

följande be-utreda förutsättningarna för sådan reglering. detIsätt en
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handlas därför frågan kommunal uppdragsverksamhet utifrån denom
förutsättningen den vidgade kompetensen för kommuner ochatt
landsting skall eller flera klart avgränsade verksamhetsområ-ettavse
den. Utredningen återkommer till alternativet med generell regle-en

iring avsnitt Avslutande9.4; synpunkter.

Allmänna utgångspunkter för vidgning kommunernas ochen av
landstingens kompetens bedriva uppdragsverksamhetatt

första förutsättningEn för vidgning den kommunala kompeten-en av
bedriva uppdragsverksamhet inom eller flera verksamhets-att ettsen

områden med den pågående försökslagstiftningen inom området för-
kollektivtrafik utgångspunkt bör enligt utredningens meningsom -

det kan påvisas påtagligt behov vidgad kompetensatt ettvara av en
inom ifrågavarande område. skall behovDet kan förvän-ettvara som

för antal kommuner eller landsting. Så-störretas gemensamt ettvara
inledningsvis har påpekats det utredningens uppfattningäven ärsom

tjänster innefattar myndighetsutövning bör falla utanför områ-att som
fördet kommunal uppdragsverksamhet. Inom speciallagstiftningen

finns regler möjliggör för kommuner och landsting samverkaattsom
myndighetsutövning, specialregleringar inom miljöområdet. It.ex.om

fallde det finns behov vidgning kommunernas och lands-av en av
tingens möjligheter samverka myndighetsutövning, bör detatt om

i fortsättningen ske särskild reglering i lag inom respekti-även genom
förvaltningsområde. detta sammanhangI bör även noteras attve

kommunala företag inte har sig åt myndighetsutövningrätt ägnaatt
lagstöd. Vidare krävs det lagstöd för kommuner och landstingutan att

skall kunna delegera beslutanderätt till anställda i andra kommuner
eller landsting.

Ett grundläggande krav för kommun eller landsting skallatt etten
ha bedriva uppdragsverksamhet skall, i likheträtt med vadatt som
gäller inom området för kollektivtrafiken, den aktuellaatt typenvara

verksamhet finns i den kommunen och förenlig med denärav egna
kommunala kompetensen. verksamhetsområdenDe kan kommasom
ifråga för försöksverksamheten bör därför begränsas till sedvanlig
kommunal verksamhet och verksamheter har klar anknytningsom en
till sådan verksamhet. Kommunal service- och tjänsteproduktion inom
såväl den obligatoriska frivilliga sektorn kan komma ifråga.som
Verksamheter i huvudsak ankommer på det egentliga näringslivetsom
bör inte ingå försöksverksamheti med kommunal uppdragsverk-en
samhet.

Vid behovsprövningen bör de möjligheter till kommunal samverkan
finns i dag beaktas. Kommuner och landsting får samverkat.exsom

med andra kommuner och landsting nämnd.genom en gemensam
Samverkan kan också ske kommunalförbund eller igenom gemen-
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ägda kommunala företag samverkansavtal sesamt samt genom av-
snitt Samverkan i3.6. angivna former kan ske i olika syften och för

olika behov. Bl.a. kan samverkanmöta kommunatt ut att en
eller landsting tillhandahåller tjänster andra kommuner ellerett
landsting. finnsDet inte något hinder ekonomisk ersättningattmot
utgår för tjänsten. enskildaDen kommunens eller landstingets enga-

måste stå i proportion till kommunmedlemmarnas nyttagemang av
detta.

för interkommunalInom samverkan har kommuner ochramen
landsting följaktligen vida möjligheter bedriva verk- iatt gemensamt
samheter lokaliseringsprincipen överträds. Reglernautan att om ikommunalförbund Eoch nämnd gäller för i allastort settgemensam
kommunala verksamhetsområden. Något undantag för konkurrensut-

lverksamhet inte. Förarbetena till den ändrade respektivegörssatt nya
regleringen kommunalförbud och nämnd emeller- lom gemensam ger
tid inte någon vägledning i fråga vilka kommunala verksamheterom

särskilt åsyftas med de reglerna. flestaDe kommunalförbundsom nya
bildats före lagändringen, dvs. före år finns inom1998, rädd-som

ningstjänsten, och avloppsverksamhet, utbildning ochvatten-
vård/behandling.

ochKommuner landsting har möjlighet samverka i kom-även att
munala företag inom i princip alla kommunala verksamhetsområden,

det inte särskilt föreskrivet angelägenheten skall handhasär attom av
kommunen eller landstinget i regi. Vidare får vårdenegen av en an-
gelägenhet innefattar myndighetsutövning endast överlämnas tillsom

kommunalt företag det finns stöd i lag. Pâ det kommunaltek-ett om
niska området, inom renhållningsverksamheten, kommunaltt.ex. är
samarbete i bolagsfonn vanligt förekommande. ocksåDet vanligtär
med samverkansavtal inom renhållningsområdet se avsnitt 3.4.7.

berördaNu former för samverkan intresse främst kommu-är närav
och landsting har behov regelbundet samarbete videttner av mer som

varje tillfälle inte helt obetydlig omfattning och där behovetär av av
Ävensamverkan sträcker sig längre tidsperiod. i sådant fallöver etten

kan det dock finnas behov bedriva uppdragsverksamhet i förhål-att
lande till de kommuner och landsting inte deltar deni särskildasom
samverkansformen.

Vilka behov bör leda till vidgning den kommunala kompetensenen av
bedriva uppdragsverksamhetatt

den tidigare framställningenAv framgår kommunernas och lands-att
tingens möjligheter sälja begränsas lokaliserings-sina tjänsteratt av
principen. Däremot finns det i princip inte några rättsliga hinder mot

kommuner och landsting köper andra kommuner elleratt tjänster av
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förutsättningallmänmarknaden. Eneller den allmänna ärlandsting
upphand-offentlig1992:1528bestämmelserna i lagendock att om

i förstanaturligtframstår detbakgrund häraviakttas.ling Mot attsom
hos defall behoveni förevarande"säljarens behov";hand beakta

andratjänster tillönskar sälja sinalandstingochkommuner som
landstingochfrån kommunerlandsting. yttrandenaoch Ikommuner

förframförtstjänsterbehovet köpahar argumentettäven att somav
uppdragsverksamhet.bedriva Detvidgad kompetens att avsessomen

köpa specialkompetens,behovfrämst mindre kommuners attär av
verksamhetertjänster inomjuristtjänster och tolktjänster samtt.ex.

i delutrustning. Behovet kankvalificerad och kostsamkräver ensom
ellerandra kommunertillhandahållsendastfall tjänster avavse som

markna-allmännaköpa på densåledes inte gårlandsting och attsom
ochkommunernasinget hinderUtredningenden. ävenattmotser

verksamhetsom-vissttjänster inombehov köpalandstingens ettattav
överväganden.utredningensråde ivägs

området situation till-följandekollektivtrafik utgjordeförInom
kommunala kompetensenvidgning denräckliga skäl för attaven

ageradebussföretagenkommunalauppdragsverksamhet.bedriva De
upphand-offentlig1528konkurrensmarknad. 1992:Lagen omen

anlita sinainte kundeoch landstingenmedförde kommunernaling att
kommunalaupphandling. Deföregåendebussföretag direkt utanegna

ochprivattill i huvudsakförlorade anbudstävligarföretagen ettett
dominerandekommunala bolagenföretag, jämte destatligt varsom
för kommu-utgjorde hinder deLokaliseringsprincipenmarknaden. ett

mark-till andrasöka sigsignala företagen kompensera attatt genom
kommunalamarknad för defanns någoninte längrenader. detNär

före-behållaförutsättningarfanns det intebussföretagen verka, attatt
upphandlingenvunnithaderegi. aktöri kommunal Dentagen som

kommunala kon-företaget.ofta det kommunala Genomköpte attupp
konkurrenstrycketmarknaden försvagadesförsvann frånkurrenter

uppenbarbedömde det fannsRegeringenplatser i landet.flera att en
ochmarknadenfanns kvar påkommunala företagför derisk att som

antingenreella konkurrenter,framöver skulle kunna utgöraävensom
bolagimed varandratvingades samarbetaellerköptes störreattupp

marknaden.kvaröka möjligheternaför på så sätt stannaattatt
leddeeftersom detnegativtbolag bedömdesSamarbetet i större som

förlängningenmarknaden, vilket ipåminskat antal aktörertill ett
skatte-höga gradenkonkurrensen.kunde verka hämmande på Den av
taladeregeringens meningskäl enligtfmansiering också ett somvar

möjligheterskulle ökadebolagenför de kommunala att ut-att ges
underkonkurrenskraftiga aktörervecklas till effektiva och samma

uppdragsverksamhetbedrivaprivata aktörervillkor attgenomsom
och landsting.andra kommunergentemot
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vidgade möjligheterna tillDe kommunal uppdragsverksamhet mo-
tiverades således främst behovet ökad konkurrens inom områdetav av
för kollektivtrafiken. förMedlet förbättra konkurrensenatt attvar

möjligheten för de kommunala företagen delta i upphand-öppna att
lingar anordnas i andra kommuner och landsting. Härigenomsom
skulle antalet aktörer på marknaden öka och möjligheterna för de
kommunala företagen kvar förbättras.marknaden Iatt stanna pro-
positionen till försökslagen prop. 1995/962167 uppställs all-som en l

förutsättning den uppdragsverksamhet kommun ellermän att som en
landsting bedriver skall motiveras effektivitetsskäl. Effektivi- iett av

tetsvinsten i sig anfördes inte förskäl den vidgade kompetensen °som
avsnittse 7.även

Vid jämförelse konkurrenssituationenmed inom andra kommu-en
nala verksamhetsområden bör beaktas förutsättningarna på mark-att

förnaden lokal- och regionaltrafik skiljer sig i frånvissa avseenden
vad gäller på andra konkurrensmarknader. Kommuner och lands-som

iting enligt lag för denna trafik tillhandahålls invånarna.attansvarar
landstingenKommunerna och också de enda köparna dessaär av

tjänster. Trafiken finansieras till ungefär hälften med skattemedel,
medan övrig finansiering avgifter frånutgörs resenärerna.av

skäl framförtsDe har från den kommunala sidan för vidg-som en
ning kompetensen bedriva uppdragsverksamhet i huvudsakärattav
efektivitetsg kvalitezs- och kompetensskäl. Sådana skäl kan enligt
utredningens mening tala för det också finns skäl vidga kom-att att

och landstingens kompetens bedriva uppdragsverksam-attmunernas
het. Samtidigt måste emellertid effekterna i den privata sektorn av en
vidgad kompetens beaktas. Om det finns risk för företag slåsatt ut av

vidgad kommunal kompetens kan det begränsa konkurrensen ochen
minska effektiviteten i den privata sektorn. det finnsFrågan skälom
för vidgad kommunal kompetens måste därför samhälle-etten ses ur
ligt perspektiv och det bedömas åtgärdenmåste totalt settom ger en
samhällelig effektivitet. Behovet den vidgade kompetensen måsteav
dessutom, såsom tidigare anförts, påtagligt och förgemensamt ettvara

antal kommuner eller landsting inom visst klartstörre avgränsatett
verksamhetsområde, för tillräckliga skäl skall föreliggaatt attanses
särskilt lagstifta den kommunala kompetensen inom ifrågavarandeom
område.

Utredningens kartläggning visar flertalet kommuner och någraatt
landsting känner behov bedriva uppdragsverksamhet förett stort attav

kunna upprätthålla kompetens och kvalitet för kunnaatt samt att ut-
nyttja knappa effektivare. Alla kommuner landstingoch ärresurser
dock inte åsikt. kommunerTvå har förklarat de inteattav samma

sig ha behov vidgad kompetens bedriva uppdragsverk-attanser av en
samhet. Vidare har kommunerna pekat rad olika verksamhets-ut en
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kommunalförsöksverksamhet medlämpliga förområden såsom en
verk-spridning mellan vilkafinnsuppdragsverksamhet. Det storen
kon-påtalat. Utredningenrespektive kommunsamhetsområden som

försöksverksamhet med kom-vidgadbehovet i sigstaterar att av en
vilket eller vilka verksamhets-inommunal uppdragsverksamhet samt

kommunsför olika kommuner. Enbehovet finns, olikaområden är
förhållan-tid till Sammaförändras dessutom frånbehov annan.en en

således inteKartläggningen pekarför landstingens del.den torde gälla
fleraverksamhetsområde. Vidaresärskiltentydigt äravgränsatett

överhu-för förverksamhetsområden pekatsde snäva attutsomav
specia-reglering i lag,fråga för särskildvudtaget komma i t.ex.
det kanbort det skäletverksamheter fallerlisttjänster. Andra attav

denöverhuvudtaget inomverksamhetenifrågasättas rymmesom
kommunala kompetensen.

Övriga uppdragsverksam-bedrivaför vidgad kompetensvillkor atten
het

flera lämpliga verksamhets-skilja ellersvårighetenFörutom ettatt ut
fråge-rad andraförsöksverksamheten uppkommerområden för en

ställningar.
försökslagenförsöksverksamheten krävs enligtdeltagande iFör ett

uppdragsverksamhetenkollektivtrafikområdet förpå att
kommunalt aktiebolag,bedrivs ettav-

särredovisas,-
kalkyleras,-

affärsmässigt ochbedrivs-
konkurrensen.stöds hämmarinte sättett som-

i övrigt tillämpalandsting får inte hellerkommun ellerEn annatett
årsredovisning skallförfarande. bolagetskonkurrensbegränsande Av

ansvarsförbindelseroch övrigavilka borgensförbindelserframgå som
för bolaget.eller landstinget ingåttkommunen

gälla vid vidg-princip villkor börUtredningen iatt ensammaanser
tilluppdragsverksamhetmed kommunalförsöksverksamhetenning av

andra verksamhetsområden.
kollektivtrafikenförförsökslagen inom områdetpropositionen tillI

två skäl tillframförde regeringen i huvudsak1995/962167prop. att
kommunalt bolag.bedrivas Detuppdragsverksamheten skulle ettav

trafikverk-bolagsform fick till följdfrämsta skälet kravet attattvar
lagen 1992:1528upphandlas i enlighet medsamheten måste om

konkurren-företagen och de privataoffentlig upphandling. De egna
ocheftersom kommunernahärmed likvärdiga Spelregler,terna gavs

från företag.automatiskt får köpa direkt sinalandstingen då inte egna
automatisktekonomiska redovisningendenandra skäletDet attvar

associations-kommunal verksamhet. Valetblir avskild från övrig av
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de flestaeftersomproblem,vållade ingetform, aktiebolag, större
aktiebolagsform.itrafikföretagen drevskommunala

alltid lämpligtinteindikerar detkartläggningUtredningens är attatt
ipekat påoch landstingenkommunernabedriva den verksamhet som

vidgade kompetensendenbeaktasbolagsform. börDet attäven att
för försöks-inomuppdragsverksamhet skall skebedriva enramen

fåtal år.under Kommunernaspågåkommerverksamhet ettattsom
varandra inomtillönskemål sälja tjänsteroch landstingens ettatt om-

intekanförsöksverksamheten, utgöraomfattasråde ansesavsom
försäljningtillfälligbolagsbildning. Behovskäl förtillräckliga ut-av

skäl bilda bolag.inte hellergör att
uppdraghar redovisatupphandlingför offentligNämnden ett att

ochkommunernaförutsättningargenomgång debl.a. göra somaven
inle-företagsinagenomföra köp frånlandstingen har utan attatt egna

offentligenligt lagenupphandlingsförfarandeda formelltett upp-om
förslag till änd-skulledenuppdrag ingicknämndenshandling. I att ge

de ändringaralternativtupphandlingoffentligringar i lagen angeom
möjliggöra så-upphandlingsdirektiv förskulle krävas i EG:s attsom

ovisst huroch detemellertid oklartdana köp. Rättsläget är ännuär
f.. bak-Motavsnitt 6 68regleraskommer sefrågan slutligt att s.

lands-ochkommunernasinteframstårgrund härav argumentet om
företagfrånupphandla vid köptingens skyldighet ettatt somegna

uppdragsverk-kommunalslå fastskäl för i nulägettillräckligt attatt
bordesärredovisningpåi bolagsform. Kravetsamhet skall bedrivas
verk-kravuppställssamtidigtdetkunna tillgodoses attettattutan

bolagsform.skall bedrivas isamheten
skalluppdragsverksamhetkommunalsåledesUtredningen finner att

till kommu-börförvaltningsforrn.i Detkunna bedrivas även vara upp
ifrå-bäst försigform lämparvälja denoch landstingen att somnerna

verksamhet.gavarande
förprincipernaframförts kravsida harnäringslivetsFrån attett

komman-preciseras iuppdragsverksamheten börredovisningen enav
skäl för sådanfinnasdet kanutesluter intelag. Utredningende att en

precisering.
framförtsdetsida harKonkurrensverketsochnäringslivetsFrån

verksamhet måste halandstingensochkommunernaskrav att egna
kommunenhemmamarknaden innanpåvarit för konkurrensutsatt
och lands-till andra kommunersälja sina tjänstereller landstinget får

medtävlatsåledes först haskallkommunala enhetenting. Den externa
i denverksamhetenutföra den aktuellafåkonkurrenter att egnaom

förområdetförsökslagstiñningen inomlandstinget.eller Ikommunen
skallverksamhetenkravinte någotkollektivtrafiken uppställes att
ellerhemmamarknaden innan kommunenvarit konkurrensutsattha

frånutgick dockRegeringentjänster.landstinget får sälja sina att
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verksamheten sikt skulle komma konkurrensutsättasatt även
hemmamarknaden kommuner och landsting, sedan kon-attgenom
traktstiden löpt skyldiga upphandlaär vidut, köp från sinaatt egna
bolag. Eftersom utredningen inte det bör uppställas någotattanser
krav verksamheten skall bedrivasatt i bolagsform kan kommuner-

och landstingen, de väljer förvaltningsfonnen, undvikana om att
verksamheten hemmamarknaden konkurrensutsättes. Vidare detär
oklart det framöver kommer finnas skyldighet för kommu-attom en

och landsting upphandla vid köp från bolagatt avsnitt 6ner egna s.
f..68 Fråga uppkommer konkurrensutsättning hemmamarkna-om

den bör allmän förutsättning för kommuner och landstingvara atten
skall tillåtas bedriva uppdragsverksamhetatt inom ifrågavarande
verksamhetsområde. Utredningen frågan kräveratt närmareanser en
analys.

En frågeställningcentral vid vidgad kommunal uppdragsverk-en
samhet hur kravet på konkurrensneutralitetär skall tillgodoses.

Kommunal och privat verksamhet konkurrerar allt oftare mark-
naden. På grund de grundläggande skillnaderna mellan den kom-av
munala och den privata verksamheten har detta lett till konkurrens-
konflikter. direktivenI slår regeringen fast förslaget utvidg-att om en
ning försöksverksamheten skall sådan utformning detav attges en
inte inbjuder till otillbörlig skatteplanering, subventionering eller

medför otillbörligasätt konkurrensfördelarannat kanatt uppkomma.
förstaEtt förutsättning för så långt möjligt åstadkomma konkur-att

rensneutralitet uppdragsverksamhetenär bedrivsatt affärsmässiga
grunder. Härvid det nödvändigtär undantag från förbudetgöraatt mot
spekulativa företag, innebär kommun eller landsting inteattsom etten
får inlåta sig företag har till huvudsakligt syfte kommu-som att ge

eller landstinget ekonomisk vinst avsnitt 3.3 24. Vidarenen en s.
krävs från självkostnadsprincipenavsteg avsnitt 3.2 23. prisetIs.
skall således inräknas viss vinstmarginal inte undantags-en annatom
vis särskilt motiverat.är

9.2 Särskilda verksamhetsområden

Av den tidigare framställningen framgår kommuner och landstingatt
redan i dag har kompetens sälja sina tjänster till varandraatt inom
flera kommunala verksamhetsområden. Enligt ellagen 1997:857 har

kommunala företagt.ex. bedrivarätt produktion och handelatt medav
och därmed sammanhängande verksamhet utanför kommunens

område avsnitt 3.4.3 29 f.. Lokaliseringsprincipen har åsido-ävens.
inom det sociala området. Sedansatts årsskiftet har kommunerna en-

ligt socialtjänstlagen 1980:620 bedrivarätt uppdragsverksamhetatt
inom socialtjänsten åt andra kommuner avsnitt 3.4.4 f..30 Dens.
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landstinguppdragsverksamhetomfattar intevidgade kompetensen
områdettjänster inommöjligheter tillhandahållaeller landstingens att

vidgabehovlandsting. Någotandrakommuner eller större attav
inom dettalandstingens kompetensenellersig kommunernasvare

social-förföreligga, eftersomemellertid intetordeområde ansvaret
åvilar kommunerna.tjänsten

inom social-verksamhetenverksamhetområdeEtt tangerarvars
stödlagen 1993:387bedrivs med stödtjänsten denär omavsom

lands-avsnitt 31. Ettfunktionshindrade 3.4.4och åtservice vissa s.
har enligt lageningår i landstinget rättting och kommun attsomen

föröverlåtelseinnebärvarandraträffa avtal med ansvaretavsom en
ellerlandstingetfrån kommunen tilluppgifter omvänt.eller fleraen

vidtjänstersälja sinaför kommunNågon möjlighet t.ex.att grupp-en
inte i lagenverksamhet, till andra kommunerdagligboende eller ges

torde iöverskottskapacitet.s.k. Kommunernabegränsad tillärutan
till varandra inomtjänsterbehov säljahuvudsak ha attavsamma

skäldärför finnaskaninom socialtjänsten. Detnämnda område som
i social-genomförtsdenlagändringför motsvarande somsomen

behandlas ibör dockeventuell lagändringtjänstlagen. Frågan enom
försökslagstiftningvidgadinom föroch inteordning ramen enannan

uppdragsverksamhet.kommunalom
möjligheter tillvissasjukvårdsområdet finnsochhälso-Inom

regionssjukvård avsnittfinns reglersamarbete. Bl.a.kommunalt om
bedrivapåtalats behovetinte tydligtff.. har3.4.5 32 Det attatt avs.

skulle såsjukvårdsområdetochinom hälso-uppdragsverksamhet vara
kommunala kompeten-denvidgningmotiverarpåtagligt detatt aven

inomkommunal samverkanVidare bör behovetinom omrâdet. avsen
nämnd.tillgodosesfall kunnaområdet i flera gemensamgenom en

kart-fullständigförutredningen saknasförInom utrymme enramen
sälja tjänsterbehovoch landstingensläggning kommunernas attavav

vidgad kompetenssjukvårdsområdet.och Eninom hälso-till varandra
specia-öka tillgångenuppdragsverksamhet skullebedriva t.exatt av

Utredningenlandet denna finns.oberoende ilistkompetens ute-var
vidga kommunernasfinnas anledningdet kansåledes intesluter attatt

till andra kommunersälja tjänstermöjligheteroch landstingens att
särskiltvidare. börfår utredas Deteller landsting. Frågan noteras att

primärvård påbedrivamöjligheterfrågan kommuners entre-attom
regeringskansliet.bereds inomväckts ochprenad har

kommunal samverkan.innehåller reglerSkollagen 1985:110 om
Även förskoleverksamhet finnsochfor barnomsorginom området

tillhandahållaför kommunermöjligheterfr.o.m. den januari 19981 att
uppdragsutbild-Enligt lagen 1991:1109till varandra.tjänster om

tillhandahålla vissoch landstingkommunerfall kan ävenning i vissa
uppdrags-förutbildning ersättning utsesmot av enpersoner som
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givare bl.a. kan kommun eller landsting. Något behovettsom vara en
vidgad kompetens inte föreligga avsnitt 3.4.6 35.av en synes s.

Va-området regleras lagen 1970:244 allmänna ochvatten-av om
avloppsanläggningar. Lokaliseringsprincipen hinder förutgör ett
kommunal uppdragsverksamhet inom va-området. Plan- och byggut-
redningen har i sitt betänkande SOU 1996:168 lämnat förslag till ny
lag Vattenförsörjning och avlopp avsnitt 3.4.2 f..28 betän-Iom s.
kandet föreslås inget undantag från lokaliseringsprincipen.

Inom va-området bedriver kommunerna sin verksamhet i såväl
förvaltningsform, vanligen kommunalförbund,genom som genom
kommunala bolag. Bolagsformen inte dominerande. Enligt uppgiftär
från Svenska Kommunförbundet finns det inget fall där privata före-

har tagit den kommunala va-verksamheten.övertag Konkurrenssitua-
tionen inte den förelåg inom området förmotsvarar kollektivtra-som
fiken jfr 91- 92. Med hänsyn till verksamhetens livsläng-s. art, t.ex.
den för ledningar, har kommunerna behov långvarigt samarbete.av
Detta kan tillgodoses främst samverkan i kommunalförbund,genom

nämnd eller samarbete i form. Va-området igemensam annan synes
de flesta fall för va-anläggningar mindre lämpligt för tidsbegränsaden
tjänsteförsäljning inom för försöksverksamhet.ramen en

Ungefär hälften referenskommunema har pekat området förav
renhållning och avfallshantering lämpligt område för försöks-ettsom
verksamheten med kommunal uppdragsverksamhet. Renhållningsla-

1979:596 saknar regler kommuner bedrivarättgen attsom ger upp-
dragsverksamhet andra kommuner eller landsting inom ifrågava-
rande område. Det dock vanligt förekommandeär kommuneratt sam-
verkar angående avfallshantering, antingen genom gemensamma
kommunala bolag eller samverkansavtal. detNär gäller hus-genom
hållsavfallet har kommunerna enligt renhållningslagen ensamrätten
till hanteringen avfallet. Olika kommuner samverkar ofta attav genom

kommun hanterar delar kommuns avfall i utbyteen motav en annan
den förstnämnda hanterar del denatt avfall.en annan av senares

Utvecklingen går därutöver utökat producentansvar förmot ett
olika vilket innebär delar den traditionella avfalls-attvarugrupper, av
hanteringen kommer flyttas från kommuner till producenteratt över
och andra aktörer. Kommunernas möjlighet ökat föratt ta ett ansvar
bortforsling återvinning och bortskaffandesamt avfall änannatav
hushållsavfall kommer upphöra för icke farligt avfall avsnittseatt
3.4.7 ff..35 Beträffande farligt avfall har regeringens. ansett att
möjligheten till utökat renhållningsansvar för kommuner tills vidare
bör behållas. Kommunernas för hushållsavfall kommer där-ansvar

finnas kvar inom överskådlig tid.emot att En vidgad kompetens för
kommunerna bedriva uppdragsverksamhet inom renhållningsom-att
rådet skulle därför inte kunna omfatta andra avfallstyper hus-än
hållsavfall.

4 13-5588
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likheter medvissauppvisarrenhållningsverksamhetKommunernas
Verksamhetenkollektivtrafiken. ärförområdetverksamheten inom

före-kommunala företag,deltilloch bedrivsavgränsadklart stor av
förmed undantagemellertid,harträdesvis aktiebolag. Kommunerna

bortforslaproducentansvar, ensamrättföreskrivetvad attär omsom
bortskaffas. Deelleråtervinnsavfallettillhushållsavfall och attse

ellerregiiverksamhetenskall skötadeväljer själva genomegenom
förvaltningsfonn detbedrivs i ärverksamhetenbolag. Omkommunala

skall konkur-verksamhetenbestämmatill kommunerna att omupp
förekommande kommunernavanligtdetVidare attärrensutsättas.

bedriva verk-regionsamverkan inombehovet attlöser genomenav
nämntsägda bolag. Därutöver ärsamheten i gemensamt ovansom

Samverkansavtal i dennaförekommande.vanligtsamverkansavtal
kammarrättsdomrefereradtidigareenlighet medofta isektor bör en
möjligheternamedförenlig attavsnitt 3.3 27 att anse somvaras.

mellansamverkanBehovetöverskottskapacitet.tillfälligsälja av
tillfredsställt. Till-redovisatsvadtordekommuner varasomgenom

bedrivakommunala kompetensenvidga denräckliga skäl att upp-att
inte.såledesföreliggerhushållsavfallgällervaddragsverksamhet
slutligenreferenskommunerbyggväsendet har fleraochplan-Inom

beräkning ochmätning,MBK-verksamhetkommunernaspekat på
uppdragsverksam-kommunalförområdelämpligtkartering ettsom

ifrågaför kommaförområdet snävthet. Utredningen är attattanser
uppdragsverksamhet. Enkommunalmedförsöksverksamhetför en

möjlighethar dessutommätningsresursersaknarkommun egnasom
avsnitt 3.4.8lantmäterietdet statligaoch tjänsterköpa kartor s,att av

39.

och förslagslutsatserUtredningens9.3

avsnitt ochi 9.1redovisatsövervägandendebakgrundMot somav
inomförutsättningardet saknasutredningen att,konstaterar9.2 att

kommunala kompetensenvidga denförsöksverksamhet,för enramen
särskiltfleraellerinom avgränsa-uppdragsverksamhetbedriva ettatt

verksamhetsområden.de
ochkommunervisargällandegenomgångUtredningens rätt attav

speciallagstiftning bedrivastödmedmöjlighetlandsting har att av
vissalandsting inomochandra kommuneruppdragsverksamhet

i olikasamverkanutbyta tjänsterverksamhetsområden samt att genom
kommu-regleringenrättsligadenpåpekatstidigareformer. Som är av

och bedrivasamverkalandstingens kompetensoch att upp-nernas
det hosframkommitsvåröverskådlig. harDetdragsverksamhet att

denbeträffandeosäkerhetvissråderlandstingochkommuner en
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kommunala kompetensen i detta sammanhang. Under år harsenare
det skett flera lagändringar och bestämmelser tillkommit. Sånya sent

vid årsskiftet 1997/98 infördes bestämmelsersom t.ex. nya om ge-
nämnd. finnsDet anledning ifrågasätta kommunernamensam att om

och landstingen till fullo utnyttjar sina möjligheter enligt gällande rätt.
Med hänvisning till vad sålunda anförts föreslår utredningensom
lnrikesdepartementet tillsammansatt med Svenska Kommunförbundet

och Landstingsförbundet bör verka för ökade kunskaper hos kommu-
och landsting nuvarande möjligheter till kommunal samverkanner om

i olika former kommunernas och landstingenssamt möjligheterom att
bedriva uppdragsverksamhet andra kommuner och landsting.

9.4 Avslutande synpunkter

De ändrade reglerna för kommunalförbund och möjligheten bildaatt
nämnd den vidgade kompetensensamt sälja tjänster tillgemensam att

andra kommuner och landsting inom vissa verksamhetsområden har
ökat kommunernas och landstingens möjligheter till mellankommunalt
samarbete. Det emellertid for tidigtär uttala sig de möjlig-att om nya
heterna räcker för kommunernasmöta och landstingensatt ökade
behov bedriva uppdragsverksamhet.att Utvecklingen inom områ-av
det bör följas.

I detta sammanhang det angelägetär den i propositionenatt
1995/96:167 aviserade utvärderingen lagen 1996:637 för-av om
söksverksamhet med för kommunalarätt aktiebolag bedrivaatt upp-
dragsverksamhet inom sådan trafik i lagen 1985:449som avses om

driva linjetrañkrätt genomförs.att
Från kommunalt håll har det gjorts gällande det finns behovatt av
vidgad kompetens för kommuner och landsting bedrivaen att upp-

dragsverksamhet med stöd generell reglering täcker allaav en som
verksamhetsområden. Enligt utredningens mening kan det finnas skäl

vidga kommunernas och landstingensatt kompetens bedrivaatt upp-
dragsverksamhet andra kommuner och landsting. En vidgning kan
bl.a. bidra till effektivt utnyttjande de ekonomiskaett av resurserna
inom de kommunala verksamheterna, höja kvaliteten inom vissa verk-
samhetsgrenar och möjliggöra ökat utbyte specialisttjänster medett av
särskild anknytning till den kommunala verksamheten. En generell
reglering skulle underlätta för kommunerna och landstingen säljaatt
tjänster till varandra i de fall där behovet tillfälligt ellerär litenav
omfattning det för den skullutan betraktaatt är tillfälligatt över-som
skottskapacitet. Vidare får de kommuner och landsting köpersom
tjänsterna valfrihetstörre vad avtalskontrahent och möjligheter-avser

till god upphandling förbättras. Konkurrensen på marknaden kom-na



Överväganden100 19SOU 1998: 1

öka, vilket positivt förutsättning konkur-under kravetäratt attmer
rensneutralitet upprätthålls.

Utredningen saknar underlag för bedömning det finnsen av om
tillräckliga skäl införa reglering kommunalgenerellatt en om upp-
dragsverksamhet. ställningstagande förutsätter frågan utredsEtt att
vidare. Ytterligare kartläggning landstingenskommunernas ochav
behov bedriva erfordras. ochuppdragsverksamhet Kommuneratt
landsting bör inventeringberedas tillfälle ombesörjat.ex. att aven
kommunernas respektive landstingens behov bedriva uppdrags-attav

fåverksamhet, varvid berörda förvaltningar och kommunala bolag bör
möjlighet frågaredogöra för sina behov. svår ochEnnärmareatt stor

bör behandlas lokaliseringsprincipens betydelse ochnärmare ärsom
framtiden. analysutsträckning i Vidare krävs det omfattandeen mer

de för möjlighetrisker konkurrenssnedvridning generell attav som en
Ävenbedriva till. dekommunal uppdragsverksamhet kan upphovge

samhällsekonomiska bör analyseras särskilt.aspekterna
Från näringslivets och Konkurrensverkets sida har framställts krav

bedrivapå lagstiftning vidgad kommunal kompetensatt atten om en
uppdragsverksamhet ingåendebör anstå till dess det gjorts en mer
analys och bedömning vilka regler skall gälla vid konkurrensav som
mellan offentliga och privata företag. Vid fortsatt behandling aven
konkurrensfrågor kommunal uppdragsverksamheti samband med är
det särskild utvecklingen det bedrivs detvikt arbeteattav av som av
nyinrättade rådet för frågor konkurrens lika villkor mellan of-påom
fentlig verksam-och privat sektor följs avsnitt 58. Nämndens5.2 s.
het syftar bl.a. till vilka regler skall gälla vid kon-klarläggaatt som

och företag.kurrens mellan kommunala privata
Vidare bör bestämmelserna offentligdet framhållas att om upp-

handling kan eventuell lag kommunal uppdrags-påverka hur omen
verksamhet utformas.skulle håll har det riktats kritikFrån flera mot
den nuvarande offentliglagen 1992:1528 upphandling. Såsomom
tidigare framhållits det landsting fram-oklart kommuner ochär om

kommer skyldiga vid köp från bolagupphandlaöver att attvara egna
avsnitt 6 68-69.s.

Avslutningsvis finns skäl positiva erfarenhetererinra deatt somom
gjorts den danska regleringen amtskommunerskommuners ochav av
kompetens bedriva uppdragsverksamhet varandra och andraåtatt
offentliga myndigheter Regleringen omfattar allaavsnitt kom-4.3.
munala verksamhetsområden.

särskilde utredaren meddelade InrikesdepartementetDen genom en
skrivelse den februari utredningen i allt väsentligt hade13 1998 attav
fullgjort utredningsuppdraget. anförde bl.a. utredningen ansågHon att

frågan generell reglering för kommuner och landsting iatt attom en
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mindre omfattning bedriva uppdragsverksamhet andra kommuner
och landsting inom den kommunala kompetensen bör prövas.även
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Generella10 direktiv

utredningsuppdragetFör gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt
dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir. 1994:23, redo-prövaatt att
visa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 samt att re-
dovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande
arbetet dir. 1996:49.

Utredningen har frånavstått lämna något förslag till vidgadatt en
försöksverksamhet med kommunal uppdragsverksamhet på grund av
de skäl anförts i avsnitt finns därmedDet inte anledning attsom

de frågor i de generella direktiven.pröva som anges

E
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Kommittédirektiv

Vidgad försöksverksamhet med kommunal Dir.

uppdragsverksamhet 1997:96

Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 1997.

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas för utarbeta förslag utvidgningatt om en
till andra verksamhetsområden den försöksverksamhet med kom-av
munal uppdragsverksamhet för närvarande bedrivs inomsom ramen
för lagen 1996:637 försöksverksamhet med för kommunalarättom
aktiebolag bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafikatt som

i lagen 1985:449 driva viss linjetrafik.rätt attavses om

Bakgrund

Riksdagen vill vidga försöksverksamheten med kommunal upp-
dragsverksamhet

I propositionen Kommunal uppdragsverksamhet kollek-avseende
tivtrafik prop. 1995/961167 föreslog regeringen bl.a.m.m. att
uppdragsverksamhet på försök skulle få bedrivas kommunala bolagav
inom området för kollektivtrafik. få bedrivaFör sådan verksamhetatt
ställdes vissa villkor. Konstitutionsutskottet delade regeringens
uppfattning och i betänkandet propositionen de kom-över attangav
munala bolagen, det gäller kollektivtrafiken, bordenär få tillåtas delta
i upphandlingar anordnas andra kommuner och landsting bet.som av
1995/96:KU34. Riksdagen regeringens lagförslag och lagenantog
1 996263 försöksverksamhet7 med för kommunala aktiebolagrättom

bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafikatt i lagensom avses
1985:449 driva viss linjetrafik trädde i krafträtt den juliatt Iom
1996 och gäller till utgången år 2002.av

Konstitutionsutskottet behandlade nyligen i sitt betänkande Kom-
munala kompetensfrågor bet. l996/97:KUl2 bl.a. frågan ut-om en
vidgning den kommunala kompetensen beträffande näringsverk-av
samhet. Utskottet då bl.a. det värdefullt de kommunalaäratt attangav
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trafikföretagen har möjlighet försöksvis bedriva verksamhet andraiatt
kommuner. övrig kommunalFör verksamhet pekade utskottet på att
det enligt praxis finns möjligheter sälja tjänster utanför denatt egna
kommunen. Utskottet uttalade därvid det finns skäl vidga för-att att
söksverksamheten till omfatta kommunal verksamhetävenatt annan
och regeringen därför bör lägga fram förslag för riksdagenatt snarast
med denna innebörd. Utskottet hemställde därför riksdagenatt som
sin mening skulle regeringen till känna vad utskottet anfört.ge
Riksdagen biföll utskottets hemställan.

Regeringen har i propositionen tillgänglig kollektivtrafikMer
1996/972115prop. bl.a. föreslagit lagen huvud-1978:438att om

mannaskap för viss kollektiv persontrafik skall med lagersättas en ny
för viss kollektiv persontrafik. föranleder följdän-Dettaom ansvar en

dring lagen försöksverksamhet1996:637 med för kom-rättav om
munala aktiebolag bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafikatt

Än-i lagen 1985:449 bedriva viss linjetrafik.rätt attsom avses om
dringen innebär sådan trafikhuvudman, kan någonatt etten som ge
uppdrag bedriva kollektivtrafik, kan landsting, kom-att ettvara en

regionförbund, kommunalförbund eller aktiebolagett ett ettmun, som
bildats kommuner och landsting i län. Förslaget har inteännuett fav

ibehandlats riksdagen.av
1995 års yrkestrafikutredning föreslog i sitt betänkande yrkes-Ny

trafiklagstiftning bl.a.SOU 1996:93 vissa bestämmelser i lagenatt
1985:449 driva viss linjetrafik skall flyttas och inar-rätt överattom
betas i den yrkestrafiklag utredningen föreslår. Regeringennya som

under hösten till riksdagen överlämna propositionattavser en om
yrkestrafik där bl.a. denna fråga behandlas.

Tidigare behandling frågan uppdragsverksamhetav om

Frågan förutsättningarna och för kommunal uppdrags-gränsernaom
samhet har diskuterats under hela 90-talet. Konkurrenskommittén
föreslog i sitt betänkande Konkurrens inom den kommunala sektorn
SOU 1991:104 kommuner och landsting skulle tillåtas underatt att
vissa förutsättningar bedriva uppdragsverksamhet. Förslaget ledde
aldrig till någon lagstiftning.

Lokaldemokratikommittén föreslog i sitt delbetänkande Kommunal
uppdragsverksamhet SOU treårig1992:128 försöksverksamheten
under vilken kommuner och landsting, hinder den kommunalautan av
lokaliseringsprincipen, skulle sälja sina tjänster både tillrätten attges
varandra och den marknaden. Förslaget omfattade alla verk-öppna
samheter. Inte heller denna ledde förslagetgång till några lagstiftning.

I propositionen Lokal demokrati prop. 1993/942188 aviserade den
dåvarande regeringen frågan uppdragsverksamhet med hänsynatt om
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till remissutfallet betänkandet skulle beredasSOU 1992:128över
vidare. Konstitutionsutskottet i sitt betänkande proposi-överangav

b1.a. utgick från regeringen skulle återkomma tilltionen denatt att
med uppdragsverk-riksdagen förslag till reglering kommunalen av

samhet bet. 1993/94:KU40 50.s.
det dåvarande Civildepartementet inrättades arbetsgruppInom en

med uppgift b1.a. utreda förutsättningarna för kommuner ochatt
landsting bedriva uppdragsverksamhet varandra. Arbetsgruppenåtatt
avlämnade Kommunal uppdragsverksamhet kommunalochrapporten

myndighetsutövningsamverkan Ds 1995:13. I rapportenom
b1.a. kommunala aktiebolag, under vissa förutsättningar,föreslogs att

möjlighet bedriva uppdragsverksamhet inom den s.k.skulle attges
kollektivtrafiken. tidigare föreslog i proposi-Som regeringennämnts

Kommunal kollektivtrafiktionen uppdragsverksamhet avseende m.m.
1995/96:167 b1.a. uppdragsverksamhet försök skulle fåprop. att

bedrivas kommunala bolag inom området för kollektivtrafik detav
också sker.sätt som nu

Uppdraget

Utredaren skall med utgångspunkt i vad i konstitutionsut-sägssom
bet.skottets betänkande Kommunala kompetensfrågor

1996/97:KU12 och regleringen i försöksverk-lagen 1996:637 om
samhet med för kommunala aktiebolag bedriva uppdragsverk-rätt att

inomsamhet sådan trafik i lagen 1985:449 rätt attsom avses om
driva viss linjetrafik föreslå inom vilket eller vilka områden och-
vilket den pågående försöksverksamheten kan utvidgas, beaktasätt -

konkurrens- och kande EU-aspekter ha betydelse i dettasom sam-
manhang, utarbeta de författningsförslag erforder-samt som anses-
liga.

Förslaget utvidgning försöksverksamheten skallom en av ges en
utformningsådan det inte inbjuder till otillbörlig skatteplanering,att

subventionering medföreller på otillbörliga konkurrens-sättannat att
kanfördelar uppkomma.

Utredaren arbetet företrädare förskall under samråda med näring-
slivet.

utredningsuppdraget gäller regeringens direktiv till samtligaFör
kommittéer och utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt
dir. offentliga åtaganden dir. redo-1992:50, 1994:23,prövaatt att

jämställdhetspolitiskavisa konsekvenser dir. 1994:124 samt att re-
dovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande
arbetet dir. 1996:49.
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Redovisning uppdragetav

Uppdraget skall redovisas till regeringen den januari15senast
1998.

Inrikesdepartementet
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ALINGSÅS SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKOMMUN
Sida l 2 l

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1997- 11-19

Plats tid Rådhuset, Alingsåsoch 8.00-12.00, 13.00-14.45

Beslutande S Anne Svensson, 8.50 ordförande samt-0 m
liga

Björn Leivik,M 8.00-12.00, samtliga §
S HultTore

DavidssonS Lennart 8.00-1 1.00
C WengholmUno

Övriga Eklund,deltagare Lars kommundirektör
Karlsson, sekreterareEva

Kjell Hult, administrativ chef 8.00-9.20
Marit Minou, utredningssekreterare 8.00-8.15
Sven Stengard, f ekonomichef 8.15-8.40t
Pernilla Fitz, ekonom 8.15-8.40
Helene Musslinder, miljösekreterare 8.40-9.20
Leif Niord, utbildningschef l 1.00-12.00

Johansson, utbildningsnämndenTommy 1.00-12.00l
Ingegerd Löfqvist, utbildningsnämnden 11.00-12.00
Kenneth Fritzon, bam- och ungdomschef 13.00-14.30

Allbro,Lennart barn- och ungdomsnämnden 13.00-
14.30

Utses justera Bjöm Leivikatt

Justeringens
plats och tid Rådhuset, Alingsås

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 243-258............... ..KarlssonEva

Ordförande
................... ..

Anne Svensson

Justerande
.................... ..Björn Leivik
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ANSLAG/BEVIS
anslag.Justeringen tillkännnagivitsProtokollet ärjusterat. har genom

Kommunstyrelsens arbetsutskottOrgan

Sammanträdesdatum 1997-1 l-9

förför DatumDatum
anslags nedtagande 1997-12-anslags uppsättande 1997-11-25

16

Förvaringsplats
Rådhuset, AlingsåsAdministrativa avd,protokolletfor

Underskrift ..................................... ..

Utdragsbestyrkande
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ALINGSÅS SammanträdesprotokollKOMMUN 21s
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-1 1-19

utredningsavdelningExp Departementens

AU § 258 l997.282Dnr 002

påSynpunkter kartläggning behov vidgad kompetens attom av
åtbedriva uppdragsverksamhet andra kommuner landstingeller

Ärendebeskrivning

de grundläggande förutsättningarna för kommunernas verksam-En av
het den skall ha anknytning till kommunens geografiska områdeär att
eller till de kommuninedlemmama, den k lokaliseringsprinci-egna s

i kommunallagen. Genom särskilda lagar och rättspraxispen genom
har principen ibland försöks-åsidosatts. närvarande pågårFör en
verksamhet med för kommunala trafikbolag anbudlämna pårätt att
linjetraflk i andra kommuner.

Utredningen In vidgad försöksverksamhet har fått i1997:10 om
uppdrag föreslå ytterligare verksamhet kommunerna kan säljaatt som
till varandra. utredningsverksamhet i skrivelseDepartementens har
den november Alingsås kommun tillfälle inom5 1997 gett att ange
vilket eller vilka verksamhetsområden kommunen har behov av en
vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhet kommu-åt andraatt

eller landsting. Synpunkterna skall lämnas den 20senastner novem-
ber 1997.

På grund den korta remisstiden har formell remissbe-någonav
handling inte kunnat chefsgruppsmötetPå den november13göras.
1997 Föredrogs ärendet och eventuella synpunkter skulle lämnas till
handläggaren på kommunledningskontoret den november.14senast

förvaltningschefer/bolagscheferNågra synpunkter från har inte fram-
förts.

bildande kommunalförbundGenom ellerav genom gemensamma
nämnder har kommunerna möjlighet samarbeta kringattnumera ge-

frågor. närvarande det dessa frågorFör är är mestmensamma som
aktuella i Alingsås kommun.

Arbetsutskottets beslut:

Skrivelsen från utredningsavdelning medDepartementets besvaras att
Alingsås kommun för närvarande inte något behov vidgadser av
kompetens för bedriva uppdragsverksamhet åt andra kommuneratt
eller landsting.
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Härmed översänds protokollsutdrag på beslut fattat av
Kommunstyrelsen i Alingsås.

Ärende:

Kontakta undertecknad eventuella frågor.om

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

KarlssonEva
Kommunsekreterare
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BERGS KOMMUN YTTRANDE Er beteckning
Datum Sid 1

Kommunstyrelsens stab 1997-1 1-12

Per-Erik Wåglin

Departementens utredningsavdelning
Box 187
201 21 Malmö

UTREDNINGEN FÖRSÖKSVERK- iIN 1997:10 OM VIDGAD
lSAMHET MED KOMMUNAL UPPDRAGSVERKSAMHET
l
l
iBergs kommun har beretts tillfälle inom vilket eller vilkaatt ange

verksamhetsområden konununen har behov vidgad kompetensav en
bedriva uppdragsverksamhetatt andra kommuner eller landsting.

Enligt utredningens direktiv tycks kommunal uppdragsverksamhet
hittills i huvudsak bedrivits försöksverksamhet inom kollektivtra-som
ñkområdet. Vi uppdragsverksamheten bör kunnaatt utsträckasmenar
till rad andra områden.en

Vi verkar i befolkningsmässigt små ytmässigt kom-som storamen
har länge det angeläget med ökat samarbeteansett med andramuner

kommuner och med Landstinget dels för kunna upprätthålla kom-att
och kvalitet och dels forpetens kunna utnyttja knappaatt resurser

effektivare. Vi kan lätt peka rad områden, där harvi kompe-en
skulle kunna kommaäventens, andra kommuner eller densom öppna

marknaden till del. Små kommuner kan i framtiden främstav re-
sursskäl knappast upprätthålla kompetens allapå områden. Dessutom
bör undvika dubbelarbeteäven och i stället efter ökatsträvaman sam-
arbete och högre effektivitet.

Vi här endast fåtalnämner exempel. Andra exempelett kan med
lätthet hämtas från det sociala området eller skolanst område. Enex
klok och vettig uppdragsverksamhet bör kunna omfatta lång raden
kommunala områden.

MBK verksamhet mätning, beräkning, kartering . Många-
små kommuner har inte tillräckligt för denna verk-utrymme
samhet i sin organisation. Dessutom den nödvändigaär utrust-
ningen dyrbar. Detta utmärkt område därär kommunenett
skulle kunna sälja tjänster till andra kommuner och på den öpp-

marknaden.na

Inköpssamordning upphandlingsverksamhet. före-Här-
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gårsamarbete,mellankommunalt att ut-redankommer ett som
områden.vissapåspecialkompetensmedytterligareveckla tex

måsteremissyttranden. DetUtredningsverksamhet anses som-
ochlän sitterexempel iresursslöseri yttrarettnärett somman
från kom-antal kommuner,frånutredningsig ettöver samma

länsstyrelse Denlandsting,munförbund, sammantagna ar-osv.
högresannoliktyttrandenaochbli mindreskullebetsinsatsen av

självfal-gårsamordning. Dettabättrehadekvalitet enmanom
lagstiftning. Där-ellerförsöksverksamhetåtgärdalet utanatt

utredningskom-kommunalutnyttjakunnaböremot enman
andra kommunertilltjänsterförsäljningbättrepetens avgenom

marknaden.denoch på öppna

KOMMUNBERGS

WåglinPer-Erik
Utredningssekreterare
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Borlänge Datum
kommun 1997-12-01

Departementens utredningsavdelning
Att: Katarina Persson
Box 187
201 21 Malmö

Behovet vidga kompetensen bedriva uppdragsverksamhetatt tillatt
andra kommuner och landsting

Borlänge kommun har beretts tillfälle inkomma med synpunkter iatt
rubr. ärende till utredningen vidgad försöksverksamhet medom j
kommunal uppdragsverksamhet. Vi har följande synpunkter:

iFör det första vill vi framhålla dessa frågor i hög grad aktuellaatt är
och allt viktigare. Det hänger med den under år alltsamman senare

ansträngda kommunalekonomiska situationen. En de möj-mer av
ligheter står till buds det gäller klaranär upprätthållaattsom att en
kommunal verksamhet med god kvalité söka samarbeteär medatt
andra kommuner. I synnerhet detta intressant för mindre-är och me-
delstora kommuner. Särskilt behovet inom olika områden kunnaatt
ha råd med hålla specialistkompetens kan lättare tillgodosesatt genom

flera kommuner samarbetar.att Detta löses lättast någonattgenom
kommun håller kompetens inom område, någon inom ochett ett annat
så köper tjänster varandra. andra fallI kan det såman attav vara en

kommun hållerstörre kompetensen, medan mindre grannkommuner
inom många områden köper tjänster.

Fördelarna med denna många, vi villtyp ärav arrangemang men
särskilt framhålla aspekt. Till skillnad konsultupphandlingmoten
uppnår här oftast förhållande där deett arbetar iman personer som
flera kommuner under lång tid får god lokalkännedom och kanen

för viktig kontinuitet i den enskilda ärendehanteringen ochsvara en
dessutom medverka till bygga långsiktigt stabila administrativaatt upp
rutiner. Dessutom uppstår på naturligt erfarenhetsöverfö-ett sätt en
ring mellan kommunerna värde inte minst förär utveck-stortsom av
lingsarbetet.

Utifrån dessa aspekter vi behov friare former för mellankom-ser av
munalt samarbete inom följande verksamhetsområden. Arki-
tekttjänster inom både bygglovsområdet och planområdet, byggnads-
inspektion, fastighetsbildning., miljötillsyn- och kontroll, ekologkom-

byggledning och projektering, trafikingenjörstjänster,petens, inköp-
skompetens och överförmyndarverksamhet.

Den andra aspekten fråganpå vill peka möjligheternaärsom
rationalisera och förbilliga driftenatt verksamheten inom olikaav
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ibland uppkommer.stordrifts fördelarutnyttjaområden att somgenom
området. Ettkommunaltekniska störreinom dettydligastDetta är

iblanddetbefolkningsunderlagoch görgeografiskt område störreett
kvalitativhögrerationellare och påverksamheterdrivamöjligt att en

enskild kommun.mindremöjligt ivadnivå ärän ensom
ochvadavfallsområdet, bådedetta transporterExempel på är avser

vadocksåfinnssamarbeteBehovavfallet.behandling avseravav
kommunalteknis-hela detiinomövervakningochjour, larm stort sett

området.ka
samarbetemellankommunaltetablerandeformer förDe somav

kompliceradeförkommunalförbund,bildandeidag, ärfinns t avex
plan.praktisktsamarbetslösningarhitta brasmidigt kunnaför ettatt

tillåtamel-måstelagstiftningenuppfattninggenerellt vårRent är att
lokaliserings-fler formeri mångasamarbetelankommunalt oavsett

medfinnssamhällsekonomiska vinster göraAvsevärdaprincipen. att
frågor.inställning i dessastatligförändraden

verkarförhållandevi peka påAvslutningsvis vill ett annat som
organisationrationellåstadkommamöjligheternahämmande på att en

offent-i lagenreglernaverksamheten. Detkommunaladen är omav
kom-lösningar inomrationellaförsvårarupphandlinglig ensom
kom-Borlängebrevbifogaskännedommunkoncem. För Er ett som

1997-03-03.inrikesministemtillställdemun

BORLÄNGE KOMMUN

KarlssonGeorg
ordförandeKommunstyrelsens
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Borlänge Datum
Kommun 1997-03-03

Kommunstyrelsen
Georg Karlsson

Inrikesminister
Jörgen Andersson

Samverkanshämmande regler i Lagen offentlig upphandlingom

Borlänge kommun har i likhet med flertalet andra svenska kommuner
valt organisera vissa verksamheter i bolagsform.att Friare ställning

särredovisad ekonomi skäl talat för dettasamt val.är Bostadsför-som
sörjning och energiproduktion exempel på verksamheterär ty-som
piskt organiserats i bolagsfonn. friareDen ställningensett och särre-
dovisningen inte koncemintemamotsäger samordningsinitiativ.

förhållerTvärtom det sig det det går koncemsamord-sättet att en
ningsvåg den kommunalaöver världen. Alltfler kommuner Initia-tar
tiv till samordning och förstärkt styrning för tillvara de synergi-att ta
effekter och skaleffekter möjliga tillgodogöraär sigattsom genom
aktivt samordningsarbete och helhetstänkande.

BorlängeI kommun har vi särskilt intresserat för de effektivise-oss
ringar kan uppnås samagerande fastighetsområdet. Visom genom
kan likartade uppgifter förekommer inomatt Fastighetskontoret,se
bostadsbolag och industrihusbolag. Som exempel kan stöd-nämnas
funktioner inom områdena fastighetsjuridik, upphandling och infor-
mationsteknologi, lagerhållning reservdelar, lokalerav gemensamma
for personal och verkstäder, drift, skötsel, underhåll och tillsyn av
geografiskt spridda objekt.

Som regel finns skolor, bamstugor, omsorgsenheter och kontor inne
i samlade bestånd allmännyttigt förvaltade hyreshus. Det liggerav
mycket tillhands söka samladenära organisatoriska lösningar in-att

kommunkoncemen.om
vårt effektiviseringsarbeteI har vi dock samordningshäm-stött

mande regler i Lagen offentlig upphandling. Den stöteste-storaom
det förhållandetär bolagen i lagen rättssub-attnen separatases som

jekt. förhållandeDetta medför koncemintema transaktioner ochatt
samagerande upphandlingar vilka skall anbudsut-ses som annonseras,
lysas och administreras det formaliserade och tungrodda sätt som
lagen föreskriver.

Som vi uppfattat saken kräver upphandlingsdirektivEU:s inte den-
på begreppetsnäva upphandlande enhet. Det skullena syn vara en
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kommunkonceminter-deeffektiviseringspotentiallättnad ochstor om
Samar-tjänster."in house"betraktaskundetransaktionerna somna -

betraktasborde kunnabolagochförvaltningmellanbetet som
"familjeangelägenheter".

långtgåendeför denmotivfmansdepartementetsochRegeringens
förområdetvidgaambitionlagstiftningensvenska attensyns vara

ambitionvällovlignaturligtviskonkurrensutsättning. Det är menen
denentreprenadisering intelätt ärinserverksammepraktisktden att

Vissabättre.måpatientenfåri alla lägenuniversalmedicin attsom
kontinuitetgodoch medlångsiktigtsäkrare,skötsfunktioner ommera

sak-industrinexempelvisregi.sk Dettaorganiseras ide vet somegen
regi-fall kanfall tillsjälv från avgörapekpinne"-lagstiftning ochnar

kommunala självsty-från denocksånaturligtförefallerform. Det oss
frånförmyndarmässighetden häravlägsnaprinciprelsens typenatt av

upphandlingslagstiftningen.
ilagstiftningenkritiseratordalagi skarpaKommunförbundet har

avseende.bl.a detta
kommandeibeaktasskallkritikenharRegeringen svarat att en

vunnits.erfarenhetsedanlagenöversyn meraav
ochområdetdepartementspromemoria inom upprättatsNär nu en

debevakningenpåminnaanledningfinnsremisspå attutsänts avom
kommunala intressena.

insik-denhardet departement störstaInrikesdepartementet är som
kännsvarför detvillkor natur-för kommunernasoch förståelseniten

krav.med vårainrikesministemtill ivändaligt för att ossoss
jag DiganförtshärvadbakgrundMot uppmanarsomav

ireglernaeffektivitetshämmandedeverka förRegeringeni attatt
undanröjas.upphandlingoffentligLagen om

BORLÄNGE KOMMUN

KarlssonGeorg
ordförandeKommunstyrelsens
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GOTLANDS
KOMMUN

Kommunstyrelsen l 997- 12-02

Utredningen 10In 1997: om
försöksverksamhet medvidgad

kommunal uppdragsverksamhet
sekr PerssonAtt., Katarina

fax 04012 24 37

Förfrågan

skälen tilltill förfogande troligenkorta tid ståttDen är ett var-avsom
förvaltningarna Gotlands kommun inte hunnitkommunala ifor de

förtjänar.de troligen denförfrågan detErägna attutrymme anser
forhar det kontor bl.a.kommunstyrelsenInom över-svararsom

servicekontoretadministrativ service konsult- ochgripande över---
framoch då kommit tillsiktligt diskuterat frågan i sin ledningsgrupp

områden där denoch tvåadministrativa konsulttjänster lTatt vore
Önskas ytterligare kom-kompetensområdet kunde ökas.kommunala

ekonomidirektör Björn Edmonkring detta hänvisar jag tillmentarer
tel 0498 26 91 16.

Med vänlig hälsning
kanslikommunstyrelsens

EgefalkAnn
stadssekreterare



1998:119SOUBilaga122 2

GÄVLE KOMMUN
Kommunledningskontoret

3.12.1997

vidgad förUtredningen om
kommunalsöksverksamhet med

uppdragsverksamhet
utrednings-Departementens

avdelning
187Box

Malmö201 21

synpunkter behovtillfälle lämnaGävle kommun har beretts att av
uppdragsverksamhet andra kom-bedrivavidgad kompetens atten

under-föreslår utredningenoch landsting. Gävle kommun attmuner
tolkservice,följande områden:möjligheterna inomsöker

mätningsverksamhet, luft-olika"konsulttjänster" inom t.ex.typer av
rådgivning inomföroreningsmätningar och bullerrnätningar samt

arkitekttjänster tjänstermiljö-, hälsa- och naturområden, samt avseen-
och byggverksamheten,mätning inom plan-de kartproduktion och

sotning och va-verkhamnverksamhet, tjänster inom renhållning, samt
fastighetsförvaltning.

Kommunledningskontoret

Nils Karlsson
kanslichef
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1997-11-21

Departementens utredningsavdelning
Att: Katarina Persson
Box 187
201 21 Malmö
Fax 04012 24 37

Verksamhetsområde där eventuellt behov vidgad kommunal kom-av
föreligger.petens

Vi har försökt tillmötesgå Ert önskemål tillfråga antalatt ettgenom
förvaltningar och bolag. Svaret inte heltäckande.är Vi måste poäng-

uppgifterna inte på någottera att politiskt behandlade.sätt är in-De
nebär inte heller något ställningstagande i sakfrågan endastärutan en
kartläggning verksamheter där eventuellt behov och kapacitetettav
skulle kunna finnas.

Följande förvaltningar och bolag skulle kunna ha kapacitet eller av
tekniska skäl de skulle kunna bedriva verksamhetansett utanför den
nuvarande kommunala kompetensen.

Fritidsförvaltningen, Färdtjänstförvaltningen, Göteborgs spårvägar
AB, Gatubolaget, Va-verket, Renhållningsverket bolag från 1 98,
Servicenämnden- kontoretADB IT Fönster.

GÖTEBORGS STADSKANSLI
Verksamhetsområde 2

Ragnar Martinsson
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HALMSTAD
Kommunstyrelsen Datum
Handläggare 1998-02-05

Departementens utredningsavdelning
Box 187

MALMÖ201 21

Yttrande utredningen "Vidgadöver försöksverksamhet med kommu-
nal
uppdragsverksamhet", In 1997: 1O

Halmstads kommun det naturligt kommunerna får utnyttjaattser som
de kunskaper finns hos landsting och andra kommuner försom att
kunna driva den verksamheten effektivtpå En vidgadsätt.ettegna
uppdragsverksamhet för kommuner och landsting skulle möjliggöra
för kommuner inte själva har kunskaper och möjlighet bedrivasom att
viss verksamhet få tillgång till sakkunnig hjälp.att
Den begränsning idag finns lokaliseringsprincipen isom genom
kommunallagen uppfattas inte alltid självklar kan iställetutansom
försvåra utnyttjande kommunsett gott och kun-av en annan resurser
skaper.

Samverkan har i flera år skett mellan kommuner i form av gemen-
bedriven verksamhet framförallt i aktiebolagsformensamt eller kom-

munalförbundsformen.
utökningEn till omfatta uppdragsverksamhetäven förefalleratt därför

inte hinder principiellutgöra synpunkt.ett ur
förutsättningEn naturligtvis denär kommunens medlemmaratt egna

inte betalar för den andra kommunens uppgifter.
De områden där vidgad uppdragsverksamhet i första hand ären

tänkbar det kommunaltekniska.är
Framförallt gäller det inom avfallsområdet såväl det gällerdeponi-när

Ävenoch behandling inom energiområdet kantransporter. deter som
förefalla naturligt kommun säljer tjänster tillatt kommunen en annan

Ävenolika områden. inom bostadsförsörjningen kan det vara
lämpligt i vissa fall tillvara de stordriftsfördelaratt kanta finnassom
inom fastighetsförvaltningen kommun utför uppdragattgenom en

kommun eller bolag.annan
Inom räddningstjänsten finns det många områden där det kan vara

lämpligt förändra ansvarsförhållandena låtaatt utan kommunatt en
utföra uppgifter en annan.
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indi-inom handikappomsorgenRedan idag förekommer såväl som
uppför andrauppdrag åtoch familjeomsorgen kommunervid- att

kommuner.
tillfällig överkapacitetdel uppdrag byggersådanaEn ävenmen

kommunaliseringensamband medframförallt ibehov uppståttsom
olika verksamheter.av

finnas behovdet framöver kommerBedömingen är även attatt av
ogörligt för allaeftersom det framståruppdragsverksamhet som

former soci-tillhandahålla olikasjälva direkt kunnakommuner att av
tjänster.ala

beställnings-i förvaltningsformHalmstads kommun bedriver en
central för färdtjänst.

kundekostnadseffektivt beställningenhetenskulleDet ävenomvara
landsting.närliggande kommuner ochbetjäna

mind-sin kommuntransportenhetHalmstads kommun utför engenom
del kommunens färdtjänstresor.re av

Även skulle det kost-utför resterande. härPrivata entreprenörer vara
Landstinget dessa tjänsterkunde erbjudanadseffektivt kommunenom

sjukresor.för s.k.
medicinsk-service och underhållLandsting besitter kompetens i av

teknisk utrustning.
skall byggariktigt kommunernaförefaller inteDet att upp egen

Lands-finns köpa deninom området möjlighetkompetens att avom
fördelningordinärt boende finnshemsjukvård itinget. För ar-en av

förMöjlighet bör finnasoch landsting.betsuppgifter mellan kommun
erbjuda landsting eller kommunoch landsting kunnakommun att

ansvarsfördelningen. förhål-formella lgår utanför dentjänster som
möjlighet till köpoch landsting börlandet mellan kommun även av

kunna ske.inom sjukvård och rehabiliteringtjänster
änmesområden därframförallt inom deutbildningsområdet,Inom

inom dekan kommunen detgynmasieskolan verkar, närmasteattse
tillhandahålla tjänster andrabehovkommer finnasåren attatt av

kommuner.

Gun Yström
ordfKommunstyrelsens

Göran Hegen
Kommunchef
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HÄRNÖSANDS KOMMUN

1997-11-19

Utredningen vidgadom
försöksverksamhet med
kommunal uppdragsverksamhet
Katarina Persson
Box 187
201 21 Malmö

Behov vidgad kompetens bedrivaattav
kommunal uppdragsverksamhet

Härnösands kommun har beretts tillfälle till sekretariatet föratt
"Utredningen vidgad försöksverksamhet med kommunalom upp-
dragsverksamhet" inom vilket eller vilka verksamhetsområdenange
kommunen har behov vidgad kompetens bedrivaattav en upp-
dragsverksamhet andra kommuner eller landsting. Med anledning
härav vill kommunen framhålla följande:

Härnösands kommun uppdragsverksamhet åt andra kom-attanser
och landsting endast bör för sådan kommunal servi-övervägasmuner

ceverksamhet enligt kommunallagen betecknas frivillig.som som
Även inom de frivilliga verksamheterna bör dock för-restriktivaett
hållningssätt gälla för undantag från lokaliseringsprincipen. Undantag
från denna princip bör enligt kommunens mening i första hand avse
områden upphandlas i konkurrens och framför allt då områdensom
där konkurrenssituationen riskerar långsiktigt utvecklas tillatt en mo-
nopol- eller oligopolmarknad. Kommunen aktualiserar dock, trots
denna grundsyn, nedan några delområden där undantag från lokalise-
ringsprincipen bör prövas.

kollektivtrafikensInom område, där konkurrensupphandling ge-
nomförts under år, erfarenheternahar visat kommunalt ägdaattsenare
trafikbolag måste möjlighet lämna anbud trafikpå i andraävenattges
kommuner den eftersom konkurrerande privata trafikföretagän egna,

får alltför konkurrensfördelar. därförDet positivt medstora ärannars
den pågående försöksverksamheten tillåta kommunala trafik-attnu
bolag lämna anbud och bedriva trafik hänsyn till lokalisering-att utan
sprincipen.

Utifrån det på upphandling gäller för kollektivtra-synsätt som nu
fiken det angeläget försöksverksamhet med i principär liknandeatt
inriktning också far bedrivas för kommunal uppdragsverksam-annan
het upphandlas i konkurrens och då speciellt för verksamhetersom
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kommunala bolag.bedrivs avsom
företagetkommunalt helägda Här-kommun finns detHärnösandsl

renhållning/åter-energiförsäljning,och Miljönösands Energi AB
avreglera-främst på dendetta företag gällervinning, elnät. För attnu

geografiskt fritt.konkurrerade elmarknaden kunna
arbetsom-renhållning/återvinning ocksåarbete medFöretagets är
för kom-i undantagkonkurrensutsättningen bör resulteraråden där

Energi ochHärnösandslokaliseringsprincipen.frånmunala enheter
Kramforsnärliggandesamarbete medför övrigt redanMiljö har ett

deponianläggning.Härnösandsnyttjandekommun om av
värmeteknikområdena el- ochservicearbeten inom ärFöretagets

lokaliseringsprincipen.frånområden undantaockså tänkbara att
mycket välserviceverksamhetfinns i övrigtvår kommunInom som

imarknad. Hit räknasgeografiskfungera väl påskulle kunna störreen
hela kommunensker samordnat förmatproduktion,första hand som

kom-organisatoriskt tillhörProduktionsköket Köket,vid Navet. som
till samtliga kommu-och levererarmunledningskontoret, tillagar mat

tilläldrevårdsinrättningar mmskolor,nala enhet förskolor, samt
närliggandematleveranser tillMöjligheter tillHärnösands sjukhus.

för-Kramfors skulleSundsvall ochförsta hand Timrå,kommuner, i
långsiktigdärmedgod ekonomi ochmöjligheter tillbättra Navets

överlevnad.
och lands-kommunernaskonkurrensutsättningenpåbörjadeDen av

kostföre-framförallt demathantering har redan visattingens storaatt
konkurrensfördelarm.fl. erhållitCatering, AmicaSAStagen genom

geografiskt oberoende. Inomtill stordrift ochsina möjligheter stor-
stordrift uppenbara. Närfördelarna mednämligenköksbranschen är
mathanteringsbranschenkommunernaskonkurrensupphandling inom

oligopol-fårsikt i landetviss risk för vividare finnsgår att en
sådanundvikaundvikas.matmarknad vilket bör Förliknande att en

produktionsköklandstingskommunalautveckling bör kommunala och
lokaliseringsprincipen.frånmöjlighet till undantagges

börfrån lokaliseringsprincipenundantagområde där prö-Ett annat
uppdragsut-kommunalautbildningsområdet där vi bl.a. har denärvas

intemeningenligt kommunensbildningen. börDet prövas upp-om
kommuner.i närliggandeborde kunna verkadragsutbildningen även

specialistkompetensmöjlighet utveckla olikafårOm typeratt avman
uppdragsutbildningar skulle deti närliggande kommunens envara

därifrån och denutbildningarfördel kunna köpa dessaatt egna upp-
kompetensuppbyggdasamordnadedragsutbildningen. Medvetet ut-

uppdragsutbildningarkommunalanärliggandebildningar mellan
fördel-kompetensmässigtsåväl ekonomisktskulle troligen somvara

frånundantagDärför prövninginblandade böraktigt för parter. aven
utbild-den kommunalaför delarlokaliseringsprincipen även göras av

uppdragsutbildningen.förningen bl.a.
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tekniskaInom området övergår inom kort fastighetsforvaltningen
till AB Hämösandshus. kvarvarandeAv arbetsuppgifter skulle den
s.k. MBK-verksamheten mätning, beräkning, kartering troligen vara
betjänt utökad geografisk marknad. samordnadEn MBK-av en
verksamhet med närliggande kommuner skulle dels möjliggöra bespa-
ringar och dels förutsättningar till ökad kompetens inom olikage spe-
cialområden. förordarKommunen därför prövning undantagen av
från lokaliseringsprincipen teknisk serviceverksamhet.även av

Härnösands kommun

Margit Viklund DahlbergGöran
Kommunstyrelsens ordförande Stabsutredare
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JÖNKÖPINGS SammanträdesprotokollKOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1997-11-197

§ 364 1997.697 009Ks

Vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhetatt

ÄRENDEBESKRIVNING
vidgad försöksverksamhet med kom-Utredningen In 1997:10 om

uppdragsverksamhet har med skrivelse berettmunal 1997-11-05 Jön-
tillfälle inom vilket eller vilka verksam-köpings kommun att ange

har behov vidgad kompetens bedri-hetsomrâden kommunen attav en
uppdragsverksamhet andra kommuner eller landsting. Eventu-va

bör utredningen tillhanda 1997-1 1-20.ella synpunkter senastvara

FÖRSLAGMAJORITETSRÅDETS

ÅkeKommunalrådet Johansson yttrande vari1997-11-17avger sam-
kommunstyrelsen beslutarmanfattningsvis föreslås att

i ärendet avgivet kommunalrådsyttrande med bilaga egetatt anta som
vidgad försöksverksamhet medyttrande till utredningen kommu-om

nal uppdragsverksamhet.

FÖRSLAGOPPOSITIONSRÅDETS

Kommunalrådet Lars-Erik Josefson instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 1997-1 1-19

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Åke medkommunalrådet Johansson yttrande 1997-11-17att anta
för-till utredningen vidgadbilaga yttrandeegetsom om

uppdragsverksamhet.söksverksamhet med kommunal

5 18-5588
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JÖNKÖPINGS KOMMUN 1997-1 1-17

Kommunstyrelsen

KOMMUNALRÅDSYTTRANDE

Dnr: 1997.697 009

Ärende: Behov vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhetattav

MOTIVERING:

utredningsavdelningDepartementens har i skrivelse 1997-11-05en
berett Jönköpings kommun tillfälle inom vilket eller vilkaatt ange
verksamhetsområden kommunen har behov vidgad kompetensav en

bedriva uppdragsverksamhet andra kommuneråt eller landsting.att
Eventuella synpunkter skall 1997-11-20.senastavges

generellt kanRent Jönköpings kommun för närvarandesägas att
inte kan uppvisa något behov bedrivanämnvärt att externav up-
pdragsverksamhet vad kan inordnas under begreppetutöver som
"tillfällig överkapacitet". Den uppdragsverksamhet dockexterna som
bedrivs eller skulle komma ifråga kompetensen vidgas är ut-om av
präglad specialistkaraktär. Det sig sådana verksamheterrör om som
fordrar antingen specialkunskaper hos berörd personal eller investe-
ringar i verktyg, maskiner eller utrustning lokaler avseddasamtannan
för starkt begränsad verksamhetsinriktning. Exempel sådanaen
verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområde framgår av

Lars-Åkebilagd skrivelse från tekniske direktören Holmkvist.
Jönköpings kommun den verksamhet kan kommaattanser som

ifråga för uppdragsverksamhet endast kan omfatta funktioner ärsom
väl integrerade med den kommunala verksamheten i övrigt. skallDen
dessutom den karaktären den lämpligast drivs i kommunalattvara av
regi eller inte finns tillgänglig på den privata marknaden. Special-
funktioner inom kommunal verksamhet ofta kostsamma byggaär att

och får lätt, små organisationer, överkapacitet i förhål-trotsupp en
lande till den enskilda kommunens behov till följd det verk-snävaav
samhetsområdet. kostnadsskälAv kan det ofta svårt för mindrevara
kommuner överhuvud etablera de aktuella specialitetema.att taget

förefaller därförDet lämpligt i det kommande regelverket under-att
lätta kommunal samverkan och ömsesidig uppdragsverksamhet när
det gäller specialistkompetens inom olika kommunala sektorer. Det
nuvarande begreppet "tillfällig överkapacitet" kan i detta avseende i

fallmånga alltför diffust för tjäna vägledning vadattvara som om
tillåtet.ärsom
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bilaga med exempel på tjänsterdet ovanstående hänvisades tilll
för uppdragsverksamhet. andramed fördel kan bli föremål Inomsom

inköpsverksamhet, vissa specialistfunktio-sektorer kan även nämnas
för kartframställ-inom räddningstjänsten, avancerade databaserner

utveckladJönköpings kommun har alltmerning genom en sam-mm.
erfarenhetenverkan med intilliggande kommuner gjort den detatt

behov hos mindre kommuner köpa specialtjänsterföreligger attett
Jönköpings motsvarande behov sälja.är större än attavsom

följd den tid till förfogande har det inte varitTill korta ståttav som
genomföra analys det frågekomplexmöjligt någon djupareatt av som

behandlar. avgivna synpunktema blir därförutredningen De härmed
Jönköpings kommun dock villigrelativt ytlig karaktär. är att merav

med erfarenheter utredningeningående medverka kommunala såom
skulle önska.

FÖRSLAG TILL BESLUT:

beslutarKommunstyrelsen

i ärendet avgivet kommunalrådsyttrande med bilagaatt anta som
yttrande till utredningen vidgad försöksverksamhet medeget om

kommunal uppdragsverksamhet.

Åke Johansson
Kommunalråd
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NÅGRA PÅSYNPUNKTER BEHOV AV VIDGAD KOMPETENS
ATT BEDRIVA UPPDRAGSVERKSAMHET.

kommunala verksamheternaDe bundna den sk lokaliseri-är av
ngsprincipen. Enligt rättspraxis har dock kommunen möjlighet att
sälja tillfälligsk överskottskapacitet marknaden hinderutan av
lokaliseringsprincipen. Huruvida det gäller samarbete mellanäven
kommuner oklart för mig. Tekniska kontoret har frånuppdrag and-är

kommuner och i något fall företag utföra tjänster.även attra
Laboratoriet inom VAF-avdelningen säljer tjänster till andra kom-

och till företag och privatpersoner avseende olika inommuner prov
och avlopp. Laboratoriet certifierat och har hög kompetens,ärvatten

det svårt för andra kommuner byggaär attsom upp.
Mätarverkstaden inom VAF-avdelningen kontrollerar vattenmätare.

Verkstaden har uppdrag från andra kommuner. Verkstaden har
verktyg och kompetens det svårt för mindre kommunerär attsom
skaffa sig.

Avfallshanteringen kommer i framtiden behöva utföras iatt sam-
verkan med kommuner och företag. Som exempel kan plane-nämnas
rad produktion biogas, förutsätter leverans avfall iav som av en
mängd, inte enbart kan tillhandahålles lokalt.som

Parkeringsverksamheten inom GPA-avdelningen har verkstaden
för reparation parkeringsautomater. Verksamheten skullem m av
kunna utföra uppdrag från andra kommuner och företag.

Projektering och park skulle kunna uppdraggator, ta externaav va
för tillfällenvid olika utnyttja överkapacitet. Projekteringatt av a
kyrkogårdar utförs f.n. till kykoförvaltningar i och utanför kommunen.

Städverksamheten arbetar f inom kommunala fastigheter och ärn.
till vissa delar för konkurrens. skulle önskvärt kun-Detutsatt attvara

utföra mindre uppdrag på marknaden för exempelvis kunnaattna
komplettera internt uppdrag och därmed få bättre utnyttjandeett ett av
personal och material.

Egenregi-verksamheten inom GPA-avdelningen har specialist-
kompetens inom vissa områden. Exempelvis stensättning gatstenav
önskas ibland från privatpersoner och företag. syfte upprätthållaI att
kompetensen och utnyttja överkapacitet bör sådana tjänster kunnaatt
erbjudas marknaden.

Egenregi-verksamheten och snickarverkstaden inom FAST-
avdelningen bör kunna få mindre uppdrag skulleta externa som vara
rationellt det utfördes kommunens personal.att av

Jönköping 1997-11-17
Åke HolmkvistLars
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KARLSKRONA
KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Till
utrednings-Departementens

avdelning
Katarina PerssonHovrättsassessor

Box 187
MALMÖ201 21

med kommunalvidgad försöksverksamhetUtredningen upp-om
dragsverksamhet

inom vilka eller vilkethar betetts tillfälleKarlskrona kommun att ange
vidgad kompetenskommunen har behovverksamhetsområde attav

eller landsting.uppdragsverksamhet andra kommunerbedriva
viktigti detta sammanhangKarlskrona kommuns del detFör är att

geografiska i form kommungräns,framföra de hindrenatt en enav,
för naturligidag formella och reella hinderlandstingsgräns utgör en

förEnklare formermellan angivna intressenter.samverkan ovan
effektivise-skulle underlätta ochsamverkan den fysiska gränsenöver

med samhällsmed-och i bättre samklangverksamhet ståparternasra
sig. Enkla och smidigakrav bosattborgarnas oavsett tvar man ex

alla kommunens kompetensområ-möjliggöra service inomregler kan
kommunlandstingsgränsen.intill den fysiskaden för bosattapersoner

novemberKarlskrona kommun den 18 1997

Lisbeth Sager
Kommunchef
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MALMÖ STAD Datum
STADSKONTORET 1997- l 2-08
Handläggare

Direkttelefon
Direkttelefax

Utredningen In 1997:10 vidgad försöksverksamhet med kom-om
munal uppdragsverksamhet
c/o hovrättsassessor Katarina Persson
Departementens utredningsavdelning
Box 187
201 20 Malmö

Malmö stad har beretts tillfälle synpunkter på behovetatt ge av en
vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhet åt andra kommu-att

eller landsting exempel på verksamhetsområdensamt attner ge som
redan finns i den verksamheten. Efter solfjädersremiss tillegna en
berörda förvaltningar, får Malmö stad anföra följande.

Frågan utvidgning den kommunala kompetensen har be-om av
handlats bl konkurrenskommittén i sitt betänkande Konkurrensa av
inom den kommunala sektorn SOU 1991:104, i lokaldemokratikom-
mitténs delbetänkande Kommunal uppdragsverksamhet SOU 1992-
:128 och i propositionen prop 1993/942188 Lokal demokrati. Se-

frågan i propositionen kommunalnast uppdragsverk-var uppe om
samhet avseende kollektivtrafiken prop 1995/96: 167.m m

Frågan lokaliseringsprincipen i kommunallagen 1991:900 2om
kap § harI med andra ord varit aktuell under hela 1990-talet. Inom
kommunen har påtalats behov vidgad kompetens bedrivaattav en
uppdragsverksamhet andra kommuner och landstingen inom främst
följande områden

arbetsmarknadspolitiska utbildningsplatser-
biträda andra kommuner med arbetsmarknadspolitiska åtgärder-
specialistkompetens inom exploateringsområdet, fastighetsjuridik,-

förvaltning lantbruks- och skogsmarkav
övergripande fysisk planering-
försörjning inom sjukvårdsområdet matförsörjning,t transport,ex-

sterilverksamhet
va-verksamhet, avfall, och maskinell gaturenhållningtransporter-

inklusive underhåll, jour och beredskap
konsultverksamhet gällande fritidsanläggningar-
social jour och social beredskap, behandlingshemannan-
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färdtjänsttransporter, Sjuktransporter, ambulanssjukvård-
sotningsverksamhet-
besiktningar olika slag inom teknikområdet, utbildning ochav spe--

cialkompetens alla områden
MBK-verksamhet mätning, beräkning och kartframställning, un--

der-
hållsbesiktning skyddsrumav
resebyråverksamhet-
företagshälsovård.-

Andra exempel vid exploatering mark belägen på sidorär ömseav av
kommungräns. dessa fallI kan betydande vinster föreligga denom

kommunen kan utföra grundundersökningar, arkeologiska under-ena
sökningar, projektering markarbeten åt den andra.av m m

Antalet områden kan de framhållesangivna degöras större, men av
hörda förvaltningschefema inom Malmö stad särskilt angelägna.som

kommunala bolagen har inteDe tillfrågats, det Malmö stadsärmen
uppfattning dessa önskar utvidgning den kommunalaävenatt en av
kompetensen.

nämndaAv uppdragsverksamheter förekommer redan upp-
dragsverksamhet mellan fastighetskontoret och det ägdastatenav
bolaget Svensk-Danska Broförbindelsen AB SVEDAB i samband

Öresundsför-med anläggandes jämvägsanslutningenoch tillväg-av
bindelsen. Uppdragsverksamheten fastighetsvärderingar,avsåg fas-
tighetsförvärv och den erfarenheten uppdragsverksamhetattm m gav
inte borde begränsas till kommuner och landsting möj-ävenutan vara
lig och dess bolag.staten

exempel visar viddenEtt problematiken. Malmö stadannat ärav
delägare i städbolag. städbolagDetta har utfört städuppdrag åtett ett
kommunalförbund inom kollektivtrafiken mellan Malmö stad och
Landstinget, där kommunalförbundets kanslilokaler där städup-
pdragen utfördes belägna i Lund.är

Vidare utför stadsbyggnadskontoret underhållsbesiktning av
skyddsrum för Vellinge och Burlövs kommuner och Malmös brandkår
har uppdrag Landstinget utföra ambulanssjukvård i Burlövsattav
kommun.

speciallagstiñningenInom har lokaliseringsprincipen åsidosatts på
flera områden kompetensutvidgande regler i specialförfattnin-genom

hälso-,Inom sjukvårds- och omsorgsområdet finns lagstöd förgarna.
landsting och kommun träffar avtal skall vissskötaatt om vem som en

obligatorisk uppgift. Redan från årsskiftet blir frågan aktuell i Malmö
avseende primärvården. Avsikten primärvården i Malmö skallär att
drivas kommunen i fortsättningen uppdrag det bli-ävenav men av
vande Landstinget Skåne; under den1998 nämndenav gemensamma
för sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. Sammanläggningsdelegerades
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arbetsutskott har i skrivelse till regeringen begärt lagändring inför
1998 så kommun efter överenskommelse med Landstinget kanatt en

för driften primärvård.svara av
Malmö stad vill också utredningen uppmärksamgöra att genom

den lagstiftningen i kommunallagen harnämndnya om gemensam
lokaliseringsprincipen utvidgats. Två eller flera kommuner kan sam-
verka i princip inom alla underområden nämnd utan atten gemensam
hindras denna princip. därförbordeDet möjligtäven attav vara sam-
verka och bedriva uppdragsverksamhet vanligt avtal mellangenom
kommuner och landsting.

Sammantaget Malmö stad det finns starkt behovatt ettmenar av en
utvidgning den kommunala kompetensen, skulleutom annatav som

positiv för arbetsmarknadens utveckling, bättre avkastning påvara ge
investeringar, den regionala utvecklingen, kostnadsbespa-gynna vara
rande för kommun erforderlig erfarenhet och kunskaputan samten
kompetenshöjande för kommun besitter specialkompetens. Detsom

också viktigt framtida regler uppdragsverksamhet blir enklaär att om
och tydliga.

Stadskontoret
Juridiska avdelningen

Ingegärd Hilbom Bengt Janson
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen 1997-12-01

Utredningen vidgad försöksverksamhetom
med kommunal uppdragsverksamhet

utredningsavdelningDepartementens
187Box

201 Malmö21

Vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdragsverksamhet

i Norrköpings kommun berettshar tillfälle inkomma med förslagatt
och synpunkter rörande verksamhetsområden där kommunen har be-g

l hov vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhet andraåtattav en
kommuner eller Medlandsting. anledning fårhärav kommunen an-
föra följande.

Frågan den kommunala kompetensen ofta föremål för debattärom
och diskussion. minst gäller dettaInte kompetensens huvud-en av
principer, lokaliseringsprincipen, aktuell för utredningensärsom nu
uppdrag. hinder lokaliseringsprincipenUtan har kommuner ochav
landsting redan idag relativt goda möjligheter samarbeta medatt var-
andra i syfte förbättra resursutnyttjandet. Samarbeteatta genom
bildande bolag eller föreningar, kommunalförbundav gemensamma
eller avtal vanligt. Nyligen har också tillkommit möjlighe-ärgenom

för kommuner och landsting bilda nämnder.ten att gemensamma
Vissa speciallagar och de k kompetensutvidgande "smålagarna"s ger
också möjligheter till samarbete mellan kommunerna och i vissa fall, t

i räddningstjänsdagen, förutsätts också sådant samarbeteatt ettex
sker. Möjligheter finns förockså kommuner och landsting säljaatt
tillfällig överskottskapacitet utanför det området. kan dettaDet iegna
sammanhang det idag saknas totalbild vadnämnas överatt nog en
speciallagstiñningen redan idag tillåter kommuner och landstingatt
kan "hjälpa" varandra med sälja tjänster till varandra. Detattgenom

därför värdefullt utredningen kunde fram sådantavore om en sam-
manställning och också exempel vad härvid kan kommasom
fråga.

Vad gäller verksamhetsområden skulle kunna aktuella försom vara

6 186588
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vidgad kompetens skulle Norrköpings kommun helst inte viljaen se
några direkta begränsningar allmän lagformuleringutan en mera som

sanktion för kommuner och landsting kan utföra uppdrags-attger
verksamhet varandra inom alla verksamhetsområden. skulleDetta
kunna ske "damma Lokaldemokratikommitténsav" förslagattgenom
i sitt delbetänkande "Kommunal uppdragsverksamhet" SOU 1992
128, antingen då kommittén föreslog i form försökslag-som av en
stiftning eller också lagstiftning. Möjligen kan-permanentgenom en
ske viss anpassning i förslaget behöver med hänsyn tillgöras atten
lagen offentlig upphandling tillkommit förslagetLOU sedanom

övrigt torde förslagetsI grundidéer bland affärsmässighetannatom
stå sig.mm

tidenTyvärr har för kunna besvara utredningens frågeställningaratt
varit alltför kort för kunna samlad kartläggning ochgöraatt en mer
bedömning behov och önskemål vidgad förkompetens attav om en
bedriva uppdragsverksamhet andra kommuner. hu-Om inte vårt
vudförslag skulle vinna gehör vill dock exemplifiera med olikanågra
verksamhetsområden i olika sammanhang eller har varit aktu-ärsom
ella.

första hand framhållasI kan frågeställningen följandeaktuell iäratt
situationer:typer av

Försäljning till mindre grannkommuner. Norrköping förhål-är en
landevis kommun och har därmed kompetens och påstor resurser
flertalet områden. kan sig unik kompetens kvali-Det ellerröra om
ficerad och kostsam utrustning, mindre kommun har svårtsom en

tillhandahålla.att
Specialisering och uppdelning kompetens och mellanav resurser

Ävenkommuner. för kommun kan vissa kompetenser bli förstoren
dyra eller skulle ikomma underutnyttjas vid anskaffande.att ett eget

NorrköpingsFör del skulle exempelvis Linkö-samarbete med lett
ping kunna aktuellt i olika sammanhang.vara
Geografiska mellan kommunerna kan incitament förgränser attge

effektivitetsskäl utför tjänster varandra.man av

Några konkreta exempel skulle kunna aktuella vi främstsom vara som
vill föra fram följande:är

Hela den kommunaltekniska sektor med energi, renhållning,va,
entreprenader och fastighetsförvaltning.
Mätningsverksamhet ADB GIS. Inkl. maskin- ochmm. program--

varor.
Spetskompetens olika slag landskapsarkitekter, ekolog-tav som ex

stads- och planarkitekter, juristerer, mm.
Laboratorieverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsverksamhet
och va.
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Inköp/upphandling.
Tolkfonnedlingsverksamhet.
Social jourverksamhet.
MediacentraI/samordning bokinköp.

familjerådgiv-Landstingetfrånkan köpasExempel tjänster ärsom
utrustning.medicinsk/tekniskservicening samt av

uppdragsverksamhet kommunerkunna erbjudaMöjligheterna att
ellersjälvdet kommunenlikalandsting böroch är ettoavsett omvara

utred-frågautföra dem. Enskallaktiebolagkommunägt somsom
verksamheteraktuellasärskilt börningen är typerpenetrera avom

marknaddet finnsupphandlas i konkurrensskall externoavsett enom
eller

JohanssonBjörnKjell Norberg
KommundirektörordförandeKommunstyrelsens
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STOCKHOLMS STAD

TjänsteutlåtandeKvalitet och upphandling
STADSLEDNINGSKONTORET Sid 1997-12-011 4

RosdahlHandläggare: Yvette G.
Tfn: 08-508 295 68

YTTRANDE

vidgad försöks-Utredningen om
med kommunalverksamhet

uppdragsverksamhet

UPPDRAGSVERKSAMHETKOMMUNAL

från Stadsledningskontoret,tjänstemannayttrandeHärmed överlämnas
utvidgad försöksverksamhet med kom-avseendeStockholms stad en

hartiden for yttrande varit kortuppdragsverksamhet. Eftersommunal
förutsätterkommunstyrelsen. Vifrågan kunnat behandlatsinte av
utredning-får möjlighet sigdärför kommunstyrelsen överatt yttraatt

remissforfarandet.i sedvanligabetänkande detens

BjelfvenstamJohansBörje Berglund
AvdelningschefStadsdirektör

Sammanfattning
verk-regional samordning vissaStadsledningskontoret att en avanser

bedömningen skallfordelaktig. denna1samhetsområden kan vara
till-intresse närhet ochtill kommuninvånamashänsynäven tas av

inomtill marknadens strukturgänglighet till verksamheter samt re-
exempelvis följandespektive verksamhetsområde. Kontoret attanser

för vidgad för-lämpligaverksamhetsområden kan envara
Vattenförsörjn-kommunal uppdragsverksamhet,söksverksamhet med

återvinning,kabelnätdragning, avfallshantering oching, reningsverk,
befolkningsskyd-näringslivsfrågor, hamnverksamhet,miljöskydd,

biblio-och krematorieverksamhetdsverksamhet, begravnings- samt
tekstjänster.

Bakgrund
loka-kommunala myndigheter bundnaKommunala företag och är av

verksamhet kommuneninnebär denliseringsprincipen. Denna att som
tillgeografiska området ellerha anknytning till detbedriver skall egna

de kommunmedlemmarna.egna



Bilaga2 1411998:119SOU

kommunala fö-sålokaliseringsprincipenfrånUndantag sätt att
närings-bedrivamöjlighetmyndigheter harkommunalaoch attretag

regleradesärskiltfåtal,imedgesutanför kommunenverksamhet ett
säljamöjlighetocksårättspraxis har kommunenfall. Enligt attgetts

marknaden.överskottskapacitettillfälligs.k.
detkonstitutionsutskottetuttalar1996/97:KU12betänkande attI

omfattatillförsöksverksamhetenutvidga ävenfinns skäl attatt annan
fram för-bör läggaoch regeringenverksamhetkommunal snarastatt

Ärendet be-inteharinnebörd.med denna ännuslag till riksdagen
i riksdagen.handlats

ochkvalitetavdelning förstadsledningskontoretsstad,Stockholms
förverksamheterlämpligaförslagnedanupphandling enanger

synpunkterinhämtatharAvdelningenförsöksverksamhet.utvidgad
föravdelningenavdelning,juridiskastadsledningskontoretsfrån sam-

Stadshus AB.Stockholmshällsbyggande och

gällande rätttolkningAvdelningens av

bedri-möjligtföljande falldet iuppfattning ärAvdelningens attär att
kommuner.verksamhet i andrava

exempelvisaffärsverksamhet,kommunalasedvanligadenInom
trafik-renhållningsverk ellervärmeverk,ochel-,bostadsföretag, gas-, exempelvis la-medger det,uttryckligenlagfall därföretag; i sådana
aktie-kommunalamed förförsöksverksamhet1996:637 rättomgen

itrafikuppdragsverksamhet inom sådanbolag bedrivaatt avsessom
linjetrafik.driva visslagen 1985:449 rätt attom

dennaöverkapacitet,har över-kommunenNär oavsett omen
frånelleraffärsverksamhetkommunalfrånkapacitet härrör annan

frågadet skall över-verksamhet. Förkommunal att enomvara
inte omfattartillfällig ochöverkapacitetenkrävskapacitet, äratt mer

det skerfall längesåverksamheten.totala Idenl 0 %5 vartän av-
område.geografiskaför kommunensinom ramen

soci-enligt densocialtjänstlagen kanomfattasTjänster nyaavsom
januari 1998,kraft deni lträder1997:193altjänstlagen SFS som

skalldetformbegränsningar iutanför kommunenerbjudas attutan av
medförutvidgningöverkapacitet. Dennatillfälligfråga ex-omvara

kanhandikappomsorgäldre- ochegenregienheter inomempelvis att
kanoch kommunutanför kommunenverksamheterlägga anbud på en

utvidgn-klarsålundakommun. Dettjänster frånköpa är enen annan
utanför kom-verksamhetbedrivamöjlighetering kommunens attav

närvarande.förgällertill vadförhållandeimungränsen som

försöksverksamhetpå förverksamheterFörslag

gällerdetbegränsningarfinns någrainte närEftersom det numera
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kommunens möjligheter sälja socialtjänst utanför området föratt
myndighetsutövning till andra kommuner, bortser avdelningen i detta
yttrande från verksamheter inom förområdet socialtjänst.

Avdelningens uppfattning bedömning lämpliga verk-är att en av
samheter för utvidgning den kommunala kompetensen måste taen av
sin utgångspunkt i verksamhet överhuvudtaget skall bedrivas iom en
kommunal regi. Finns fungerande, konkurrenskraftig marknad dären
flera företag konkurrerar finns ingen anledning för kommunen att
bedriva verksamhet inom den marknaden, inte särskilda skäl görom
sig gällande i form exempelvis säkerställande samhällsviktigaav av
funktioner. Därefter måste bedömning huruvida regionalgörasen av
samordning och regionala lösningar kan fördelaktigt. Dessutomvara
bör i sådan bedömning hänsyn till intresset för kommuninvånar-tasen

närhet och tillgänglighet till verksamheter.na av
Utifrån sådan bedömning avdelningen de verksamheteratten anser

kan lämpliga för motsvarande försöksverksamhetsom vara en som
linjetrafik enligt lag l 996:63 exempelvis7, är
-vattenförsörjning,
-reningsverk,
-kabelnätdragning,
-avfallshantering och återvinning,
-miljöskydd livsmedelskontroll, tillsyn och analysverksamhet,
-näringslivsfrågor,
-hamnverksamhet,
-brand-, räddnings-, och befolkningsskyddsverksamhet,
-begravnings- och krematorieverksamhet,
-bibliotekstjänster,

I vilken form verksamheten bedrivs

Verksamheter inom området för Vattenförsörjning, avloppshantering,
avfallshantering, återvinning och hamndrift, bedrivs i bolagsform där
Stockholms stad innehar flertalet aktier.

Övriga föreslagna verksamheter bedrivs ansvarigovan, genom en
kommunal nämnd.

slut--
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UMEÅ 3PROTOKOLL 1KOMMUN
11-1 9utskott 1997-Kommunstyrelsens planerings

Stadshu-sammanträdesrum,Kommunstyrelsensoch tidPlats
Klockan 08.15-11.55set

ordförandeHolmlund,Beslutande Lennart
SjölundAnders

Rönnmark, § 243Marie-Louise
PaulssonChrister

Nils Häggström
PriemelKristian

244-245§§Rönngren,Margareta
BäckströmLena

Adjungerade
Carin ConradssonLedamöter

DegerlidenLennart

Övriga sidanlista på två.deltagande Se separat

i
Utses .att justera3

l
Paragraf 240-245Underskrifter

GottfridssonStellanSekreterare

HolmlundOrdförande Lennart

SjölundAndersJusterande

BE VIS
anslagtillkännagivitsJustering har genom

planeringsutskottKommunstyrelsensOrgan

Sammanträdesdatum 1997-1 1-19

anslagsförför anslags DatumDatum
1997-12-18nedtagandeuppsättande 1997-1 1-26

Förvaringsplats
kanslietStadsledningskontoret,protokolletför

HallöfBritt-LouiseUnderskrift
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UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL
Kommunstyrelsens planeringsutskott 1997-1 1-19

Exp. 1997-11-26 PLU § 242 1997.67 106

Vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdragsverksamhet

Utredningen vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdrags-om
verksamhet har i skrivelse 1997-11-05 berett kommunen tillfälle att

inom vilket eller vilka verksamhetsområden kommunen be-harange
hov vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhet andraåtattav en
kommuner eller landsting.

BILAGA
Stadsledningskontoret har förslag till yttrande i ärendet.upprättat

Bitr stadsdirektör Håkan Törnström lämnar sakupplysningar.

Efter viss redaktionell ändring och tillägg stadslednings-antas av
kontoret förslag till yttrande i ärendet.upprättat

BILAGA

l
PLU 1997-11-19 Planeringsutskottets beslut

i
Umeå kommun yttrande till utredningenavger

vidgad försöksverksamhet med kommunalom l
uppdragsverksamhet enligt forslag.
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UMEÅ KOMMUN 1997-11-18
Stadsledningskontoret

Kommunstyrelsen

Utredningen vidgad försöksverksamhet medoren
kommunal uppdragsverksamhet- förfrågan

Utredningen har berett kommunen tillfälle inom vilket elleratt ange
vilka verksamhetsområden kommunen har behov vidgad kom-av en

bedriva uppdragsverksamhetpetens åt andraatt kommuner eller
landsting.

Kommunen föreslås anföra följande.

rättvisandeEn terminologi

Kommunerna behöver effektiva verktyg och rationella hjälpmedel för
bedriva sin verksamhet. Ibland kanatt det innebära villatt ut-man

nyttja kompetens efter finns hos kommun ellerresurser som en annan
offentlig huvudman eller vill gå ihop för tillsam-atten annan attman

skapa sådana Möjligheterna till sådan samverkan i of-mans resurser.
fentligrättslig form har förbättrats tid, särskildatsenare ex genom
regler för samverkan inom myndighetsområdet, förenkladegenom
regler kommunalförbund och möjligheten tillom genom gemensam
nämnd.

Möjligheten till samverkan iprivaträttslig form, d avtal,v s genom
begränsade.är Problemställningama har dessutommer accentuerats
flera lagar tillkommit under år, bl aupphandlings-genom som senare

lagen.
I korthet innebär den nuvarande ordningen allt tillhandahållandeatt

och tjänster sker med kommuner eller landstingav varor som som
och sker vederlagparter betrakta näringsverksam-mot är attsom som

het för den levererande kommunen. direktiven benämnsI detta upp-
dragsverksamhet. Benämningama desammaär oavsett ärvem som
leverantör, det sker kommersiella syften ellerrentom av av annan
anledning. Att sådan generalisering inte helt korrekt framgåren ar av
det följande.

Den levererande kommunens behov.

Utredningens fråga har naturligtvis politisk dimension i det atten man
kan ha olika uppfattning vad kommun bör få sig åt. Ac-ägnaom en

den grundläggande begränsningen,cepterar kommunen endastattman
får hand sina angelägenheter, lär detta endast i undan-om egna vara
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såsom leverantörreellt "behov"föreliggerdettagsfall attett avsom
landsting.ellerandra kommuneruppdragsverksamhetbedriva

uppkommerdetkan föreligga över-situationsådan närEn en
inteanledningnågonverksamhetenfalletkan blikapacitet. Det när av
förunderlagetellerbehovenför deenbart närdimensioneraskan egna

konkurrensutsättning,grundviker, påorganisationbefintlig t avexen
medFörsöksverksamhetenliknande.svårigheter ellerekonomiska
justkonsekvenstrafikområdetuppdragsverksamhet inom är aven

trafikföretagen.kommunaladekonkurensutsättningen av
gällde tek-detsituation blsådanvarit ihar närUmeå kommun aen

harstädverksamhet. Kommunenochanläggnings-niska kontorets
uppdragsverksamhet påtillhållningrestriktiv samt-externennumera

god-upphandling skalldelta iinitiativEventuellaliga områden. att
sådanaregel tordearbetsutskott. Somkommunstyrelsenskännas av

tillfälligtillhänförasvad kanför över-inomprojekt ligga somramen
kapacitet.

avtalsformsamverkan iKommunal

gångerbehovet mångaperspektiv kanköpande kommunensdenUr se
kommunnätverk, denaktivt ideltarkommunannorlunda Umeå ettut.

omkringliggandefemjämte debestående UmeåUmeregionen, avs.
iSamverkan skerarbetsmarknadsregionen.gamladenkommunerna -

verksamhetsnäraockså påintressefrågor ett mermengemensamma
befintligutnyttjandekunskapsöverföring,huvudsakiplan avgenom

samarbetetssammanfattningEnspecialistkompetens över grun-o s v.
bifogas, bilaga.och aktiviteterinriktningder,

skertillfrån kommuni daginsatser utanDe görs annanenensom
kompensationekonomiskenkel form förAvsaknadenvederlag. av en

hindermånga gångerlevererande kommunen ett,till den motutgör ett
hos den le-"behovet" intealltsådessa fallsamarbete.fördjupat I är

oftastmottagande.den Insatsemahos ärkommunenvererande utan
offentligrättslig ord-i någonformaliseramotiveraförför små att en

lösaskulle kunnaavtalssamarbeteenkelttillMöjlighetenning. ett
Åtgärderna och utveck-servicenivåtillbidrai sigfall.dessa attavser
samverkansområdet.inomling

aktiebolagenkommunalaDe

problemställnin-regler ochaktiebolag gällerkommunensFör samma
bolagenrestriktioner försärskildaNågraredovisats attovan.gar som

intelag harföljerdeaffärsområdensinaverka inom utöver avsom
vilkagenomgångnågoninte medgettRemisstiden harmeddelats. av

bedriva uppdrags-sig habolagen självabehov/möjligheter attanser
efterfrågar. lämnasHärutredningendet slagverksamhet ensomav
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översikt vilka verksamheter förekommer i aktiebolagen:över som

helägda bolag:

Umeå med ElhandelEnergi AB Umeå AB Produktion och. distribu-
.

tion och Elhandel vissa tjänster inom sektorn.värme. samtav
verksamhetsområdetInom finns särskild kompetensvidgande

lagstiftning.

ÄgandeBOSTADEN ochAB, AB Holmsundsbyggnader.
förvaltning fastigheter bostäder och lokaler.av

Umeå med PolarbussLokaTrafik AB ULTRA och UmeåAB
for tätortstrañk, bussåkeri, ochBussgarage AB. Ansvar garagering

verkstad.
Försökslagstiftningen linjetrafik gäller delang av

verksamheten.

ÄgandeUmeå Parkerings UPAB. och drift parkeringshus,AB av
uthyrning bostäder och lokaler, parkeringsövervakning.av

parkeringsövervakning gäller särskilda regler.För

Hörnefors UthyrningFöretagscentrum AB. av
industrilokaler.

Umeå, Hamnverksamhet.Hamn AB.

Delägda företag:

ÄgsNorrländska Industrimässan NOLIA.AB
tillsammans med Piteå kommun. och Utställningsverksamhet,Mäss-
marknadsföring, förvaltning idrottshall.ochmäss-av

ÄgsVästerbottens tillsammans med Landstinget.AB.museum
Länsmueiverksamhet, konsultuppdrag inom det antikvariska området.

ÄgsVästerbottensmusiken tillsammansAB. med
Landstinget. Länsmusik och musikteaterverksamhet.

Sammanfattning

terminologin, inteDen används i utredningen,gängsenumera som ger
helt rättvisande bild omständigheterna kring kommunatten av en

säljer tjänster eller tillupplåter kommun eller ettresurser en annan
landsting: Ett avtal där detta sker ersättning skulle många gångermot
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där beho-samarbete,mellankommunaltförformenenklastedenvara
tordeinitiativetochBehovetomfattning.litentillfälligt ellerärvet av

tillhan-denhostjänstenutnyttjar änhos denliggaoftare somsom
vidgas.börformi sådansamverkantillMöjligheternaden.dahåller

uppdragsverksamhethållning tillrestriktivharkommunUmeå en
dentordeförekommer,detmåndenförvaltningarna. Iutförs avsom

tillfälligutnyttjandeförske inomkanunder vad avprövas ramensom
överkapacitet.

någrautfärdatshar inteaktiebolagenkommunalaBeträffande de
lag.följervadavseende,i dettarestriktioner utöversärskilda avsom

lagstift-kompetensvidgandesärskildgällerverksamheternågraInom
knappastslagefterfrågatuppdragsverksamhetfallnågraning. I är av

utsträckningi vilkensjälva få besvaraövrigtiböraktuell. Företagen
utredningen.förverksamhet intressebedriverde av

besluttillFörslag

beslutKommunstyrelsens

stadsled-vadmedförfråganutredningensbesvararUmeå kommun
anfört.ningskontoret

STADSLEDNINGSKONTORET

Håkan TömströmJohanssonDan
stadsdirektörBitrStadsdirektör
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Umeå A-region

Grunddokumentet Kommunfullmäktigeantaget av

Utvecklingsplan:
Förstärka infrastrukturen, stimulera
näringslivsetableringar
Samverkansområden preciseras
Gemensamt ekonomiskt ansvar .

Grundläggande värderingar:

Positiv utveckling i kommun bra för allaären
Positiva till etableringar inom regionen. stridigheter. Sprid-utan

ning arbetstillfällen.av
lättillgängligMer kunskap, kompetens och kultur. Utnyttja modern

teknik.
Snabba och bekväma kommunikationer.
Invånarnas valfrihet och tillgång till god service vid gemensamma

insatser.
Gemensamt utveckla goda förbindelser statenmes
Utarbeta strategi för utveckling. Driva projekt. Pro-gemensam

jektmedel från länsstyrelsen söks. Infrastruktur, miljö, närings-
liv, kompetensutveckling och marknadsföring.

Samverka med andra regionala aktörer. Förbindelser med EU. Part
i förhandlingar med EU

Kommuncheferna arbetsgrupp. Ledandeutgör kommunpolitiker
träffas två gånger år i och oktober.per mars

Tre stödben

Utnyttja befintliga resurser
Arbetsgrupper inom skola, äldreomsorg, fritid, kultur, kom-a
munalteknik och inköp församarbetar utnyttja de samladeatt resur-

och därigenom uppnå de fördelargemensamt agerande iserna ett stör-
skala medför det självbestämmandet försvinner.utan attre egna

Kommuner i samverkan metodsom
Vi kommuner i samverkan dentror att effektivaär metoden förmest

skapa lokal och regional utveckling.att Den metodutveckling som
sker inom A-regionen skall komma andra kommuner i länet tillgodo.
Speciellt de demokratiska aspekterna i samarbetet skall belysas.



SOU 1998:119Bilaga2150

utvecklingförSkapa resursernya
utvecklingförskapasförutsättningarantal projekt skallGenom ett en

kommuner.A-regionensnäringslivet iav

IT-nätverk
Kunskapscentrum
Marknadsföring
Intressebevakning
Kommunikationssamordning

Rekreationsplanering
sysselsättningsfrågorArbetsmarknads- och
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Umeå Regionen
Vad viär överens om

Samarbetet i UmeåRegi0nen värdefullt och kommer bestå.är att

Begreppet "Kommuner i samverkan arbetsmetod har iUmeå-som
Regionen fått behövlig konkretisering.en

Flera de arbetsgrupper fungerar bra och åstadkom-startatsav som
goda resultat i det kommerDe fortsätta sitttysta. attmer samar-

bete.

Träffama politisk nivå kommer också fortsätta.att

Finansieringsprincipen.

Vårt agerande i viktiga frågor kommer fortsätta.attgemensamma

En ökad tonvikt läggs effektivisering befintlig verksamhet.av

Minskad inriktning på utvecklingsprojekt och framtidssatsningar.
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Umeå Regionen
gjortviVad har

identitetSkaffat oss en

rationaliseringarkringSamarbete
Räddningstjänst
Lönehantering
Gymnasieskola
Konsumentvägledning

mm

Utvecklingsfrågor0
yttrandenGemensamma

aktörermed andraSamarbete
näringslivsarbetetförProgram
miljösamarbeteförProgram

Projekt0
Avfall

resmålochLokala resor
paketochprodukterUtveckling av

räkenskaperGröna
EMAS
Pendlingsmönstret
PÅ-system

verksamhetenvardagligai denSamarbeteo
IT
Skola
EU
Kommunikationer
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VÄSTERÅS STAD
Stadsledningskontoret 1997-l 8l-l
Birgitta utrednings-Departementens
Berg avdelning
Stadsjurist Box 187

MALMÖ201 21

Ang kommunal uppdragsverksamhet

Västerås stad har i skrivelse den november beretts tillfälle5 1997 att
inom vilket eller vilka verksamhetsområden det finns behovettange

vidgad kompetens bedriva uppdragsverksamhet andraattav en
kommuner eller landsting.

fått vissaKommunerna har ökade möjligheter samarbeta detatt
specialreglerade området. Genom lagändringar det möjligtär numera

dels delegera beslutanderätt till anställd i andra kommuner och delsatt
anlita kommun för utredningar, tillsynsuppgifter och liknande.annan
Detta gäller för vissa uppgifter inom gymnasieskolan, överför-t.ex.
myndarens verksamhet, tillsyn enligt alkohollagen inom områ-samt
dena miljö- och hälsoskydd och renhållning.

Västerås stad generellt positiv till kunna utnyttjaär sett att resurser
tillsammans med andra kommuner och landsting. gäller allaDetta

verksamheter. närvarandeFör pågår diskussionertyper attav om
tillsammans med andra kunna dela kostnaderna för olikaexperter av
slag, såsom jurister, informatörer, finansexperter, upphandlare etc.
Särskilt för mindre kommuner inte har möjlighet självaattsom an-
ställa med erforderlig kompetens dettamåste mycketpersoner vara
viktigt.

Sammanfattningsvis det bra utredningen så långt det ärvore om
möjligt föreslår lättnader i den gällande lokaliseringsprincipen.nu

Kenneth Holmstedt Birgitta Urg
Stadsdirektör Stadsjurist

7 18-5588
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STADSKANSLIET
Örebro

1997-11-17 Dnr 873-97-38

vidgadUtredningen 1997:10ln om
försöksverksamhet med kommunal upp-
dragsverksamhet

KatarinaHovrättsassessor Persson
utredningsavdelningDepartementens

187Box
MALMÖ20121

på 1997-11-05 uppdragsverksam-Ang remiss kommunalsvar om
het

Örebro framföra iSedan kommun beretts tillfälle sina synpunkteratt
frågan kommunal uppdragsverksamhet, får stadskanslietutökadom -
kommunstyrelsens förvaltningsorgan anföra följande.-

blirSamarbete mellan kommuner inom viss region allt vanligareen
och alltmer nödvändigt. Såväl internationella utvecklingen, inteden
minst förhållandet till knappa ekonomiska på mångaEU samt resurser

församhällsområden starka skäl vidgat samarbete kommunerutgör ett
emellan. vissa fall kan speciella skäl, kommundelningI tmer ex en

främsta för berördadet motivet samverkan mellan därav kom-utgöra
tradition nödvändighet samarbete skettVidare har och påmuner. av

vissa samhällsområden, inom gymnasieskolan och räddnings-t ex
tjänsten. sådant samarbete har lagstöd funnits sedan länge.För ett

Örebro kommuns utgångspunkt för besvarandet remissen är attav
samarbete kommuner emellan befrämjande för kommunernasär ut-
veckling och till för kommunmedborgama. lagliga möjlig-Denytta
heterna för samverkan bör vida möjligt och omfattasådan såvara som
de flesta verksamhetsområden.kommunala samhälls- och Gränserna
för detta samarbete får bestämmas efter vad gällande EU-ytterst

och nationell upphandlingslagstiftning kan tillåta i dettanormer en
med rimligt i för-sammanhang hänsyn till vad kansamt som anses

hållande tilI den allmänna och tjänstemarknaden.varu-
marknadsaspekterna,gäller stadskansliet allDå det attanser sam-

verkan grundas civilrättsliga avtal berörda kommuner emellansom
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kräver prövning marknadens villkor an.budstävlan.moten genom en
gäller i alla de situationer då det för tjänsterna ifråga finns friDetta en

marknad. formaliserad och långsiktigFör samverkan mellanmer
kommuner bör sådant samarbete kunna etableras detta harett utan att
föregåtts upphandlingsförfarande. bör gälla såväl vidDettaettav
offentligrättslig samverkan kommunalförbund ellergenom gemensam
nämnd vid privaträttsliga former aktiebolag.tsom som ex

Sammanfattningsvis stadskansliet sålunda den kommunalaattanser
kompetensen generellt bör vidgas för all kommunal samverkan, vari

landstingen bör innefattas. för denna vidgadeGränserna kom-även
får lagstiftningeni och domstolspraxis bestämmaspetens ytterst av

gällande och vad här kortfattat kanEU-nomier rimligasom anges som
hänsynstaganden till marknaden och dess villkor.

Med denna inställning stadskansliet det inte nödvändigt attanser
ochhär några särskilt viktiga samhälls- och verksamhetsom-angenu

råden framför andra för kommunal samverkan. villDäremoten
stadskansliet fästa utredningens uppmärksamhet på behovet av en
snabb generell lagreglering för rättsligt lösa de intressekonflikteratt

kan finnas det här aktuellapå området. Med det "tryck"som som nu
finns i landets kommuner finna lösningar viktigaatt gemensamma
samhällsproblem i olika samverkansmodeller, risken rättsligär ur
synpunkt alltför vildvuxen flora samverkansprojektattannars en av
kan fram i landet.växa

Med den korta tid till mitt förfogande förstått besvaraattsom re-
missen fånågra dagar har någon formell politisk behandling av- -
detta remissvar inte medhunnits. Remissvaret har dock underhand

med kommunens politiska ledning, inte haft någotstämts attav som
erinra häremot.

stadskanslietFör

Stefan Olsson
stadsj urist
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01. 1997653 100 121997-12-02 DnrKommunstyrelsen
Budgetchef WiknerGreger

försöksverksamhet med kommunalvidgadUtredningen om
uppdragsverksamhet

utredningsavdelningDepartementens
187Box

MALMÖ201 21

uppdragsverksamhetkommunalförsöksverksamhet medVidgad

Östersunds tillfällekommun berettsarbete harInför utredningens att
verksamhetsområden kommunensynpunkter på bl inom vilkalämna a

uppdragsverksamhetbedrivavidgad kompetenshar behov attav en
landsting.andra kommuner eller

lokalise-kommunenutredningens skrivelse tilliSom utgörnämnts
och lands-kommunerkommunallagen hinderringsprincipen i ett mot

marknaden.dentjänster till varandra eller påting sälja öppnaatt
och i fleraenligt rättspraxisPrincipen har dock i delvis åsidosatts spe-

kompetensutvidgande lagar.särskildacialförfattningar och
sambrukspro-1980-talet ingått isedan slutetharKommunen ettav

olika statligaLandstinget ochkommuner,jekt mellan länets myn-
fl. Sambrukspro-militär, länsstyrelsedigheter försäkringskassa, m

samordn-upphandlingar och avtal,jektet har lett till bl a gemensamma
försäljning köp tjänster.tjänstering och byte samt avrespav

övergång till be-omorganisation 1992samband med kommunensI
kon-avgränsade resultatenheterställar-/utförarorganisation med väl

servicefunktioner helt elleri alla kommunenskurrensutsattes settstort
policy för deocksåKommunfullmäktige beslutade dådelvis. enom

mark-denverksamheternaskonkurrensutsatta rätt att externaagera
sälja tjänster till defritt framPolicyn innebär detnaden. är attatt

till andra kommuner,inom "sambruk",kommunala bolagen och,
marknaden tillåtsmyndigheter. övrigtLandstinget och statliga I

omsättningen i den måntilluppdrag med 10 1 5 %externa upp av-
inte innebärhuvuduppgiften ochuppdragetdet externa expan-gagnar

dominerandei de fall kommunenRestriktivitet mäste iakttassion. är
leverantör.

balans"betänkandet "Konkurrens iyttrandekommunensI över
utvidga den kommunaladet finns skäl förframförde kommunen attatt

konkurrensut-och landstingOm kommunernäringslivskompetensen.
lämna anbud påde har möjlighetdet viktigt även exter-sätts är attatt

uppdragsverksamhet börbedrivavidgad kompetenstjänster. En attna
andra kommuner ochmarknaden, inte baradärför omfatta hela
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landsting. ligger detta utanför utredningens uppdrag.Tyvärr
Även den vidgade kompetensen begränsas till kommunerattom

och landsting kan bedriva uppdragsverksamhet varandra dettaär ett
i riktning. Sådan verksamhet förekommer redan, i deträttsteg t ex

sambruksprojekt i Jämtland bra dettaDetnämnts ärsom ovan. om
konfirmeras.

Utifrån erfarenheterna från sambruksprojektet, de uppdragexterna
vi påtagit inom för kommunfullmäktiges policybeslut ochoss ramen
de upphandlingssituationer kommunens olika verksamheter kommit i
kontakt med, där kommunallagen inte kunnat delta,men man ap g
kan följande verksamhetsområden bedömas angelägnamest attsom
vidga kompetensen bedriva uppdragsverksamhet inom:att

fastighetsskötsel-
städverksamhet-
matproduktion-
företagshälsovård-
vaktmästeritjänster post mm-
transport-
tryckeri-
personalutbildning-
datatjänster-
inköp-

vissa verksamhetsområden harInom kommun möjlighetstörre atten
hålla bättre och effektiv organisation och också möjlighet atten mer
inrymma specialkompetens på mindre kommun.änsättett annat en

minst från denna utgångspunktInte skulle vidgad kompetens atten
bedriva uppdragsverksamhet den totala kommunala verksamhe-gagna

i kommunerna i län Jämtland.ten ett som

KOMMUNSTYRELSEN

NilssonJens
Kommunstyrelsen ordförande

MarshBengt
/ Kommundirektör
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Bohuslandstinget
l 997- l 2- l 6

Katarina Persson
utrednings-Departementens

avdelning
187Box

MALMÖ201 21

1997:10 vidgad för-Synpunkter avseende utredningen In om
med kommunal uppdragsverksamhetsöksverksamhet

Landstinget skullehar beretts tillfälleBohuslandstinget att ange om
till andra landsting ochvidgade möjligheter sälja tjänstervilja ha att

första hand tillfällig överka-kommuner. Försäljningen ska inte i avse
pacitet.

förberedelser för Bohuslandstinget,närvarande pågårFör att
iÄlvsborg landstingsdelamaLandstingetLandstinget Skaraborg, samt

organisation,kommun ska tillGöteborgs samman en gemensamav
SammanläggningsdelegeradeGötalandsregionen, 1999.Västra o m

sammanträde.har just haft sitt konstituerande
landstingalltså upphöraBohuslandstinget kommer att egetsom

vidgade möjligheter säljafr.o.m. funderingar1999. Några attom
finns därför inte i nuläget.tjänster till andra landsting eller kommuner

BOHUSLANDSTINGET
Juridiska enheten

HöfdeTomas
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Landstinget
Jönköpings länI 1997-12-09 147897

Kansliavd Båfält,E USG

Katarina Persson
Departementens utredningsavdelning
Box 187

MALMÖ201 21

Utredningen vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdrags-om
verksamhet

närvarande bedriverFör Landstinget i Jönköpings län ingen upp-
dragsverksamhet andra landstingåt eller kommuner.

gränsfall kan denEtt verksamhet bedrives Tvätteriet ivara som av
Östergöt-Norrköping TvätterietAB. landstingen iägs gemensamt av

lands och Jönköpings län Norrköpings kommun.samt
områden intressantaDe för uppdragsverksamhet bedömerärsom

vara:

samverkan förrådshållning mellan flera landsting och kommu-om-
ner

kollektivtrafik länsgränsernaöver-
godstransporter-
konsulttjänster avseende sjukvârdsplanering, kvafitetsvärdering etc.-

LANDSTINGETS KANSLI

Sven-Olof Karlsson
landstingsdirektör
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MALMÖHUS LÄNS LANDSTING DiarienummerDatum
Landstingets kansli B100/720911997-12-08
Tjänsteställe, handläggare, telefon direkt
Landstingsdirektörens stab
Christer Sjöberg
046-15 33 85

KatarinaHovrättsassessor Persson
utredningsavdelningDepartementens

Box 187
MALMÖ201 21

angåendeSvar "Utredning vidgad försöksverksamhet medom
kommunal uppdragsverksamhet"

Malmöhus läns landsting för närvarande mitt i medär processuppe en
sammanslagning sjukvårdshuvudmännende i Skånetre samtav ge-
nomförande försöksverksamheten avseende vidgat regionaltav an-

detta läge det svårt kunna frågan vilka verk-I är attsvar. svara om
samhetsområden Landstinget har behov vidgad kompetens attav en
bedriva uppdragsverksamhet andra landsting eller kommuner. Vi
arbetar mellan "landstingen" i eftersom viSkåneöver gränsernanu
successivt kommer bli huvudman. arbete gäller såvälDettaatt en
sjukvården Regionförbundet Skånes ansvarsområde.som

möjligt det efterhand uppkommerDet verksamhetsområdenär att
där vi kommer ha behov vidgad kompetens. dockFrågan äratt av en
för tidigt ställd. och med läns formelltFrån 1999 Skåne landstingär
bildat varför frågan då lättare kan besvaras. skulle ocksåDet vara
möjligt be Sammanläggningsdelegerade och Regionförbundetatt ge
synpunkter på frågan remisstiden tillåter inte för-sådantettmen
farande.

Med vänlig hälsning

WibergIngvar
Landstingsdirektör
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Stockholms läns landsting
1998-01-20 LS 9711-1014

Landstingskontoret
Styrelsesekretariatet

Departementens utredningsavdelning
Box 187
201 21 Malmö

Utredningen ln 1997:10 vidgad försöksverksamhet med kom-om
munal uppdragsverksamhet

Genom remiss den 24 november 1997 har utred-Departementens
ningsavdelning berett Stockholms läns landsting tillfälle att ytt-avge
rande i rubricerade ärende.

Med anledning härav får landstingskontoret meddela landstings-att
styrelsen denna dag beslutat yttrande enligt landstingsrådsbered-avge
ningens förslag i skrivelse den januari7 1998.

Reservation landstingsstyrelsens beslut har anförts fp- ochmot av m-,
c-ledamötema.

Protokollsutdrag kommer översändas, så protokollet justerats.att snart

Marianne Torsell

Bilagor:
Landstingsrådsberedningens1 skrivelse den januari jämte7 1998
bilaga 2

fp-2 M-, och c-ledamötemas skrivelse den januari16 1998
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Stockholms läns landsting Skrivelse
Landstingsrådsberedningen 9711-10141998-01-07 LS

Landstingsstyrelsen

LS 9711-1014

Yttrande utredningen Vidgad försöksverksamhet med kom-över om
munal uppdragsverksamhet

bilagor2

ÅnstrandFöredragande landstingsråd: Claes

ÄRENDET

utredningsavdelning har Landstinget möjlighetberettDepartementens
sig utredningen Vidgad försöksverksamhet medöveratt yttra om

kommunal uppdragsverksamhet.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

utredningsavdelningyttrande till överlämnaDepartementensatt som
tjänsteutlåtande.landstingskontorets

ÅnstrandClaes

Liisa Sihvo Murstam

Bilagor
Skrivelse från utredningsavdelningI Departementens 1997-11-21

2 Landstingskontorets skrivelse 1997-12-08
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Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2
Landstingsrådsberedningen

1998-01-07 LS 9711-1014

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Departementens utredningsavdelning har i skrivelse bilagaen
berett Landstinget möjlighet sig utredningen "Vidgadöveratt yttra om
försöksverksamhet kommunalmed uppdragsverksamhet" densenast

december15 1997.

Ärendet har remitterats till landstingskontoret.

iLandstingskontoret har tjänsteutlåtande den december8 1997
bilaga anfört kommunal2 verksamhet har under det de-att senaste
cenniet för tilltagande krav ökad effektivitet och produk-utsatts
tivitet. Olika former för uppnå högre effektivitetgrad ochatt en av
produktivitet har i landet, i Stockholmsså länsprövats ävenrunt om
landsting SLL. bekymmer alltmer har iEtt dettaaccentueratssom
sammanhang de begränsningar Kommunallagen och dåKL,är som
särskilt dess lokaliseringsprincip, lägger för kommuner och landsting

de försöker effektivabli och produktiva.när mer
Sammanfattningsvis SLL:s uppfattning lokalisering-KL:sär att

sprincip, så den formulerad, bör utgå kommunallagen.ärsom nu ur
Full frihet bör kommuner och landsting producera tjänsterattges
andra kommuner landsting,och så länge denna tjänsteproduktionsom
ligger inom den kommunala kompetensen och inte subventioneras
skattevägen.

På grund mycketden korta remisstid givits fokuserar SLL:av som s
remissvar principiellade grunderna till denna ståndpunkt,att ange

i detalj för vilka verksamheter lokaliserings-än attsnarare ange som
principen bör upphävas.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den januari7 1998.
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5Tjänsteutlåtande llandstingStockholms läns
1-1014LS 9711997-12-08Landstingskontoret

Landstingsstyrelsen

uppdragsverksamhetmed kommunalförsöksverksamhetVidgad

ÄRENDET

verk-innebär den"lokaliseringsprincip"Kommunallagens KL att
anknyt-skall hadess bolagellerkommunbedrivssamhet av ensom

medlemmar.område eller dessgeografiskaning till kommunens
på för-finns,undantag. T.ex.lagfästagivits vissaprincip harDenna

utanför detkollektivtrafikbedrivamöjlighetersöksbasis, att geo-egna
utredare i uppdragsärskildharområdet. Regeringengrafiska gett en

tillförsöksverksamhetenutvidgning ävenförslagutarbetaatt avom en
verksamhetsområden.andra

yttrandetillfällehar givits överlandstingStockholms läns att avge
med kommu-försöksverksamhetvidgadutredningenstatligaden om
särskiltskallLandstinget1997:10.uppdragsverksamhet Innal ange

har be-Landstingetverksamhetsområdenvilkavilket ellerinom som
andrauppdragsverksamhet åtbedrivavidgad kompetenshov attav en

eller kommuner.landsting

FÖRSLAGTILLBESLUT

landstingsfullmäktige beslutaföreslårLandstingsstyrelsen
anföra följande:utredningenpåatt som svar

fördecennietunder detharKommunal verksamhet utsattssenaste
formerOlikaproduktivitet.effektivitet ochökadtilltagande krav på

produktivitet hareffektivitet ochgrad prö-för uppnå högreatt aven
landsting SLL. EttStockholms länsisåi landet, ävenruntvats om

desammanhangi dettaharalltmer ärbekymmer accentueratssom
lokali-då särskilt dessochKommunallagen KL,begränsningar som

försöker blideoch landstingför kommunerseringsprincip, lägger när
produktiva.effektiva ochmer

lokaliseringsprinctp,uppfattning KLsSammanfattningsvis SLLsär att
ull frihetkommunallagen. Fformulerad, bör utgådenså är ursom nu

andraåtproduceralandstingoch tjänsterkommunerbör åt attges
tjansteproduktiondennalängeoch landsting, såkommuner som

subventionerasochkompetensenkommunala intedenligger inom
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skattevägen.

den mycket kortaPga remisstid givits fokuserar remiss-SLLsav som
de principiella grunderna till denna ståndpunkt,attsvar ange snara-

i detalj för vilka verksamheter lokaliseringspri-än attre ange som
ncipen bör upphävas.

LOKALISERINGSPRINCIPEN OCH DEN KOMMUNALA
VERKSA MHETEN

primär-Den och landstingskommunala verksamheten har karak-tre
täristiska kännetecken:

Rätten skatt, vilket möjliggör kollektiv finansieringatt uttaxera en
de tjänster sektorn erbjuderav som
Demokratisk reglering vilka tjänster de finansiellaav som resurser-
skall användas till, tjänstemas servicenivå, skall få deltana vem som
tjänsternaav mm
Produktionen tjänsternaav

demokratisktDe viktigaste aspekterna de två första, den kollektivaär
finansieringen och den demokratiska regleringen. Frågan om vem

producerar tjänsterna den offentligaåt sektorn borde medbor-som ur
synvinkel mindre intresse, under förutsättning attgarnas vara av pro-

ducenten de krav avseende kvalitet, ekonomi ställtsmöter mm som
de folkvalda.upp av

deEtt markanta problemen med inteKL den har skri-är attav mer
vits med beaktande ovanstående karaktäristika, vilket leder tillav pro-
blem såväl för den förtroendevalde beställaren/upphandlaren försom
den kommunalt ägda producenten.

Beställning/upphandling och uppdragsverksamhet

Det allmänt känt och köpares position stärks flerär accepterat att en
faktiska eller potentiella säljare köparen har välja mellan. Flerattsom
potentiella producenter det vanligtvis lättare för köparengör att er-
hålla hög kvalitet till lågt pris. gäller givetvis förtro-Detta ävenetten
endevalda de sitt demokratiska försöka få sånär utövar att utansvar
mycket och så högkvalitativa tjänster möjligt medborgarna tillåtsom
så låg kostnad möjligt.som

Inom de flesta områden där kommuner och landsting har ett ansvar
för tillhandahålla dock nödvändigtvis själv producera tjänsteratt

medborgarna, innebär lokaliseringsprincipen antalet producenteratt
kan erbjuda sina tjänster åt kommunala beställare/upphandlaresom

minskar kraftigt.
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Skälet till detta producenterna inom dessa områden framför-är att
allt primär- och landstingskommunalt ägda förvaltningar eller bo-är
lag. kommunala producenterDessa förhindras lokaliseringsprin-av
cipen undantagsvis, sälja sina tjänster utanför den ägandeänatt, annat
kommunens geografiska område.

de områdenInom där det existerar mängd privaträttsligtstoren
ägda producenter lokaliseringsprincipen inget hinder för bestäl-utgör
laren/upphandlaren, detdå står denne fritt att
inom för vad offentlig upphandlingLagen medger, ned-ramen om se

anbud frånan privata producenter. Och de privatägda produ-anta
får hela landet.övercentema agera

lokaliseringsprincipOm KLs inte avskaffas i sitt nuvarande skick
finns endast öka de förtroendevaldas möjlighet väljasättett att att
mellan olika konkurrerande producenter: låta den kommunalägdaatt
produktionsapparaten övergå i privaträttslig ägo.

produktionOffentlig och uppdragsverksamhet

offentliga produktionsapparatenDen har de 10-15 åren fåttsenaste
mycket kritik för bristande kvalitet och sjunkande produktivitet. Ett

mått affärsmässighet har efterlysts. Ett på detta harstörre av svar
varit bolagisera och/eller konkurrensutsätta produktionen.att

de flesta fall har detta,I till början, varit framkomlig Enväg.en en
erfarenhet dock lokaliseringsprincipen med tiden visar sigär att utgö-

avgörande hinder för fortsatt affärsmässighet, då den förhindrarettra
producenten verka utanför givet geografiskt område. Därmedatt ett
begränsas kraftigt möjligheten spinna vidare på de konceptgodaatt

utarbetar söka synergier med andra verksamheter.samt attman
Den kommunala produktionen hamnar detta isätt rävsax.en

ställs kravDet den skall affärsmässig och konkur-att vara
renskraftig, den tillåts inte bete sig affärsmässigt. Den utsättsmen

för, tillåts verka på marknadens villkor. Med dessa förut-intemen
sättningar det svårt för den offentligt ägda produktionsapparatenär att
långsiktigt upprätthålla hög innovationskraft och produktivitet.en

SLL därför det rimligt låta den kommunalägdaäratt attanser pro-
duktionen oavsett associationsform, nedan få verka oaktatse geo-
grafiska gränser.
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KOMPETENSPRINCIPEN

konstateraDet sak kommunalägd produktion bör fri-är att atten ges
het verka utanför kommunen/landstingets geografiska område. Enatt

definiera inom vilka verksamhetsområden skall fådeär attannan ver-
ka.

och innehållerKL, Kap 2 2 stadganden rörande vad kom-
och landsting får sig åt. den allmänna befogen-ägnamuner avser

heten for kommun eller landsting, den kommunalarör nä-etten
ringsverksamheten.

Stadgandena i §2 avsedda för skapa tydlighet i vilka tjänsterär att
skall erbjudas medborgarna kommun, landsting respektivesom av

fördelningenDen exakta mellan dessa nivåer framgår intestat. tre av
stadganden,KLs lagstiftning och rättspraxis.utan styrs av annan av

hur uppgiftsfördelningenOavsett hållning kom-SLLsärut attser
munal uppdragsverksamhet första hand bör tillåten allai inomvara
de områden där förSLL tillhandahålla med-tjänsterattansvarar
borgarna, s.k. kämverksamhet.

Utifrån det kompetensområde har idagSLL innebär det attsom
uppdragsverksamhet bör
tillåtas bl.a. avseende

hälso- och sjukvård
ambulanssjukvård
Viss handikappadeomsorg om
tandvård för barn och vuxna
kollektivtrafik till lands och till sjöss
vårdtjänstverksamhet
viss utbildningsverksamhet vårdgymnasiala utbildningar, lant-
bruksutbildningar
regionplanering

dagsläget detta oavvislig nödvändighetI då det inom mångaär en
viktiga områden saknas privata aktörer. på längre siktMen även är
det nödvändigt kommuner och landsting tillåts hålla sig medatt en

produktionsapparat på de områden där de bär föransvaret attegen
tillhandahålla dessa tjänster medborgarna. Dels kan det utgöra en
slags förgaranti kommunen/landstinget verkligen kanatt garantera
tillhandahållandet, det kan också få tillgång tillsättett attmen vara
kompetens inom det område där skall upphandla tjänster.man

När det gäller stödverksamheter bör kommuner och landsting tillå-
bedriva uppdragsverksamhet de områdeninom ärtas att stra-som av

tegisk vikt för kunna upprätthålla kärnverksamheten. Exempel påatt
detta kan vara

fastighetsforvaltande verksamhet för sjukvården
laboratorieverksamhet
röntgen
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KONKURRENSNEUTRALITET

uppdragsverksamhet de för-kanske främsta syftet med ökaDet är att
till producentertroendevalda beställama/upphandlarna tillgång olika

Ökadvälja mellan. uppdragsverksamhet kommer då sannolikt attatt
of-leda till ökad konkurrens mellan olika producenter, såväl mellan

fentligt privat ägda mellan olika offentligt ägda produ-ägda och som
center.

Även frågan behandlas kommittédirektiven,inte i SLLmenarom
frågeställning vid vidgadkonkurrensneutralitet blir centralatt en en

uppdragsverksamhet.
producenterna under villkor fårde kommunalaSLL ingaattanser

avkastningskrav bör ställas på ofentligtskattesubventioneras. Samma
ägda, går konkur-ägda producenter på de privat annarssom

förlorad skatterättslig synvinkel måste kon-rensneutraliteten även ur
kurrensneutrala förhållanden uppnås.

denna bakgrund bör bl.a. självkostnadsprincip kap §7KLsMot
och tillämpning idå den, med nuvarande formulering rätt-överses

avseende.spraxis, torde hinder i dettautgöra ett

ASSOCIATIONSFORMVERKSAMHETENS

besked i vilken juridisk form denUtredaren har i remissen begärt om
önskas till föremål för uppdragsverksamhetverksamhet görassom

bedrivs.
associationsform någonkan verksamhetensSLL inte äratt avse

Ökade tillbetydelse för det hittills förda möjligheterresonemanget.
verksamheten bedrivsuppdragsverksamhet vikt iär oavsettav om

bolagsform.förvaltnings- eller

Berit Rollén

Thorbjörn Ekström
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LÄNSSTOCKHOLMS LANDSTING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ärende 12 12

Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna 1998-01-20 LS 9711-1014

Landstingsstyrelsen

Yttrande över utredningen Vidgad försöksverksamhet medom
kommunal uppdragsverksamhet

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

uttala vikten kommunallagens nuvarande lokalise-att attav
ringsprincip bibehålls, samt

yttrande till Departementens utredningsavdelning anföraatt som
följande;

Kommunallagens lokaliseringsprincip fyller demokratisk funktion.en
Medborgarna insyn den verksamhet de skatt-övergaranteras genom
sedeln finansierar och funktionDenna går intet då degaranterar. om
kommunala bolagen bedriver verksamhet utanför den kommu-egna

hellerInte de berörda kommuninvånarna någon demokratisknen. ges
möjlighet påverka det offentligt ägda bolaget. Den kommunalaatt
kompetensen otvetydigt bunden till det geografiskaär område kom-

består och kommunens folkvalda för. Därförmunen av som ansvarar
bör lokaliseringsprincipen kvarstå för offentliga och bolag.organ

undanröjandeEtt lokaliseringsprincipen riskerar leda tillattav en
ytterligare expanderande offentlig sektor privata entreprenörers
bekostnad. Istället för fokusera på dem de valdaatt är attresurserna
tjäna riskerar de kommunala bolagen försätta privata företag i kon-att
kurs ojämlika konkurrensförhållanden. Privata näringsidkaregenom
har inte möjlighet bedriva verksamhet kontinuerliga under-att genom
skott. Mångfald skapas inte kommuner börjar intressera sig förattav
andra kommunens verksamhetsområden. Mångfald, effektivitet och
produktivitet skapas privata företag tillträde på likaatt attgenom ges
villkor konkurrera marknaden.

Kommunallagen, kap.2 beskriver kommunernas7 kompeten-
sområden för näringsverksamhet;

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, denom
drivs vinstsyfte och går på tillhandahålla allmännyttigautan ut att
anläggningar eller åt medlemmarna kommunentjänster eller Lands-i
tinget.
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fortfarandesektormed offentligdå syftetskrevsDetta att tryg-var
inte uppkommerverksamhetförekomsten utanspontantav somga

verksam-nödvändig. Dåändå ansågsfinansieringoffentlig men som
privata företagvinstsyfte, inom områden därhet bedrivs utan agerar,

inträ-aktörer nekasoch privataden fria konkurrensensker intrång på
skulle uppståsektorArbetstillfällen inom privatde. ute-annarssom

således ledalokaliseringsprincipen riskerarblir. slopandeEtt attav
självfmansierade företag-för denförutsättningarförsämradetill

samheten.
offent-och produktivitet inomeffektivitettilltagande kraven påDe

kommu-tillgodoseskravverksamhet positiva. Dessalig är attgenom
marknader där privata aktörerfrån delandsting avträderoch age-ner

offentligtillgodoses intefri konkurrens.i Kraven expan-genomrar
konkurrensforhållanden.ojämlikasion och
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Utdrag
Stockholms läns landsting PROTOKOLL

SammanträdesdatumLandstingsstyrelsen 1998-01-20

februariden 3 1998.Justerat

Justeringen februarianslogs den 1998.4

ÅnstrandClaes
Peter Larsson
Ralph Lédel

§ 11
Yttrande utredningen Vidgad försöksverksamhet med kommunalöver
uppdragsverksamhet
LS 971 1-1014

Landstingsrådsberedningens skrivelse den januari med lands-7 1998
tingskontorets tjänsteutlåtande den 8 december 1997.

fp- och c-ledamötemas skrivelse den januari med förslagM-, 16 1998
landstingsstyrelsen beslutar uttala vikten kommunallagensatt att attav

lokaliseringsprincip bibehålls,nuvarande yttrande till Depar-att som
utredningsavdelning anföra vad fp- och c-ledamötematementens m-,

föreslagit.

Följande yrkanden framfördes

dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp- och c-ledamötemas förslag.m-,

Ordföranden ställde propositionen bifall till dessa yrkanden ochom
fann styrelsen antagit landstingsrådsberedningen förslag.att

hade sålunda beslutatLandstingsstyrelsen

yttrande till utredningsavdelning enligtDepartementensatt avge
landstingsrâdsberedningens förslag.



Bilaga SOU172 2 1998:119

fp- och c-ledamötema anförde landstingsstyrel-M-, reservation mot
beslut till Förmån för sitt forslag.sens

Vid protokollet
AndréasonSven

till:Exp
utredningsavdelningDepartementens

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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TELEFAXVästernorrlandLandstinget

Till

Katarina PerssonNamn

utredningsavdelningDepartementetsFöretag
040112 24 37Nummer

Från

SjölundLarsNamn
Telefax 0611/80 200Telefon 0611/80 091

1997-12-15Antal sidor inkl Datum1
denna

Meddelande

försöksverksamhet medvidgadanledning skrivelseMed Er omav
följande besked.uppdragsverksamhet får jag lämnakommunal

med vid-intresse förverksamhetsområde kanEtt ossvara avsom
företagshäl-uppdragsverksamhet åtbedrivagad kompetens att

förrådsverk-tvätteri- ochvi villsovården. Andra område ärnämna
samhet.

månadsskiftetdock itvätteribolag har LandstingetVårt novem-
förrâdsverksamhetmedansålts till privatbolagber-december 1997 ett

försäljning.i dagarna gått ut

Med vänlig hälsning

SjölundLars
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Bilaga.N.+
Kommunaluppdragsverksamhet1998.In..
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