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Sammanfattning

Uppdraget

uppföljning och utvärderingUtredningen haft i uppdraghar göraatt en
för kommunala1996:637 försöksverksamhet medlagen rättomav

viss trafik enligtaktiebolag bedriva uppdragsverksamhet inomatt
yrkestrafiklagen 1998:490.

bilagadirektiven, fogas 1 till betänkandet, harEnligt somsom
haft i vilken omfattning enligtutredningen utreda rättenatt

försökslagen har kommunala aktiebolag, göraanvänts attav en
dels uppdragsverksamhetuppföljning och utvärdering den somav

frånenlighet dels erfarenheternabedrivs och har bedrivits i med lagen,
innan kommunalt aktiebolag harde upphandlingar har ägt ettsom rum

fått uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken, utvärderabedriva att
konkurrensförhållandena påverkats kommunalahar denhur av

kollektivtrafikområdetpåuppdragsverksamheten bl.a.attgenom
effekterna kostnader, priser och kvalitet, utvärderaklarlägga att

vilka effekterna blivit för konkurrerande företag kort och möjligtom
utifrånlängre sikt, utvärderingen bedömaresultatetattsamt av om

försöksverksamheten förlängas intebör eller eller kommunalaom
aktiebolag få möjlighetbör bedriva uppdragsverksamhetpermanent att
inom kollektivtrafiken i andra kommuner och landsting. Om utredaren
finner någonuppdragsverksamheten bör fortsätta i form skallatt
utredaren bedöma behovet ändringar i lagstiftningen och vid behovav
föreslå förändringarde kan nödvändiga.som anses

Gällande ordning

Kommunala aktiebolag har försökslagen möjlighetgetts attgenom en
försök bedriva kollektivtrafik i andra kommuner och landsting. I

lagen bl.a. följande sådanvillkor för uppdragsverksamhetattanges
fåskall bedrivas. fårKommunala aktiebolag bedriva verksamheten

endast uppdrag kommun eller landsting sådanellerettav en av
trafikhuvudman i lagen 1997:734 för visssom avses om ansvar
kollektiv persontrafik. Försöksverksamheten innebär den kom-att
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munala kompetensen utvidgas inom kollektivtrafiken så sätt att
verksamheten inte behöver sådanha anknytning till kommunen,
landstinget eller dess medlemmar i 2 kap. §l kommunal-som avses
lagen 1991:900. Uppdragsverksamheten skall drivas affärsmässigt

fåroch inte stödjas sådant konkurrensensätt hämmas. Enett att
kommun eller fårlandsting inte heller i övrigt tillämpa någotett annat
konkurrensbegränsande förfarande. Försöksverksamheten tidenavser
från och med den julil 1996 till och med den 31 december 2002.

En presentation försökslagstiftningennärmare och motiven förav
återfinnsdenna i kapitel

Utredningens förslag

Omfattningen försöksverksamheten har varit marginell.av ytterst
Endast fyra tolv kommunala aktiebolag har siganväntav av
möjligheten bedriva uppdragsverksamhet enligtatt försökslagen.
Endast de kommunala bolag intetre ännu siganväntav som av
möjligheterna i försökslagen kan tänka sig framöver utnyttjaatt
möjligheten. De övriga fem kommunala bolagen har inte för avsikt att
framöver utnyttja möjligheten bedriva uppdragsverksamhet.att

Effekterna försöksverksamheten har också varitav ytterst
marginella. Det därför inteär möjligt någradra bestämdaatt mera om-några slutsatser det gäller effekternär konkurrensens eller andra-
förhållanden. Utredningen dock dengör bedömningen det idag finnsatt

fungerande konkurrens vid upphandling kollektivtrafiktjänster.en av
Utredningen inte det föreligger behov låtaattanser attav

kommunala trafikbolag få bedriva uppdragsverksamhet utanför den
kommunen. Försökslagstiftningen bör därför inteegna sigvare

förlängas eller Däremot förutser utredningenpermanentas. gällandeatt
avtal mellan å sidan de kommunala bolag idag bedriverena som
uppdragsverksamhet åoch andra sidan länstrafikhuvudmännen får löpa

i enlighet med villkoren i respektiveut avtal. Härigenom får dessa
bolag möjlighet sin organisationatt till kommandeanpassa
förutsättningar.

Med tanke den viktiga roll trafikhuvudmännen har detnärsom
gäller upphandling kollektivtrafik föreslår utredningen deav att
länstrafikansvarigas och därmed trafikhuvudmännens roller och
uppgifter närmare utreds.
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Inledning1

Direktivenl 1
.

den februari tillkalla särskildbeslutade 25 1999Regeringen att en
för uppföljning och utvärdering lagenutredare göraatt aven

försöksverksamhet med för kommunala aktiebolag1996:637 rättom
yrkestrafiklagenuppdragsverksamhet trafik enligtbedriva inom vissatt

nämnda lagen benämns det följande försökslagen.i1998:490. Den nu
till betänkandet.bilaga lDirektiven intagnaär som

följande:sammanfattas enligt direktiven enligtUppdraget

omfattning enligt försökslagen harutreda vilkeni använtsrätten av0
aktiebolag,kommunala

dels den uppdragsverk-uppföljning och utvärderinggöra av0 en
delsoch har bedrivits enlighet med lagen,samhet bedrivs isom

harfrån de upphandlingar innanerfarenheterna ägt ettsom rum
uppdragsverksamhetaktiebolag har fått bedriva inomkommunalt

kollektivtrafiken,
den kom-konkurrensförhållandena har påverkatsutvärdera hur av0

kollektivtrafikområdetuppdragsverksamheten påmunala attgenom
kostnader, och kvalitet,effekterna på priserb1.a. klarlägga

företag kortblivit för konkurrerande påvilka effekternautvärdera0
möjligt längre sikt,och samtom

bedöma försöksverksamhetenutvärderingenutifrån resultatet om0 av
kommunala aktiebolageller ellerbör förlängas inte permanentom

uppdragsverksamhet kollektiv-bedriva inomfå möjlighetbör att
utredaren finneroch landsting. Omtrafiken andra kommuneri att

fortsätta form skall utredarenuppdragsverksamheten bör i någon
föreslålagstiftningen och vid behovbehovet ändringar ibedöma av

kan nödvändiga.de förändringar som anses

under arbetet samråda med berördaskall enligt direktivenUtredaren --
förkollektivtrafiken, företrädaremyndigheter och organisationer inom

kan komma beröras.näringslivet andra attsamt som
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1.2 Gällande ordning

Kommunala aktiebolag har försökslagen möjlighetgettsgenom atten
försök bedriva kollektivtrafik i andra kommuner och landsting. I

lagen bl.a. följande villkor sådanför uppdragsverksamhetanges att
fåskall bedrivas. Kommunala aktiebolag får bedriva verksamheten

endast uppdrag kommun eller landsting eller sådanettav en av
trafikhuvudman i lagen 1997:734 för viss kol-som avses om ansvar
lektiv persontrafik. Försöksverksamheten innebär den kommunalaatt
kompetensen utvidgas inom kollektivtrafiken så verksam-sätt att
heten inte behöver sådanha anknytning till kommunen, landstinget
eller dess medlemmar i 2 kap. l § kommunallagensom avses
1991:900. Uppdragsverksamheten skall drivas affärsmässigt fåroch
inte stödjas sådant konkurrensensättett hämmas. En kommunatt
eller landsting får inte heller iett övrigt tillämpa något annat
konkurrensbegränsande förfarande. Försöksverksamheten tidenavser
från och med den l juli 1996 till och med den 31 december 2002.

En närmare presentation försökslagstiftningen och motiven förav
återfinnsdenna i kapitel

1.3 Bakgrunden till uppdraget
Beträffande frågan generell utvidgning den kommunala kom-om en av

hänvisas till avsnitt 1.8.petensen
Regeringen i sin proposition till den gällande försökslag-angav nu

stiftningen prop. l995/96:l67 den avsåg efter åratt göraatt tre en
uppföljning hur försöket så långt hade utfallit. Denna uppföljningav
skulle sedan ligga till grund för bedömning den kommunalaen av om
kompetensen skulle utvidgas området förpermanent kollektivtrafik.
Riksdagen godkände regeringens förslag bet. 1995/96:KU34, rskr.
1995/96:242.

Utredningen vidgad försöksverksamhet med kommunalom upp-
dragsverksamhet har i sitt betänkande Kommunal uppdragsverksamhet
1998 SOU 1998:1 19 anfört det angelägetär denatt regeringenatt av
aviserade utvärderingen lagen genomförs.av
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1.3.1 dåvarandeDet Inrikesdepartementets
enkätundersökning

dåvarandeDet Inrikesdepartementet gjorde i juni 1998 förfrågan tillen
de kommunala aktiebolag då bedrev kollektivtrafik de använtsom om
sig enligt försökslagen. Samtliga tillfrågade kommunalarättenav
trafikbolag stycken16 inkom med Sex trafikbolag svarade deattsvar.
hade lämnat anbud femoch dessa hade fått anbudsina antagna.av
Övriga trafikbolag hade lämnattio inte några anbud. förfråganPå om
trafikbolagen hade för avsikt använda sig möjligheten försöks-iatt av
lagen bedriva uppdragsverksamhet svarade ja, eventuellt ochatt sex sex
fyra nej. förfrågan framgår vidare femAv de trafikbolag fåttatt av som
sina anbud hade bolag tecknat avtal på år och två bolagantagna tre tre
hade tecknat avtal med varierande längd mellan och sju år.ett

1 Utredningsarbetet

Utredningen enlighethar i med direktiven inriktat sitt arbete på en upp-
följning och utvärdering försökslagen.av

Utredningsarbetet har bedrivits i huvudsak efterså förstaatt en
strukturering frågeställningarna har dels två mindre enkätundersök-av

genomförts, informationsskriftningar dels skickats till antalut etten
intressenter. Vid den första enkätundersökningen har samtliga
kommunala trafikaktiebolag fått på några olika frågor; enkätensvara
finns fogad bilaga till betänkandet.2 Vid den andra enkätunder-som
sökningen har tio konkurrenter dei regioner där det finns kom-ett
munalt aktiebolag bedriver uppdragsverksamhet fått påsom svara
några olika frågor; enkäten finns fogad bilaga 3 till betänkandet.som
Enkätsvaren finns redovisade kapiteli 3 resp.

Infomiationsskriften, de medverkande utredningenipresenterarsom
direktiven, har skickats till 80-tal Skriftenintressenter.samt ett samt en

förteckning vilka den skickats till framgår bilagaöver av
slutskedet utredningen harI mindre enkätundersökningav en

skickats till landets samtliga länstrafikhuvudmän. redogörelseEn förut
de inkommit återfinns i avsnitt 4.3.svar som

Ordföranden eller sekreteraren har besökt och företrädareintervjuat
för samtliga de kommunala aktiebolag försökslagen,siganväntsom av
nämligen Göteborgs Spårvägar AB, Uddevalla Omnibus AB, AB

Busstrafik SkelleftebussMariestads och AB. Utredningen har också
inhämtat och tagit del samtliga dessa bolags årsredovisningar samtav
bolagsordningar.
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Ordföranden eller sekreteraren har vidare besökt och intervjuat
företrädare för Polarbuss Trafik AB, iBuss Väst AB, Swebus AB, AB
Linjebuss BussLink AB.samt

hållitUtredningen har fyra hållitssammanträden. Hearing har med
företrädare för Konkurrensrådet, Borås kommun, Bussarbetsgivama,

Linjebuss,AB Göteborgs Spårvägar AB, Svenska Bussbranschens
Riksförbund, Uddevalla Omnibus AB, Res och Trafikforum, BussLink
AB, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Swebus AB, Orusttrafiken
AB. Svenska Arbetsgivarföreningen, Ramkvilla SkånetrafikenBuss,
och Svenska Kommunförbundet. Till hearingen hade drygt hundra-ett
tal företag, myndigheter m.fl. inbjudits.

Utredningens sekreterare har inhämtat information från Hovedstads-
områdets Trafikselskab i Köpenhamn, Danmarksär störstasom
trafikhuvudman, trafikministerierna bådei Danmark och Finland.samt

Utredningen har inhämtat frånupplysningar Nämnden för offentlig
upphandling NOU m.fl. myndigheter och andra.

1.5 Nuvarande former för organisation och

ansvarsfördelning inom kollektiv-

trafiken

Trafikhuvudmannareformen år 1978 hade till syfte samla detatt
politiska för planering och genomförande såväl lokalansvaret av som
regional kollektivtrafik inom regionen. För detta ändamål skulle det i
varje län finnas huvudman kommunernautgörs och land-en som av
stinget gemensamt.

Genom tillkomsten lagen 1978:438 huvudmannaskap förav om
viss kollektiv persontrafik förväntades samarbetet mellan kommuneratt
och landsting skulle leda till positiv utveckling kollektivtrafiken.en av
På så skulle fåsätt ändamålsenligt utformad trafik settman en mer ur

perspektivresenärens med bättre anslutningar mellan olika linjer och
enhetliga och samordnade inom länen. Sett de trafikansvarigastaxor ur
perspektiv förväntades få effektivare utnyttjandeettman av resurserna.
Reformen bedöms allmänt väsentligt ha förbättrat såväl trafikutbud

samordning trafiken i sammanhållen tidtabellsplanering.som av en
Genom enhetliga och samordnade kunderna relativttaxesystem reser

billigare. Trafiken har effektivaresett samordning blivitgenom

l Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets skrift Med vidägarna
roller och i kollektivtrafiken,ratten 1997.ansvar-
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Lagen 1978:438 huvudmannaskap för viss kollektivom person-
trafik januariden l 1998 lagen 1997:734 förersattes av om ansvar
viss kollektiv persontrafik. Innehållet i den gamla lagen överfördes i
huvudsak till den Vissa terminologiska förändringar genomfördes,nya.

benämns "huvudman" i stället "länstrafikansvarig" i dent.ex. nya
lagen.

Enligt den gällande lagen skall det i varje län finnasnu
länsIrcyikansvariga, för den lokala och regionalasom ansvarar
linjetrafiken för De länstrafikansvarigas uppgifterpersontransporter.

trafikhuvudman.handhas Länstrafikansvariga landstinget ochärav en
kommunerna i länet I Stockholms län landstingetärgemensamt.
länstrafikansvarigt ioch Gotlands län kommunen länstrafikansvarig.är
Landstinget och kommunerna i övriga län kan komma överens attom
antingen landstinget eller kommunerna skall länstrafikansvariga.vara

Ett landsting eller regionförbund länstrafik-ärett ensamtsom
ansvarigt eller kommun länstrafikansvarig, skall ocksåären som ensam

trafikhuvudman. övrigaI fall skall trafikhuvudmannenvara ettvara
kommunalförbund. Om de länstrafikansvarigaär är överenssom om

fårdet, dock trafikhuvudmannen i stället för kommunalförbundett vara
aktiebolag, har bildats för ändamålet. Förett närvarande utgörssom

flertalet trafikhuvudmannen i landet för ändamålet bildadeav av
aktiebolag.

Omfattningen den lokala och regionala linjetrafikenav samt grun-
derna för prissättningen för sådanmed trafik skall iresor anges en
lrujikförsürjningsplaiz trafikhuvudmannen årligen eftersom antar
samråd med dem länstrafikansvariga.ärsom

1.6 Kort kommunala kompetensreglerom

Kommunernas och landstingens existens, ställning och verksamhet är
reglerade i regeringsformen, kommunallagen 1991:900, och ett stort
antal författningar med inriktning speciella verksamhetsgrenar,
exempelvis socialvård, skolväsende sjukvård.och

Regeringsformen innehåller regler hur kommunernas uppgifterom
skall bestämmas. Enligt 8 kap. 5 § regeringsformen bestäms grunderna
för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den
kommunala beskattningen i lag. I lag skall också enligt samma
bestämmelse meddelas föreskrifter kommunernas befogenheter iom
övrigt och åligganden.deras Kommuner innefattar enligt regerings-om
formens terminologi landsting, jfräven l kap. §7 regeringsformen. För

verksamhet skall obligatorisk iatt den meningenen attvara en
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kommun eller måstelandsting såledessköta den krävs åliggandetett att
finns i lag.

Flertalet de förvaltningsuppgifter regleras i speciallagama ärav som
obligatoriska uppgifter kommun eller landsting skyldigaärettsom en

sköta. Ekonomiskt kommunernas obligatoriskautgör verksam-att sett
het den delen kommunalstörsta verksamhet.av

Av grundläggande betydelse för kommunernas och landstingens
kompetens de sina åliggandenär särskildautöver enligt författ-att
ningar har fri sektor inom vilken de kan ombesörja sinaen egna
angelägenheter, s.k. frivillig verksamhet. Inom områdedetta finns

för kommunal initiativrätt mycket väsentligtutrymme ären ettsom
inslag i det kallar den kommunala självbestämmanderätten ellerman
självstyrelsen.

I det följande lämnas redogörelse dels för kommunernas ochen
landstingens allmänna kompetens, dels för dessas kompetens i närings-
livsfrågor.

1.6.1 Kommunernas och landstingens allmänna

kompetens

Fram till den gällande kommunallagen trädde i kraft den januari1nu
1992 kommunernas och landstingens kompetens endast bestämdvar
det de självasättet vårdaskulle sinaatt angelägenheter. Den knapp-
händiga regleringen medförde flera grundprinciper avseendeatt
kommunernas och landstingens kompetens kom utvecklas i rätts-att
praxis. De viktigaste principerna är

lokaliseringsprincipen
förbudet understöd enskildamot att ge
förbudet driva spekulativa företagmot att
likställighetsprincipen
förbudet beslut med retroaktiv verkanmot
självkostnadsprincipen

Grundprinciperna lagfästaär i kommunallagen. Principernanumera
gäller verksamheten bedrivs i förvaltningsformoavsett ellerom genom
särskilda företag.

Gemensamt för dessa principer de i rättspraxisär behandlatsatt som
allmänna målsättningsprinciper, eftersom de till sin karaktär sådanaär

det har varit omöjligt uppnå någonatt exakthet i tillämp-att större
ningen. När det i visst fall varit aktuellt för överklagandeinstansemaett
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fall markanthuvudsak endastprinciperna har itillämpaatt av mer
blivit upphävt.det klandrade beslutetåsidosättande dem lett till attav

denförutom begränsagrundprincipemabakomTanken är, att
lands-respektivekommunernakommunalrättsliga kompetensen, att

så dende kan produceradimensionera sinatingen skall attresurser
landstingsmedlemmamaellerde kommun-mängd tjänster som egna

har behov av.

kompetensenallmännaDen

landstingensochgrundläggande bestämmelsen kommunernasDen om
kommunallagen. 2 kap. 7 §allmänna kompetens finns i 2 kap. l § I

återfinns och landstingsbestämmelse berör kommuners rätt attsomen
1.6.2.härom under avsnittdriva näringsverksamhet, se mera

Självkostnadsprincipen i kommunallagen.regleras 8 kap. 3 b §
och landsting2 § kommunallagen stadgas kommunerI kap. l att

sådanafår angelägenheter allmäntsjälva ha hand intresse somom av
områdehar anknytning till kommunens eller landstingets eller deras

medlemmar och inte skall skötas enbart staten, en annansom av
någonlandsting kommunernakommun, eller Förannat attett annan.

få såledeslandstingen angelägenhetoch skall hand krävs attta om en
så fårdet intresse Allmänintresset bedömas medallmänt sker.är attav

utgångspunkt ändamålsenligt,i det lämpligt, skäligtär attom osv.
kommunen eller landstinget befattar sig angelägenheten.med

den grundläggande ligger principielltI kompetensbestämmelsen ett
förbud understöd enskilda, eftersom det i regel inte kanmot att ge

sådantallmänt intresse frånunderstöd lämnas. Undantagattvara av
förbudet finns dock i viss speciallagstiftning.

Lokalzlseringsyprincipen

sk. lokaliseringsprincipenDen kommer till iuttryck 2 kap. I §
kommunallagen. Denna princip innebär i grunden kommunalatt en
åtgärd måste knuten till kommunens eller landstingetsvara egna
område eller innevånaredess för den skall lagenlig. Principenatt anses

försedd med viktiga modifikationer bl.a.är sammanhänger medsom
befolkningens rörlighet och ofullkomligheteri kommunindelningen.

I rättspraxis har frångodtagits undantag sådenna princip skettatt
kommuner fåroch landsting tillfälligsälja överskottskapacitetsätt att

på marknaden. Det finns emellertid måttstockingen generellt giltig
sig för vad betrakta "tillfälligt" eller vadär ärattvare som som som
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"överskott". kravetI på tillfällighet ligger dock förutsättningen att
kommunal verksamhet fårinte överdimensioneras syfteipermanent att
skapa sälja överskott tjänster till andra. verk-Enutrymme att ett av
samhet får således inte sig beroende intäkter frångörapermanent av

kunder. exempel undantagEtt på från detta finns inom skolansexterna
område se 4 kap. skollagen l985:l100. Kommunernas och lands-
tingens möjligheter sälja tillfällig överskottskapacitet belysesatt ytter-
ligare i avsnitt 1.6.2.

Inom vissa sektorer har det dock lagi tillskapats möjligheter för
kommuner och landsting sluta avtal visst samarbeteatt övert.ex. om
kommungränsema. vissa lagar, såsom skollagenI 1985:1100, hälso-
och sjukvårdslagen 1982:763 och räddningstjänstlagen 1986:300
förutsätts dessutom sådant samarbete sker.att

Likställighetsprincipen

och landstingets handlingsfrihetKommunens begränsas vidare av
likställighetsprincipen. Enligt 2 kap. 2 kommunallagen skall kommu-§

och landsting behandla medlemmarsina lika, det finnsintener om
sakliga skäl för innebärnågot Principen det inte stödannat. att utan av
speciallag tillåtet för kommuner och landsting särbehandlaär att
kommunmedlemmar eller kommunmedlemmar på änannatgrupper av
objektiv grund.

Likställighetsprincipen gäller bara kommunens ellergentemot
förlandstingets medlemmar. krävs principens tillämp-Dessutomegna

eller landstinget träderlighet kommunen i direkt kontakt med sinaatt
egenskap,medlemmar i denna deras antingen tillhandahållaattgenom

slag ellerdem prestationer olika ekonomiska bidragatt ta utav genom
Likställighetsprincipen gäller därför ellerdem. inte kommunnärav en

landsting anställer personal, upphandlingar, köper eller säljergörett
fastigheter etc.

betydelse det gäller fastställa avgifterPrincipen ochär närstor attav
där blir aktuellt talaläge det kommunala tjänsterItaxor. att attett om

skall på affärsmässig grund kan likställighetsprincipenprissättas utgöra
detta. gäller all kommunal verksamhet,hinder Principen ävenett mot

för de kommunala företagen.den bedrivs inom ramensom
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Själ vkastnadsprincipen

Sjä/vkostnadsprincipen till uttryck i 8 kap. 3 c§ kommunal-kommer
får och landsting intelagen. Enligt denna bestämmelse kommuner ta ut

för tjänster ochhögre avgifter kostnaderna deän motsom svarar
tillhandahållernyttigheter kommunen eller landstinget självkost-som

fårnaden. Principen innebär kommuner och landsting inteatt
avgifter sådanasina till belopp de tillför kommunen ellerbestämma att

landstinget vinst. Syftet med självkostnadsprincipen är atten
landsting intekommuner och skall kunna utnyttja den monopol-

situation ofta befinner sigdesom
någonstansfinns inteDet angivet hur självkostnaden skallnärmare

räknas fram. Allmänt i principkan alla kostnader vidsägas att som
affärsmässig frånnormal drift motiverade företagsekonomiskär

synpunkt bör kunna läggas till för självkostnadsberäkningengrund
1993/942188.prop.

Självkostnadsprincipen gäller inte undantagslöst se prop.
från1993/94:l88 83. Undantag självkostnadsprincipen förekommers.

bl.a. i ellagen 1997:857 och den försökslag föremål förärsom nu
utvärdering.

1.6.2 Kommunernas och landstingens kompetens i

näringslivsfrågor

allmännaDen kompetensen styr

Kommunerna och landstingens möjligheter sigatt engagera
näringslivsområdet i huvudsak den allmänna kompetensregelnstyrs av
i 2 kap. kommunallagen. Vidl § sidan denna regel har utvecklatsav
vissa speciella principer tillåtligheten kommunaltstyr ettsom av
näringspolitiskt engagemang.

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet

I 2 kap. § kommunallagen föreskrivs får7 kommuner och landstingatt
driva näringsverksamhet, gården drivs vinstsyfte ochutan ut attom
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster medlem-

i kommunen eller landstinget. Syftet näringsverksamhetmed denmarna
bedrivs skall betjäna de kommunmedlemmama. Detattsom vara egna

föreligger någotdock inte hinder andra kommun-även änattmot
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medlemmar i praktiken utnyttjar de anläggningar och tjänster ställssom
till förfogande.

Förbud spekulativa företagmot

I nämnda bestämmelse uppställs förutsättning förnyss attsom en
kommunerna och fålandstingen skall driva sedvanlig kommunal affärs-
verksamhet denna sker vinstsyfte. Detta föruttryck denatt ärutan ett
kommunalrättsliga grundprincipen förbud spekulativa företagmotom
och innebär kommun eller får inlåtalandsting inte sigatt ettsom en
företag har till huvudsakligt syfte kommunen ellersom att ge
landstinget ekonomisk vinst. Genom angivandet denna förut-en av
sättning framträder skillnaden mellan privat näringsverksamhet, som
har klart uttalat vinstsyfte, och kommunal verksamhet, uppbärsett som

allmänt, samhälleligt intresse.ettav
Förbudet vinstsyfte emellertid inte liktydigtär med förbudmot ett

vinst. Tvärtom utgår lagstiftningen på vissa områden frånmot att
kommunal verksamhet kan vinst, såvitt hamn-t.ex.generera avser
verksamhet. fårDetta dock inte det huvudsakliga ändamålet.vara
Utgångspunkten för tillåtnadet istället allmänintresset.är

Sedvanlig kommunal afärsverksamhet kontra det egentliga närings-
livet

När det gäller näringslivsbegreppet skiljer i dessa påsammanhangman
sedvanlig kommunal affärsverksamhet och det egentliga näringslivet.
Den verksamhet regleras i 7§ sedvanlig kommunalär affärs-som
verksamhet. sådanExempel verksamhet bostadsföretag, tvätterier,är
el-, och värmeverk, renhållningsverk, fryserier, saluhallar, slakt-gas-
hus, parkeringsanläggningar, buss-, spårvägs- och sjötrafikföretag,
hamnar, flygplatser rörelser för tillhandahålla idrottsarenor ochsamt att
olika fritids- och nöjesanläggningar.

Inom det egentliga näringslivet får kommunerna och landstingen
inte bedriva verksamhet eller ingripanden undergöra mycketänannat

förhållanden.speciella Verksamheter med särskild anknytning till
befintlig kommunal verksamhet tillåtenkan den i och förtrots attvara
sig sådan karaktär den fallerär utanför den kommunalaattav
kompetensen. sådanExempel verksamhet stuveriverksamhet iär
kommunala hamnar försäljning frånoch kommunala grustag.
Kommuner och landsting också ha sigrätt ägnaatt externanses
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försäljning vid tillfällig överskottskapacitet föroch undvikaatt
kapitalförstöring redan gjorda investeringar.av

Enligt rättspraxis har kommun landstingeller bara i speciellaetten
undantagsfall befogenhet sälja sina tjänster produkteroch denatt
allmänna marknaden och där konkurrera med det enskilda näringslivet
RÅ 1977 ref. fordras något sådant77. Det vägande skäl för skallatt
godtas kompetensenligt. Kommunernas intresse fortlöpandeattsom av
kunna sysselsätta nyttiggörapersonal och kapital äregetegen
omständigheter beaktas domstolarna, i sig inte kansom av men som

verksamhet kompetensenlig.göra extern

Tillfällig överskottskapacitet

I enlighet med vad framförts i avsnitt 1.6.1 har kommuner ochsom
landsting enligt rättspraxis vissa möjligheter sälja tillfälligatt
överskottskapacitet hinder lokaliseringsprincipen. Domstolarnautan av
har därvid godtagit kommun i mindre utsträckning konkurreraratt en

den allmänna marknaden, så länge det handlar överbryggaattom
tillfällig överkapacitet och intedet kan visas någondet innebäratt
beaktansvärd affärsrisk eller brott lokaliseringsprincipen.ett mot
Motiveringen brukar kommunen övergångstidunderattvara en
undviker onödig kapitalförstöming.

Laglighetsprövning kan endast ske beslut fullmäktige ellerav av en
nämnd

Domstolarna kan enligt 10 kap. kommunallagen laglighetenpröva av
protokollförda kommunala beslut fullmäktige eller nämndav om
kommunal näringsverksamhet. Lämpligheten sådana beslut kanav
däremot inte Beslut inom kommunala företag fallerprövas. helt utanför
den kommunalrättsliga besvärsprocessen. Offentlighetsprincipen gäller
dock hos kommunala bolag.även

Andra lagar också kommuner och landstingstyr

Kommunernas kompetens bestäms inte bara kommunallagengenom
också särskilda kompetensutvidgande lagar lagarutan samtgenom som

gäller för särskilda förvaltningsgrenar se härom i avsnitten 3.4mera
och 3.5 i betänkandet Kommunal uppdragsverksamhet 1998 SOU
1998:119.
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1.7 Kort offentlig upphandlingom

offentligLagen upphandlingom

Lagen 1992: 1528 offentlig upphandling LOU, trädde i kraftom som
den januari innehållerl 1994, bestämmelser hur den offentligaom
sektorn skall upphandla. LOU reglerar i det all offentlignärmaste
upphandling tjänster och byggentreprenader.av varor,

Upphandlande enheter enligt LOU statliga, kommunala och andraär
myndigheter, landsting och kyrkliga kommuner, vissa offentligägda
bolag, stiftelser, föreningar och samfälligheter sammanslutningarsamt

flera upphandlande enheter. LOU tillämplig den offentligaär närav
aktören köper, leasar, hyr eller hyrköper på byggentreprena-samtvaror
der eller tjänster från privata företag. Det finns emellertid inget
juridiskt hinder kommun med personal producerarmot att t.ex. en egen
alla tjänster behövs i den verksamheten. Lagen ocksåärsom egna
tillämplig den offentliga aktören frånnär köper eller andraegna
offentligt ägda företag. När den offentliga aktören frånköper andra
myndigheter eller landsting gäller också lagen, dock inte statligom en
myndighet "köper" från statlig myndighet. När enhet inomen annan en

myndighet utför uppdrag enhet inom myndigheten en annan samma
gäller inte heller lagen. Detta beror samtliga nämnder ochatt
resultatenheter inom kommun tillsammans juridiskt.ex. utgören en
person.

Effekten reglerna i lagen offentlig upphandling såledesärav om
bl.a. kommuner och landsting, inom vissa verksamhetsområden,att inte
kan genomföra direktköp sig varandra eller andra. De kan intevare av
heller frånköpa direkt sina företag föregående upphandling.utanegna

LOU omfattar företag fleraäven landsting eller kommuner ägersom
tillsammans. Delägda företag omfattas i den mån kapitalet huvud-
sakligen har tillskjutits myndighet. Bestämmelserna tvingande.ärav en

Grundläggande EG-rättsliga principer

Grundläggande EG-rättsliga principer inom offentlig upphandling är
principerna likabehandling, öppenhet förutse-ochtransparensom
barhet och proportionalitet. Dessa principer ligger också till grund för
LOU.

IikabehandlirzgsprincipenAv följer alla leverantörer skallatt
behandlas lika. måsteDe fåalla information. Den upphand-samma
lande fårenheten inte lokalt företag företräde enbart därfört.ex. ettge

det lokaliserat i kommunen.är För anbudsgivamaatt skallatt ges
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måste förfrågningsunderlagetförutsättningar för anbudsgivningsamma
innehållaklart och tydligt och samtliga krav det skallvara som

upphandlas.
Principen innebär upphandlingsprocessen skalltransparens attom

förutsebarhetkännetecknas och öppenhet. Förutom annonseringattav
skall föreligger pånormalt ske de s.k. tröskelvärdena, kravöver att

samtliga utvärderingskriterier skall i underlaget och möjligtanges om
tillåtet ifrån någrarangordnade. Det inte lägga till eller draär attvara

kriterier vid utvärderingen.
proportionalitetsprincipen följerAv kvalifikationskraven ochatt

kraven i kravspecifikationen måste stå i rimlig proportion till det som
upphandlas.

EGss upphandlingsdirektiv offentliggäller upphandling vissaöver
tröskelvärden medan LOU vissa förregler upphandling ävenanger
under tröskelvärdena.

Större upphandlingar dvs. tröskelvärdenaöver görs öppen,genom
selektiv förhandladeller upphandling. Mindre upphandlingar dvs.
under tröskelvärdena förenklad upphandling ellergörs genom
direktupphandling.

Upphandl gsförfarandetin

All upphandling enligt LOU skall affärsmässigt och medgöras
utnyttjande tillgänglig konkurrens. Anbudsgivare, anbudssökandeav
och anbud skall behandlas objektivt. måsteUpphandlande enhet

planera och formulera underlaget för upphandling, s.k.detnoggrant
förfrågningsunderlaget. sådantEtt består normalt kravspecifikation,av
kommersiella villkor, administrativa bestämmelser vad gällerom som

för lämna anbud, utvärderingskriterier kvalifikationskravt.ex. att samt
avseende leverantören. Det anbud skall antingen detärantas som
ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till de utvärderingskriteriermest

har såsom pris, driftskostnader, kvalitet, estetiska ochangetts,som
funktionella egenskaper, service underhåll, miljöpåverkanoch m.m.,

utvärderingsprincipereller har det lägsta priset. Endera dessa tvåav
skall finnas angiven förfrågningsunderlaget.i

Anbud och pågåendeansökningar hemliga under upphandling.är
Anbud ovillkorligen hemliga till dess avtal har träffatsär eller alla
anbuden offentliggjorts eller enheten avslutatsättannat
upphandlingen.

pågåendeUnder upphandling fram tills dess avtal träffats kan en
leverantör han lidit eller riskerar lida skada ansökaatt attsom anser om
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hos länsrätt. Denna kan besluta upphandlingen skallöverprøävning att
får försteller den avslutas sedan rättelse gjorts.göras attom

När upphandlingen avslutad kan sigleverantör haär en som anser
lidit föra skadeståndskada talan den vidupphandlande enhetenmotom
tingsrätt.

innehåller påbörjatLOU inga bestämmelser upphand-att ettom
måstelingsförfarande avslutas med den upphandlande enhetenatt antar

frånanbud företag. Det krävs inte heller upphandlingett ett att en
ståndkommer till eller utlyst anbudstävling resulterar iatt en en

anskaffning.

Översyn NOUav

ÖversynNOU-komrnittén nämnden för offentlig upphandling Fiav -
1998:08, beräknar avsluta sin verksamhet utgången årvidsom av
2000, har bl.a. i uppdrag utreda organisationen Nämnden föratt av
offentlig upphandling och vilken roll vilka uppgifter nämnden börsamt
ha i framtiden med hänsyn till behovet tillsyn offentligav av
upphandling, bestämmelsernagöra i 6 kap.översyn LOU,att en av som
bl.a. upphandlingar under de s.k. tröskelvärdena, bedömaavser att
vilka avvägningarnärmare upphandlande enhet bör göra närsom en
enheten skall det anbud det ekonomiskt fördelaktiga,äranta mestsom

fram riktlinjer för det svenska arbetet upphandlingsfrågormed iatt ta
Europeiska unionen, följa det arbete frågabedrivs iatt som om
miljökrav vid offentlig upphandling, fråganbehandla möjlig-att om
heten upphandla lokalt, analysera möjligheterna föratt samt att en upp-
handlande enhet in s.k. antidiskrimineringsklausuler iatt ta
upphandlingsavtal dir. 1998:58 1999:34.samt

Lagen ingripande otillbörligt beteende avseende ojfentligmotom upp-
handling

offentligFör upphandling gäller lagen 1994:615 ingripandeäven om
otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling LIU. Dennamot

lag riktar sig beteenden påtagligt diskriminerar företag imot ettsom
förhållande till företag eller till verksamhet den offentligeannat som
aktören själv bedriver. Konkurrensverket kan ansöka hos marknads-
domstolen förbud sådant beteende.mot ettom
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Konkurrenslagen

Även tillämpligfall blii vissa1993:20 kankonkurrenslagen
företagoffentliga aktörerupphandlingsförfaranden, ärnärt.ex. som

konkurrensbegränsandesamarbetar sätt.ett

1998NOU:s 111.7.1 rapport mars

offentligförtill närrmden26 juni 1997uppdrog denRegeringen
möjligheterlandstingsochkommunersNOU utredaupphandling att

från sinagenomföra köpgemenskapsrättenenligt LOU och att egna
ochi kommunkonstaterade beslutetRegeringenföretag ettatt enm.m.

olikabetraktabolag inom kommunenkommunalt är att som
upphandling,offentligenligt lagenupphandlande enheter samt attom

måste föregåsfrån bolagetönskarde köp kommunen göra avsom
i nämnda lag.med bestämmelsernaupphandling i enlighet

genomgång ochi uppdrag bl.a.Regeringen NOU göraatt engav
ochför kommunerförutsättningar gällerredogörelse för de som

från sådana företaggenomföra köplandsting det gällernär att som
sådanfrån verksamhetkommunallagen respektivei 3 kap. l6§avses

från inleda formelltkommunal verksamhet,avknoppats att ettutansom
skulle jäm-upphandlingsförfarande enligt LOU. Nämnden göra en

såför undersöka och iEG-rättsliga regleringenförelse med den att om
frånavviker denna. uppdragetfall vilket regleringen i LOU Isätt

föreslå ändringar i inomvidare nämnden skulle de LOUingick att som
i syfteför upphandlingsdirektiv rättsligt möjligaEG:s göraär attramen

frångenomföra köp sinamöjliggöra för kommuner och landsting attatt
från inledaföretag respektive avknoppad verksamhet att ettutan

iformellt upphandlingsförfarande, eller de ändringar skulle krävassom
direktiven inteupphandlingsdirektiv för det fall de gällandeEG:s nu

tillåter förfarandena.de nämndanyss
såvitti sin den 1998, gällerNOU konstaterade rapport av mars

från sinafrågan genomföra köpkommuners och landstings rätt attom
företag oklart. NOU framhöll dockupphandla, rättsläget ärutan att att

tillfinns möjlighet undanta uppdragmycket tyder det attatt att en
företag helägda kommunen och enbart utför verksamhetär avsom

Frågan föremåldirektiven. för fortsattändra i ärägaren, utan att
beredning inom regeringskansliet.
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1.8 Frågans tidigare behandling
Konkurrenskommittén

Frågan förutsättningarna och för kommunalgränsernaom
uppdragsverksamhet har diskuterats under hela 1990-talet. Konkurrens-
kommittén föreslog bl.a. i sitt betänkande Konkurrens deninom
kommunala sektorn SOU 1991:104, kommuner och landstingatt
under vissa villkor skulle tillåtas bedriva uppdragsverksamhet i andra
kommuner Ökadoch landsting. I propositionen konkurrens kommunali
verksamhet prop. l992/93s43 anförde regeringen, inteatt man var
beredd förorda lagstiftningatt skulle kommunernaen rättsom attge en
sälja tjänster till andra, eftersom regeringen ansåg det svårt över-att
blicka konsekvenserna lagstiftning med den inriktningav en som
Konkurrenskommittén hade föreslagit.

Lokaldemokratikommittén

Regeringen i stället Lokaldemokratikommittén i uppdraggav utredaatt
förutsättningarna för kommuner och landsting bedriva uppdrags-att
verksamhet dir. 1992:88. Lokaldemokratikommittén föreslog i sitt
delbetänkande Kommunal uppdragsverksamhet SOU 1992:128 en
treårig försöksverksamhet under vilken kommuner och landsting och
deras företag, hinder lokaliseringsprincipen,utan skulleav rätt attges
sälja sina tjänster både till varandra och den allmänna marknaden.

I betänkandet konstaterade Lokaldemokratikommittén huvud-att
syftet låtamed kommuner och landstingatt sälja tjänster attvar
samhällets skulle användas så effektivt möjligt.resurser Vidaresom
skulle den verksamhet fick ingå i uppdragsverksamhetensom vara
kompetensenlig. Kommittén betonade det fråga inomatt attvar om en
allt utvecklad kommunal verksamhet till denmer kunskapta vara som
redan fanns i den kommunala förvaltningen, inte skapa heltatt en ny
kommersiell Verksamhetsgren. Uppdragsverksamhet såledesskulle
endast tillåtas inom verksamhetsområden redan fanns i densom egna
verksamheten. Något hinder befintlig verksamhetmot ökadeatt i
omfattning ansåg kommittén dock inte föreligga. Kommitténs förslag

inte begränsat till särskilda verksamhetsområdenvar omfattadeutan
alla verksamheter. Det uppställdes inget krav på verksamhetenatt
skulle bedrivas i juridisk Kommunernaseparat ochen person.
landstingen kunde enligt förslaget sälja sina tjänster både till varandra,
till statliga myndigheter och till företag, organisationer eller enskilda
personer.
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denl993/94sl88 aviseradedemokratiLokal prop.propositionenI
med hänsynfrågan uppdragsverksamhetdåvarande regeringen att om

betänkande SOULokaldemokratikommitténsremissutfallettill över
ibl.a.Konstitutionsutskottetvidare.beredas1992:128 skulle angav

från regeringenutgickpropositionen, densitt betänkande över attatt
regleringtillmed förslagåterkomma till riksdagenskulle aven

1993/94:KU40 50.uppdragsverksamhet bet.kommunal s.

vidgadebehovetuppdrag bl. analyseramed möj-Arbetsgrupp att ava.
kommunal uppdragsverksamhetligheter till

juli 1994dåvarande Civildepartementet inrättades den ldetInom en
analysera behovetfick i uppdragarbetsgrupp närmare attatt geavsom

bedrivamöjligheterlandsting dels vidgadekommuner och att upp-
möjligheter användavarandra, dels demdragsverksamhet attatt ge

myndighetsuppgifter. Arbetsgruppenpersonal för vissavarandras
områdena kommunalteknik detkollektivtrafik ochbehandlade samt

Kommunalområdet. 1995 avlämnadesociala I rapportenmars gruppen
myndighets-och kommunal samverkanuppdragsverksamhet om

framgårsammanfattning 7-81995:13. s.Ds Avutövning rapportens
bl.a. följande.

eventuell vidgadVi har diskuterat behovet ändringar ochav om en
åstadkommas sektorsvis.kompetens skall generell reglering ellergenom en

Enligt vår mening bör generell reglering användas enbart behoveten om av
klart entydigt inom hela den kommunalavidgad kompetens ochär

Vårverksamheten. fall bör sektorslösningar. slutsatsl övervägaannat man
föreslå någondet i nuläget inte finns skäl generell vidgning denär att att av

kommunala kompetensen.
Vår bedömning vidgade möjligheter bedrivabehovetär attatt av

kollektivtrafikområdet.uppdragsverksamhet för närvarande inomär störst
också för kommunalafinns i dag de bästa förutsättningarna deHär att

aktörerna skall bidra till fortsatt fungerande konkurrens. Detkunna ären
också påtagligt kollektivtrafik-samhällsintresse konkurrensen inomett att

områdeområdet försvagas. Vidgade inom detta skulleinte möjligheter
också för fortsattavärdefulla erfarenheter kan ligga till grundsomge

inomutformningen vidgad kompetensöverväganden behovet och av enav
fårområden. föreslår bedrivaVi därför kommuner och landstingandra att

områden.geografiskakollektivtrafik utanför sina
såvitt i förRegleringen kollektivtrafiken in lag rätttas omavser en

inom kollektiv-kommunala aktiebolag bedriva uppdragsverksamhetatt
föreslår ocksåtrafiken. Vi det skall ställas antal villkor det kom-att ett
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munala bolaget för detta skall bedriva uppdragsverksamhet. Dessaatt är
uppdragsverksamheten skall drivas kommunalt aktiebolagatt ettav

affärsmässiga grunder och verksamheten skall särredovisas. fårVidareatt
kommun eller landsting inte stödja uppdragsverksamheten. Syftetett ären

de kommunala och de privata aktörerna lika konkurrensvillkor.att ge

Som tidigare föreslog regeringennämnts härefter i sin proposition
Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik prop.m.m.
1995/96:l67, uppdragsverksamhet försök skulle bedrivasatt av
kommunala aktiebolag inom området för kollektivtrafik avsnitt 2.se

Utredningen vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdrags-om
verksamhet

Utredningen vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdrags-om
verksamhet fick enligt sina direktiv dir. 1997:96 i uppdrag föreslåatt
inom vilket eller vilka områden och vilket pågåendedensätt
försöksverksamheten kollektivtrafikens område kunde utvidgas.
Vidare hade utredningen i uppdrag kartlägga inom vilket eller vilkaatt
verksamhetsområden det fanns för flertalet kommuner och landstingett

framträdande behov vidgad kompetens bedrivamera av atten upp-
dragsverksamhet andra. Utredningen avlämnade i september 1998
betänkandet Kommunal uppdragsverksamhet 1998 SOU 1998:119.
Den kartläggning utredningen gjorde visade inte entydigtsom ett
behov inom särskilt verksamhetsområde.avgränsatett Flertalet deav
tillfrågade kommunerna de kände behovatt ett stortuppgav attav
bedriva uppdragsverksamhet för kunna upprätthålla kompetens ochatt
kvalitet och för kunna utnyttja knappaatt effektivare.resurser
Kommunerna härvid rad olika verksamhetsområden såsomangav en
lämpliga för försöksverksamhet med kommunal uppdragsverksam-en
het. Spridningen mellan vilka verksamhetsområden respektivesom
kommun och flera verksamhetsområdenastorangav snäva,var av var

vissa specialtjänster. Utredningent.ex. konstaterade det saknadesatt
förutsättningar inom för försöksverksamhetatt vidga denramen en- -
kommunala kompetensen bedriva uppdragsverksamhet inomatt ett
eller flera särskilt avgränsade verksamhetsområden. Utredningen före-
slog dåvarandedet Inrikesdepartementet tillsammansatt med Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet borde verka för Ökade
kunskaper hos kommuner och landsting de möjligheter redanom som
idag finns till kommunal samverkan i olika former kommuner-samt om

och landstingens möjligheter bedriva uppdragsverksamhetnas att
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föremål för beredningoch landsting. Betänkandetandra kommuner är
regeringskansliet.inom

gällande ordning i våraNågot1.9 om

grannländer

Danmark1 .9. l

organiseradför hur kollektivtrafiken iföljande redogörs förstdetI är
för de danska kommuner-Därefter följer kort redogörelseDanmark. en

uppdragsverksamhet.möjlighet bedrivaoch amtskommunemas attnas

kollektivtrafikenOrganisationen av

HT2 denplanlägger och utvecklarTrafikselskabHovedstadsområdets
marknadsföringoch förbusstrafiken, fastställer stårkollektiva taxor

Köpenhamns ochmed kunderna.kommunikation HToch ägs av
Roskilde och Frederiks-Köpenhams,Frederiksbergs kommuner samt

kollektivtrafiken sker enlighet medUtbyggnaden iborgs amter. enav
fjärdetrafikplan, justeras år. Det HTkollektiv ärvartsomgemensam

för utarbetatrafiksällskap harsamarbete med övrigai attansvarsom --
upphandlar buss-trafik självt,utfördenna trafikplan. HT ingen utan

från olika bussentreprenörer.tjänsterna
olikakollektivtrafiken ihuvudstadsområdet kan organiserasUtanför

trafiksällskap, s.k.bildadet möjligtformer. Här är att gemensamma
kan sedan utföra busstjänsterfaelleskommunale trafikselskab. Dessa

trafiksällskapdet någotamtskommunen. Finns inteinom ärgemensamt
trafiktrafiken, dvs. denför regionala kollektivaansvarigt denamtet

för denansvarigaflera kommuner, medan kommunernabetjänar ärsom
finnstrafiken den kommunen. åttalokala kollektiva i Det amtetegna

Århussaknar sådana.trafiksällskap ochhar tregemensamtett somsom
bussar och dessade enda sinaoch Odense kommuner är ägersom egna

ellerkommunen. Trafiksällskapen,kör denenbart i amternaegna
utföra driften driftbolag ellerkommunerna har valt iantingen egetatt

busstjänsteradministrationsföretag, köperettatt som avsomagera
offentligägda driftsföretag efter upphandling.ellerprivat-

2 Udviklingsråd,övergår från den juli år till Hovedstadensl 2000HT ärsom
huvudstadsorrirådetråd, skall tillvarata de regionala uppgifterna iett nytt som

kulturdet gäller trafik, turism,när m.m.
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praktiken har trafiksällskapen,I eller kommunernaamtema mono-
pol den allmännapå linjetrañken. Det endast i mycket begränsadär
omfattning bussbolagprivat ansöker och får tillståndett attsom om
köra trafik.sådan

offentligtAntalet ägda bussällskap har minskat i takt med att
bussverksamhet har blivit föremål för upphandling. offentligaDe
bussägare idag finns kvar dels några kommunala trafiksällskap,ärsom
dels statsägda COMBUS. företagDetta det ochär största mestnumera
betydande bussällskapet med offentlig Staten dockägare. attavser
avveckla ägande företaget.sitt av

utför busstjänsterCOMBUS för flertal kommunala trafiksällskapett
på villkor de privatägda bussföretagen. trafiksällskapDesamma som

sina bussar utför busstjänsterinte för kom-någonägersom egna annan
mun.

få utföra busstjänster fordrasFör har tillstånd. Ettatt utövarenatt
sådant utfärdastillstånd i de flesta fall Persontrafikrådet. fåFör attav
tillståndet krävs bl.a. sökanden bosatt i Danmark, myndig och inteäratt
har betydande skuld till det offentliga. yrkesmässigtI hänseende skall
sökanden kvalificerad för uppgiften.vara

och amtskommunernas möjligheterKommunernas bedrivaatt upp-
dragsverksamhet

och amtskommuner har sedanKommuner år bedriva1995 rätt att upp-
dragsverksamhet enligt lov kommuners amtskommunersom og
udförelse af for andre offentlige myndigheder lov af378opgaver nr.

amtskommuner3 innebär kommuner och14 juni 1995. Rätten kanatt
sälja tjänster till varandra, till andra offentliga myndigheter.ävenmen

kommun kan inte utföra uppgifter denEn sektorn med stödprivata
lagen. medger heller kommunerinte deltagandeDenna iattav genom

utför uppgifter offentligaaktiebolag andra myndigheter.t.ex.
säkra avtal sluts konkurrens ochFör i under öppenhet finnsatt att

det i lagen intaget antal villkor. Någon begränsning vilkenett typav av
kompetensenlig verksamhet får säljas inte i lagen. Några kravgörssom
på uppdragsverksamheten skall drivas i resultatenheter elleratt separata

ske finnssärredovisning skall inte. skallDäremot räkenskaps-att en
mässig redogörelse efter kontraktperiodens utgång.upprättas

3 utförlig redogörelse för bestämmelserna återfinnsEn i denna lag i be-mera
tänkandet Kommunal uppdragsverksamhet 1998 SOU 1998:119.
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Kommunerna och amtskommunema har sig lagen endast ianvänt av
begränsad omfattning." harDet i huvudsak fråga försäljningvarit om av
tjänster. särskildNågon verksamhet inte ha varittyp av synes
dominerande detoch har företrädesvis varit tal uppdrag mindreom av
värde. Exempel på verksamhetsområden miljöområdet, det socialaär
området, hälso- och undervisningsverksamhet, ADB-tjänster och varu-
leveranser. Försäljning kollektivtrafiktjänster inte ha före-av synes
kommit.

Finland1.9.2

den finska tillståndspliktigI lagen persontrafik på infördes denvägom
juli 1994 regel kommun15 producera trafik-rätt atten som ger en

§.5tjänster inom kommuns område 4 Iäven en annan samma
stadgande framhålls, kommuner vid behov kan samarbeta medatt
varandra tillhandahåller ochde köper kollektivtrafiktjänster. Denär
finska bestämmelserna särskilt sikte på fall då producerastjänstertar
för grannkommun.en

framhållsvikten samarbete i förarbetena till de finskaFörutom av -
bestämmelsem 52/1994 konkurrensen främjasRP att attav-
kommuner möjlighet erbjuda trafiktjänstersina utanför denattges egna
kommunen. Vidare sådan ordning bidrar till upprätt-att attanges en
hålla konkurrensen samtidigt det motverkar konkurrenshinder i desom
kommuner själva tillhandahåller trafiktjänster.som

Finland det för närvarande endast de kommunerna,I är störstatre
ÅboHelsingfors, och Tammerfors, trafikverksam-har kommunalsom

Helsingfors Trafikverkhet. dessa relativt aktiv anbudsgivareAv är en
vid offentliga upphandlingar både inom och utanför den kom-egna

närvarande bedriver bolaget trafik i grannkommunema,Förmunen.
Åbohar också lagt anbud kommun. har docki Där intet.ex.men man

upphandling. Helsingfors Trafikverk har såledesvunnit någon använt
möjligheten sälja till kommun,sig sina tjänsterattav annan men

omfattningen länge ganskaså marginell. andra två kom-Deär ännu
Åbo Tammerfors,och har inte sig möjlighetenanvänt attmunerna, av

sälja sina tjänster till kommun.annan

4 andra uppgifter redovisadeDessa och finns i Erfaringerne medrapporten
anvendelsen af lov kommuners amtskommuners udförelse afom og opgaver
for andre offentlige myndigheder", överlärrmades till Indenrigsministerietsom
i februari 1998.
5 tillståndspliktigSamtliga paragrafhänvisningar i det följande lagenavser om
persontrafik på 15.2.1991/343.väg
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vidLiksom i Sverige offentlig upphandlinggäller reglerna om
anskaffning trafiktjänster. finska glesbygden brukar antaletI denav

fåanbudsgivare vid upphandlingstillfälle och konkurrensen ärett vara
särskilt storstadsregionema situationen dendärmed inte I ärstor.

många upphandlingstill-omvända med relativt anbudsgivare vid varje
områdenfälle deltaroch konkurrensen därmed där. I dessastörreär

ocksåregelmässigt utländska trafikbolag i anbudsförfarandet.
nivåntill uppgift fastställa servicen inomKommunerna har att

område.kollektivtrafiken inom sitt därvidKommunerna skall sam-
försökaarbeta med varandra och samordna de tjänster tillhanda-som

hålls inom olika persontrafikformer.
fåFör utföra vägbunden motorfordonmedatt persontransport mot

någon trafiktillstånd.ersättning erfordras regelmässigt form s.k.Ettav
kollektivtrafiktillstånd innehavarenberättigar bedriva beställnings-att
och köptrafik med buss i s.k. linjetrafiktillståndhela landet och ett

innehavarenberättigar bedriva linjetrafik med buss. Trafiktill-att
stånden beviljas i de flesta fall länsstyrelsen i det län där sökandenav
har sitt hemvist.

kollektivtrafiktillståndEtt skall beviljas den sökande uppfyllersom
lämplighetskriterier gäller yrkesskicklighet, anseende ochgottsom

Någonsolvens 9 §. sådant tillståndbehovsprövning inte. Ettgörs är
år.giltigt i tio



försöksverksamhetenSOU 1999:1 18 33En presentationnärmare av

presentation2 En närmare av

försöksverksamheten

2.1 särskilda villkorenDe för försöksverk-

samheten

försökslagenI uppställs villkorrad för den vidgade kompetensen.en
Av lagtexten och propositionen pr0p.l995/96:l67 följandekan vill-
kor utläsas.

Uppdragsverksamheten gäller endast offentliga köpare. Vid försälj-
ning till privata köpare kommer den kommunalrättsliga kompetensen

begränsad till möjligheten sälja tillfällig överskottskapaci-att attvara
tet.

vidgadeDen kompetensen den svenska marknaden.avser
Kommuners och landstings kommunala tjänster till utlandetexport av
regleras lagen 1986:753 kommunal tjänsteexport.genom om

Lokaliseringsprincipen gäller fårUppdragsverksamheteninte.
således drivas sådanverksamheten har anknytning tillutan att
kommunen, landstinget eller dess medlemmar i 2 kap. §lsom avses
kommunallagen. Någon generell geografisk avgränsning innebärsom

uppdragsverksamheten fårendast bedrivas i grannkommunemaatt
uppställes inte.

Uppdragsverksamheten skall bedrivas affärsmässigapå grunder.
Självkostnadsprincipen bryts det gäller prissättningen uppdrags-när av
verksamheten. prisetI skall inräknas viss vinstmarginal inteen om

undantagsvis särskilt motiverat. villkorär De gäller förannat detsom
privata näringslivets affärsdrivande verksamhet skall vägleda uppdrags-
verksamheten. Som skäl för kravet affärsmässighet anförde
regeringen lågdet ekonomiskt risktagande i bedriva uppdrags-att ett att
verksamhet konkurrensutsatt marknad. Regeringen konstateradeen
vidare det konkurrensutsatt marknad viktatt ären stor attav
samtliga aktörer tillämpar prissättning bygger likartadeen som
förutsättningar. I fall risken uppenbar tjänsternaär kanannat att
underprissättas och konkurrensen snedvridas.

En kommun eller landsting får stödja uppdragsverksam-inteett
heten på sådant konkurrensen hämmas ellersättett iatt övrigt
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tillämpa konkurrensbegränsande förfarande. åtgärderDeannat som
sådana kan angripas med stöd konkurrenslagenäravses som av

199320. Det främst konkurrensbegränsande förfarandeär harsom
sin i missbrukgrund dominerande ställning. ocksåHit hörav en
underprissättning.

krävsDet den verksamheteninte ha förmäste varitatt utsattegna
konkurrens hemmamarknaden innanpa kommunen eller landstinget får
sälja sina tjänster. ansågRegeringen det kräva för mycketatt attvar
och hänvisade till kravet inte finns i rättspraxis det gällernäratt
möjligheterna sälja tillfällig överskottskapacitet. Vidare påpekadeatt
regeringen kommun kan ha behov sälja sina tjänster vidatt atten av en
viss tidpunkt och inte vid dåden tid upphandling i denen egna
kommunen avslutats. Verksamheter bedrivs i bolagiserad formsom
kommer. enligt regeringen, förr eller bli föratt utsattsenare
konkurrens, beroende befintliga kontraktnär löper Närav ut.
kontraktstiden har gått sålundaoch upphandling måste skallut göras,
detta enligt lagen offentliggöras upphandling.om

kommunalaDen uppdragsverksamheten skall bedrivas bolags-i
form. ansågRegeringen det fanns flera skäl för verksamhetenatt att
skulle bedrivas i bolagsform. Ett skäl verksamhet bedrivs iattvar som
bolagsform måste upphandlas enligt lagen 1992:1528 offentligom
upphandling. Kommunerna och landstingen får då inte automatiskt
köpa fråndirekt sina företag. De företagen och de privataegna egna
konkurrenterna därigenom likvärdiga spelregler. Vidare påpekadeges
regeringen den ekonomiska redovisningen automatiskt bliratt avskild
från övrig kommunal verksamhet. Möjligheterna kontrollera huratt om,
och företaget fårnär ekonomiskt stöd från eller andraägarna ökar
därmed.

Verksamheten skall drivas form aktiebolag, såväli helägdaav som
delägda bolag. Delägarna kan antingen offentliga eller privatavara
juridiska eller enskilda Regeringen konstaterade de flestapersoner. att
kommunala trafikföretagen i Sverige drevs i aktiebolagsform, samt att
aktiebolaget också den associationsformär särskilt välär ägnadsom
för affärsverksamhet.

Uppdragsverksamheten skall särredovisas. aktiebolagetsI årsredo-
visning skall kostnaderna, intäkterna och resultatet uppdragsverk-av
samheten redovisas särskilt. Regeringen ansåg resultat de kost-att samt
nader och intäkter hänför sig till uppdragsverksamheten skallsom
kunna utläsas för tillse konkurrensneutralitet råder,att att samt att
kommuner och landsting inte med skattemedel subventionerar en
verksamhet bedrivs Möjligheterna till underprissättningsom annan.
försvåras. Vidare konstaterade regeringen särredovisning behövs föratt

kunna och följa deupprätta ekonomiska kalkyleratt skallupp som
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insynsmöjlig-Genom särredovisningen säkerställs medborgarnasgöras.
fåri möjlighet till insyn gällerheter verksamheten. De vad använd-

ningen skattemedel i det kommunala bolaget.av
Borgensförbindelser och ansvarsförbindelser kom-övriga som

ingått för skall framgå bolagetseller landstinget har bolagetmunen av
årsredovisning.

ekonomisk kalkyl skall innehållaEn Den skall samtligaupprättas.
för kalkylobjektet relevanta direkta och indirekta kostnader och
intäkter. Kalkylen skall för hela perioden uppdragetgöras som avser.

aktiebolag deltar försöksverksamhetenEtt skyldigt tilli är attsom
regeringen och den myndighet lämnaregeringen bestämmersom
upplysningar och handlingar behövs för uppföljningsom av
försöksverksamheten. ingåsDet förutsätts avtal med stödatt som av
försökslagen inte sig utgången årsträcker längre 2002.än t.o.m. av

2.2 Motiven för införandet försöksverk-av

samheten

Försöksverksamheten syftar tidigare till erfarenhetnämnts attsom ge
kommunal uppdragsverksamhet. Utredningens uppföljning skallav

ligga till förgrund bedömning den kommunala kompetensenen av om
skall utvidgas på området för kollektivtrafik.permanent

förarbetenaI 1995/962167prop. konstaterade regeringen detatt
fanns behov vidgad kommunal kompetens för kommunala trafik-av
aktiebolag och anförde bl.a. följande 26-27.s.

En del kollektivtrafiken upphandlas i dag i konkurrens.stor av
Bussföretagen har dock sinsemellan inte förutsättningar attsamma agera

konkurrensutsatt marknad. De kommunala företagen till skillnadären mot
de övriga, hänsyn till den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen,av
förhindrade erbjuda sina tjänster utanför sitt geografiska område.att eget
En skillnad privat företagsverksamhet de kommunalaärmotannan att
företagen fårinte ha syfte bedriva sin verksamhet med vinst.attsom

Efter den januaril 1994, lagen 1992:1528 offentlignär upphand-om
ling trädde i kraft, kan kommunerna och landstingen inte anlita sina egna
företag direkt upphandling för bedriva kollektivtrafik. Dettautan att
förhållande har lett till de kommunala bussföretagen förlorarnär iatt en
anbudstävling trafikhuvudman, kommunen eller landstinget anordnat,som
har de ingen rättslig möjlighet kompensera sig söka sig tillatt attgenom
andra marknader.
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Regeringen den bedömningen kollektivtrafikengör i dagatt agerar
konkurrensmarknad. De aktörerna blir dock allt finnsstörsta Detstörre.en
uppenbar risk för de kommunala företag i dag finns kvaratten som

marknaden och framöver skulle kunnaäven reella konkurrenterutgörasom
antingen köps eller tvingas samarbeta med varandra i bolagstörreattupp

såför öka möjligheternasätt kvar marknaden. Vidareatt att stanna
finns risk för branschen inom framtid kan kommaatten atten snar
karaktäriseras bristande konkurrens. Förutom behovet ökad konkur-av av

talar den höga graden skattefinansieringäven kollektivtrafikenrens av av
för de kommunala bolagen ökade möjligheter utvecklas tillatt attges
konkurrenskraftiga aktörer under villkor privata aktörersamma som genom

bedriva uppdragsverksamhet andra kommuneratt och landsting.gentemot

Regeringen utgångspunkt för lagstiftningenangav som att nya
kommersiella verksamhetsgrenar inte tillåtna och anfördevar
sammanfattningsvis följande 1995/96:prop. 167 27 f..s.

Den kommunala verksamheten skall fortfarande ha främsta mål attsom
tillgodose de medlemmarnas behov. Verksamheten måsteegna vara
kompetensenlig i den kommunen eller i det landstinget. Externaegna egna
kommunala bör begränsas hänsyn till de kommunalaengagemang av egna
skattebetalarnas intressen. Kommuner och landsting skall inte bygga upp

kommersiella verksamhetsgrenar enbart eller till sin huvuddelnya ärsom
inriktade sälja tjänster utanför det geografiska området.att Syftet äregna
istället kommunala trafikaktiebolag möjlighetatt bedrivage atten upp-
dragsverksamhet inom kollektivtrafik det motiveratär effektivitets-om av
skäl. Det såledesbör finnas verksamhetsmässigt samband med denett inom
kommunen eller landstinget bedrivna verksamheten. Som huvudregel bör
således uppdragsverksamheten kunna fullgöras inom befintliga resurser.
Något absolut hinder verksamheten ökar i omfattningmot att uppställes
inte. vissaI fall måste ökning verksamhetens totala volym komma tillen av
stånd för verksamhet i den kommunenatt eller i deten egna egna
landstinget skall kunna effektiviseras och upprätthållas.
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kommunaladeKartläggning3 av

trafikbolagen

i Sverigefanns dettill mitten 1990-talet1980 och frambörjanI avav
bolag ochHärefter minskade antalettrafikbolag.40-tal kommunalaett

enkätundersök-dåvarande Inrikesdepartementetsförvid tidpunkten det
sådana finns det16 bolag. Idagfanns endastning i juli 1998 det

trafikaktiebolag kvar i hela landet.kommunala12
utredningenavsnitten först den enkätde följandeI presenteras som

finns Därefterkommunala trafikbolag kvar.skickat till de 12ut som
sigbolagföljer redogörelse för och de använtettvart som avaven

försökslagen.enligt Ibedriva uppdragsverksamhetmöjligheterna att
Trafiktrafikbolaget Polarbuss3.1.5 det kommunalaavsnitt presenteras
sigvisserligen intesynpunkter. Detta bolag harAB och dess använt av
Umeåsärskilt intresse eftersom bolagetslagen ägareär avmen

Luleå Västerås, valt inteliksom kommunerna ochkommun, att
trafikbolaget.detkonkurrensutsätta egna

till de kommunala3.1 Utredningens enkät

trafikbolagen

tidigt stadium enkät till samtligaUtredningen skickade ett ut en
Frågorna finns fogadekommunala trafikaktiebolag. i enkäten12 som

enkät finnsbilaga 2 till betänkandet. Bolagens denna samman-svar
i bilagaställda
sammanställningen utläsa det bara fyra bolagkanAv äratt somman

åttaåterståendesig försökslagen. de deteller använder Av äranvänt av
utnyttjade framöver har för avsikt denhar attuppgett atttre som

därvidmöjlighet enligt lagen. Ett bolagen har uppgett attsom ges av
någon sådan upphandling.redan anbud inte vunnitlagt menman

Övriga de inte harfem kommunala trafikaktiebolag har attuppgett
försökslagen. Somframöver utnyttja möjligheten enligtför avsikt att

förförsöksperioden kort medhärför har bolagenskäl ärett angett attav
råder bolagavtalstider i bussbranschen. Etthänsyn till de annatsom
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har bolagets affärsidé formulerad så verksamhetenangett att är skallatt
bedrivas inom den kommunen.egna

Utredningen har också haft personliga sammanträffanden med
företrädarna för de kommunala bolag sig lagen. Nedananväntsom av
följer redogörelse för och dessa bolag och derasvart etten av
inställning till försökslagen. Förutom de uppgifter framkom vidsom
intervjuerna har också uppgifter inhämtats från bolagens årsredovis-

bolagsordningarningar för år 1998.samt

3.1.1 Göteborgs Spårvägar AB

Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs kommun. Helägdaägs av
dotterbolag till moderbolaget Göteborgs Trafik ochAB Opemaär AB.

bolaget skall fusionerasDet med moderbolaget under 1999.senare
Göteborgs Spårvägar har till föremål för sin verksamhet inomatt

Göteborgs kommun och angränsande områden bedriva kollektivtrafik
därmed jämförlig verksamhet.samt annan

Styrelsen skall bestå lägst sju och högst elva ledamöter medav
högst suppleanter, vilka Göteborgs kommunfullmäktige.utsessex av

Verksamheten bedrivs huvudsakligen moderbolaget. Dengenom
övervägande delen tjänsterna utförs länstrafikhuvudmannenav
Västtrafik AB.

Bolaget har knappt anställda1 500 och cirka 160 bussar.
Affärsområde Spårvagn har huvudsaklig uppgift bedrivaattsom

linjetrafik med spårvägar Göteborg.i har detta affärsområdeDessutom
till uppgift samordna kommunens trafikledning. All linjetrafik säljsatt
till Trafikkontoret Göteborg, för kommunensi räkning beslutarsom om
trafikutbud och taxa.

Affärsområde arbetarBuss med på entreprenad.persontransporter
utför linjetrafikMan med bussar och fárdtjänsttransporter med så

kallad rullstolstaxi och utförs beställningstrafik.i viss mån Beställama
dessa tjänster i huvudsak länstrafikhuvudmannen Västtrafik AB.ärav

Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Göteborgs kommun och i slutet
svarade bolaget förår 1998 60 denna marknad. Vidareprocentav av

utförs de angränsande kommunernatjänster i Alingsås, AleLerum, och
Kungsbacka med stöd bestämmelserna i försökslagen.av

Ajfärsområde Banteknik arbetar med banläggningar och fastigheter.
banarbetet ingår drift och underhållI spårvägsbanan,av

kontaktlednings- och signalanläggningar underhåll hamn- ochsamt av
utförsindustrispår. Vidare projektering och byggnationäven av nya

och kompletterande anläggningar. Arbetet med fastigheter omfattar
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stationerdisponerarsjälvtunderhåll fastigheter bolagetde samt avav
vänthallar.och

trafikhuvud-serviceorgan förTrajikantserviceAffärsområde är ett
biljettkontrolltrafikantinformation,Verksamheten omfattarmännen.

åtgärder underlättaolikatill syfte medtrafikreklam och haroch att
bidra till ökade intäkter.kollektivresandet och

Kommunikationsradio driverStadsGöteborgsAffärsonzrade GSK
förvaltningarkommunalai huvudsakradionät. Kundernaflertal ärett

och bolag.
år grundSpårvägars lönsamhet har ökat underGöteborgs senare
kommunen.bedriva trafik utanför denkunnamöjligheten att egnaav

eftersom detför uppdragendeLönsamheten är större gettsexterna
området.iverksamhet detbygga heltmöjlighet att nyaen nyupp

spårvägs- bolagetsoch banverksamhet. Isärredovisar buss-,Bolaget
någon uppdragsverksam-särredovisningårsredovisning finns inte av

i bolagetsuppgift finns varje uppdrag redovisatheten. Enligt separat
Någon förekommer inte.kommunal borgenekonomiska system.

år miljonerför 1998 uppgick till 797 kronor.Koncernens intäkter
årför uppgickefter finansiella intäkter och kostnaderResultatet samma

moderbolagets till 2,1för till minus 7,6 miljoner kronor ochkoncernen
miljoner kronor.

Uddevalla Omnibus3.1.2 AB

årUddevalla Omnibus sedan 1977 Uddevalla kommunAB ägs av
koncernbolaget Uddevalla Utvecklingsbolag AB.genom

föremålUddevalla Omnibus har till för sin verksamhet utföraatt
godstransporter, verkstadsrörelse för fordon ochoch annanperson-

kollektivtrafiken. Bolagets syfteverksamhet sammanhänger medsom
utföra linjetrafik beställningstrafik med anknytningoch med bussär att

Fyrstadsområdettill och mellersta Bohuslän, Dalsland ochnorra
invånare.Lysekil, eller dessUddevalla, Trollhättan och Vänersborg

beståi lägst fem och högst nio ledamöterStyrelsen bolaget skall av
jämte fem kommunfullmäktige ihögst suppleanter, utsessom av
Uddevalla kommun.

Uddevalla Omnibus har cirka 120 anställda och 50 bussar. Bolaget
också tvättanläggning.har en egen

består skolskjutstrafikverksamhet linje- ochBolagets samtav
tillhandahåller ocksåbeställningstrafik i mindremed buss. Bolaget -

såsom till andra mindreutsträckning andra tjänster ochtvätt ramp-
sådanbolag, själva saknar utrustning.som
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I Bohuslän omfattar trafikområdet Uddevalla. Dessutomtätorten
trafikeras i samarbete med iBuss Väst AB i vilket bolag Uddevalla-
Omnibus 42 delägareär lokallinjer i Uddevalla ytterområdeen av nya-
med sju bussar. Trafik i Munkedals kommun omfattar bussar. Entre
buss trafikerar Uddevalla-Tanumshede. Från och med juni månad 1998
bedriver bolaget expressbusstrafik i Bohuslän och Fyrstad i samarbete
med Buss i Väst AB med bussar.tretton

Bolaget har sedan försökslagens tillkomst lagt anbud i Orustsäven
och Stenungsunds kommuner har inte fålyckats anbudenmen antagna.

Enligt bolagets resultaträkning årför 1998 uppgick rörelsens
intäkter till drygt 40 miljoner kronor, rörelsens kostnader till drygt 43
miljoner kronor och resultatet efter finansiella för årposter samma
minus knappt 5 miljoner kronor. Enligt balansräkningen för årsamma
uppgick värdet bolagets tillgångar till cirka 79 miljoner kronor. Iav
bolagets årsredovisning förekommer ingen särredovisning av
uppdragsverksamheten. Enligt uppgift finns intäkterna de olika
linjerna intagna i bolagets redovisning. Däremot kostnaderna inteär
fördelade på de olika linjerna i redovisningen. Någon kommunal
borgen förekommer inte.

3.1.3 AB Mariestads Busstrafik

AB Mariestads Busstrafik Mariestadsägs kommun årsedan 1972.av
Bolaget har till föremål för sin verksamhet bedriva busstrafikatt

därmed förenlig verksamhet.samt Beslut har ekono-annan storsom
misk betydelse eller principiell innebördär skall godkännassom av av
kommunfullmäktige.

Styrelsen skall bestå till fem ledamöter med högsttre femav
suppleanter, kommunfullmäktige i Mariestadsutses kommun.som av

Mariestads Busstrafik har 60 anställda och 45 bussar. Företaget är
delägare i samverkansbolaget Buss i Väst AB.

Bolagets verksamhet består huvudsakligen linjetrafik uppdragav
Västtrafik Skaraborg. Mariestads Busstrafik bedriverav trafik -förutom i Mariestads kommun i Skövde, Götene, Falköpings och-

Gullspångs kommuner. Intäkterna från linjetrafiken uppgår till 70
de intäkternatotala i bolaget.procent Bolaget bedriver också färd-av

tjänst-, beställnings- turisttrafik i regi.samt egen
Enligt bolagets resultaträkning årför 1998 uppgick nettoomsätt-

ningen till drygt 25 miljoner kronor åretsoch resultat till knappt
150 000 kronor. Enligt balansräkningen för år uppgick värdetsamma

bolagets tillgångar till knappt 35 miljoner kronor.av
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särredovisningårsredovisning förekommer ingenI bolagets av
uppdragsverksamheten.

lån cirka miljonerborgen föreligger för äldre 4Kommunal ett om
årsredovisningen.iUppgift detta saknaskronor. om

Skelleftebuss3.1.4 AB

SkellefteåSkelleftebuss trafikföretag kommun.AB är ägsett avsom
ingår Skellefteåi kommunens koncernbolag Stadshus AB.Bolaget

Skelleftebuss i sin moderbolag i koncern med dotterbolagenär tur en
Lövångers Trafik AB, Continentbus ContinentflyttAB, AB samt

Skellefteå64 andelarna i Lastbilsstation Ekonomiskprocent av
förening. Skelleftebuss har 143 anställda och fordon,113 varav
87 bussar.

Föremålet för Skelleftebuss verksamhet bedriva tätortstrafikär att
Skellefteåinom förvalta fastoch och lösägacentrum samt att

egendom. Bolaget ska dessutom till bl.a. Länstrafikenentreprenörsom
i Västerbotten AB bedriva busstrafik marknadsmässiga villkor.

ändamålBolagets skapa trafikförsörjninggod i kommunen.är att en
Styrelsen i beståbolaget skall högst fem ledamöter och treav

Styrelsen för Skellefteåstyrelsen Stadshusersättare. AB.utses av
Verksamheten i Skelleftebuss Påbrett register.spänner över ett

förentreprenad länstrafikföretagen i och Västerbotten utförNorr-
bolaget omfattande linjetrafik Skellefteåi regionen. kommun ären
huvudman för tätortstrafiken Skellefteå.i centrala Kommunal
skolskjutstrafik färdtjänstoch med specialfordon andra trafikupp-är
gifter för bolaget. En särskild avdelning inom företaget försvarar
beställnings- och turisttrafiken. Godslinjetrafik lastbilmed särredo-
visas.

Service underhålloch fordonsparken sker vid verkstäder iav egna
Skellefteå och Burträsk. Busstationsverksamhet bedrivs entreprenad
i Burträsk, Jörn och Byske.

Linjetrafiken utanför Skellefteå cirka 65tätort utgör procent av
bolagets produktion. Linjetrafiken upphandlas länstrafikenav genom
etappvisa anbud enligt årplan för fyra framåt. årUnder 1998en vann
bolaget trafik Skelleftehamnslinjen där det börjadeavtalet löpanya

decemberl 1999. Avtalet årgäller i sju och ersättningen kopplad tillär
arbetskostnads- och konsumentprisindex.

ocksåBolaget har avtal Skellefteåmed kommun färdtjänst medom
specialfordon.

årBolagets intäkter för 1998 uppgick till knappt 85 miljoner kronor.
årResultatet för 1998 utgjorde drygt 500 000 kronor.
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årsredovisningI bolagets särredovisas inte uppdragsverksamheten.
Enligt uppgift finns alla intäkter och kostnader inom de olika
trafikverksamheterna redovisade i bolagets interna avdelningsredovis-
ningar.

3.1.5 Polarbuss Trafik AB

Umeå Lokaltrafik AB Ultra moderbolag iutgör Ultrakoncernen. Ultra
i sin helhet Umeåägs kommun dess holdingbolag UKF AB. Iav genom

Ultrakoncernen ingår förutom moderbolaget de två helägda dotterbola-
Polarbuss Trafik AB Umeåoch Bussgarage AB.gen

Ultras verksamhet består i utgångspunktmed i kommunensatt
trafikpolitiska målsättning trafikeringsplanupprätta och genomföraen
därtill hörande uppgifter tillgodoser allmänhetens behovsom av
kollektivtrafik i centralorten.

Polarbuss verksamhet omfattar i huvudsak entreprenörskapet för
flygbusstrafikenochtätorts- i Umeå. Därutöver bedrivs beställnings-

trafik. färdtjänsttrafik med specialfordon drift bussverk-samt av egen
stad. Bolaget renodlatär driftföretag med cirka 200ett anställda och
drygt femtiotal bussar.ett

Genom avtal med länstrafikhuvudmannen Umeå tillsammansär med
Lycksele och Skellefteå kommuner primärkommunala trafikhuvudmän.

Umeå har valt speciell lösning det gäller kollektivtrafiken.nären
Man bedriver trafik i vad kallar egen regi verksamhet och harman
valt inte konkurrensutsätta denatt verksamheten. Någonegna
upphandling trafik sker således inte denna bedrivsav utan genom
Polarbuss. Bolaget har inte lämnat anbud i någon kommun ochannan
har således inte heller sig deanvänt möjligheter enligtav som ges
försökslagen. Skälen härtill i huvudsakär politiska och inte
affärsmässiga. Man vill inte kontrollenäventyra kollektivtrafikenöver

lägga anbud i andra kommuner.att I dettagenom sammanhang kan
intenämnas heller Luleå och Västerås kommuneratt sin trafikutsätter

för konkurrens, dvs. upphandlar sin trafik.
Polarbuss lägger endast anbud i Umeå kommun.
Företrädare för Polarbuss har framfört bl.a. följande synpunkter till

utredningen.

Det innebär risk uppdragsverksamheten skall bedrivas affärs-en om
mässiga grunder, vilket villkorenär i försökslagen. I dettaett hänseendeav
föreligger konflikt mellan försökslagen och kommunallagen.en Den senare
tillåter inte affärsrisker i sådan omfattning kan uppkomma viden som
tillämpning försökslagen.av
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långofta tid. Medingås kollektivtrafikdet gälleravtal ärDe närsom
för Vidaretillämpningstid alldeles kort.härtill försökslagens ärhänsyn är

såtillvida denför kommunala bolagendiskriminerande deförsökslagen att
övriga aktörers. Etttillåter jämförbart medagerandeinte ärett som

sålundafrån inteborgensåtagande aktieägartillskott kommuneneller ärett
blottastillåtet. affarshemligheterVidare riskerar dessa bolag att genom

också begränsadekommunala bolagensärredovisning. De närkravet är
såtillvida får uppdragendast drivasverksamheten dennadet gäller att av

trañkhuvudman. Färdtjänst,landsting ellerkommun eller ett av enen
från detbeställningstrañk därmed undantagnaskolskjuts- och är

försökslagen. Genom alla dessabolagets verksamhet enligtkommunala
inte marknadskrafternarestriktioner för de kommunala bolagen kan

Några förlänga försökslagenanvändas fullt skäl elleratt permanentaut.
förlängning lagstiftning detta slag leda tillfinns därmed inte. I sin kan aven

kommunalt bolag bedriver hela sin verksamhet i kommun änettatt annan
inte förenligt kommunallagens bestämmelser.den Detta medäregna.

ingårdefinitionen i kommunalaKommunallagen och vad denav som
tydligare.kompetensen bör göras
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några andraochKonkurrenternas4

synpunkterintressenters

nedan kallat Buss-Bussbranschens RiksförbundsEnligt Svenska
år sammanlagtför 1999 har förbundetmatrikelbranschen

vagnparken iden totalamedlemsföretag. 85469 procent av
Ävenmedlemsföretag.Bussbranschensyrkesmässig trafik finns hos

i Bussbranschen.bussföretag medlemmarkommunala är
dessa fördelar sigMedlemsföretagen och antalet bussar hos

förbundets länsavdelningar enligt följande:

Antal med- AntalFörening
lemsföretag bussar

Stockholms läns BF 37 2 307
CWUX 73 528BF l
Sörmland-Östergötlands 876BF 35
Småland-Blekinge 000BF 41 1
Gotlands 52BF 7
Skånes 100BF 28 1

Sveriges 90 966Västra BF 1
Örebro/Värmlands 675BF 30
Mittsveriges BF 40 599
Västerbottens BF 40 465
Norrbottens 48BF 444

Summa 469 11 012

frånMedlemsföretagens varierar företag fordonstorlek med endast ett
till de allra bussbolagen, Swebus AB och ABstörsta t.ex.som
Linjebuss, flera fordon fordonspark.har i sintusensom

för några bussföretagenI det följande redogörs först de störreav
försökslagen. följer redovisningoch deras synpunkter Därefter en

för genomförtden mindre enkätundersökning utredningen hossom
några mindre bussbolagen de kommunalt bolagde där ettorterav
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sig försökslagen.använt I avsnitt 4.3 någraredogörs förav av
trañkhuvudmännens synpunkter. I avsnitt 4.4 redogörs för den under
sökning uppdrag Företagarnas Riksorganisation och SAFsom av
genomförts under 1999 hos hundratal bussföretag iettsommaren
landet. I det avslutande avsnittet 4.5 redogörs för de övriga synpunkter
från hållolika utredningen tagit del flestaDe dessa komsom av. av
fram vid utredningens hearing i Stockholm den 23 juni 1999.

Några4.1 de konkurrenternastörreav

4.1.1 Swebus AB

Swebus AB skotskt bolag vidägs Stage Coach. Swebus harettav namn
3 OOObussar 6och 500 anställda. Omsättningen 2,9 miljardervar

årkronor 1998. Av bolagets verksamhet 85 linjetrafikutgör procent
länstrafikhuvudmännen.

Företrädare för Swebus har framfört bl.a. följande synpunkter till
utredningen.

Swebus har i olika upphandlingssituationer kommit i kontakt med de
kommunala trafikbolagens verksamhet enligt försökslagen. råderDet idag

osäkerhet marknaden de kommunalastor bolagen bedriveren attgenom
verksamhet utanför den kommunen. Denna osäkerhet beror detegna att

gårinte förutsäga hur kommunalt bolag tänkeratt medan iett agera, man
princip hur privat bolag lägger sinvet strategi.ett De kommunalaupp
bolagens medverkan marknaden har troligtvis inte grund de ärattav-
så få till antalet påverkat pris och kvalitet i någon utsträckningstörre-
under den aktuella treårsperioden.nu

Konkurrensen inom bussbranschen har år1996sedan varit fortsatt hård.
Det hade förmodligen funnits fungerande konkurrens deävenen utan
kommunala bolagens medverkan marknaden. I södra Sverige hart.ex.
det vid upphandlingstillfällen där alltid funnits fem eller aktörer, trotssex

busspoolerdet där inte finns något kommunaltatt bolag. Antalet s.k. har
också ökat under år. Eftersom såledesdet finns fungerandesenare en
marknad finns det inte skäl förlänga elleratt att permanenta
försöksverksamheten. Dessutom detär tveksamt skattebetalarnasom pengar
ska riskeras vid affärer utanför den kommunen. Vidare äregna
konkurrensvillkoren olika för kommun respektive privatägda företag. Det
kommunala bolaget behöver endast täcka sina kostnader, medan det privata
bolaget måste med vinst.
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tillUpphandlingsförfarandet inom kollektivtrafiken har medverkat mer
effektiva bussföretag. vidare bidragit till kostnaderna har sänktsDet har att

25med cirka procent.

Linjebuss4.1.2 AB

Sverige Linjebuss,Linjebuss AB dotterbolag till AB sedanär ett som
år 1998 det franska persontrafikföretaget CGEA Transport. ABägs av
Linjebuss bedriver kollektivtrafik i Sverige,entreprenad Danmark,

Finland Belgien.Norge, och Koncernen räknar med omsättningen
årmiljarder4,5 kronor 2000. Koncernen har 5 500 anställda och

3 000 bussar.
Sverige bedriver Linjebussl kollektivtrafik entreprenad sam-

manlagt l5 landets 24 länstrafikbolag antal kommuner.samt ettav
iLinjebuss har Sverige 3 600 anställda och 800 Omsättningenl bussar.

uppgår till l 750 miljoner kronor.
förFöreträdare Linjebuss har framfört bl.a. följande synpunkter till

utredningen.

Vid försökslagens årtillkomst 1995 hade de bussbolagen sammanlagtstora
cirka 35 marknaden. Idag har Linjebuss, Swebus och BussLinkprocent av
tillsammans 75 den svenska marknaden. bolagensDeprocent storaav

såledesmarknadsandelar har ökat tid försökslagenunder den varit i kraft
och de kommunala bolagen haft möjlighet bedriva uppdragsverksamhet.att

föreliggerDet risk låtamed inte insatta iäratt personer som
affärsdrivande verksamhet bedriva sådan. En del kommunala bolagatt
förfogar frånmedel härrör verksamhet inte varitöver som en som
konkurrensutsatt. Dessa bolag har också kommunen slagsett garant,som

skjutakan till går dåligt.det kommunala bolaget Dennasom pengar om
finnsmöjlighet inte för de privata bolagen. Konkurrensvillkoren därmedär

inte lika för de olika bolag. innebär otillbörligaDettyperna av
konkurrensfördelar för de bolag har offentlig vidareDetägare. ärsom en
tveksamt kommun detta skall affärer med skattemedel.sätt göraom en
Det inte godtagbart konkurrenssynpunkt.är ur

Konkurrensförhållandena påverkatshar de kommunala bolagensav
inträde marknaden påverkatsoch priserna har mycket. En del
kommunala bolag har dumpat priserna och vunnit till lågaanbud mycket
priser. Kvaliteten år. förhållandehar blivit bättre under Detta tordesenare
hänga med det trafikhuvudmännen ställer kraven detär närattsamman som
gäller komfort, miljö faktorer.säkerhet, m.fl.

finns fungerandeDet marknad och detta skäl behövs inteen av
försökslagen. lagstiftningEn detta slag bevarar dessutom de skillnaderav
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finns mellan de olika företag. Försökslagen därförbör intetypernasom av
förlängas.

4.1.3 BussLink AB

Näckrosbuss AB och SL Buss AB har fusion gått i ettgenom upp
nybildat bolag vid BussLink AB. Bolaget till 40ägs procentnamn av
AB Storstockholms Lokaltrafik, 25 vardera Atle och KFprocent av
Invest 5 vardera Länstrafiken i Sörmland respektivesamt procent av
Örebro. Det nybildade bolaget kommer efter fusionen bli deatt ett av

bolagen i Sverigestörsta med cirka 5 500 anställda ochtre
9001 bussar.

Företrädare för BussLink har framfört bl.a. följande synpunkter till
utredningen.

Det positiva med försöksverksamheten fått flerär aktöreratt man
marknaden. På grund de kommunala bolagen så tillärattav numera
antalet innebär det dock ingen skillnad konkurrenssynpunkt.större Detur
finns därför ingen låtaanledning kommuner bedriva den häratt typen av
verksamhet.

Trañkhuvudmännens roll och uppgifter borde eftersom detöver ärses
Ävendessa verksamheten. målsättningen med kollektivtrafikenstyrsom

borde prövas närmare.

4.1.4 Buss i Väst AB

Buss i Väst AB de samverkansbolagär bildats i landet underett av som
år. Bolaget bildades år 1992 och har 43 företag delägare.senare som

Buss i Väst har sammanlagt 625 bussar till sitt förfogande. Två av
delägarna de kommunala trafikbolagenär Uddevalla Omnibus AB och

MariestadsAB Busstrafik.
Buss i Väst har enligt bolagsordningen antingen direkt elleratt

indirekt sina aktieägare bedriva trafikrörelse företrädesvis medgenom
buss, lämna anbud trafik/träffa trafikeringsavtal aktieägarna,
anskaffa produkter/tjänster för verksamheten i övrigt bedrivasamt

därmed jämförlig verksamhet. Bolaget bedriver trafikannan
uppdrag samtliga trafikhuvudmän i Västsverige.av

Skälen till låtit två kommunala ingåbolag iatt man
samverkansbolaget delsär dessa bedriver i huvudsakatt attman anser

verksamhet de privata trafikbolagen, dels de intesamma attsom om
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någotblivit delägare hade de blivit uppköpta bolag ochannatav
affärsförhållande.dämied försämrat samverkansbolagets totala

Företrädare för i till utredningen framfört bl.a.Buss Väst har
följande synpunkter.

måsteDe kommunala bolagen ha konkurrera utanför denrätt att egna
kommunen de för konkurrens i den kommunen. Genom denär utsätts egna
kommunala bolagens möjlighet bedriva uppdragsverksamhet har störreatt
effektivitet uppnåtts i branschen. mångfald NågonKonkurrens och har ökat.
dumpning priserna inte frågahar skett. bör dock sigMan kommunav om en

huvudtaget behöver trafikföretag och detta ligger inomöver denäga ett om
kommunala kompetensen. Om sådantkommun skall ha drivarätt att etten
företag skall pådetta ske villkor för de privata bolagen. Desamma som

fårkommunala bolagen inte någoti avseende.gynnas
Trafikhuvudmännen idaghar priserna till nivå vid vilkenpressat en

trafikbolagen svårthar uppnå någon lönsamhet. Det värdefulltatt attvore
utreda huvudmännensnärmare roll och uppgifter.

4.2 Utredningens någraenkät till mindre
konkurrenter

Utredningen har skickat enkät till tio de mindre privataut en av
bussbolagen i de regioner där det idag finns kommunalt trafikbolagett

bedriver uppdragsverksamhet. återfinnsEnkäten i bilaga Sjusom av
bolagen har besvarat enkäten.

Flertalet de tillfrågade konkurrenterna i sina deav attuppgav svar
hade kommit i kontakt med försökslagen i samband med ett
anbudsförfarande. Flertalet också de olika sätt ärattuppgav
negativa till de kommunala bolagen möjlighet bedrivaatt getts att
uppdragsverksamhet. Vidare konkurrensen blivit större,attuppgavs

några tillfrågadede ifrågasätter råderdet lika konkurrens-men av om
villkor för de privat- respektive offentligägda bolagen. En annan
synpunkt framkom kvaliteten blivit eftersomsämreattsom var,
priserna hårtmycket bl.a. de kommunala bolagen. Ett privatpressats av
bolag ansåg det fårinte föreligga misstankeatt attens etten om
kommunalt bolag täcker kostnader med frånmedel håll.annat

En synpunkt framkom vid undersökningen kravenannan som attvar
från trafikhuvudmannen bl.a. bussparkens ålder för förär stränga
den företagare endast har eller två fordon. Ett bolagett störresom som
har flera fordon har lättare klara kravet viss genomsnittsålderatt en

fordonsparken.
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Trafikhuvudmännen4.3

förEnligt lagen 1997:734 viss kollektiv persontrafik skallom ansvar
län finnas länstrafikansvariga,det i varje för den lokalasom ansvarar

och regionala linjetrafiken för länstrafik-Depersontransporter.
uppgifter handhas trafikhuvudmanansvarigas se härom iav en mera

avsnitt 1.5.
länstrafikhuvudmänfinns 21 i landet. några länen har deDet I av

länstrafikansvariga överlåtit del uppgiftersina till kommunen av en
trafikbolag.eller kommunalt s.k. primärkommunala trafik-Dessaett

huvudmän för närvarande tillnio antalet.är
Utredningen har tillskrivit samtliga länstrafikhuvudmän har där-och

vid ställt följande frågor:

många anbudsgivare brukar det vidfinnas de olika upphandlings-Hur
tillfállena

någon tendens antalet anbudsgivare har blivitKan färreattman se
årunder senare

någraNi speciella erfarenheter det vid upphandlingar harHar när
kommunalt trafikbolag möjligheternafunnits med utnyttjat sig iett som av

försökslagen

trafikhuvudmännen har inkommithälften medDrygt svar.av
detta ganska kraftigtdet gäller antalet anbudsgivare varierarNär

färre jämförtfrån län till län. de delarna landet antalet medI ärnorra av
län understiga fyraandra delar landet. Inte i något antaletav uppges

fall finnseller fem. många 10-15 anbudsgivare i upphandlings-I en
situation.

förfråganSå samtliga dem på utredningenssvaratgott av somsom
har blivit färreantalet anbudsgivare inte under år. Enattanser, senare

trafikhuvudman svarade han antalet har minskat,att att troranser men
detta bussbolag gåttberor på attatt samman.

frågor erfarenhetde besvarat utredningens och harAv somsom av
kommunalt trafikbolag med och lämnat anbud harvarit ingenatt ett

speciella erfarenheter från sådanredovisat några situation.en
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Riksorganisations4.4 Företagarnas samt

Svenska Arbetsgivareföreningens
undersökning

Under 1999 Företagarnas Riksorganisationuppdrog ochsommaren
Svenska Arbetsgivareföreningen genomföraDemoskop AB att en
undersökning hur företagsledare i privata bussbolag uppfattar kon-om

frånkurrensen kommunala trafikbolag. Undersökningen genomfördes
hjälp telefonintervjuermed under tiden 12 juli till 6 augusti 1999.av

frånUrvalet hämtades SAF:s delägarregister. Av sammanlagtett
urval 139 företag genomfördes intervjuer med 100, vilket motsvarar

svarsfrekvens 72 procent.en om
sammanfattningen till framgårAv följande.rapporten

Anbud linjetrafik/kollektivtrafikpå

Sju tio bussbolag har under lämnat anbudav senare
linjetrafik/kollektivtrañk. Detta vanligast bland de företagen.är 97större

dem anbud konkurrensen områdedettaprocent ärgett attav som anser
hård.mycket eller ganska

Konkurrensen från kommunala trafikbolag

För 30 bussbolagen händer det konkurrerar medprocent attav man
kommunala trafikbolag uppdrag det gäller linjetrafik/kollektivtrafik.närom
För två tio cirkanästan 19 gäller de eller mindreprocent attav mer
regelbundet konkurrerar med kommunala trañkbolag uppdragom som
gäller linjetrañk/kollektivtrafik.

Många de bussbolag har erfarenhet konkurrera medav attsom av
kommunala trafikbolag denna konkurrens visserligen leder tillattanser
lägre kostnader, detta sker till priset lägre kvalitet i verksam-attmen av
heten.

Bland dem har erfarenhet sådan konkurrens tiosom attav uppger sex av
de har erfarenhet kommunala trafikbolag lämnar anbud utanförattegen av
den kommun- eller landstingsgränsen, vilket tillåtetdock vid vissaäregna
villkor i särskild lagstiftning.
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Snedvriden konkurrens

Nästan tio 27 bussbolag har erfarenhet kommunalaprocenttre attav av
trafikbolag snedvrider konkurrensen eller flera olika Det innebärsätt.ett

alla privata bussbolag konkurrerarnästan med kommunalaatt som
trafikbolag har denna erfarenhet.

Oftast handlar det underprissättning eller trañkbolagkommunalaattom
stödpengar någotoch bidrag. En mindre andel har erfarenhetgynnas av av

kommunala fårtrafikbolag uppdrag de inte lämnat anbudetbästaatt trots att
eller anbudstävlingar avbryts.att

Nästan tio bland dem för snedvridande konkurrensutsattssex av som
denna konkurrens hindrat det företaget från växa.attanser attegna

Anmälan snedvriden konkurrensav

Åtta tio bland dem för snedvridande konkurrensutsättsav attsom uppger
de inte anmäler detta. tvåBara knappt tio anmäler till Konkurrensverketav
etc.

Övriga4.5 synpunkter

Förutom de synpunkter redovisats föregåendei de avsnitten harsom
synpunkter försökslagen också inhämtats vid hearing. Dennaen
hölls i Stockholm den år.23 juni i Till hearingen hade inbjudan
skickats till drygt hundratal olika myndigheter, bolagut ett etc.

Nedan följer kort redogörelse för de synpunkter framkomen som
vid hearingen och inte tidigare redogjorts för i detta kapitel.som

Svenska Bussbranschens Riksförbund förbundet vid-attuppgav
håller sina tidigare framförda krav det gäller försökslagstiftningen.när
Kraven dels kommunalt bolag inteär skall ha möjlighetatt ett att
bedriva uppdragsverksamhet förrän konkurrensutsatt sinman egen
hemmamarknad, dels avkastningskraven för de kommunala bolagenatt
skall tydliga. Ytterligare krav kommunal borgen medärett attvara -

förundantag pensionsförpliktelser fårinte lämnas för det kommunala-
bolaget. Om dessa krav uppfylls förbundethar ingenting emot att

försöksverksamheten.permanenta
frågandeSAF ställer sig småtill hur företagde verksamma iärsom

bussbranschen påverkatshar försöksverksamheten och efterlyserav en
konsekvensanalys beträffande dessa. övrigtI SAF försöks-attanser
verksamheten bör avvecklas.
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Svenska Kommunalarbetarförbundet positivt till det finnsär att
trafikbolag. efterlyserkommunala Förbundet översynen av

trafikhuvudmännens eftersom verksamheten.roll det dessaär styrsom
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Överväganden5

utgångspunkterAllmänna5.1

på marknadenAktöremal

regionala kollektiva persontrafiken med buss i Sverigelokala ochDen
bussar fördelade knappt privatamed cirka 100 på 500bedrivs idag 7

företag.och kommunala
kollektivtrafik inleddes påupphandlingarna i SverigeSedan av

för kon-bussmarlmaden1980-talet har cirka 85 utsattsprocent av
kontraktsbundna trafikenbussbranschen denkurrens. Inom omsätter

Skattebetalarna förmiljarder kronor år. stårmellan och lO9 per
kostnad Motsvarande siffra fördenna år 1993ungefär 55 procent av

procent kollektivtrafikkostnaden landstingenden totala står47 Avvar
procentför resterandekommunerna 25för och75

gällande avtalfinns det för närvarande cirka 300hela landetI
bussforetag. Motsvarande siffra förtrafikhuvudman ochmellan etten

400.år 1994 var
Swebusidag de bussföretagen AB,Marknaden domineras privataav

har respektive 2 000och BussLink 3 000, 1 800Linjebuss AB,AB som
dessa körs respektive l 950 påbussar vardera. 2 500, 1 600Av

bussföretagkommunalatrafikhuvudman. 12uppdrag De somenav
bolags andelar,tillsammans drygt bussar.finns kvar har l 100 Dessa

trafik, harfrån den totala vagnparken i yrkesmässigutgårom man
år till cirka år 1999. Deminskat från 39 1994 15 procentprocent

totalabussföretagens andelar den vagnparken imindre privata av
stilla.under motsvarande period legat iyrkesmässig trafik har settstort

försöksverksamheten pågått har deUnder de år störstatretre som
stärkt marknadspositioner. s.k.således ytterligare sina Debussbolagen

1 busstrafiken SAF-tidningen Näringsliv 5ytterligare fakta iSe nr marsom
1999.
2 l995/96:l67 25.Prop. s.
3 hela landet. Fördelningen mellangenomsnitt förProcentsatserna utgör ett

från län till Stockholms länvarierar kraftigt län.landsting och kommun I t.ex.
den kostnaden kollektivtrafiken.står landstinget för 100 totala förprocent av

Landstingsforbundets EkonomiNytt 15/99:R.Se härom i nrmera
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samverkansbolagen har blivit flera och dessa har stärkt sina mark-även
nadspositioner. Buss i Väst AB har drygt 600 bussar till sitt för-t.ex.
fogande.

Tendensen det gäller kommunala bolag däremotnär denär motsatta.
andelarDeras marknaden fortsätter minska; det bolaget efterattav ena

det andra säljs. Lönsamhetsutvecklingen inom hela bussbranschen är
dålig och förhållandedetta gäller naturligtvis de kommunalaäven

Dåligbolagen. lönsamhet torde förklaring till kommunalautgöra atten
såltsbussföretag under år. En förklaring kan attsenare annan vara

kommunerna velat "rensa iupp sina organisationer dåoch valt inteatt
längre bedriva denna verksamhet. Såvitt utredningen kantyp av
bedöma fortsätter denna utförsäljning de kommunala bolagen. Detav

utredningens bedömningär det inom ganska framtid finnsatt en snar
fåtalkvar endast sådana bolag.ett

5.1.2 En vidgad kommunal kompetens

förutsättningEn för utvidgning den kommunala kompetensenen attav
bedriva uppdragsverksamhet inom verksamhetsområde bör enligtett
utredningens mening det påvisaskan påtagligt behovatt ettvara, som
kan förväntas för antal kommunerstörre ellergemensamt ettvara
landsting. Fördelarna låtamed kommunalt företag uppdragatt ett ta
utanför den kommunen måste dock riskerna medvägasegna mot att

från huvudprincipemagöra i kommunallagen.avsteg Vidare anser
utredningen grundläggande krav för kommunatt ett elleratt etten
landsting skall ha bedriva uppdragsverksamheträtt skallatt denattvara
aktuella verksamhet finns i den kommunentypen och denav ärattegna
förenlig med den kommunala kompetensen.

Den pågående försöksverksamheten motiverades inu prop.
l995/96:l67 förutom intresset kommunala trafikföretagattav ge-
möjlighet kompensera förlorade anbudstävlingaratt i hemkommunen
med verksamhet i områdenandra motsvarande privatasätt som
företag främst behovet ökad konkurrens inom kollektivtrafiken.av av-
Utredningen finner det tveksamt otillräcklig konkurrens kanvara om

bärandeutgöra motiv för frångåett gällande rättsprinciperatt det
kommunalrättsliga området. Kommuner och kommunala bolag skulle
därmed få roll de inte tidigare haft någoni utsträckningen störresom

konsekvensernaoch härav svåraär överblicka.att
Motiven för offentligt åtagande detett gällernär produktion av

kollektivtrafik inte heller heltär givna. Däremot finns det enligt utred-
ningens mening uttalat motiv förett offentligt åtagandemera ett
beträffande både planering och finansiering kollektivtrafiken.av
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uppdragsverksamhetbedrivalåta kommunala bolagrisk medEn att
subventioneras medsådan kan kommaverksamhetär attatt en

ochmellan kommunalakonkurrensenoch därmedskattemedel att
för kommunala bolagetsnedvrids. Möjligheten detprivata företag att

konkurrensfördel förocksåinnebär klarerhålla kommunal borgen en
bolag.detta

snedvrids eller hämmasvikt konkurrensen inteDet är attstorav
tillåts.verksamhet Konsekvensernamarknader där kommunal av en

svåra överblicka.snedvriden konkurrens dessutomär att
något område tillåter uppdragsverksamhetinom kommunalOm man

sådanmåste för verksamhet reglerasvillkoren noggrant.en
ifrågasätter särredovisningde krav affärsmässighet,Utredningen om

ändamål tillräckliga.för ställts i försökslagendetta äretc. som upp
hemmaplanTydliga avkastningskrav och konkurrensutsättning är

förhållandenpå diskuterasexempel andra bör ochnärmaresom
övervägas.

måste enligt utredningens mening finnas tillfredsställandeDet
garantier för subventionerasden kommunala verksamheten inteatt vare
sig direkt indirekt. Frågan åtgärdereller dessa olikaär ärom
tillräckliga för uppnå konkurrensneutralitet mellan privata ochatt
offentliga aktörer. Det fungerande konkurrensär samtomsorgen om en

såsamtliga aktörer lika villkor möjligt böratt ges som som vara
vägledande.

Utredningen intehar funnit det ligga inom uppdraget närmareatt
och ställning till vilka villkor skall gälla förtaange som

områdeuppdragsverksamhet kollektivtrafikens jagnär som-
framgår det följande har funnit det saknas skäl förlänga elleratt attav -

försöksverksamhet pågår.denpermanenta som nu
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5.2 Försöksverksamheten

5.2.1 Omfattningen försöksverksamhetenav m.m.

Utredningens bedömning: Omfattningen försöksverksamhetenav
har varit marginell. Endast fyra tolv kommunalaytterst bolag harav

sig möjlighetenanvänt bedriva uppdragsverksamhet enligtattav
försökslagen.

Bolagens användning försökslagenav

Som tidigare redogjorts för finns det idag 12 kommunala trafikaktie-
bolag i Sverige. Av dessa det endast fyraär har siganväntsom av
möjligheten bedriva uppdragsverksamhet enligtatt försökslagen. Dessa
bolag Göteborgs Spårvägarär AB, Uddevalla Omnibus AB, AB
Mariestads Busstrafik Skelleftebuss AB. Bolagensamt har tillsammans
380 bussar i sin busspark och deras andel den totala vagnparken iav
yrkesmässig trafik uppgår till drygt fem En närmareprocent.
presentation bolagen och deras verksamhet återfinns i avsnittenav
3.1.1- 3.1.4.

Tre de kommunala bolag inteännu sigav använtsom av
möjligheterna i försökslagen kan tänka sig framöver utnyttjaatt
möjligheten. Ett dessa bolag har redan varit med och lagt anbud vidav
några tillfällen, har inte lyckats någonvinna trafik.men

De övriga fem kommunala bolagen har inte för avsikt framöveratt
utnyttja möjligheten bedriva uppdragsverksamhet.att Ett skäl härför
har försöksperiodenuppgetts för kortatt är med hänsyn tillvara de
avtalstider råder i bussbranschen. Ett skäl harsom annat uppgetts vara,

bolagets affärsidé verksamhetenatt är skall bedrivas inomatt den egna
kommunen.

Särredovisning uppdragsverksamhetenav

Ett villkoren för få bedriva uppdragsverksamhetattav enligt försöks-
lagen kostnaderna,är intäkternaatt och resultatet uppdragsverksam-av
heten redovisas särskilt, Inte i någon de fyra bolagensav
årsredovisningar finns någon sådan särredovisning. Enligt uppgifter
från bolagen har dessa på olika särredovisatsätt uppdragsverksamheten
i sina ekonomiska Dessa har utredningensystem. emellertid inte tagit



Överväganden 59SOU 1999:1 18

bedömning hurnågondärför intekanUtredningen stordel göra avav.
belöperverksamhetkommunala bolagetsdetandel. somav

hellerinteblivit.har Detutfallet äreller huruppdragsverksamheten
kommunaladetbedömningför utredningenmöjligt göraatt omaven

uppdragsverksamhetbedrivamöjlighetenför det fall tasbolaget attatt-
kommunen.i denuppdragenbart haklara sigbort kan att egnagenom-

harkommuniuppdragsverksamhetbedrivaMotiven för att annan
såledesharaffärsmässiga. Bolagenvaritfrån sidasamtliga bolags rent

innan dekommuneni denanbudförst förlorainte väntat ettatt egna
enligtinte kravhellerkommun. Dettai utgörlagt anbud etten annan

försökslagen.

Kommunal borgen

bedriverbolagdeendast hosförekommerKommunal borgen ett somav
uppgiftborgensåtagande enligtingicksuppdragsverksamhet och detta

tillkomst.före försökslagens

konkurrensförhållandenaförKonsekvenser5.2.2

försöksverksamheten harEffekternabedömning:Utredningens av
någramöjligt dradärför intemarginella.varit Det är attyttersta

konkurrens-några det gällerslutsatserbestämda närom ensmera --
bedömningendenförhållanden. Utredningen dockoch andra gör att
upphandlingvidfungerande konkurrensidag finnsdet aven

kollektivtrafiktjänster.

bussbranschensföregående avsnittiSom utredningen konstaterat är
dålig. Dennalönsamhetsutvecklingen i branschenbedömning äratt

fyra kommunalamedinte hautveckling torde dock göra attatt
Troligauppdragsverksamhet.bedrivitbedriver eller hartrafikbolag

finnsupphandlingföristället detförklaringar är samt attsystem som
kollektivtrafiktjäns-princip de enda köparnatrafikhuvudmännen i är av

prisernabussbranschen harfrån företrädare föruppgifterEnligtter.
någramånga inte längrebolag harochtill minimumpressats ett

marginaler.
uppgiftersamstämmigaenligtkollektivtrafiken harKvaliteten inom
vagnparkmodernareår; trafikutbud,blivit underbättre störresenare

samordning mellan bussoch bättreinformationssystemoch teknik, nya
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och andra kollektiva färdmedel inom trafiksystemet. Förbättringarna i
kvalitetshänseende torde hänga med trafikhuvudmännenssamman
interna kvalitetsarbete de detaljerade föreskriftersamt ställssom upp

trafikhuvudmännen de upphandlarnär trafiktjänster. Dessa före-av
skrifter har sedan de olika bussbolagen sig efterrätta de lämnaratt när
sina anbud. Exempel sådana föreskrifter typsnittär texter,
destinationsskyltens utformning, hur ofta bussen ska städas, avstånd
mellan stolar, färg stolar, ryggstödens höjd och långhur tid före
avgång bussen ska framkörd till stanhållplatsen.vara

Att de fyra kommunala bolagens medverkan marknaden skulle ha
inverkat på investeringsbenägenheten hos andra bolag har inte heller
kunnat beläggas. När det gäller fåttentreprenörer avtal medsom
trafikhuvudman det denneär ställer kraven på antal bussar, dessassom
livslängd och därmed indirekt bestämmeretc. vilka investeringar som
bolagen måste Inga konkretagöra. exempel har framkommit på att
företag med hänvisning till de kommunala bolagens möjligheter att ta-
uppdrag skulle ha avstått från de investeringargöraatt krävts för- som

kunna delta i konkurrensenatt uppdrag.om
Såvitt utredningen har kunnat erfara har något privat bussbolag inte

slagits grund kommunaltut bolag fåttatt ett möjlighet bedrivaav att
uppdragsverksamhet i kommun denän De mindre privataannan egna.
företagens andelar den totala vagnparken i yrkesmässigav trafik har

utredningen tidigare konstaterat varit oförändrad.som
Enligt den undersökning utförts uppdrag Företagarnassom av

Riksorganisation och SAF och redogjorts för i avsnitt 4.4,som anser
97 de privata bolagprocent lämnatav anbud på linje-som
trafik/kollektivtrafik konkurrensenatt mycketär eller ganska hård.
Enligt undersökning har tio privatasamma bussbolagtre erfarenhetav

kommunala trafikbolagatt snedvriderav konkurrensen på eller fleraett
olika Dessasätt. bolag det oftast handlaratt underprissättninganser om
eller kommunalt bolagatt ett stödpengar el. dyl.gynnas av

De farhågor uttalades i 1995/96:67 försom situation medprop. en
bristande konkurrens tycks inte ha besannats. Trots antalet kom-att
munala bolag fortsätter minska verkar konkurrenssituationenatt vid
upphandling kollektivtrafik i de allra flesta fallav god. Avvara en
rundfrågning till landets trafikhuvudman framgår, det vid flertaletatt
upphandlingstillfällen finns i regel minst fem anbudsgivare, oftast ännu
fler. Av naturliga skäl varierar förhållandena beroende på i vilken del

landet upphandlingen Såäger råderav det i de delarnarum. t.ex. norra
landet mindre konkurrens iav övrigaän landet. Inte någon av

trafikhuvudmännen har några skillnadernoterat det inär upphand-en
lingssituation bland anbudsgivama har funnits respektive inte funnits
med kommunalt bolagett bedriver uppdragsverksamhet. Intesom
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nämnvärd utsträckningförändratsha ianbudsgivareheller tycks antalet
trafikhuvudmän-redogörelse förförsöksperioden enunder närmare

avsnitt 4.3.återfinns ierfarenheternens

bussföretagmellanSamverkan

medelstoraochsmåutredningentendens ärnoterat attEn som
busspoolunder år. Enbusspoolers.k.ibussföretag gått senaresamman

olikabussföretagantalbeståendesamverkansbolag ettär ett avav
enskildafår desådant bolagbildaGenomdelägare.storlek att ettsom

hellerkonkurrensen. Intehävda isigmöjligheterdelägarna attstörre
kommunalamed de fyramyckettorde ha så görautvecklingdenna att

dessa fyratvåingårmarknaden. Dessutommedverkan påbolagens av
samverkansbolag.sådantibolag själva ett

utredningensdetenligtredovisatsdet ärbakgrundMot ovansomav
kollektiv-påfungerande konkurrensfinnsidagdetbedömning att en

område.trafikens

och förslagslutsatserUtredningens5.2.3

låtabehovinteföreliggerbedömning: Det attUtredningens av
Försöks-uppdragsverksamhet.bedrivafåtrafikbolagkommunala

ellerförlängasdärför varkenbör permanentas.lagstiftningen

försökslagen harmed stöduppdragsverksamhetenOmfattningen avav
trafikaktiebolagkommunalafrån debegränsad. Intressetvarit ytterst

också varitharförsökslagenimöjligheternasiginte använt avsom
utvidgningförförutsättningoch viktigförstaEnmycket sparsamt. en

uppdragsverksamhetbedriva ärkommunala kompetensen attden attav
kansådan. Så inteutvidgad sägaspåtagligt behovfinnsdet ett enav

totaladels dettillområdekollektivtrafikensfallet på man seromvara
idagdessadels hur mångatrafikbolag,kommunalaantalet somav

grund häravRedan påförsökslagen.möjligheterna ianvänder sig av
ellerförlängasigfinns skäldet inteutredningen attatt vareanser

försöksverksamheten.pågåendedenpermanenta nu
svenskabådehar tillkommit,aktörerförändrats. NyaMarknaden har

Somkommunala bolagendesäljsefterutländska. ut.och Ett ett
uppfattningutredningensdetavsnitt 5.2.2redogörelsen iframgår ärav

upphandlingdet gällerkonkurrensfungerandefinns närdet idagatt en
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kollektivtrafik. De marknadsmässiga skäl anfördes närav som man
införde försöksverksamheten får således ha bortfallit.numera anses

Finns då någradet andra skäl låta kommunala bolag bedrivaatt
uppdragsverksamhet på kollektivtrafikområdet De kommunala bolag

idag bedriver uppdragsverksamhet naturligtvis angelägnaärsom attom
möjligheten Utredningens uppfattning emellertidpermanentas. är att
detta förhållande inte tillräckliga skäl för föreslåutgör att att
verksamheten skall Det därför uteslutetär läggapermanentas. att ett
sådant förslag.

Inte heller utredningen den nuvarande försöksperioden börattanser
förlängas. Visserligen någothar någraeller kommunala bolag ingått
avtal med stöd försökslagen sträcker sig längre till den 1änav som
januari år 2002. Dessa bolag har ingåttdock sina avtal med vetskap om
försökslagens tidsbegränsning. fårDet därför ligga ochvart ett av
dessa bolags eventuella konsekvenser härav. föreslåAttatt taansvar en
förlängning försöksverksarnheten för legitimera ingångnaredanattav
avtal finner utredningen inte lämpligt, möjligt.vara om ens
Utredningen förutser dock gällande åavtal mellan sidan deatt ena
kommunala bolag idag bedriver uppdragsverksamhet åoch andrasom
sidan länstrafikhuvudmännen fårnormalt löpa i enlighet medut
villkoren i respektive avtal. Härigenom får dessa bolag möjlighet att

sin organisation till kommande förutsättningar.anpassa
Enligt förarbetena till försökslagen ville försöksverk-man genom

fåsamheten erfarenheter skulle ligga till grund för fortsatta över-som
väganden det gällernär behov och utformning vidgad kompetensav
inom områden.andra Omfattningen verksamheten enligt försöks-av
lagen har framgår det föregående varit marginell. Detsom ytterst ärav
därför utredningens uppfattning inte kan någradra bestämdaatt man
slutsatser sig kollektivtrafikens eller något område enbartvare annat
utifrån uppföljningen och utvärderingen. frångåendeEtt de kom-av
munalrättsliga principerna torde ytterligare behöva övervägas och
konsekvenserna härav ytterligare belysas. Kommunernasatt och lands-
tingens affärsdrivande roll behöver också diskuteras ingående.mera

5.3 Avslutande synpunkter

Utredningens uppdrag har varit väl och i de föregåendeavgränsat
avsnitten har redogjorts för de slutsatser varit möjliga draattsom

och de områden omfattasvart ett direktiven. Utredningenav harsom av
också i det föregående redovisat sin uppfattning beträffande försöks-
verksamhetens fortsättning. Utredningen har under gång gjortresans en
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kort redo-Nedan följervärdadel iakttagelser är att notera. ensom
för dessa.görelse

företrädare för buss-kontakterna med olikaåtskilligaVid av
uppgiftertrafikhuvudmännens roll ochpekat påbranschen har närman

harTrafikhuvudmännen och deraskollektivtrafiken.det gäller ägare
inflytande flera olika avseenden,lagstiftning inuvarande stortgenom

med ochmöjligheterde små bolagensdet gällerbl.a. attnär vara
konkurrera.

upphandlingar bestämmeri sinatrafikhuvudmännenDet är som
tillfälle.upphandlas vidskall varjetrafikpaketpå destorleken som

mindre företagtrafikpaket får flermindreflera ochhaGenom att
anbud. i sinmed och lämna Dettamöjlighet turatt gynnarvara

upphandlingsenheter huvudmännenkonkurrensen. Ju större som
bolag slåsdet litetriskför destobestämmer sig ut.större är att ett

gälla vidavtalstider skadebestämmerTrafikhuvudmännen som
tenderarbranschenAvtalstidema inomupphandlingstillfälle.varje att

mindre bolagenspåverkar dehur dettaFråganbli allt längre. är
detta tillKanske bidraroch lämna anbud.med ävenmöjligheter att vara
Onödigtmed och konkurrerabolagensmåför deförsvåra attatt vara

konkurrensupp-avtalförlängningliksomavtalstider kan,långa utanav
konkurrensmöjligheterna inteinnebäraöverhuvudtagethandling, ut-att

på bästanyttjas sätt.
trafikendetaljstyrningaspekt den görsEn är som avavannan

Är därmedför hård ochkanskedennatrafikhuvudmännen. rentav
hård detalj-alltförbranscheninom Enför kreativitetenhämmande

möjligheterde små bolagensinverka negativt påkan också attstyrning
ofördelaktigt försinanbud. ilämna Dettamed och är turvara

konkurrensen.
infört s.k.trafikhuvudmändock allt flerharårUnder netto-senare

inflytandefår ökatvilketavtal och incitament, transportörengör ettatt
genomförande.trafikenspå

tillskrivits ochtidigt stadiumhar påtrafikhuvudmänSamtliga ett
utredningensinbjudits tillhar ocksåutredningen. Deinformerats om

företrädare. Huvud-endastemellertidinfann sigTill dennahearing. en
därför med ifinns inteperspektivsynpunkter i störremännens ett

arbetedock slutskedet sittUtredningen har iunderlag.utredningens av
för fålänstrafikhuvudmänsamtligatillrundfrågning attgjort enen

konkurrenssituationen serådandedenderas påuppfattning syn nuom
4.3.detta i avsnittmera om

framförts,till utredningenocksåharDet att man genom
roll,trafikhuvudmännensdet gällerdelsolikaförändringar på närsätt,

åstad-skulle kunnakanskeupphandlingssystemet,gällerdetdels när
kollektivtrafiken.kostnaderna för Avsänkningarytterligarekomma av



Överväganden64 SOU 1999:1 18

anförda skäl detjag intresse utreda ochatt närmareattnu anser vore av
följa lagstiftningen på området och därmed trafikhuvudmännensupp
roll och uppgifter.

Avslutningsvis utredningen falli kommuner inoterar att vart tre
landet för närvarande konkurrensutsätterinte sin trafik, direktupp-utan
handlar från bolag. Detta naturligtvis diskutabelt, liggeräreget men
inte inom för uppdraget undersöka eller ställningnärmareatt taramen
till. Det kan i detta sammanhang den NOU-rapportnoteras att som
redogjorts för i avsnitt föremål för1.7.1 fortsatt beredning inomär
regeringskansliet.
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Uppföljning och utvärdering den Dir.av

kommunala uppdragsverksamheten inom 1999:12

kollektivtrafiken

Beslut vid regeringssammanträde den februari25 1999.

Sammanfattning uppdragetav

skallEn särskild utredare tillkallas för uppföljning ochgöraatt en
lagenutvärdering 1996:637 försöksverksamhet med förrättav om

kommunala aktiebolag bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafikatt
enligt yrkestrafiklagen 1998:490.

Bakgrund

aktiebolagKommunala har lagen 1996:637 för-genom om
söksverksamhet med för kommunala aktiebolag bedrivarätt att
uppdragsverksamhet trafikinom viss enligt yrkestrafiklagen 1998:490

möjlighet försök kollektivtrafikpå bedriva i andragetts atten
kommuner och landsting. lagen följande villkor för sådanI attanges

skalluppdragsverksamhet bedrivas. Kommunala aktiebolag får
endastbedriva verksamheten på uppdrag kommun eller ettav en

landsting eller sådan trafikhuvudman i lagen 1997:734av som avses
för kollektiv persontrafik.viss Försöksverksamheten innebärom ansvar

den kommunala kompetensen utvidgas inom kollektivtrafiken på såatt
verksamheten behöver hainte sådan anknytning till kommunen,sätt att

landstinget eller dess medlemmar kap.i 2 l §som avses
kommunallagen 1991:900. Uppdragsverksamheten skall drivas
affärsmässigt och får inte stödjas på sådant konkurrensensättett att
hämmas. kommun eller landsting får inte heller tillämpaEn i övrigtett
något konkurrensbegränsande förfarande. Försöksverksamhetenannat

fr.o.m. dentiden juli 1996 den december1 31 2002.t.o.m.avser
Regeringen i sin proposition Kommunal uppdragsverksamhetangav

kollektivtrafik,avseende prop. 1995/962167 den avsågatt attm.m.
efter uppföljning försöketår hur så långt har utfallit.göratre en av
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Denna uppföljning skulle sedan enligt regeringens mening ligga till
förgrund bedömning den kommunala kompetensenen av om

områdetskulle utvidgas för kollektivtrafik. Riksdagenpermanent
godkände regeringens förslag bet. 1995/96:KU34, rskr. l995/96:242.

Utredningen vidgad försöksverksamhet med kommunalom
uppdragsverksamhet har i sitt betänkande Kommunal uppdrags-
verksamhet SOU 1998:119 anfört det angeläget denäratt att av
regeringen aviserade utvärderingen lagen genomförs.av

dåvarandeDet Inrikesdepartementet gjorde i juni förfrågan1998 en
till de kommunala aktiebolag bedriver kollektivtrafik, s.k. kom-som
munala trafikbolag, de sig enligt lagenanvänt 1996:637rättenom av

försöksverksamhet med för kommunala aktiebolagrätt bedrivaom att
uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen
1998:490. Samtliga kommunala trafikbolag 16 stycken inkom med

Svaren finns tillgängliga i Justitiedepartementet dnrsvar.
Jul999/ 122/K. Sex trafikbolag har de har lämnat anbud ochsvarat att

Övrigafem fåttdessa har sina anbud tio trafikbolag har inteantagna.av
någralämnat anbud. På frågan de kommunala trafikbolagen avsågom

använda sig möjligheten i lagen bedriva uppdragsverksamhetatt attav
inom kollektivtrafiken svarade ja, eventuellt och fyra nej. Avsex sex
de fem trafikbolag fått sina anbud hade bolag tecknatantagna tresom
avtal år tvåoch bolag tecknat avtal med varierande längd mellantre

år.och sjuett

Uppdraget

Den särskilde utredaren i uppdrag attges

utreda i vilken omfattning enligt lagen 1996:637rätten för-0 om
söksverksamhet med för kommunalarätt aktiebolag bedrivaatt upp-
dragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen 1998:490
har kommunala aktiebolag,använts av

uppföljninggöra och utvärdering dels den uppdragsverksam-0 en av
het bedrivs och har bedrivits i enlighet med lagen, dels erfaren-som

frånheterna de upphandlingar har innan kommunaltägt ettsom rum
aktiebolag fåtthar bedriva uppdragsverksamhet inom kollektiv-
trafiken,
utvärdera hur konkurrensförhållandena påverkatshar den kom-0 av
munala uppdragsverksamheten kollektivtrafikornrådet attgenom
bl.a. klarlägga effekterna kostnader, priser och kvalitet,
utvärdera vilka effekterna blivit för konkurrerande företag kort0
och möjligt längre sikt, samtom
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utifrån resultatet utvärderingen bedöma försöksverksamheten0 av om
bör förlängas eller inte eller kommunala aktiebolag permanentom

bedriva uppdragsverksamhetbör få möjlighet inom kollektiv-att
trafiken andra kommuner och landsting. utredaren finneri Om att

fortsätta form skall utredarenuppdragsverksamheten bör i någon
lagstiftningen och vid behov föreslåbedöma behovet ändringar iav

nödvändiga.de förändringar kan ansessom

samråda med berörda myndigheter ochskall under arbetetUtredaren
kollektivtrafiken, företrädare för näringslivetorganisationer inom samt

kan komma beröras.andra attsom

uppdragetRedovisning av

förslagredovisa överväganden ochutredaren skall sinasärskildeDen
oktoberden 1999.lsenast

Justitiedepartementet
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Enkät till kommunala trafikbolagende

ENKÄTUtredningen utvärdering den kommunalaom av
uppdragsverksamheten inom kollektivtrafiken

1999:05Ju

Kerstin Hardenstedf
ordförande
Te/efon 040 40 22 57 e//er 0706 97 42 98- -

Cecil/a Persson
utredn/ngsse/rrete/are
Te/efon 040 35 58 74-

Ni lagen försöksverksamhetHar ochEr bedriveranvänt av om
uppdragsverksamhet kommun, landsting ellerannan annat

trafikhuvudman enligt lagen för1997:734annan om ansvar
kollektivviss persontrafik

JaEl DNej

frågaOm Ni Nej för avsikt framöverNiHarsvarat att
den möjlighetutnyttja enligt försökslagensom ges

El ElNej



70 Bilaga 2 1999:118SOU

fråga eller Vilka skälen tillOm Ni Nej Ni1 ärsvarat att

försökslageninte Skriv baksidanEranvänt gärnaav om

räcker tillinteutrymmet

. ... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. ... . .... .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. ..u

. ... .. .. . .. .. .. . .. .. .. ... . . .. . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. . .. .. .. ... . . .. . . . .. . ---. . -. .. .. . .. . ..

. ... .. .. . .. . ... . .. .. .. .. ... . ... ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... . .. . .. .... . .. ... . . .. . .. .. . . . .o. . . .o..o.c.n

. ... .. .. . .. .. . . .. . . . .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .... . ... .. .... . .. ... . . .. . -. .. . . . -. . . .. . .oo.. oo

synpunkter försökslagenNi och frågorHar harsom

samband med denna skulle kunna värdefullaNi trorsom vara

för utredningen del avatt ta

JaEl Neil

Ärhar frågaOm Ni Ni intresseradsvarat attav

framföra Synpunkterna vid personligt Sammanträffandeett

med företrädare för utredningen

j Nej

Tack för medverkan vänligEr och återsändVar enkäten bifogati
svarskuvert och måndagen den maj17 1999.senastsnarast
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Enkät till konkurrenter

ENKÄTUtredningen utvärdering den kommunalaavom
uppdragsverksamheten inom kollektivtrafiken Namn:
Ju 1999:05

Kerstin Hardenstedt
ordförande
Telefon 040 40 22 57 0706e//er 97 42 98- -

Cec///a Persson
utredn/ngsse/rreterare
Telefon 35 74040 58-

erfarenhet lagen försöksverksamhetNi någonHar av om

D DNej

fråga vilketOm Ni eller vilketPå sättsvarat
sammanhang har kommit kontakt med försökslagenNi i

l: samband anbudsförfarandemedI
........................................... ..

|:| sammanhang; vilketI annat

. . ... .o. ..o o. ... . . -..-. .. . -. -. . .. ... . .. .. .. .. ... . .. .. .. .-. .. .. --.. ... .. ...ooo. . .. .o. .... .. .. .. .. .. .-.no

. . .. .. . . -. . . . ... . . . ... --. .. . . .. .. .. .. .. .. .o.. .. .. .. .. .. .. .-... .--. .. .. ... .. .. ... .c.. ... ... .. ... .. .. .. ...

. . . . . . . . . . . .a. . . . . ... . . . -. . . -. . ... -. .. .. . ... .. .. .. .. - ... . .. .. . .. ... .. .-. .-.. .. ..-.. ... ... .. .. .. ... .o.. .
-. . ... . . .. . . . .. . . . . ... . . . .o. . .. ... -... -. -.-.-. .. .. . ... .. .. .. .. ... . .. .. . ... .. .. .. ... ... .. ... .. .. .-. .. ..-

företag påverkats de kommunala trafikbolagensHar Ert attav
möjlighet bedriva uppdragsverksamhet andra kommuneriatt

den beträffande kostnader, och kvalitet och ipriser såän egna
fall vilket sätt
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Kostnader:

............................................................................

...................................................................................................... ..

...................................................................................................... ..

...................................................................................................... ..

Priser

..................................................................................

............................................................................................

...............................................................................

.............................. .

Kvahtet:.

.....................................................................
.......................................................

.........................................................................

.............................................................................................

kon/eurrensför/øållandenaAnser Ni harnågot sättatt annat
påverkats de kommunala trafikbolagens inträdeav
marknaden kommuni den för del och fallEr i såänannan egna

vilket sätt

El Nej

D

vilketPå sättP:

. a.. . . -. .. . .. . .. . -. .. .. .. .ooo--. . . .ooac. .o.-. .. . ..o-o-o-. .. .. .ouo.o-. -. -.a.o.o.oo.c-. ... .o. .oo-caa o-. -u

.. ... .. -... . .o .. .. -.-... . ... .. . -. .. .. . .o.o. .-u. .. ... .a.. .. -.-.-o.o-o-a-ø-.. .. .. .o. .a-. ... .. ...ooo. . -oon
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frågorochförsökslagensynpunkterytterligareNiHar som
skulle kunnamed dennahar samband Ni varatrorsom

delvärdefulla för utredningen avatt ta

NeiDJaD

och återsänd enkätenmedverkan vänligTack för VarEr

måndagen denbifogat svarskuvert ochi senastsnarast

juni 199921
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utredning,Information enom ny
SändlistaSe

den kommunalautvärderingUtredningen om av
kollektivtrafikeninomuppdragsverksamheten

1999.-05Ju

Kerst/n Hardenstedt
ordförande

0706 97 42 98Te/efon 040 40 22 57 e//er- -

Cecil/a Persson
utredn/ngssekreterare
Telefon 040 35 58 74-

Ny statlig utredning utvärdering den kommunalaom av
kollektivtrafikenuppdragsverksamheten inom

1996:637 försöksverksamhet bilaga medGenom lagen se rättom
för inom visskommunala aktiebolag bedriva uppdragsverksamhetatt

kommunala bolagentrafik enligt yrkestrafiklagen 1998:490 degavs
möjlighet inom kollektivtrafiken.bedriva uppdragsverksamhetatt

påi kraft juli 1996, infördes försök underLagen, trädde den 1som en
år.period drygtom sex

förRegeringen har beslutat tillsätta särskild utredare attattnu en
försöksverksamhetenuppföljning och utvärdering segöra en av

bifogade direktiv. Till särskild regeringen förordnatutredare har
landstingsrådet direktiven till utredningenKerstin Hardenstedt. Av-

konkurrensförhållandenaframgår utredaren bl.a. skall utvärdera huratt
påverkats påhar den kommunala uppdragsverksamhetenav

kollektivtrafikområdet vilka effekterna blivit för konkurrerandesamt
påföretag kort och möjligt längre sikt. Anledningen till viattom

dels existens,skriver till vi vill informera utredningensEr är att om
dels tala eventuellt kommer kontakt med Er längre framatt att taom

frågan.för del synpunkter iEraatt ta av
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Utredningen planerar ha s.k. hearing i Stockholm onsdagenatt en
den 23 1999. Omjuni Ni intresseradär delta ber Er tillsatt attav
vidare eftermiddagen den dagen. Särskild inbjudan kommerreservera

skickas till de berörda intressenternanärmastatt underut vecka 22. Om
Ni inte få någonskulle inbjudan intresserad ändåär deltaattmen av
går det bra kontakt med undertecknad.att ta

Har Ni redan några synpunkter frågoreller det gäller denärnu
frågor utredningen har behandla går det bra kontaktatt medatt ta
undertecknad.

Med vänlig hälsning

Cecilia Persson
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SÄNDLISTA Information utredning 1999-05-19om en ny

Länstrafikhuvudmän

Blekingetrañken, Jämvägsstationen, 371 34 KARLSKRONA
BORLÄNGEDalatrafik 924, 781 29AB, Box

Kollektivtrafiken,Gotlands kommun, 621 81 VISBY
Hallandstrafiken 269, 311 23 FALKENBERGAB, Box

JÖNKÖPINGlänstrafikJönköpings AB, Box 372, 551 15
HÖGSBYTrafik 54, 579 22Kalmar Läns AB, Box

Jämtlands 14, 831 34Länstrafiken i Län AB, Hanmgatan
ÖSTERSUND

ÖVERKALIXNorrbotten 956 23Länstrafiken i AB, Box 183,
LYCKSELELänstrafiken Västerbotten AB, 134, 921 23i Box
VÄXJÖEsplanaden10.LänStrafiken Kronoberg, V 352 30

ÖREBROÖrebroll.Länstrafiken 8013, 700 08AB, Box
NYKÖPINGSörmland 88. 611 2312.Länstrafiken AB, Box

LINKÖPING13.Östgötatrafiken Box 1550, 581 15AB,
HÄSSLEHOLM14.Skånetrafiken, 281 83

Regionplane- och trafiknämnden,Landsting,15.Stockh01ms Läns
STOCKHOLM4414, 102 69Box

Lokaltrafik 120 STOCKHOLM16.Storstockholms AB, 80
44 UPPSALALokaltrafik 1400, 75117.Upplands AB, Box

MUNKFORSTallbacksvägen 684 3018.Värrnlandstrafik AB.
KRAMFORSTrafik 114, 872 2319.Västemorrlands läns AB, Box

VÄSTERÅSLokaltrafik 721 3020.Västman1ands AB, Retortgatan
SKÖVDE2321.Västtrafik 123, 541AB, Box

VÄNERSBORGFyrbodal 1085, 462 2822.Västtrafik AB, Box
GÖTEBORGGöteborgsområdet 405, 401 2623.Västtrafik AB, Box

BORÅSSjuhärad Hallbergsgatan 2 vån, 503 3024.Västtrafik AB,
SKÖVDESkaraborg 541 2325.Västtrafik AB, Box 123,

Ångfartygs STOCKHOLM7422, 103 9126.Waxholms AB, B ox
SÖDERHAMN826 2327.X-trafik 125,AB, Box

f bedrivskommunal uppdragsverksamhetdärKommuner avn.
kommunkommunalt aktiebolag i annan

STRÖMSTADStrömstads kommun, 452 80
81 TANUMSHEDEkommun, 457Tanums

KUNGSHAMNkommun, 456 80Sotenäs
kommun, 455 80 MUNKEDALMunkedals



Bilaga78 4 SOU 1999:118

Lysekils kommun, 453 80 LYSEKIL
Stenungsunds kommun, 444 82 STENUNGSUND

KUNGÄLVKungälvs kommun, Nämndhuset, 442 81
TROLLHÄTTANTrollhättans kommun, 461 83
VÄNERSBORGVänersborgs kommun, 462 85

.
10.Ale kommun, 449 80 ALAFORS
11.Kungsbacka kommun, Stadshuset, 434 81 KUNGSBACKA

ALINGSÅS12.A1ingsås kommun, 441 81
kommun,13.Lerums 443 80 LERUM

Kommuner/landsting där det dag finns kommunalt bussaktiebolagi ett

Stadshuset,Stockholms stad, 105 35 STOCKHOLM
Stockholms läns landsting, Box 22550, 104 22 STOCKHOLM
Uppsala kommun, Box 216, 751 04 UPPSALA

BORÅSkommun,Borås 501 80
Mariestads kommun, 542 86 MARIESTAD

GÖTEBORGstad,Göteborgs 404 82
Uddevalla kommun, 451 81 UDDEVALLA
Örnsköldsviks ÖRNSKÖLDSVIKkommun, 891 88

UMEÅkommun,Umeå 901 84
. SKELLEFTEÅ10.Skellefteå kommun, 931 85

LULEÅ11.Luleå kommun, 971 85

Övriga inkl. konkurrerande bolagintressenter

Swebus Kungsgatan 29, 4 56AB, 111 STOCKHOLMtr,
Linjebuss Sverige EnglundavägenAB, Box 1820, 171 24
SOLNA

GÖTEBORGBadhusgatanBuss i Väst AB, Stora 12, 411 21
NYKÖPINGNäckrosbuss GasverksvägenAB, Box 1012, 611 29

OmnibusstrañkTjörns BleketvägenAB, 13, 471 96 BLEKET
Orusttrañken i Henån Lundens industriområde,AB, Box 117,

HENÅN473 23
Svenska Kommunförbundet,F 118 82 STOCKHOLM
Landstingsförbundet, 70491,Box 107 26 STOCKHOLM
Konkurrensrådet, Regeringsgatan 30-32, 111 52 STOCKHOLM

Södra Blasieholmshamnen10.SAF 4 A, 103 30 STOCKHOLM
,

11.SIF, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM
12.Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM
13.LO, STOCKHOLM105 53
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STOCKHOLM14.TCO, 114 94
Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 3215.Svenska

STOCKHOLM
STOCKHOLM16.Tjänsteförbundet, 5501, 114 85Box

STOCKHOLMRiksorganisation, 106 67l7.Företagamas
STOCKHOLMLokaltrafikföreningen, Box 1108, 111 8118.Svenska

Riksförbund, 17548, 118 91Bussbranschens Box19.Svenska
STOCKHOLM

trafikhuvudmän 1999-06-01Primärkommunala -

Trafik 801 84Tekniska kontoret, Partner,Gävle Kommun,
GÄVLE

Tekniska förvaltningen,Helsingborgs Kommun,
. HELSINGBORGGåsebäcksvägen 252 27Personaltrafikenheten,

Kollektivtrafikkontoret, 84 KARLSTAD651Karlstad Kommun,
. LULEÅMidgårdsvägen 20, 973 34LokaltrafikLuleå AB,

Kollektivtrafikkontoret,förvaltningen,TekniskaLund Kommun,
.

222 37 LUNDByggmästaregatan
trafikkontoret, 81och 601Gatu-Norrköpings Kommun,

NORRKÖPING
GÖTEBORG162403, 403Göteborg, BoxTrafikkontoret

UMEÅSkolgatan 65 903 29Lokaltrafik A,AB,Umeå
03 UPPSALA12, 751Uppsalabuss AB, Box
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STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

Utredningen utvärdering den kommunalaom av
uppdragsverksamheten inom kollektivtrafiken
Ju 1999:05
1999-06-08

Sammanställning

Utredningens enkätundersökning -

de kommunala trafikaktiebolagen
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Sammanställning Utredningens enkät--

undersökning de kommunala trafikaktie--

bolagen
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Införsel beskattade Fi. fastighetsskatt.Fi.26. 59.Begränsadav varor.
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Jordbrukochmiljönytta miljöprogramför Demokratiutredningensskriftserie.78. Ju.nytt-
jordbruket. Ansvarsfördelningfor internationellaJo. 102. program
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