
Konstitutionsutskottets betänkande 

1979/80:46 

med anledning av propositionen 1979/80: I05 om 11). instansordning i 
kommunalbcsv~irsmftl jämte motioner 

Propositionens huvudsakliga innehall 

I propositiorK'n förcsl;is cn ny instansordning fiir kom 111 unalhcs\ iirsm;·t1cn. 

Syftct med dcn nya instansnrdningcn iir frii111st att si1 li111gt miijligt förkorta 

handliiggningstiderna i kommunalheS\·iiN11<"1len. Kl 1111111unfull 111ii kt i ges. 

landstings samt de kommunala llCh landst ing:skummunala n:immlcrnas hes lut 

sk<tll cnligt vad som förcsi<'ts i prupositiont'll ii\Trklagas lws kammarriitlt'rna. 

Dctsamma giiller om de kvrkoknmmunala hL·sluten. Kammarriittcrna 

crsiitter alltsi1 liinsst\TL'iserna som första hcsviirsinstans i klimmunalhcsviirs

mitlen. I de landsting:skommunala miikn. s11111 f. n. Ö\"L·rklag:as dirl'kt till 

regcringsriittcn. fiirs kammarriitll'rna in som fiirsta hcs\"iirsinstans. "iiir 

kammarriitten hd1andlar ko111111unalbesviirsmi11. skall tv<'1 siirskilda ledamö

ter som iir sakkunniga i kommunala fri.1gor dl'ita i handliiggningcn. 

Riitten att fullfölja kommunalbesviir till regl'ringsriitten blir enligt 

förslaget begriinsad. Besviir över kammarriittcns beslut prövas endast 11111 

regeringsriitten har meddelat prörningstillstand. 

Reformeringen av instansordningen fiiranledn iindringar i framför allt 

kommunallagen. lagen 0111 fiirsamlingsstyrl'ise och lagL'n 0111 allmiinna 

förvaltningsdomstolar. Dessutom föresli1s vissa mindre iindringar i förvalt

ningsprncesslagens regkr om priivningstillst<ind. 

Avsikten iir att reformen skall genomföras den I januari 1981. 

Betriiffande lagförslagen och den niirmarc motiveringen för dessa hiinvisas 

till propositionen. 

Motionerna 

I motionen 1979/~0: 1942 av /\lian Ekstriim (m) och.Ian Prytz (ml vrkas alt 

riksdagen beslutar att kompkttera .'6 ;i förvaltningsprncesslag:en s~1vitt ang;ir 

kommunalbcsvär med en bestiimmelse av fiiljandc lydelse: .. , kommunalbe

svilrsmM må prövningstillstiind meddelas även om anledning förekommer till 

iindring i det slut vartill kammarriittcn kllmmit eller eljest med hiinsyn till 

omstiindigheterna i mMet skiil förekommer till talans prövning ... 

Enligt motionen talar starka skiil fiir att som grund for priivningstillst<'u1d 

vid fullföljd av talan i kllmmunalbcsviirsmitl till fL'geringsriitten ävcn hör fä 
iiberopas att anledning förekommer till antagande att kammarriitten bcdiimt 

saken pi1 ett materiellt 1iriktigt sätt. s. k. iindringsdispens. I mntionen erinras 

om att en minoritet av regerinp:sriittens ledamiitn under remis~;J1ehandlingL'n 
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av kommunalbesviirsknmmitkns ti"irslag tiirordat en si1dan ordning:. 

I motionen llJ7lJ!XO: 1Y54 av llilding: Johanssnn 111. fl. (s) yrkas all 

riksdagen \'id behandlingen av propositionen I LJ7LJ/XO: 105 beslutar all 

instansnrdningen i kommunalhesviirsm:·t1en skall utformas i enlighet med vad 

som föreslils i motionen. 

I motionen riktas vissa invändningar mnt propositionens förslag:. Genom 

att flertalet mtll kan förviintas stanna i kammarriittcn skulle om förslaget 

genomförs en begriinsning uppkomma hetriiffande hesviirsprörningen i 

förhttllande till vad nu giillcr. En andra indndning mot förslaget i denna del 

iir enligt motionen att den erfarenhet och gnda kiinnedum nm fiirhi11landena i 

liinets knmmuner som finns inom liinsstyrelscn inte tas till \'ara nm 

prörningen i föNa instans flyttas friin liinsstyrclse till kamrnarriitt. Priiv

ningen av kommunalhesvärsm{llcn iir visserligen ftmnellt hegriinsad till en 

lag:lighctsprörning. men i verkligheten innehiir den ofta en kvalificerad 

liimplighetspriivning. Detta iir siirskilt uppenbart i de 1m·t1 diir hesviiren 

grundas pi1 att det kommunala organet har överskridit sin allmiinna 

kompetens. Som frarnh<llls av bl. a. liinsstyrelsen i Stockholms liin i yttrandet 

över kommunalbesviirskommittcns förslag bör den juridiskt-formella karak

tiiren av kommunalbesviirspriivning:cn inte iivcrhellmas pi1 bekostnad av 

kravet pä förtrng:enht:·t med det kommunala fältet. Enligt motionen bör 

diirför prövningen i första instans ligga kvar hos liinsstyrelsen med de g:nda 

kontakter och den kunskap om förhi1llandena inom liinct snm finns samlad 

inom denna. 

Ett tredje skiil för att bevara Wnsstyrelscn som första besviirsinstans iir 

enligt motionen att en centralisering av beslutsfattandet pö detta Lll1Hi1de hör 

undvikas. Förslaget att kammarriitterna skall bli första instans innebiir att 

besluten flyttas liing:re bort fr{111 kommuninvimarna. Detta strider. som 

framh;\llits i yttranden fri111 flera liinsstyrclser. mot en allmiin striivan till 

decentralisering inom förvaltningen. Liknande synpunkter har framförts av 

deeentralisering:sutredning:en och kommunförbundet. Slutligen bör det 

enligt motionen framhållas att förslaget i propositionen innebiir att 

ytterligare en grupp iirenden flyttas bort fr{111 ltinsstyrelsen samtidigt som 

uppgiftsfördL'lningen mcllan liinsstyrelsen och olika statliga och liinskommu

nala organ är föremal för prövning inom liinsdemokratikommitten. Att nu 

ersiitta liinsstyrclserna som första hcsvärsinstans i kommunalbesviirsm;d med 

kammarriitten vore enligt motionen att föregripa liinsdemokratikommittcns 

arbete med ytterligare en delreform som inte kan bedömas i sitt samman

hang. 

I motionen 197LJ/XO: 1955 av Lars Werner m. tl. (vpkl yrkas att riksdagen 

b·:slutar att möjligheter skall finnas att fä kammarriittens beslut i kommunala 

bcsviirsiirendcn prövade. 

Enligt motionen kan inte godtas den i propositionen föreslagna tinlningen 

att besviir över kammarriittens beslut endast skall kunna anföras nm 

regering:sriitten meddelar prövningstillstimd. Niir man enligt propositionens 
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förslag fjiirmar den kommunala besviirsinstansen fr{1n medborgarna genom 

att kammarriitterna blir besviirsinstans. si1 iir det viktigt att beh{11la 

möjligheten att besvära sig (iver kammarriittens beslut. En ordning diir 

landets fyra kammarriitter ersiitter den mera "'niira .. och vanliga kontakten 

med länsstyrelsen. kombinerat med minskmk möjligheter att fä besviirsin

!·aansens beslut prövade skulle av mtinga miinnisknr upplevas som inskriink

ning av besviirsmöjligheterna. 

Vtskotkt 

I propositionen föresl;"1s en ny instansordning för kommunalbesviirsmi1len. 

Syftet med den nya iristansordningen har angetts vara att s{1 l~ingt möjligt 

förkorta handliiggningstiderna i dessa mttl. 1-iirslaget innehiir att kammar

riitterna blir första hesviirsinstans bade vad giiller de primiirkommunala och 

de landstingskommunala besluten pi1 detta om rack. Detsamma giiller om de 

kyrkokommunala besluten. Bctriiffande de primiirkommunala och kyrko

kommunala mi'tlen ersiitts siilunda Hinsstyrelserna av kammarriitterna som 

första besviirsinstans. I de landstingskommunala mitlen. som f. n. överklagas 

direkt till regeringsrätten. förs kammarriitterna in som första besviirsinstans. 

Niir kammarriitt behandlar kommunalbesviirsmi'il. skall tvi1 siirskilda leda

miiter SL)lll är sakkunniga i kommunala fr{1gor delta i handliiggningen. 

Som hittills skall kommunalbesviir kunna fullföljas till regeringsriitten. 

Enligt propositionens förslag begriinsas riitten hiirvidlag i förh[11landt: till vad 

nu gäller pi1 det siittet att besviir över kammarriittcns beslut prövas endast om 

regeringsriitten har meddelat s. k. prövningstillst{md. Reformerna. som 

föresli1s triida i kraft den I januari 1981. föranleder iindringar i främst 

kommunallagen. lagen om församlingsstyrelse. lagen om allmiinna förvalt

ningsdomstolar och förvaltningsprncesslagcn. 

Med anledning av propositionen har viickts tre motioner. niimligen 

1979/80:1942 av Allan Ekström (m) och Jan Prytz (m). 1979/80:1954 av 

Hilding Johansson m. tl. (s) samt 1979/80: 195'.i av Lars Werner m. fl. 

(vpk). 

I motionen 1954 föresliis att liinsstyrclserna beh{1lls som första besviirsin

stans vad gäller de primiirkommunala mi1len. Genom att flertalet m~il kan 

förviintas stanna i kammarriitten skulle niimligen enligt motionen om 

förslaget genomförs en begriinsning uppkomma betriiffande besviirspriiv

ningen i förh{11lande till vad nu giiller. Ett annat sLil fi\r att bchiilla 

Jiinsstyrelscrna som besviirsinstans iir enligt motionen att den erfarenhet och 

goda kiinnedom om förhållandena i liinets kommuner som finns inom 

liinsstyrelsen inte tas till vara om prövningen i första instans flvttas fdn 

liinsstyrelsc till kammarriitt. Prörningen av kommunalbesviirsmitl innebiir 

ofta en kvalificerad liimplight'tsprövning. vilket är siirskilt uppenbart i de m{1l 

där besviircn grundas pä att det kommunala organet har överskridit sin 

allmiinna kompetens. Av stor betydelse sammanhanget iir vidare enligt 
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motionen att i:n centralisering a\' bi:slutsfattanckt pit detta 0111ri1di: undviks. 

förslaget innebiir att besluten flyttas I:ingre bort fri1n krnnmuninv<inarna. 

Slutli!,!l'n framh<ills dl't i motionen att propositionens försla!! inni:biir att 

ytterligare en grupp iirenden skulle flyttas bort fri1n liinsstyrelsen samtidigt 

som uppgiftsförclelningen mellan liinsstyrl'lsi:n och olika statliga och 

liinskommunala organ är föremi\l för prövning inom en parlami:ntarisk 

utredning - liinsdemokratikomrnittcn. Di:nna kommittes arbete bi·ir enligt 

motionen inte föregripas. 

Fri1g:an om priivningstillstiind hos regeringsriitti:n behandlas i motionen 

l 1J42. Enligt motionen talar '1arka skiil för att som grund för priivningstill

st<lnd vid fullföljd av talan i kommunalbesviirsmi·il iivcn biir fä iibi:ropas att 

anledning förekommer till antagande att kammarriitten bedömt saken pi1 ett 

materil'llt oriktigt siitt. dvs. i:n form av s. k. iinclringsdispens. Liknande 

synpunkter anliig:gs i moti1lllL'n 1955. vari anförs att ckn i propositionen 

föreslagna urdning:en att hesYiir över kammarriittens hi:slut endast skall 

kunna anföras om regeringsriit!L'n mi:ddl'lar pri\vningstillsti111d inte kan 

godtas. 

Utskottet f{1r för sin del anföra följandi:. 

Till en hiirjan hör erinras om att knmmunalbesviir har till syfte att bereda 

varje kommunmi:dlcm oavsi:tt om han L'llcr hon berörs av beslutet eller inlL' 

möjlighl't att fa till st{md en kontroll av kommunala besluts laglighi:t. Genom 

kommunalbesviirsreglerna hi1lls denna statskontroll inom vissa bestiimda 

griinser. vilket iir betingat <I\' hiinsyn till den kommunala sjiilvstyrelsen. En 

ändrad instansordning för kommunalbesviirsmiilcn har diskulL'rats sedan 

liinge. I det utredningsarhete - inom kommunalbesviirskornmittcn - slim 

ligger till grund för propositionens förslag har piivisats att tillstri.imningen av 

kommunalhcsviirsmid till regeringsriitten ökat kraftigt under senare [1r. 

Enligt knmmittens uppfattning har dessa m;"il kommit att ta i anspr<ik en 

opropnrtinni:rligt stor del av regeringsriittens sessionstid. '.\liir det giiller 

kammarriitterna cbremot visar målbalanserna under den senas!L' -tiden en 

sjunkande tendens. vilket enligt kommitten ger möjlighet att utvidga di:ssa 

domstolars m;ilomr:lde. 

I propositionen framh<llls att flertalet remissinstanser ställt sig positiva till 

en iindring: av instansordningen i ktm1munalbesviirsmi1len. varvid dock nlika 

synpunkter framförts pt1 frt1gan hur instanskedjan bör utfnrmas. \1enings

skiljaktighl'terna avser friimst behovet av att behMla en hesviirsinstans pi1 

regional niv:'t. 

Utskottet delar den uppfattning som kommit till uttryck bf1de i kommittens 

förslag och i propositionen att det. iir en angelägen iitgiird att reformera 

instansordningen i kommunalbesviirsmf1l. Av stor hetydi:lse iir sjiilvfallet att 

hancWiggningstitkrna kan hallas pi1 en rimlig nivö utan att för den skull 

riittssiikerhetskravo:>t triids fiir niir. Instansordningen mi1ste utformas si1 att 

den skapar hiista möjliga förutsiittningar för den speciella typ av laglighets

kontroll spm kommunalbesviirspriivningen innehiir.. Propositionens fiirslag 
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innebiir att rcgeringsrätten alltjiimt skall utgöra högsta instans för kommu

nalhesvärsm{1len. dock att krav pi1 s. k. prövningstillstfrnd införs. 

Vad giiller fr;lgan om prövningstillst<lnd som särskilt tagits upp i två av 

motionerna vill utskottet erinra om att i samband med tillkomsten av 

förvaltningsprocesslagens regler på detta omrädc diskuterades möjligheten 

av att n11.:dge niigon form av s. k. iindringsdispens. Tanken avvisades 

emellertid hl. a. med hänvisning till att man med en sädan ordning inte skulle 

kunna förverkliga de biirande principerna för instanssystemet. Genom rätt 

till ändringsdispens kunde befaras att m[iltillströmningen till regeringsrätten 

skulle bli betydligt mer omfattande jämfört med en ordning cliir prövningen i 

huvudsak endast skulle giilla prejudikatsM1gor. Vid riksdagsbehandlingcn av 

förvaltningsdomslolsreformen uttalade konstitutionsutskottet (KU 1971:36 

s. 15) att prövningstillstånd skulle kunna meddelas av prcjudikatsskiil utan 

alltför snäv begränsning. Liknande synpunkter har anlagts i det nu aktuella 

ärendet. Departementschefcn uttalar bl. a. att utformningen av reglerna om 

prövningstillsttrnd samt vad som anförts i förarbetena till dessa bör ge 

tillräckliga garantier för att regeringsrätten skall kunna bevilja prövningstill

ständ i kommunalbesvärsm{tlen i den utsträckning som behövs till ledning för 

rättstilliimpningen. Utskottet ansluter sig till dessa uttalanden. 

Propositionens förslag innebär vidare att kammarriitterna införs som 

instans under regeringsrätten för prövning av kommunalbesvärsmalen. 

Enligt utskottets mening hör kammarriitterna vara väl skickade att anförtros 

uppgiften att handliigga kommunalbcsvärsmål. Det bör erinras om att 

förslaget innebiir att niir kammarrätt behandlar kommunalhesviirsmål. skall 

två särskilda ledamöter som är sakkunniga i kommunala frågor delta i 

handläggningen. Utskottet instiimmer iiven i vad som anförts i frågan om 

prövningstillstånd hos regeringsriitten och föreslår således att motionerna 

1942 och I 955 inte föranleder någon riksdagens åtgiird. 

Vad slutligen gäller frågan om att behälla liinsstyrdsen i instanskedjan, 

vilket piiyrkas i motionen 1954, vill utskottet anföra följande. Kommunal

hesvärskommittcn redovisade i sitt betiinkandc utförligt skälen för och mot 

ett tvä- resp. trcinstanssystem för kommunalhesvärsmillen och stannade 

därvid för att en kortare instanskedja var att föredra. Kommitten ansåg det 

särskilt angeläget att slutliga avgöranden i kommunalbesvärsmM. som ofta 

kan gälla samhällsviktiga beslut och principiella rättsfriigor, kommer till 

stånd inom rimlig tid. 

Kommittens förslag att liinsinstansen skulle slopas i kommunalbesvärsmå

len tillstyrktes eller lämnades utan erinran av flertalet remissinstanser (se 

prop. s. 30 f.). 

Även enligt departemcntsehcfen är det en central fråga vilken inverkan ett 

behållande av liinsinstansen kan fa på handliiggningstiderna i kommunalbe

sviirsmi\len. Departementschefcn framhäller att ett av huvudsyftena med en 

reform av besviirsordningcn i kommunalbesv;irs1rn\l ;ir att komma till r;itta 

med de stötande långa väntetiderna som ibland har förekommit i de fall då 

I'' Niksdagm 1979!81!. 4 sam/. Nr 46 
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talan har fullföljts till regcringsriitten. Det iir enligt dcpartementschekn 

viktigt att regeringsriitten niigorlunda snahht kan ge viiglcdande besked om 

gränserna för kommunernas kom1:>et~ns nch om innehiirden av reglerna om 

deras organisation och verksamhetsformer. Att införa en instansordning som 

iir ägnad att snarare förHinga iin förkorta handliiggningsticlerna hör diirför 

inte komma i fräga. 

Utskottet anser att prnpositionens förslag vad giillcr slopandet av 

läns'1yrclsen som hcsviirsinstans hiir godtas med hiinsyn till angeliigcnhcten 

av att knmmunalhesviirsmälen blir avgjorda inom rimlig tid. Bl. a. bi·ir 

framh<illas att elen föreslagna ordningen ncksi"i skapar enhetlighet vad giiller 

priivningen av de primiirkommunala och landstingskommunala hcsviirsmi1-

Ien. En sadan enhetlighet har hlivit mera angeliigen efter tillkomsten av 1977 

ärs kommunallag som innehiir att samma regler i större utstriickning iin 

tidigare giiller för primiirkommuncrnas och landstingsknmmunernas \'Crk

samhet. Anförda synpunkter leder till att utskottet inte anser sig kunna 

bitriida förslaget i motionen 1954. \1otionsyrkandet avstyrks följaktligen. 

Propositionens förslag i de delar som inte berörts i det fiirq!<tende 

tillstyrks. Med hiinvisning till det anförda hcmstiiller utskottet 

att riksdagen 

I. beträffande fnlgan 0111 prö1·11i11gstillsu1nd i ko1111111111alhe.1'\'iirs-

111ål med avslag på motionerna l 979/80: l 942 och 1979/80: l lJ55 

bifaller propositionen 1979/80: 105. s{1vitt nu iir i fr<'\ga. 

heträffande fnlgan om länsstyrelsen so111 första hewiirsi11.1·ra11s i 

rissa ko1111111111a/hc.1·1·iirs111ål med avslag pi1 motionen 1979/ 

80: 19:"4 bifaller propositionen 1979/Rll: 105. st1vitt nu iir i 

1 

friiga. 
3. bifaller propositionen 1979/80: 105 i i.ivrigt. 

Stockholm den 10 april 1980 

Pö konstitutionsutskottets viignar 

BERTIL FISKESJÖ 

Niirrarande: Bertil Fiskcsjö ( c). Hilding Johansson (s). Anders Björck (m ). 
Olle Svensson (s), Per Unckcl (rn). Sven-Erik '.'!ordin (c). Wivi-Anne 
Cederqvist* (s). Gunnar Biörck i Viirmdö (m). Kurt Ove Johansson (s). 
Bengt Kinclbom (c), Daniel Tarschys (fp). Kerstin '.'lilsson (s). Sture Thun 
(s). Lahja Exner* (s) och Kerstin Sandhorg* (fp). 

• Ej niir\'arande vid justeringen. 
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Reserrntion 

av Hilclil'lg .l<llnmsson. Olk Svt:nsson. Wivi-Anne Cedcrqvist. l\.urt Ove 

.Johansson. Kerstin Nilsson. Sture Thun uch Lahja Exnt:r (allas) ,·ilka 

bc11ii/ji111dc ji·iigan 0111 /ii11.1·.1·11Te/srn som fiir.1·ra /le.1Tiirsimta11s i 1·issa 

k 111111111111alfll's\ ·iirs1111/I 

dels ansett att det avsnitt i utskottets yttrande snm p;i s. 5 börjar "Vad 

slutligen giiller'" och pil s. 6 slutar "avstyrks följaktligt:n·· b;1rt ha fiiljande 

lydelse: 

Beträffande förslaget i mot innen l lJ'.'i..! om att behiilla liinsstvrelsen som 

f(irsta besv:irsinstans betriiffandc de primiirkommunala och kyrkokommu

nala malen vill utskottet anföra följande. 

Som framhi1lls i propositionen kan flertalet kommunalbesviirsm;;il i 

fortsiittningen förviintas stanna i kammarriitt. Fiirslagct innebiir s;ilunda i 

praktiken en 1·iisentlig begriinsning i den bcsviirsprörning som nu förekom

mer i mtll av detta slag. Till detta kommer att den erfarenhet och goda 

kiinncdom om förhiillandena i liincts kommuner som finns inom liinsstyrcl

sen inte tas till vara om pr(ivningcn i första instans flyttas fri1n I:insstyrclsen 

till kammarriitten. Prövningen a1· kommunalbesviirsmälen iir visserligen 

formellt begriinsad till en laglighetsprövning men i verkligheten innebiir den 

ofta en kvalificerad liimplight:tsprövning. Enligt utskottet iir detta siirskilt 

uppenbart i de mal diir besviiren grundas pil att det kommunala organet har 

överskridit sin allmänna kompetens. 

1 södana m{tl hlir det med den utformning som lagstiftningt:n har i detta 

avseende ibland nödvändigt för bcsviirsmyncligheten att bedöma vilken 

omfattning den kommunala kompetensen pä det aktuella omr<idet hiir ha. 

Som framhi\lls iiven i propositionen blir det i mftnga fall nödviindigt att pröva 

om den kommunala ätgiirden varit behövlig eller iindam;ilsenlig för att uppni1 

ett visst resultat. Utskottet vill erinra om att bl. a. liinsstvrelsen i Stockholms 

liin i yttrande över kommunalhesviirskommittcns förslag framhiillit att den 

juridiskt-formella karaktären av kommunalbesviirsprövningen inte bör 

överbetonas p{1 bekostnad av kravet pit förtrogenhet med det kommunala 

fältet. :Vled kammarrätten som sista instans i flertalet mäl av detta slag bör 

diirför prörningen i första instans ligga kvar hos länsstyrelsen med de goda 

kontakter nch elen kunskap om förh@andena inom I:inet som finns samlad 

inom denna. 

Ett ytterligare skäl för att bevara liinsstyrclsen som första bcsviirsinstans iir 

enligt utskottet att en centralisering av dessa beslut vilka iir av stor betydelse 

för medborgarna i enskilda kommunt:r hör undvikas. Fiirslagct att kammar

riittcrna skall hli första instans innebiir att besluten flyttas liingre bort fr(rn 

kommuninv;lnarna. Detta strider. som framhf1llits i 1·ttranden frim flera 

liinsstyrelser. mot en allmiin striivan till decentralisering inom förvaltningen. 

Liknande 'ynpunktcr har framförts av dccentraliseringsutreclningen och 
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kommunförbundet. 

Slutligen vill utskottet framh<'1lla att förslaget i propositionen innebiir att 

ytterligare en grupp iirenden flyttas från liinsstyrelsen. samtidigt som 

uppgiftsfördclningen mellan liinsstyrclsen och olika statliga och liinsknmmu

nala organ iir förem[d för prövning inom liinsdemokratikommittcn. Som 

framhiillits från socialdemokratiskt htill bl. a. i en reservation i liinsdemo

kratikommittens första delbetiinkande m;°1ste största i1terh~llsamhet iakttas 

med fortsatta delreformer på detta omradl' innan Hinsdemokratikommitten 

är klar med sin övergripande utredning om liinsstyrelsernas roll i framtiden. 

Att nu ersätta liinsstyrelsern,1 som första besviirsinstans i kommunalbesviirs

mM med kammarriitten är iignat att föregripa liinsclemokratikommittens 

arbete med yttl'rligare en eldreform som inte kan bedömas i sitt samman

hang. 

Med hänvisning till det anförda finner utskottet att propositionens förslag 

till ny instansordning bör antas med elen iindringen att liinsstyrelserna iivcn i 

fortsiittningen blir första besviirsinstans i kommunalbesviirsmillen. Utskottet 

tillstyrker salunda bifall till motionen 1954. 

dels att utskottets hemstiillan under mom. 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande frågan 0111 lä11ssryrelse11 so111 första be.1Tiirsi11sta11s i 

Fissa kommunalhesriirsmäl med bifall till motionen 1979/ 

80: 1954 och med avslag i motsvarande del p{1 propositionen 

1979/80: JIJ5 antar de lagförslag betecknade reservanternas 

förslag som intagits i hilaga till detta betiinkande. 
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Bilaga 

FörfattningsförslaJ: 

l Förslag till 

Lag om ändring i kommunallagen (1977:179) 

1-liirig.:nom för.:skrivs att 7 kap. I, 2 . . foch 5 **kommunallagen ( 1977: 179) 

skall ha nedan angivna lydels.:. 

N111·arw11/e lrdcls<' Rc.\l'rt"ilntcnws fiirslag 

7 kap. 

I * 
Ö1w heslut a1· ko1111mtn/itllmiikti- 0111 ej annat iir siirskiltfiireskrh·N. 

ge jlir. om ej w111a1 iir särskilt fi'ire- får ko11m11111f11/l111iiktigcs beslut 

skril'C't, medlem ar kommunen anfi)- Öl'l'rkl11ga.1· m· drn som iir medlem m· 

ra bes\'iir hos länsstyrelsen. Sådan ko1111n11ncn. Si/dana heslw örerkla-

talan far grundas endast på att gas genom besvär hos liinsstyrclsen. 

beslutet Bcs1·iiren för grundas endast f)(t 

omsriillllighcrcr som innehiir att 

beslutet 

1. ej har tillkommit i laga ord

ning. 

2. står i strid mot lag eller annan 

författning. 

3. pi'I annat siitt överskrider kom

munfullmiiktiges befogenhet . 

.i. kriinker klagandens enskilda 

riitt eller 

5. annars vilar pii oriittvis 

grund. 

Be.1Tiirslwn1/li11g skall ha kommit 

in till liinsstyrelsen inom tre veckor 

fr{111 den dag lh\ justering av det över 

beslutet förda protokollet har till

kiinnagetts pit kommunens anslags

tavla. Till bes1•iirsl11mdlingen skall 

fogas dcr äraklagadc heslwer och 

hl'l'is 0111 dagen får anslagcr. Besviir 

som ej har anförts i riitt tid upptages 

ej till prörning. 

I. ej har tillkommit i laga ord

ning. 

2. st{ir i strid mot lag .:ller annan 

författning. 

3. p{1 annat siitt överskrider kom

munfullrniiktiges befogenhet. 

.i. kriinker klagandens .:nskilda 

riitt eller 

5. annars vilar p[1 oriittvis 

grund. 

lic.1·1·iirslw11dli11gen skall ha kom

mit in till liinsstyrelsen inom tre 

veckor fr{m d.:n dag dä justering av 

det över beslutet förda protokollet 

har tillkiinnagctts p;i kommunens 

anslagstavla. Besvär som ej har 

anfört~ i riitt tid upptages .:j till 

prövning. 0111 hc.1Tiirslrn11dli11grn 

före he.1·1·iirs1idens 111g1lng har kom

mil in rill kommunen, skall hcsrären 

iindtl ras upp rill priirning. 

I hc.1Tiirshamllingl'n skall anges dcr 

beslut s0111 i.i1·crklagas och de 



Kl! 1979/80: 46 

(Ji'cr bcslw 111· !C1ndsting jiir. 0111 ej 

annlll iir siirskit't fiireskriret. medlem 

ar landsti11g.1kommw1c11 anfiira hc

sriir hos rcgcri11gsrii11cn. Bcsviirs

lu111clli11g tillställes regcringsrä11e11. I 

övrigt tilliimras hcstiimmelserna i 

första och andra styckena pt1 motsva

ranck siitt p{1 besYiir över S:idant 

beslut. 

I fr;lga om besviir ii\'er beslut av 

ko11111H111.1tyrelsen. annan kom11111nal 

niimnd eller partssamrnansatt organ 

skall bestiimmelserna i l ~om besviir 

över bes/111 m· ko11z111w1jlillmäktige 

tilliimpas p<i motsvarande siitt. om ej 

annat siigs i 3 ~ eller iir siirskill 

föreskrin:I. I fråga 0111 /1c.1Tiir iil·er 

bcslw m· _/Örl'(l/f/li11g.rntsko11c1. a11-

111m lwu/sti11gskom111wwl nämnd el

ler parts.rnnmlllnSll// orgC111 skall 

hestii111111c/sema i I .~ 0111 /Je.\\'är ö1·er 

hes/w m· landsting ti/liimr>a.1· pä 11101-

.1·1·11rcmde siill, 0111 ej c11mar siigs i 3 .~ 

eller iir siirskilt _tärc.1kri1·ct. Besviir 

frlr ej anföras över beslut av rent 

fiirbcredandc eller vcrkstiillande 

art. 

Bestiimmelserna i första stvcket 

gäller iivcn beslut som har fattats 

med stöd av uppdrag enligt 3 kap. 

12 ~- I fri\ga nm beslut som ej har 

protokollförts siirskilt riiknas be

sdrstiden fr:·in den dag d<i justering 

I Scn<islc hdclsc llJ7lJ:-ltJ'>. 

10 

Resen·C111t1·r11C1s fiirslllg 

0111.1tiindighetcr /!Cl ri/ka he.ffiiren 

grundas. /\.lagwu/en får ej anföm 

nägon nr 0111stii11dighc1 till grund _fl:ir 

he.1·1·iirc11 eficr bc·s1·iirstidc11s 111gä11g. 

0111 ej a1111a1 iir siirskilt.flircskril'C't. 

jilr /a11dsti11gcts hcs/11t iil'l'l'klagczs 111· 

den som är nu·dfrm m· /1111dsti11:i;s

komm1111e11. Säda1111 beslw ö1·crkla

gas genom bcsriir hos kam111arriille11. 

Be.H't'irs/umtlli11ge11 tillstiilles ka111-

m11rrii11c11. I övrigt tilliimpas bcst:im

melserna i första-tredje styckena pi1 

motsvarande s:itt pf1 besvi"ir iivcr 

st1dant beslut. 

I fråga om besviir iiver beslut av 

s1rrc/se11. annan niimnd eller parb

sammansatt organ skall hestiimmcl

scrna i I *om bcsviir över ko1111111111-

.flillmiik1iges eller /a11dsti11gets /1es/l/f 

tilliimpas pä motsvarande siitt, om ej 

annat siigs i 3 ~ eller iir siirskilt 

föreskrivet. 13csviir for ej anföras 

över beslut av rent förberedande 

eller rent verkstiillande art. 

Bestiirnmclserna i första stycket 

giiller iivcn beslut som har fattats 

med stöd av uppdrag· enligt 3 kap. 

12 *· I frt1ga om beslut Slllll ej har 

protok<illförts siirskilt riiknas bl·

sviirstidcn fr{ln den dag d{1 justerinµ 
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N111·ara11de lydelse Resenmller1111s fiirsl11g 

av protokoll. som har förb vid det av protokoll. som har förts vid det 

sammanträde med styrelsen eller sammantriide med styrelsen eller 

niimnden varvid beslutet har an- niimndcn varvid beslutet har an-

miilts. har tillkii1111agivi1s pt1 anslags- miilts. har 1illkii111111getts p{t anslags-

tavlan. tavlan. 

Bestiimmclserna i första stycket giiller ocks[1 i fritga om besvär över s{1dant 

beslut av revisorerna som avses i 5 kap. 4 ~. 

H 
Om besviir har anförts hos liinssty- Om besviir har anförts hos liinssty-

rdscn. kan denna förbjuda att det relsen, kan denna förbjuda att det 

överklagade beslutet 1·erks1iilles. iivcrklagade beslutet 1·erkstiil/s. 

Över lc"i11sstvrel.ff11s heslw får. 0111 

ej annat iir särskilt fiireskri1·ct. hes1·är 

11nfi'iras hos rci;ai11gsriilte11. Besviir 

över beslut av liinsstyrelsen vilket 

har gätt klaganden emot för anföras 

endast av denne. Hesviir över beslut. 

varigenom liinsstyrelsen har bifallit 

besviir eller förbjudit att det över

klagade beslutet l'erksriilles. for 

anföras av kommunen och medlem 

av komm1111c11. Besviirshandlingen 

skall ha kommit in till rcgeri11gsrii11e11 

inom tre veckor fr:!n den dag di1 den 

som vill anföra besviir fick del av 

bL'slutet. Om liins:.tyrelsens beslut 

har giitt klaganden emot skall han 

Vid tillcimp11i11g m· .fdrrnlt11i11gs

processl11grn I 197/:291 i ames kom

munen eller lmu/sti11gsko1111111111c11 

som part. 

En föreliiggande rnligt 5 .~ fiirvalt-

11i11gsproccsslagc•n filr c•f giilla sådan 

brist i bcs1·iirslza11dli11gc11 som hes11lr i 

att denna ej anger den eller de 

omsliindiglzeler pä rilka bcsriire11 

grundas. Re.1·tci111111el.H'11 i 29 .~ .f"i.ir

raltningsproccssl11gc11 0111 räll all 

utan yrkande hes/111a titl clet hiirrrc för 

enskild tilliimpas ej. 

Om ej a1111Lll iir siirskil1.fi'ircsk ri1·ct, 

.filr länsstyrclse11s beslut ö1·erklagas 

genom be.1Tiir hos ka111111arriitt1·11. 

Hesviir över cll beslut av Wnsstyre!

sen vilket har gatt klaganden emot 

far anföras endast av denne. I3esviir 

över ett beslut. varigenom liinsstyrel

sen har bifallit besviir eller förbjudit 

att det överklagade beslutet l'crk

stiilfl' for anföras av kommunen och 

medlem av dmna. I3esvärshandling

en skall ha kommit in till ka11111111rriit

tc11 inmn tre veckor frim den dag dii 

elen som vill anföra besviir fick del av 

beslutet. Om liinsstyrclsens beslut 

har g;itt kl;igandL'!l enlllt sbll han 
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Numrande lydelse Rc.l"l'rl'lllllt'mus jbrs/ag 

underrättas om vad han har att undcrriittas om vad han har att it1k11a 

iak11<1ga vid bcsviir över beslutet. vid besviir över beslutet. 

Alf b;:s1·1/r ii1·cr ka111111w-rii11c11s 

hes/ut anf<irs hos regcringsrii11e11 

ji·a111grlr m· 33 .~ fiirrn/111i11g.1proccss

lagc11 ( 197/::!9/ ). BnTiir iila 1·11 

heslt11 m· kam111arriitren 1·ilke1 hur 

!;11111·11101 den sn111 hur ö1·crklag<11 e11 

ko1111111111a/1 cl/i•r la11d1·1i11g1ko11111111-

11u/1 hl's/111 filr e11das1 w1Jåras m· 

denne. Be.l'l'iir iil'cr 1·11 hes/111 so111 

i1111ebiir llll del ko111111111wlu e/lcr 

ll111ds1i11gsko11111111nula hl'sltuct 11pp

hä1·s eller inte jdr 1·akstiilllls. filr 

anfiiras u1· ko1111111111e11 och 111cdlc111 

c11· denna eller. 11iir fi·1iga är 0111 ett 

la11ds1i11gsko1111111111ult hes/111. a1· 

lc111dsti11gsko1111111111r11 or/i medlem ur 

denna. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 januari 19~ 1. 

Aldrc bestiimmelscr tilliimpas pf1 b.:sviir över beslut. i fr{1ga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december 191-\!l har tillkiinnagetts p<I 

kommunens eller lanclstingskommunens anslagstavla. 
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2 Fi>rslag till 
Lag om ändring i lagen (1957:281) om kommunalförhund 

Hiirigennrn föreskrivs att 211 * lagen tl957:281) 0111 ko111mu11alfiirbu11dl 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11de lwlelse 

Bestiimmelscrna i 7 kap. kommu

nallagen (1977:179) tilliirnpas pii 

motsvarande siitt i friiga om knmrnu

nalförhund. lng;ir landstingskom

mun i förbundet, skall diirvid tilliim

pas de hcstiimmelscr, som avser 

landstingskommun. BeSl'iirsriill 1ill

ko11111u·r si'1viil 111etllc111 av förbundet 

som 111etlle111 av kommun som ingt1r i 

förbundet. 

Rcscn·antcmas fiirslag 

Bcstii111mclserna i 7 kap. kommu

nallagen (l(J77:179) tillilmpas p;I 

nwlS\arandc siitt i fritga om kn111111u

nalförhund. lngiir landstingskom

mun i förbundet. skall diinid tilliim

pas de bcqiimmclscr. som a1·scr 

landstingskommun. Bcs1·iir .fiir cm/Ö

ras a1· sf1viil 1111·tllc111111ar av förbun

det so111 111nlfr111111ar av 1·arie ko111-

mun eller la11dsti11gsku1111111111 snm 

ingiir i förbundet. 

Denna lag träder i kraft elen 1 januari 1981. 

Äldre bcstiimmelser tilliimpas p[1 hesviir ('i1·er beslut. i friiga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkiinnagetts pi1 

den anslagstavla som avses i 11 *· 

I Lagen omtryckt 1977: ISI. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagrn 11961 :4361 om församlingsstyrclsc 

l liirigL·nom fiireskrivs att :-19 * 1 mom. "1mt l)() och l) 1 ** lagen ( 1%1 :436) 

om för<;amlingsstyrelsel skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rarandc lydclsc 

I mom. Ö1·er beslut lll' kyrko

jiil/111iiktig<' eller kyrkostii111mt1 111å. 

diir <'j annat iir siirskilt föreskrivet. 

be.ffiir 11nfiiras hos liinsstyrclsen. 

S1/tl1111 klt1gt111 111ti grundas endast 

diirå. att beslutet 

icke tillkommit i laga ordning. 

st:'ir i strid mot al/111ii11 lag dkr 

författning eller 1111nur/ede.1· överskri

der deras befogenhet. som .fi11w1 

hcs/11tct, eller 

kränker klagandens enskilda riitt 

eller eljest vilar pf1 oriittvis grund. 

Besl'iin·11 skola hal'll i11ko111mi1 till 

länsstyrelsen inom tre veckor fr[m 

den dag:. di\ 1·erks1älld justering av 

det i.in:r beslutet förda protokollet 

ri//kli111111gi1·i1.1 il församlingens an

slagstavla. Bc.1Tiirc11 skolt1 rart1 

ä1följda tll' ii1·erklagatle hcs/11tet jii111-

tc hi'l'is 1m1 dagen för j11stai11ge11s 

till kii1111agi1 ·ande. 

Resen-an temas förslag 

1 mom. Krrkojlil/111iik1igcs eller 

kvrkos1ii1111111111s bcs/111 f;/r, 0111 ej 

annat iir siirskilt föreskrivet. ii1·cr

klagas g!'110111 bcs\·;ir hos liinsstyrel

sen. 81'.1Tiirc11 får grundas endast pci 

11111s1ii11dighc1er .111111 i1111ehiir att 

beslutet 

1. cj har tillkommit i laga ord

ning. 

2. st{ir i strid mot lag eller t111111111 

författning. 

3. t'd a1111111 siill överskrider krr

kofl1//111iiktiges cl/er kyrknstii1111111111s 

befogenhet. 

4. kriinker klagandens enskilda 

rätt eller 

~- 11111wrs vilar pa oriittvis 

grund. 

Bc.1Tiirslw11d/i11ge11 skt1/I ha k11111-

111i1 in till liinsstyrclsen inom tre 

vcL·kor fri\n den dag. d{1 justering av 

det över bölutL't förda protokollet 

har tillkiinnagcl!s p1i församlingens 

anslagstavla. Be.\Tiir so111 cj har 

anfiins i rt"itt tid ll[Jptagcs ej till 

priin1i11g. 0111 /Jcsriirsht111dli11gc11 

.fnrt' hc.ll'iirstidens utgång har ko111-

111it in till fiir.rn111/inge11. skt1/I hcsrä-

rcn ii11dä tas llf'I' till J'riirning. 

Ui11.1·.1·trri'/.1·l'l1 skall inhii111t11 t/0111- I /les1·iirs/111ndli11gc11 skall w1ges det 

kapitlets yttmndc c"i1·1'r h1'.\Tiirc11. l>cs/11t som ii1·crklag11s och de 

.1ti1·id11 det icke iir 11ppo1hc1rt llfl s1ldt111 m11s1ii11dighctcr på l"l"lk11 hc.1T1irl'11 

1hgiird iir ohehii1-/ig. gru11dt1s. Klaganden fiir ej 1111/("ira 

I Lagen L>lllln·ck1 1'171i:51Jfl. 

111/go11 11r 11111.1·1ii11tlighl't till gru11dfi:ir 

hi'.1Tiire11 e/icr bt's1·iirs1idc11s 11tg<l11g. 
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Numrande /_rde/s(' 

Hm·a /J('srär an(iirts hos lii11sstrrc!

se11. äger lii11ss1yrelse11. 0111 skiil diir

till iiro. .fi"irhjuda iii ·erk/11gadl' he

s lutets 1•erkstiillighct. 

Grumlas he.1Tiirl'11 diirp1/, all k/a

ga11dc11s enskilda rätt blirit kriinkt 

gcno111 beslutet, och /l/irn he.ffiiren 

godkända, giillcr riittelse11 tillfi.irmå11 

för den so111 klagat men stär he.1/utet i 

i.i1·rigt _ti1st, utan sil är, att det finnes 

strida 11101 all111ii11 lllg ellcrförj(1tt11i11g 

eller r:ljest 1·ila pcl oriittvis grund. dä 

lii11sstyrclsrn 1111) .fi"irordnll 0111 u11phä

\'{//lde i dess helhet. 

15 

J<esl'n·c1111cn1as .f/ir.1/ug 

Liinsstrrcl.1en skllll inhii111tc1 do111-

kt1t>itlers ylfrm1dl' iii·a he.\Tc'ircn. 0111 

dl't 1·j iir 11ppt•11fJt1rt ul•chii1·lig1. 

Um he.l'l'iir hllr i111fiirts hos liinsstr

rc/sen kan dcn1111 fiJrbi11di1 all ii<'t 

iirerk/agwlc hes/ute/ 1·crkstiills. 

I/id 1illii111pning 111· fi'irrnltni11gs

processlllge11 I 1971 :21/ I) anses fiir

sa111/ingc11 so111 part. 

l'.rtfi'irefiigga11dc enligt 5 !i .fi'in-alt-

11ingsproccss/11g<'11 Jilr ej giillu .11idan 

hrist i be.1Tiirshandlinge11 sn111 hestiir i 

//Il dennll ('j llnga den eller de 

om.1·riillllighc1Cr /J/t rilkll he.ITiiren 

grundas. [frstii1n111d\'/'n i 29 ~ j('ir

rnltningsproc('sslag<'n 0111 riill art 

1111111 yrkande besluta till dt't hiittre fiir 

enskild 1illii11111as ('j. 

l) l ~ 

! liinsstrrelscns beslu1111ii, diir icke 0111 ej annat iir .1iirski/1 _fhrcskrire1. 

för l'issa frågor !lllnOr/u11da iir siir- filr /iillSS/_l'rl'ISt'nS bes/ut ii1·crk/ag11s 

skilt stadgat. ii/l(lring sökas hos rcgc- ~cnom be.1T1'ir hos kw11111arrä11rn. 

ringsriitten St'nast ino111 tre 1·cckor B<'.ffiir iin'r ef/ heslut m· liin.1·s1_rrclsl'11 

fri/11 drn dag. då klaga11de11 erhöll del 1·ilke1 har gå/I klap,i111den 1'111or .fiir 

a1· hl'slutet. an.films e11dt1.1/ 111· dcnnl'. Bc.ffiir iit'l'r 

elf he.1-/111, 1·11rig1'110111 hi11sstrrd.1e11 

har bifällir bc.1'l'iir eller .fiirhj11di1 il/I 

det 1}Ferklagade ll/'s/11rcr rcrkstcills . 

.filr a11/i'iras 111' .fiirsw11ling('ll och rar 

och en som siigs i 89 !i 3 1110111. 

Re.1Tiir.1ha11cllingrn skall ha ko111111i1 

in till kam111<1rriirtcn inom tre 1·eckor 

frän drn dag del den som rill a11fiira 

bc.1Tiir fick del 111' hes/111e1. 0111 lii11s

s1rrel.1c11s />cs/111 har gi/11 klaganden 

emot skall han 1111dcrrii11as 0111 l'lld 

han har all iaktra 1·id /1e.1Tiir ö1·1·r 

/>cs/111e1. 

/I/I bcwär iirer k11111111//rrii1tc11s 

h1·s/11( 1111.fi.jrs hos rl'gcringsriill<'n 

Jiwngilr 111· 33 !i .fi'in-cilt11i11,!!,S/Jmcc.1s-
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N11 l'11r11111/e lwlelse 

16 

Rcscn·a111cmas .fiirslag 

lagrn (/ CJ7 / :l.lJ /). 

lk.1Tiir iin•r ett b<'silll 111· k11111111e1r

riillc'11. 1·i/kC't !tar gt/11 emot de11 som 

har ii1·ak/11gc11 ett krrkoko111111111w/1 

bes/I//, får 1111.fi:irn.1 enclast m· dc1111l'. 

Uc.l'l'iir iira <'It hes/111, so111 i1111chiir 

all clet k rrkoko1111111111c1/c1 /,cs/111c·t 

11pp/iii1·s 1•/lcr illl<' /ilr 1·crkstc'illas . .filr 

an.föras a1· fi'irsc1111/in"''11 och rar och 

C'll Sl)/11 SiiJ;.~ i c"{C) ii 3 llltl//1. 

Denna lag triider i kraft den I januari I CJS I. 

Äldre hestiimmelser tilliimpas p{I besviir iiver beslut. i fr[1ga om vilket 

justering av protokollet senast den >I deecmbt•r 19811 har tillkiinnagctts p[1 

församlingens eller den kyrkliga samUillighetens anslagstavla. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1979:-111 tom ändring i rikets indelning i kommuner, 

landstingskommuncr och församlingar 

1 liirigenom föreskrivs att I kap. J<J ~- 2 kap. 9 ~ och 3 kap. 1-t ~ lagen 

(J 979:411) om iindring i rikets indelning i komnrnnL'r. landstingskommuner 

och församlingar skall ha nedan angirna lydelse. 

N111.·ara11dc lydelse R1'S<'fl'lllllCmas förslag 

I kap. 

J<H 

Beslut. som under tiden mellan 

heslutct om indelningsändring eller, 

om indelningsdelegerade skall utses. 

valet av delegerade och ändringens 

ikrafttriidande fattas av kommun

fullmiiktige. kommunstyrelsen eller 

annan kommunal niimnd. överkla

gas genom besdr enligt 7 kap. I * 
kommunallagen ( 1977: I 79). Besviir 

fi\r anföras. förutom av medlemmar 

av kommunen. iiven av andra kom

muner som berörs av indelningsiind

ringen och av medlemmar av en 

si1dan kommun. Betriiffande besvii

rcn tilliimpas i övrigt bestämmeber

na i 7 kap. kommunallagen pd 111or

sl'tlrandc siilt. Besviir iiver beslut. 

varigenom bnsstyrelsen har bifallit 

besviir eller förhjudit att det över

klagade heslutet verkstiills. fär anfö

ras även av andra kommuner som 

berörs av indelningsiindringen och 

medlemmar av s{1dan kommun. 

Beslut. som under tiden mellan 

beslutet om indelningsiinclring eller. 

om indelningsdelegerade skall utses. 

valet av delegerade och iindringcns 

ikrafttriidande fattas av kommun

fullmiiktige, kommunstyrelsen eller 

annan kommunal niimncl. överkla

gas genom bcsviir enligt 7 kap. I ~ 

kommunallagen ( 1977: I 79). Bcsviir 

far anföras. förutom av medlemmar 

av kommunen. iivcn av andra kom

muner som beriirs av indelningsiind

ringen och av medlemmar av en 

si1dan kommun. lktriiffancle besvii

ren tilli·impas i iivrigt bestiimmelser

na i 7 kap. kommunallagen. Besviir 

öw:rt'l/ beslut, varigenom liinsstyr.:1-

sen har bifallit bcsviir eller förbjudit 

att det överklagade beslutet verk

stiills. för anföras iiven av andra 

kommuner som berörs av indel

ningsiindringen och medlemmar av 

en s~idan kommun. A1otsn1ra11de giil

ler i fi·ilga 0111 hcsriir Ön'r k11111111ar

riit1c11s hcslllf. 

2 kap. 

9* 
Beslut. som under tiden mellan Beslut. som under tiden mellan 

beslutet om indelningsiindring och beslutet om imlelningsiindring och 

[indringrns ikrafttr[idamk fattas av lindringens ikrafttr~idandc fattas av 

landstinget. förvaltningsutskottet el- landstinget. förvaltningsutskottd el-

ler en annan landstingskornmunal ler en annan landstingskornmunal 
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Nurnrw1cle lrild1e 

niimnd, iiver:lda)!as g~1H1m bcs\·iir 

enli)!t 7 kap. I * k1>mmunallagL'n 

( 1977: 179). Bcsviir far anföras. för

utom a\· medlemmar av lanclstin)!S

kommunen. iiven av andra lands

tin)!skommuner som lxriirs av indcl

ningsiinclringcn llL'h av medlemmar 

av en siiclan landstin)!skpmmun. 

Bt·triiffonde besviiren tilliimpas i 

övrigt bestiimmelserna i 7 kap. kom

munallagen pt! 1110r.1Tart111t!c siill. 

Rt'sen·u111t'n1<1s .fi"irsfll.i: 

niim nd. ii\·e rk l<t)!as gennm hewiir 

enligt 7 kap. I ~ k11mmunallagen 

(I 977: 1711). Besviir f;\r anföras. för

utom ;1v medlemmar av landstings

kPmmunen snm hniirs a\· indel

nin)!S:indringen och av medlemmar 

av en s{1clan landstingskommun. 

Betriiffande beS\·iiren tilfönpas i 

iinigt bestiimmt•lserna i 7 kap. knm

munal!a)!en. /k1Tiir iii·1•r l'll hes/ur. 

rnrigi'l10111 ka111111arrii111·11 hllr hi/ii/lir 

/le.l"l'iir cl/erfiirhJudir 1111 der ö1·akla

g11dc l){':1111rct rak11ii//s, jiir a11/hms 

ii1·1'11 ui· andra la11dsri11gsko11111w11cr 

som hcriirs 111 · i11dc/11i11g1ii11dri11gc11 

och 111ctl/c111111ar m· en si/dan la11ds

ri11gsk111111111111. 

3 kap. 

IH 
Be~dut. som under tiden mellan 

beslutet om inclelnin)!siindring eller. 

om indelningsdelcgeradL' skall utses. 

valet av delegerade och iindringens 

ikrafttriidande fattas av kyrknfull

miiktige, kyrkostiimman. kyrkorä

det eller en annan niim•1d. överkla

gas genom hesviir enli)!t 811 * lagL·n 
( 19(11:-136) om församlingsstyrebe. 

Besviir fiir anföras iiven av andra 

församlingar som berörs av indel

ningsi·indringen nch dem som iir 

knkohnkfrirda i en s!1dan försam

ling. eller som. utan att vara kyrk11-

bokförda i församlingen. iir skatt

skyldiga till denna. Betriiffande 

bL·sviiren tilliimpas i iinigt 89-91 ~* 

la)!L'll om församlingsstyrL'ise pil 

111orsi·an111de siir1. 

Beslut. som under tiden mellan 

beslutet 11111 indelningsiindring eller. 

om indelningsdelegerade skall utses. 

valet av delc)!erade och iindrin)!ens 

ikrafttriidande fattas m· hrkofull

m~iktige. kyrkostiimma. kyrkor;·idet 

eller en annan niimnd. iiverklagas 

genom besviir t'nligt Xl! * lagen 
(I 96 I :-136) om församlingsstyrelse. 

Besviir f:'1r anföras iiven av andra 

fiirsamlin)!ar snm berörs av indel

ningsiindringen nch dem som ~ir 

kvrkobokförda i en sftdan församling 

eller som. utan att \·ara kyrkobok

förda i församlingen. ~ir skattskyldi

ga till denna. Betriiffande hesv~iren 

tilliimpas i öni)!t i\lJ-91 ~* lagen 1>m 

fiirsamlingsstyrelse. Bc.l"l'iir iii·a <'Il 

l>eslur. i·origc11m11 hi11ssryrdsc11 hllr 

bifi11/i1 bl'.ffiir eller /iirbjwlir 11/f tlc1 

iin'rklagade bes/111e1 i·crksrii/l.1" Fir 

1111/i"iras iircn 1/1' ll11dra ji'irsa111/i11gar 
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Rcsc1T1111/i'n1c1.1· förslag 

so111 l>aiirs 111· i11,frl11i11gsii11dri11gc11 

och de111 so111 iir kyrkohokförda i en 

.l'lldan fi'ir.rn111li11g eller so111. ll/1111 lllf 

i•ara kvrkobok/ård11 i jnrsC1111li11grn. 

iir ska11skvldiga till dc1111a. ;\401.1·1·C1-

ra11dc giillcr i ji·ågll 0111 hc.1Tiir öi·er 

ka11111111rriit1c11s bcs/111. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1981. 

Äldre bestämmelser tilliimpas p{1 besviir iiver beslut. i fr:°1ga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 deccmlx·r I 981l har tillbnnagetts p[1 

kommunens. landstingskommunens clln församlingens anslagstavla. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ()979:412) om kommunala indclningsdckgcradc 

I Hi rigcnom föreskrivs att 23 * lagen ( 1979:412) om kommunala indelnings

delegcrade skall ha nedan angivna lydelse. 

N11wir11111/e lrdcls1· Rc.1·cn·a111cnws f6rslag 

2.H 
BetrMfande besviir över beslut av Bt'lriiffanclc hesviir över beslut av 

delegerade. arbetsutskottet eller en delegerade. arbetsutskottet eller en 

kommittc giiller i tilliimpliga delar 7 kommitte giiller i tilliimpliga delar 7 

kap. I * ji"irsra och andra styckena. kap. I * fiirsra-rredje styckena. 2 * 

2 ~första stycket och 4 ~ kommunal- första stycket och 4 * kommunalla-

lagen ( 1977: 179). Besviirf{1ranföras gen (1977:179). Besviir for anföras 

av varje kommun som har valt dele- av varje kommun som har valt dele-

gerade och av den som iir medlem av gerade och av den som :ir medlem av 

en s:1dan kommun. en s[1dan knmmun. 

Betriiffande besviir över liinssty- Beträffande besviir över liinssty-

relsens beslut tilliimpas 7 kap. 5 * relsens beslut tilliimpas 7 kap. 5 * 
kommunallagen på motsrnrande .fi'irsra stycke/ kommunallagen. Be-

siitr. Bcsviir över beslut. varigenom 

länsstyrelsen har bifallit besvär eller 

förbjudit att det överklagade be

slutet verkstiills. for anföras även av 

en kommun som har valt delegerade 

och den som iir medlem av en sitdan 

kommun. 

sviir över beslut. varigenom liinssty

relsen har bifallit besviir eller förbju

dit att det överklagade beslutet 

verkstiills. far anföras iiven av en 

kommun som har valt clelcgernde 

och den som iir medlem av en sådan 

kommun. 

Bc1rii.f}i111de hc.1Tiir ö1·cr ka111mar

rii1te11s hes/ut tillämpas 7 kap. 5 .~ 

1111dra stycket kom1nr11iallagen. Bc

s1·iir iit·er ett /les/111. som i1111cbiir 1111 

delegerades. 11rhet.rn1sko11ers ella en 

kom111it1c's /les/ut 11p1ihäl's eller ime 

.får 1·erkstiil/as, får anföras iiren m· 1'11 

kom1111111 so111 lz11r valr delegerade och 

den som iir medlem 111" en sådan 

ko1111111111. 

Btstiimmclserna i 7 kap. 6 *kom- Bestiimmelserna i 7 kap. 6 *kom-

munallagen t)lll riittelse av verkstiil- munallagcn om riittelst: av verkstiil-

lighl't tilhimpas på 111ots1·ar11111/e sii11 lighet tilliimpas hetriiffande beslut 

hetriilfande beslut av delegerade. av delegerade. arbetsutskottet eller 

arbetsutskottet eller en kommitte. en kommitte. 

Denna lag triider i kraft den januari 1981. 
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Äldre hcstiimmelser tillämpas p{t besviir över heslut. i fr[1ga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december J 980 har tillkännagetts pt1 

anslagstavlan för ni1gon av de kommuner som har valt delegerade. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade 

l-liirigenom föreskrivs att 2l * lagen (1972:229) om kyrkliga indclnings

dclcgcradc sk<ill ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrandc lvdclse Resen·anternas förslag 

21 *' 
/1cstiimme/sema i 89 och 90 H 

lagm ( 1961 :../36) om fUrsa111/ingssty

rclsc iigcr 11w1si·11randc tillämpning 

ptl talan mot beslut av delegerade. 

arbetsutskottet eller kommitte. 

Ta/1111 11101 länsstvrelsens beslut 

ji"irs i clrn ordning so111 anges i 91 ~ 

lagen (/96/ :../36) om församlingssty

relse. 

Riill till ta/1111 tillkommer rarje 

j("irsamling eller kvrklig samfällighet 

som heriirs 111· indclningsiindringcn 

och den som har riill all anföra besriir 

iircr hcs/111 a1· kyrkoji1llmiiktige eller 

kyrkostii111111a11 i en sådan församling 

eller kyrklig sa111fiillighct. 

I Senaste lydelse 1979:-l 13. 

Betriiffande bcsviir ö1w beslut av 

delegerade. arbetsutskottet eller en 

kommitte giiller i tillämpliga delar 89 

ocl! 90 .~!i frigen (f9öl:436) om för

sa111lingsstvrelse. Be.l"l'iir Jiir anföras 

a1• rnrjc församling eller kyrklig sam

fällighet som hcriirs ar indelnings

ii11dringe11 och m· den so111 har räl/ all 

anföra besTär ö1·er beslut a1• kyrko

ji1/lmäktige, kyrko.rtiimman e/ler för

samlingsdr!lcgerade i en sådan fiir

sa111/i11g eller samfällighet. 

Betrii.[tande be.\"\' är över Hinsstyrel

sens beslut tillii111pas 91 * fiirsta 
stycket lagen om församlingsstyrel

se. Bes1·är ö1•er ett hes lut, rnrige110111 

länsstyrelsen har h1jiilli1 be.ITiir eller 

för/1j11dit att det ö1·erklagade hcs/11te1 

verkstiills, Jilr anföras ii1·e11 a1· en 

försa1111i11g eller kyrklig samfiilligltet 

som berörs av i11delningsä11dri11ge11 
och 111· den som har rätt alf anföra 

bcsi·iir över beslut m· kyrko.fi1llmiikti

ge. krrkostämma eller Järsamlings

delcgerade i en sådan fiir.rn111/i11g eller 

samfällighet. 

Betriijjande besFiir öi·er kammar

riillens heslw tilliimpas 91 .~ andra 

stycket lagen 0111 församlingsstvrelsc. 

Besriir ö1·er ett beslw. so111 innebiir 

all delegerades. arbetsutskollets eller 

en kommittes besllll 11ppltä1·s eller 

inte jär 1wkstiillas, fiir anföras ii1·en 

av en flirsamling eller kyrklig sam.fä/-
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Resen·antem11s Fin-lag 

lighet som bcriirs 111· indc/ni11gsiind

ringen och m· den som h11r riitt att 

anföra bes1·iir över hes/ut 111· kvrko

ji1//111iiktigc, kyrkostii111111an eller fiir

sa111/i11gsdcl<'gerade i l'll sådan för

samling eller samfällighet. 

Denna lag triider i kraft den l januari 198 I. 

Äldre bestiimmclser tilliimpas på besvär över beslut, i fdga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkiinnagetts på 

anslagstavlan för nägon av de församlingar och kyrkliga samfiilligheter som 

berörs av indclningsiindringen. 
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