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            LAGRÅDET                            

 

 

                         Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-04-07 

 

                         Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina                                  

.                        Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. 

 

                         Enligt en lagrådsremiss den 17 mars 2005 (Finansdepartementet) har       

                         regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

                         lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik. 

 

 Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Klara  

 Cederlund. 

 

 Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

  

 Kollektivtrafiken 

 

1 § 

Paragrafen handlar om rätten för ett kommunalt aktiebolag att ingå avtal            

med en trafikhuvudman om att utföra lokal och regional linjetrafik med   

buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn.  

 

När det gäller innebörden av begreppet t rafikhuvudman hänvisas i fö r-

fattningskommentaren till lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv 

persontrafik. På motsvarande sätt hänvisas, i fråga om begreppet linje-

trafik, till definitionen i 1 kap. 3 § punkt 1 i yrkestrafiklagen (1998:490). 
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Enligt Lagrådets mening bör hänvisningar angående innebörden av de 

nämnda begreppen tas in i lagtexten (jfr 1 kap. 2 § andra stycket yrkes-

trafiklagen och 1 § första och andra styckena i lagen (1996:637) om för-

söksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva upp-

dragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)).  

Lagrådet föreslår sålunda att 1 § i den nu föreslagna lagen förses  

med ett andra stycke med fö ljande innehåll: 

 

Med trafikhuvudman avses detsamma som i lagen (1997:734) om an-
svar för viss kollektiv persontrafik. Begreppet linjetrafik har samma inne-
börd som i 1 kap. 3 § 1 i yrkestrafiklagen (1998:490). 

 

2 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur uppdragsverksamhet enligt 

den föreslagna lagen skall bedrivas. Enligt Lagrådets mening bör lagtex-

ten förtydligas. Den kan lämpligen utformas på följande sätt: 

 

Aktiebolaget skall bedriva uppdragsverksamheten på affärsmässiga 
grunder. 
 
Som underlag för en bedömning av uppdragsersättningens affärsmäs-
sighet skall bolaget upprätta en ekonomisk anbudskalkyl och fortlöpan-
de göra en uppföljning av kalkylen. Kalkylen och uppföljningen skall i n-
nehålla samtliga relevanta direkta och ind irekta kostnader samt intäkter. 
Avvikelser mellan kalkylen och uppföljningen skall redovisas och förkla-
ras för bolagets styrelse. 
 

                          Lagrådet anser vidare att innebörden av uttrycket "affärsmässiga grun- 

                          der" bör behandlas i författningskommentaren.  
      
           


