
Regeringens proposition 

1976/77: 1 

om minskad statlig detaljreglering a,· kommunerna m. m.; 

beslutad den 19 augusti 1976. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLOf PALME 

I-IANS GUSTAFSSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås bl. a. ändrade regler för de kommunala och lands

tingskommunala specialreglerade niimnderna. Den grundläggande princi

pen bakom förslagen i propositionen är att kommunernas och landstings

kommunernas handlingsfrihet skall ökas liksom deras möjligheter att an

passa verksamhetsformerna efter lokala förhållanden. Genom förslagen ska

pas större enhetlighet och enkelhet i nämndorganisationen. De nya reglerna 

innebär att förslagen i prop. 1975176: 187 om kommunal demokrati. ny kom

munallag m. m. slår igenom också i de speci~lreglerade nämnderna. Detta 

sker genom att bestämmelserna i den nya kommunallagen. som innehåller 

ett minimum av särregler och detaljföreskrifter, görs tillämpliga också på 

dessa nämnder. Flertalet särbestämmelser i specialförfattningarna om nämn

dernas organisation och arbetsformer föreslås utgå. Det innebär bl. a. att 

alla nämnder skall kunna väljas proportionellt och att frågan om nämndernas 

sammansättning och utomståendes närvarorätt vid nämndsammanträden 

avgörs av kommunerna och landstingskommunerna. Dessa får också en 

större frihet att bestiimma vilka nämnder som skall inrättas och hur upp

gifterna skall fördelas mellan nämnderna. Gemensam personaladministra

tion och egendomsförvaltning kommer att kunna anordnas för alla nämnder. 

Skyldigheten att understiilla länsstyrelsen vissa nämnders beslut om bl. a. 

delegation och beslut om plan för ålderdomshem slopas. Vidare föreslås 

att institutet jordbruksstiimma avvecklas. 

I Riksdar:en 1976177. I sam/. Nr I 

Prop. 1976/77: 1 
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J Förslag till 
Lag om ändring i brandlagen (1974:80) 

Härigenom föreskrives alt 3 och 3 a ~~brandlagen ( 1974:80) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Numrande ~rdelse 

Fiin•altni11gen ar bram//iirwarcrs 

angelägenheter skall handhavas m· 

den komm1111ala nämnd som kom

m11nfi1/lmäktige bestämmer (bra11c/.1·11·

relse). 

, ' ~., ~ 

I mom. Ledamöter och supp/eanrer 

i särskild brandstyre/se väljes m• kom-

1111/f?fiillmäktige till det anta/fullmäk

tige bestämmer. Antalet ledamöter/är 
dock icke rnra under/i>m. Va/er skall 

1•ara {J/'OflOrlionellr. om dcr begäres m• 
minsr så många rä(jande. som mo1-

s1·arar det tal 1•i/ket erhålles. om samt

liga 1•d/jandes a111a/ delas med det an

tal personer valet ai·ser. iikar med I. 

Om fo1farande1 vid sådant fl/'OflOrlio

ne/lr val.finns särskilda bestämmelser. 

Sker ej ml m· suppleanter fl/'OflOrlio

ne/11. skall också bestämmas den ord

ning i vilken suppleantema skall i11-
ka/las till tjänsrgöring. 

Betriifl'ande särskild brands(vre/.se 

skall bestämmelserna i 32-36 1111 • 3 7 11 

forsra srycket och 3R-42 1'1' kommu

nal/agen (1953:753! rörande kom-

1 Senaste l\'dclsc 1975:96. 

Fiircslagen ~rdelse 

I \'(//'je kommun skall .fin11as e11 

hrandstrre/se. Komm1111 .får 1i/lsä11a 

särskild hrandsryre/se eller uppdraga 

dr an11an näm11d al/ vara hra11dstyrel

se. liar så c:i ske!/ är kommunsrrrelsen 

brands(1•relse. 

Brandsryrc/sen skall ha11dha.f(irva/1-

ninge11 av hra11dfiirsvare1s angelägen

heter. i de11 må11 fii1Ta/tningen i:i rill

kommer annan enlig! beslut som avses 
i 49 .11 kommunal/agen (1976:000). 

I fråga om särskild hrands(rrelse 

äger 3 7 .11. 38 .11 ,torsra stycket. 39 .1'. 

40 {första rich treqfe s(rckena. 42 och 

43 .11§. 44 {fors ta s(1•cke1 och 45-4 7 .1111 

samr. utom i Stockholms kommu11. 

41 .11 kommunal/agen (1976:00()) mot

svarande tillämpning. 
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N111•arwule ~vite/se 

m1111sTyrelsen samt bestämmelserna i 

45 1' andra och Tredie styckena samma 

lag i.fi"åga om där avsedd nämnd äga 

motsvarande Tillämpning. För särskild 

brandsTyrelse i STockholm skall dock 

gälla bestämmelserna i 51 ,,. I mom. 

kommunal/agen (1957:50).för Srock

/10/m, med undanrag a1· hänvisningen 

till 39 11 andra stycket nämnda lag, 

samT däruröver vad kommw1fi1/lmäk

Tigeji.ireskriver med iakllagande a1• be

stämmelserna i samma lag. 

3 

Föreslagen (l'llelse 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen (1971 :290) äger 4 och 5 ~~ nämnda 

lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild brandstyrelse. 

Brandstyre/ses protokoll behöver ej 

upptaga annat än .mrteckning å när

varande ledamöter samt .mr va1.ie 

ärende bes/uret och skälen dä1:for. 

2 mom. Vid sammanträde med 

brandstyre/sen har brandch({len räl/ 

arr deltaga i överläggningarna men ~i 

i beslwen samT all få sin mening an

Tecknad Till protokollet. 

Denna lag träder kraft rJen I januari 1977. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612) 

I forigcnom föreskrives i fråga om byggnadsstadgan <1959:612)1 

dels att 5-7 ~~ skall upphöra att gälla. 

dels att 3 ~ skal\ ha nedan angivna lydelse. 

N111'Gra11de ~vdels<' 

l.cdamiiter och Sllf1f1leanter i b.1xg

nadsnämnd l'ä(ias av kommu11/i1/lmäk-

1~~<' fil/ dl'! antaUi1/lmiiktige hes1ämma. 

A Il/alet leda mö/er må dock icke vara 

under fem. J 'aler skall ske proporrio

ncllt i defall då sådalll ärtnreskril'l'I rid 

val till komm11ns1rrelsen. Sker ~i l'GI G\' 

Sllfl(1lea111er proportionellt. skall tillika 
hes1ämmas den ordning, i vilken supp

leanterna skola inkallas till !iänsr
göring. 

I Öl'r~~I skall med al'seende å hy~

nadsnämnd l'Gd i 32-36 .1'1'. 3 7 .1'.första 

s1ycke1 och 38-42 1'1' kommunal/agen 

(1953:753) är stadga/ om kommunsty

relsen äga motsl'Grande tillämpning, 
dock all.f(jr byggnadsnämnden i S1ock

ho/m skola gälla bestämmelserna i 51 11 

I mom. kommunal/agen (1957:50).för 

Swckholm. med undantag av hänvis

ningen fil/ 39 1' andra srycket nämnda 

lag. samt diirutö1•er l'Gd kommun/ii/1-

mäktige med iakttagande G\' stadgan

dena i samma lagföreskril'G. 

Utan hinder al' vad i andra s(vcket 

sägs ska// gälla. dels all i kommunens 

fiiinsl anställd hef'attningshal'are icke 

f1U grund m· denna sin tiäns1es1iil/ning 

skall \'ara obehiirig al/ l'Gra leda mo/ el

ler suppleanr i hrggnadsnämnd dels ock 

alt nämndens protokoll icke behörer 

upptaga annat än förteckning å närra-

1 Stadgan omtryckt 1972:776. 
Senast.: lydelse av 7 ~ 1976:668. 

3 ' ' 

Föreslagen ~rde/se 

I fi"dga om byggnadsnämnd äga 

3 7 .1'. 38 .1' .törsw s1ycket. 39 .11. 40 .11 

.f(irsta och rredie s1yckt.>na. 4l och 

43 .1'f 44 {fiirsla szvcket och 45-47 .11} 

samt, utom i Stockholms kommun, 

41 .~kommunal/agen (1976:000) mot

smrande 1i//ämpning. 

Vp(1drag som m·ses i 47 .11 andra 

s(vcker kommunal/agen ( ! 976:000)./dr 

e; om/alla hi'.fögenher att 

I. slwlig1 al'giira ti"dga om al'gifi 

enl(~t lagen (1976:666) om pqfö(idN 
och ingri[landen vid olm•ligl byggande 

m.m .. 

2. meddela .föreläggande l'id l'ile 

wom ifall som al'scs i 3 11 nämnda lag 

el/erförc>/äggande l'id annal även fyr el

ler 
3. slwligt m•göra ärende. som ärm· 

principiell natur eller annars m· större 

vikt. 
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Nuvarande lwlelse 

rande ledamöter samt.f(ir l'arie ärendl' 

bl'slurer och skälen därför. 

5 

Fiirl'slage11 lvdels<' 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen ( 1971 :290> äga 4 och 5 ~~ nämnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos byggnadsnämnd. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 



Prop. 1976177: I 6 

3 Förslag till 
Lag om ändring i skollagen (1962:319) 

Härigenom föreskrives i fråga om skollagen (1962:319)1 

dels all 12, 14-16, 18 och 47 ~~ skall upphöra att gälla. 

dels att 3. 8. 9, 13, 19, 20 b. 20 c och 20 f ~~ skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Numrande ~rdelse Föreslagen (vdelse 

H2 
I varje kommun skall finnas en skolstyrelse och en skolchef. 

Då skolväsendet i kommunen omfattar mindre än sju klasser eller eljest 

särskilda skäl äro därtill. må skolöverstyrelsen på framställning av kom

munfullmäktige besluta, att skolchef ej skall finnas. 

För specialskolan finnas särskilda lokala styrelser enligt bestämmelser som 

regeringen meddelar. 

I varje landstingskommun som anordnat gymnasieskola. skall finnas en 

utbildningsnämnd. 

Till utbildningsnämnd må utses 

nämnd som handhar andra lands

tingskommunens .förvaltningsuppg;r 

ter. 

8 ~3 

landstingskommunfär til/säl/a sär

skild utbi/dningsnämnd eller uppdraga 

åt annan nämnd all vara utbildnings

nämnd. Har så ej ske/I är.förvaltnings

utskollet utbildningsnämnd. 

På framställning av kommunfullmäktige må regeringen besluta, att sär

skild styrelse skall finnas för del av kommunens gymnasieskola. 

Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser, som meddelas 

av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar. 

Komm1111fi1llmäktige må föreskriva 

alf annan kommunal nämnd än skol

S~\'re/sen skall 

I. handha .fön•altning och verkstäl

lighet i.fråga om byggnad och mark.för 

skola som e(iest står under skolsryrel

sens.fön•alrning, 

2. betri?flande annan personal vid 

kommuns grundskola eller gymnasie-

I Lagen omtryckt 1970:1026. 
Senaste lydelse av 
14 ~ 1971 :630 
18 ~ 1971:630. 

2 Senaste lydelse 1975: 159. 
3 Senaste lydelse 1975: 159. 
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Nu\'arandi' !rdl'ls1• 

skola än sko/ledare. lärare. sko/läkare 

och skolskiirerska handliigga,/i-ågor om 

a11s1ii//ning. /edigher. vikariar eller skil

ja11dcti·ån Tiiinsr. 

7 

Fiires/agrn lrd1'/.~c 

9 ~4 

Skolstyrelsen skall beakta den allmiinna utvecklingen på skolväsendets 
område, följa skolväsendets tillstånd inom kommunen och taga erforderliga 
initiativ för att bereda barn och ungdom i kommunen tillfredsställande ut
bildning. 

Skolstyrelsen skall vidare 

a) i den mån sådant ej tillkommer 

annan enligt bestämmelser som re

geringen meddelar eller enligt beslut 

som avses i 8 ''· ombesörja de an
gelägenheter avseende skolväsendet 

i kommunen. vilka äro att hänföra 
till förvaltning och verkstiillighet, 

Skolstyrelsen skall vidare 
a) i den mån sådant ej tillkommer 

annan enligt bestämmelser som re
geringen meddelar eller enligt beslut 
som avses i 49 .11· kommunal/agen 

(J976:000J. ombesörja de angelägen

heter avseende skolväsendet i kom
munen. vilka äro att hiinföra till for-
vallning och verkställighet. 

b) tillse. att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter. 
och sörja för samordning av och enhetlighet i verksamheten. 

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning samt 
d) verka för samarbete mellan hem och skola. 

IH 
Leda mör er och supp/eanrer i skols~1·

re/sen välias m• kommun/i1//mäkrige ri// 

der an1al/i1//mäkr~ge besrämma. A nra

ler ledamiJrer må dock ei rnra under s;u. 

Va/er skall 1•ara proporrione//r, där

esr der begäres a1• minsr så många l'äl

jande. som morsl'ara der ml. vilker er

hålles, om samrl~~a l'äljandes aflfal de

las med del anra/ personer \'(//er m•se1" 

ökar med l. Omfiirt'arander 1•id sddanr 

proporrionel/r \'al är särski/r stadgat. 

Sker ci rn/ ar suppleanter proporrio

nellr. skall tillika hestämmas den ord-

~ Senaste lydelse 1975: 159. 

1 fi'åga om skolsryrelse äga 37.1'. 

38 11 .ft'irsra s~vcker. 39 11. 40 .~· ,lörsra 

och rredie s~l'l'kena. 41och4} ff, 44 .11 

.första stycker och 45-47 .11} samt, 

wom i Stockholms kommun. 41 .~ 

kommunal/agen (1976:000) morsva

rande Tillämpning. 

Uppdrag som m·ses i 47 11· andra 

strcker kommunal/agen ( 19 76:000).far 

ei om/alfa hef(1genhet alf meddela eller 

ålerkalla godkännand(' en/~~13 4 11 den

na lag. 

Uran hinder a1· 2 ,, J .fön•alrningsla

gen (1971:J9UJäga4 och 5 1'11 nämnda 
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:Vumrandc lrde/sc Fär<'slagen lrdclsc 

ning. il'ilkcn s1111p/canrema skola inka/- lag tillämpning i samtliga ärenden hos 

/as til/ 1jä11Stgöri11g. skolstrre/se. 

19 ~ 

Skolchefen i kommunen åligger 
aJ att biträda skolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under styrelsen 

vara ledare av skolväsendet i kommunen. 
bl att. i den mån sådant enligt 15 ,, bl att. i den mån sådant enligt 47 .1

1 

uppdrages åt honom. fatta beslut å andra Sll'cket kommunal/agen 

styrelsens vägnar samt (I 9 76:000) uppdrages åt honom. fatta 
beslut å styrelsens vägnar samt 

c) att taga befattning med de ärenden ocn i övrigt fullgöra de uppgifter. 

vilka enligt särskilda författningar eller skolstyrelsens beslut ankomma på 

honom. 

20 b ~ 5 

På framställning av landstinget må regeringen besluta. att särskild styrelse 
skall finnas för del av landstingskommunens gymnasieskola. 

Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser. som meddelas 
av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar. 

Landstinget må f(ireskrira all annan 

nämnd hos lands1i11gskomm1111en än 111-

bildningsniimnden skall 

I. handlwfön•altning och 1•erkstäl

lighet ifråga om byggnad och mark f(ir 
skola som eljest srår under utbildnings

nämndens.fbn·altning. 

2. heträflande annan personal rid 

landstingskommuns gymnasieskola än 

sko/ledare. lärare. skolläkare och sko/

skiiterska handlägga_{i-ågornm anställ

ning. ledighet. rikariat eller skiljande 

Fån rjänsr. 

20 c ~ 6 

Utbildningsnämnden skall beakta den allmänna utvecklingen på skol
v~isendets område, följa tillståndet i landstingskommunens gymnasieskola 
och taga erforderliga initiativ för att bereda ungdom i landstingskommunen 
tillfredsställande utbildning i gymnasieskolan. 

Utbildningsnämnclen skall vidare Utbildningsnämnden skall vidare 
al i den mån sådant ej tillkommer a) i elen mån sådant ej tillkommer 

annan enligt bestämmelse som re- annan enligt bestämmelse som re-
geringen meddelar eller enligt beslut geringen mecltlelar eller enligt beslut 
5 Senaste lydelse 1975: 159. 
0 Senaste lydelse 1975: 159. 



Prop. 1976177: 1 

N11rarande In/els<' 

som avses i 2() b \\ ombesörja de an
geliigcnhcter avseende landstings
kommunens gymnasieskola. vilka 
äro att hänföra till förvaltning och 
verkställighet. 

9 

Fiircs/age11 lrdelsl' 

som avses i ./9 .11 kommunal/agen 
(J97fJ:()OO). ombesöha de angelägen
heter avseende landstingskommu
nens gymnasieskola. vilka äro att 
hiinföru till förvaltning och verkstäl
lighet. 

b) tillse. att verksamheten vid landstingskommunens gymnasieskola fort
går enligt gälland·~ föreskrifter och sörja för samordning av och enhetlighet 

verksamheten. 

c) främja pedagogiska försök och liirarnas fortbildning samt 
d) verka för samarbete mellan hem och skola. 

20 f ~ 7 

I den mån l~j annat.fo(jer av 3 i' femte I /Tåga om särskild wbildnings-

s(rcker. 1•ä/jas ledamöter och supplean- 11ämnd äga 13 och 17 .1'§ motsvarande 

ter i 11tbild11i11gsnämnden a1• la11dsti11get tillämpning. 

till der antal /a11dsti11get bestämmer. 

Antalet /edamörer må dock ej vara 1111-

der $ju. Valet skall vara proporrio11e/11. 

därest det begäres ai• minst så må11ga 

1•äljande. som morsmra der tal, vilket 

erhålles, om samrliga väljandes antal 

delas med der alllal personer raler av-

ser. ökar med I. Om{01farande1 l'id så-

dant proporrionellr val är särskilr srad-

gar. Sker ej val av s11pplea111er propor-

1io11e/11. skall !i/lika hes1ämmas den 

ordning. i l'ilke11 suppleamerna skola 

i11ka//as till 1jä11srgöring. 

Be1räf/a11de 11tbild11i11gsnäm11d. som 

l'iiljcs e11ligt första St\'Cket, skola be

s1ämmelserna i 17 .\1· ovan sam! i 

43-4 7 \\ ,, '48 11/orsta srrckel, 49-51 1111 

och 54 1' .fjärde s1rcke1 lands1i11gslagen 

dc11 14 maj JC)54 (11r 3 J 9) äga mo1.wa

ra11de 1i//ämp11i11g. 

Ura11 hinder av 2 11 2 fon•altningsla

gen (}971 :290) äga 4 och 5 {11 näm11da 

lag ri//ämpning i samtliga ärende11 hos 

111hild11i11gsnämnd. som 1'iilies t'nl~f!.I 

forsla srrckcr. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1977. 

7 Senaste lydelse 1971 :630. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970:296) om social centralnämnd m. m. 

Hiirigennm föreskrives i frttga om lagen ( 1970:296) om social centralniimnd 

m. m. 

dels att 5-10 ~~ skall upphöra att giilla. 

dels att rubrikerna närmast före I. 3 och 8 ~~ skall utgti. 

dels att 2-4 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnrandl' lvdclsc 

Har beslut fattats enligt I~- till

lämpas icke 2-5. 8 och 9 ~~ lagen 
(] 956:2) om socialhjiilp. 2 ~ andra 

stycket. 7. 8 och 10-/} 1'.11 barna

vårdslagen (1%0:97). 3 ~ första 

stycket. 5-7 .1'} samr 8 .1' I och 2 1110111. 

lagen ( 1954:579) om nykterhetsvård. 

') ' - ' 
Föreslagen lrddl"l' 

Ilar beslut fotats enligt I ~- till

lämpas iL·ke 2-3 och 9 ~~ lagen 

( 1956:2) om socialhjälp. 2 ~ andra 

stycket och 7 ~ tiir.m1. rredjr och(iär

dc s1yckcna barnavårdslagen 

( 1960:97). 3 ~ första stycket och 5 1' 

.fiirsra. andra. /iiirde och !i:>mrc srrck

rna lagen ( 1954:579) om nykterhets-

vård. 
Vad i övrigt i lag eller annan författning är föreskrivet om socialniimnd. 

barnavärdsnämnd eller nykterhetsnämnd skall iiga motsvarande tilliimpning 

i fråga om social centralnämnd och. i förekommande fall. social distrikts-
nämnd. 

L1'damiircr och s11ppleanrer i social 

ccmralnämnd l'älies m· komm1111e11s 

Ji1/lmäkrigc rill der anral fi1/lmäk1ige 

besrämmer. .4 maler ledamiirer .får 

dock ej l'(/l"(J under nio. Där så liimp

/~f!,en kan ske. bör juridisk och medi

ci11sk sakkumkap vara tiircrrädd i110111 

nämnden. 

i ·aler skall l'(JfO fl/"Of!Orlioncllr. om 

der begäres ar minsr så md11ga l'ii/jan

de som mnrwarar di'! ral. vilker i'f"

hdllcs då samrliga l'iiljandc.1· w11al de

las med d('f antal {1ersoner l'(l/cr avser. 

ökar med I. Om /Ör(arandcr vid sd
dam prof!orrionellt val ti1111s särskilda 

b1'stä1111nefscr. 

lfrdga om social ccnrralnämnd och 

social disrriktsniimnd äger 17 .1\. 38 f 
första sryckcr. 39 11. 40 1' försra och 

tredje styckena. 4] och 43 .1'}. 44 -~ 

f(irsra sr.i·cket och 45-4 7 {~ samt. 

1110111 i Stockholms kommun. 41 .?· 

kommu11al/agc11 (/ 9 76:01)()) mor.1Ta

rande tillä11111ning. 

Social distrikrsnämnds eller. om 

disrriktsnämnder ej har i11rii11ars. soci

al ce11tra/11i.im11ds {1mtoko// bl!höver 

dock ej, llliii•er rnd som följer a1· I 4 11 

rredje st.i•cket barnarårds/agen 

(/ 960:97). 11/lfltaga annat än llfl[lgifi 

om nä1wm111dc ledamöter. beslwet i 

rnrje ärrndc och llfl[lgi/i om resen•a-

1irm. Fi.ircskriticr om i vilke11111srräck-

11i11g beslut skall inneha/la de skäl som 

har i>t'stä1111 u1gd11ge11 finns i 17 ,1 /1lr-
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''liurnrand<' lwle/sc 

Sker ei ml m· Sllflf!/eanter flr<J{lortio

ncllt, skall den ordning hestämmas, i 

1•i/ken Sllflfl/eafl/erna skall inkallas till 

(iänstgöring. 

Ifråga om social centra/nämnd äger 

32-36 .1'}. 37 1' första stycket och 

38-42 1'\I kommunallagen (1953:753) 

om kommunstyre/sen motSl'arande 

tilläm{lning. Nämndens protokoll be

höver . .förutom l'Gd som .fö/ier ar 14 f 
tredie stycket barnal'årds/agen 

(1960:97), <'.i innehålla annat än .för

teckning på nän·arande /('damiiter 

samt.för l'arie ärende beslutet och skä

len därför. 

Utan hinder al' 2 .~ 2 .förl'Gltnings
lagen (/ 9 71 :290) ägl'f 4 och 5 §~ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos social Cl'nrralnäm11d. 

11 

För('s/agcn frdclsc 

mltnings/age11 ( 1971 :290) och 14 .I' 

.fjärde stycket hamm·årds/agen. 
Utan hi11der ar 2 1' 2 /(jn•a/111i11gs

lagen (/ 9 71 :290) äger 4 och 5 §11 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos social centra/nämnd och 

social distriktsniimnd. 

4 ~I ~ 

Det ankommer {lå social disrrikts

nämnd all a1:~öra ärenden som m•ser 

l'ård och behandli11g elll'I" annan åt

gärd beträ/fande enskild person enligt 

lagen (1956:2) om sociall1iälp, barna

vårds/agen (1960:97) eller lagen 

(1954:579) om nyktl'fhetsl'ård. Kom

munens .fi1/lmäktige /är uppdraga åt 

nämnden all även i övrf~t avgöra ären

den som avser vård och behandling el

ler annan åtgärd heträf!ande enskild 

person. Endast sociala cefl/ralnämn

den .tär göra framställning och avge 

yl/runde till .fi1/lmäktige. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

I Senaste lydelse 1971 :669. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp 

Härigenom föreskrives i frf1ga om lagen ( 1956:2) om socialhjälp1 

dels att 4, 5 och 10 ~~ skall upphöra all g{illa. 

dels att 3, 6. 8, 18 och 19 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

,\iul'{Jrande ~rde/sc Fiires/agcn /\'fll'lsc 

H' 
Ledamöter och Sllfl{llcan1cr i social- I ji"åga om socialnämnd äga 37 .11• 

nämnden välias al' kommunti1//mäk1i- 38 .1' /iirs1a .1·1vcke1, 39 .1'. 40 .11· .förs/a 

ge 1i/I del a!1la/fi1//mäk1f~e bes1ämma. och 1redic styckena. 4} och 43 §f 44 .11 

Anw/e/ /edamö1er må dock icke rara fiir.s/a s1vcke1 och 45-47 §1' sam!. 

under/i'm. l//om i S10ckholms kommun. 41 .11· 

komm1111a//agr11 (/ 9 76:000) motsva

rande 1i//ämpning. 

Vah'I skall mra propor1io11cl/1. där

esl del hcgärcs av mins/ sd manga rä/

ja11dc. som mo1.wara del wl. rilke1 er

hålles. om sam/liga l'llliandes a111a/ de

las med del antal personrr rnle1 m•ser. 

öka1 med I. Om förfarande! vid sd

dam proporlionel/1 ml är särski/1 swd-

gat. 

Sker ei val av sll[l{lleamer propor1io-

11e//1. skall 1i//ika bcs1iimmas den ord

ning, i l'ilken suppleamema skola i11-

kallas 1ill 1iä11s1göri11g. 

Socialnämnden har 

-'ViJmndens pro10ko/I hehöver dock 

ei uppwga at1tw1 än uppgiti om närva

rande lrdamö1er. brsli//et i varie ärr11-

de och upp!f,ifi om reserva1io11. före

skri/ier om i vilken umräckning bes/ur 

skall i11nehd/la de skäl som ha bes1äm1 

111gånge11 .fi1111as i 17 .1' .fbrval!ni11gs/a

ge11 (/ 9 71 ::!90 ). 

Uta11 hi11der al':! 1' ] /iirva/1ningsla

gen ( 1971 :}90) äga 4 och 5 1'.11· 11ä11111da 

lag 1illämp11i11g i san11/iga ärenden hos 

SO('ialnämnd. 

6 ~3 

att göra sig v{il förtrogen med den enskildes behov a\· omvårdnad och 

verka för att detta blir tillgodosett: 

all bestämma, i vilka falL i vilken omfattning och under vilka former 

socialhjälp skall meddelas: 

att tillhandagå allmiinheten med råd och upplysningar i frågor. som iiga 

samband med nämndens verksamheL samt. diir så liimpligen kan ske, liimna 

annat bistånd i personliga angdigenheter: 
att förvalta till kommunens socialhj~ilpsverksamhet anslagen eller eljest 

hörande egendom. i den mån ej förvaltningen diirav uppdragits åt annan 

n~imnd eller i\t <.;~irskild styrelse: 

1 Senaste lydelse av 
4 ~ ]471 :664 
10~ lll71:6M. 
2 Senaste l~·dcls~ 1•n1 :o64. 
3 Senaste lydelse I 'J7 I :664. 
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Nurarandc lvdc/sc Föreslagen lrddw' 

att sjiilv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mitl och :ircnden, 
som angä socialhjLilpsverksamhetcn; samt 

att jiimväl i övrigt ombesörja de 
angelägenheter avseende socialhjiil
pen inom kommunen, vilka äro att 
hiinföra till förvaltning och verkstäl
lighet. 

alljiimviil i övrigt, i den mån detta 

ej rillkomml'I" annan e11/i~t hes/111 som 

m·ses 49 .11 ko1111111111al/agcn 

(1976:0()0). ombesörja de angeliigen
heter avseende socialhjiilpen inom 
kommunen, vilka iiro att hänföra till 

förvaltning och verkställighet. 
Socialniimnden har ock att taga befattning med de iircnden, vilkas hand

läggning enligt särskilda författningar ankommer p[1 niimndcn. 

Nämnden skall hos kommunrullmiiktige, kommunstyrelsen och kom
munens övriga nämnder ävensom hos andra myndigheter göra de fram

stiillningar. som finnas päkallade. samt iiger att frän kommunstyrelsen och 
kommunens övriga niimnder samt dess beredningar och befattningshavare 

infordra de yttranden och upplysningar. som erfordras för fullgörande av 
nämndens uppgifter. 

8 ~4 

Är någon i så trängande behov av socialhjälp, att med dess avhjiilpande 

ej kan anstå. till dess socialnämnden sammantriider. må niimndens ord
förande tills vidare bevilja honom socialhjälp. 

Om kommunfi1/lmäk1(1:e så besluta. 

äger socialnämnden uppdraga år sär

skild avdelning, beslående al' /edamö-

1er eller supp/ea/1/er i nämnden. eller 
år ll'damor eller suppleant eller år 

tjänsteman hos kommunen all å 
nämndens l'ägnar la11a beslut i l'issa 

grupper m• ärenden, l'ilkas heska/li'n

hel skall angil'as i.fi1/lmäkti~cs hcs/111. 

Frams!ällning eller y11randc fil/ .tiill

mäk1if!.e må dock icke hes/111as annor

ledes än m· nämnden samfä/11. 

Beslut, vilket fattas med stöd av Beslut. vilket J:tttas med stöd av 
första stycket eller på grund al' upp- första stycket. skall anmiilas \"id 
drag som sägs i andra stycket. skall niimndens niista sammantriide. 

anmälas vid nämndens nästa sam-
mantriidc. 

4 Senaste lydelse 1971:664. 
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N11l'ara11de ~rdelsc Föreslagen ~vdc/se 

11.n 
Det aligger kommun att anordna och driva hem for åldringar och andra 

personer. vilka ;iro i behov av drd eller tillsyn som icke eljest tillgodoses. 

Tvä eller lkra kommuner må ge- Två eller Oera kommuner må ge-

mensamt hava hem. som avses i mensamt hava hem, som avses i 

första stycket. I sddanr fall skola de första stycket. 

hcsrämmelser. vilka äm cr/"orderl~!!,a 

.fiJr hcmmer.1· skörsel. 111111ragas i regle-

mente. som/ästsrälles av länssrvrelse11. 

Om särskilda skiil ;iro d;inill. må länsstyrelsen tills vidare befria kommun 

från skyldighet att sjiilv eller gemensamt med annan kommun hava hem, 

varom stadgas i denna paragraf. Har så skett. åligger det likväl kommunen 

att sörja får att sådant behov av vård eller tillsyn, som avses i första stycket. 

blir tillgodosett. 

19 ~ 
Hem. som avses i 18 ~. skall vara så inrättat och utrustat, att skäliga 

krav på trevnad och hygien tillgodoses samt lämplig fördelning av vård

tagarna möjliggöres. 

Innan c~1·/ik1 hem uppfifres eller i 

mera avsevärd omfattning ändras 

genom om- eller rillhyggnad eller in
rällas i byggnad. som upp/ärrs.för an

nar ändamål. skall länsstvrelsen. efier 
att hava inhämtat y11randefrån social

s~vrelsen, hava godkäm p/anjiir hem

met. 

Vid hemmet skola finnas anställda befattningshavare till det antal och 

med sådan utbildning att de som beretts plats i hemmet kunna erhålla 

tillfredsställande vård och tillsyn. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i barna\'årdslagen (1960:97) 

Härigenom föreskrives i fråga om barnaviircJslagen ( 1960:97)' 
dl'ls att 8, 10 och 12 ~~ skall upphöra att giilla, 
dels att 3 och 7 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ll'de/se 

Barnavårdsnämnden har 
1 " - ' 

Fiircs/agen lrdcl.1·1 · 

att göra sig väl förtrogen mecl barns och ungdoms levnadsförhållanden 
inom kommunen samt diirvicJ siirskilt uppmiirksamma S<~c.lana uncJeräriga 
som med hiinsyn till kroppslig eller själslig hiilsa och utrustning, ht'm- och 

familjeförhållanden samt omstiindigheterna i övrigt kunna anses vara siirskilt 
utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt. 

att verka för önskvärda förbättringar i fråga om kommunens barnavård 
samt därvid i mån av behov och möjligheter friimja anordningar för biittrc 
fritidsförhållanden för barn och ungdom, 

att stödja den personlighetsutvecklande och samhiillsfostrande verksam
het som utövas genom ungdomens egna sammanslutningar, 

att lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som äga samband 

med nämndens verksamhet. 
att förvalta egendom som hör till kommunens barnavård, i den mån 

ej förvaltningen uppdragits åt annan nämnd eller åt särskild styrelse, 
att själv eller genom ombud fora kommunens talan i alla mål och ärenden 

som angå nämndens verksamhet samt 
att även i övrigt ombesörja sådana att även i övrigt, i den mdn derra 

angelägenheter som avse kom mu- ej tillkommer annan en/~f!;t beslw som 
nens barnavård och iiro att hiinföra m·scs i 49 .11 kommunal/agen (1976: 

till förvaltning och verkstiillighct. ()(}(}). ombesörja sådana angcliigen
heter som avse kommunens barna
vård och iiro att hänföra till förvalt
ning och verkstiillighet. 

Ledamöter och Sllf1f1/ean1er i barna-

1•årds11ämnd välias av komm11nfi1/l-

111äktige till cler a11ral /i1//111iikrig<' he

s1ä111ma. Amalet /edamiiter må dock 

icke vara 1mder/(>m. Där så lämp/~~1·11 

kan ske. börjuridisk sakkunskap vara 

företrädd inom nämnden. 

1 Lagen onitryckt 1971 :308. 
Senaste lydelse av 12 ~ ! 976:621. 

7" ' 
I kåga om barnarårdsnämnd äga 

37 .1'. 38 .11· _liirsta s1rckct. 39 11 • 40 .11 

törsta och rredje srvckena. 42 och 

43 1'.1'. 44 1i törsw stvcke1 och 45--47 11} 

samt. l/fom i Stockholms kommun. 

41 .11 kommunal/agen (1976:(}(}0) 111or

srnra11d(' tillä111pni11r.:,. 
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Numrandc ~rdelse 

Va/e! skall l'tlra pmponione/11. om 

del begäres al' mins! SO många l'ä(jan

de som 11101.wara dcr tal. l'i/kcr erhål

les, då sumrliga väljandes amal dclm 

med der amal personer \'(/ler m•s('r. 

ökar med I. Om .förfarande! l'id så

dant proporrio11ell1 l'al är särskilr stad

gar. 

Sker e_j val al' suppleanter pmportio

nc/11. skall den ordning bestämmas. i 

l'ilken supplea/1/erna skola i11kal/as till 

tjänstgöring. 

16 

Fiircslagen ~vdelw 

Uppdrag, som aFses i 4 7 ,1· andra 

sll'cket ko11111111nallagcn (!976:1JOOJ. 

kir ci 0111/(11111 he/rigenh<'I all 

I. lllchima fiirc/agr l'il<'. 

l. 1·idwga drgärd e11lig116 .11· l. 3 el

/l'I' 4 eller e11/ig1 }<i eller JO .11· eller göra 

fiwns1äl/11i11g 0111i11tag11ingi1111gdoms

vårdsskola. 

3. meddela hes/ur som al'ses i 46 .11 

andra srvcket. 1il/srd11d el/erfiirhands

besked som m·ses i 4 7 .11 el/('r fiirhud 

som ai•scs i 5() eller 51 f el/N 

4. fi1llgiira md som ankommer pa 

nämnde11 e11/ig1fiiräldrahalke11 i andra 

m·see11dc11 än som sägs i I kap. 4 .11, l 
kap. I. 7 eller 9 f 7 kap. l eller 7 .~, 

om awaler ej in11e.ta11ar åtagande atr 

urge engångsbelopp, eller i kap. 11 f. 
enligr 5 .11 /age11(I94 7:529) om allmän

na hamhidrag eller enli)~l IJ. 11 eller 

181' lagen (f964:14JJ om hidrag.~tör

sko11. 

Nämndens protokoll behöver e.i. 

111iiver vad som .fö(ier m· 14 § rredje 

och .fjärde s~rcke11a denna Jag. upp

taga a11na1 ä11 uppgi/; om närmrande 

ledamöter, hesfurer i l'Q(je ärende och 

uppgifi om resen•arion. 

Utan hinder av 2 .11 l .fon·altnings

Jagen (I 9 71 :290) äga 4 uch _q§ 
nämnda lag tillämpni11g i samtliga 

ärenden hos hamai·årdsnämnd. 

Denna lag triidcr kraft den I januari 1977. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1954:579) om nykterhetsl·ård 

Härigenom föreskrives i fråga 0111 lagen (I 954:579) 0111 nykterhetsvård 1 

dels att 6 och 7 ~~ samt 8 ~ I och 2 mom. skall upphöra att giilla, 
dels att 4 ~ 2 mom. och 5 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~vde!se 

4~ 

2 mom. Kommunal nykterhetsniimnd har därjämte 
att förvalta till kommunens nykterhetsvård anslagen eller eljest hörande 

egendom, i den mån ej förvaltningen diirav uppdragits ät annan nämnd 
eller ät särskild styrelse: 

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
som angå nykterhetsvården: samt 

att jämväl i övrigt ombesörja de 
angelägenheter avseende nykter
hetsvärden inom kommunen, vilka 

äro att hänföra till förvaltning och 
verkställighet. 

5 ~ 

att jämviil i övrigt, i den mån delta 

<~i ri//kommer annan enlig! bes/ur som 
arses i 49 .11 kommunal/agen (1976: 

OM). ombesörja de angelägenheter 

avseende nykterhetsvården inom 
kommunen, vilka äro att hänföra till 
förvaltning och verkställighet. 

Kommunal nykrerhersnämnd skall Kommun.får ri//sälta särskild nykrer-

urgöras av särski/11il/sa11 nämnd eller, hersnämnd. Har så ej skelf är social-

däresr kommunens ringa folkmängd nämnden nykterhetsnämnd. 

eller liknande .förhållande gör sådan 

obehövlig, al' kommunens social-

nämnd. 

Konungen äger.föreskril'O, alf kom

mun skall ti//sälta särskild nykterhers

nämnd. Framställning härom må gö

ras a1· länsnykterhersnämnden. 

Ledamörer i särskild kommunal 

nykrerhetsnämnd utses a1• kommunen 

fil/ del antal, som med hän.~vn rill/älk

mängden och andra .förhållanden er

.fordras. dock mins! fem. Suppleanter 

utses ar kommunen till minst ledamö
ternas halva anral. Såväl män som 

I Ltgen omtryckt 1971:307. 
Senaste lydelse av 6 ~ 1972:669. 

2 Riksdal(en /976177. I sam/. Nr I 

I fråga om särskild nykrerhets

nämnd äga 37 §, 38 §första s~vcket, 

39""' 40 .\'första och treqje soickena. 

41 och 43 .H. 44 §första s~vcket och 

45--47 .~§ samt, utom i Stockholms 

kommun. 41 .11· kommunal/agen 

(1976:000) motsvarande tillämpning. 
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1V11rarande (rdclsc 

kl'itmvr skola rnra re11res1'11/crade i 

nämnden. Om mi.ijl~-.;t hör läkare l'ara 

ledamot m• nämnden. 

Vid ral a1• sup11lcamcr skall Tillika 

bestämmas den ordning. i l'ilkrn su1111-

leat1terna skola inkallas till tjänstgii

ring. 

Ifråga om valharhct rill ledamot el

/er suppleant. l'crkan al' 1•a/barhetc11s 

upphörande och rätt till al'sägclse. 

manda11id och avgång. ml m• ord/ii

randl' och l'ice orc(/(irandc. ställe och 

tid för sammanträdl'. sup11/ea111s 

(jänstgöring och rätt all nän·ara vid 

sammamräde. beslut/orhet . .for/aran

det vid fattande a1· bl's/111, protokoll 

och reservation. ti!lkännagil'andc 1•a

rl'st ti!I nämnden ställdaframstä!lning

ar mo/lagas, tid1111nkt när handling 

skall ansl's ha kommir in till nämndl'n, 

skri/i-.•äxling, l'ård ochförtecknandl' av 

handlingar hörande till nämndens ar

kil>, lllsel'nde av kassa/ön•altare samt 

ledamots ans1•ar och skadeståndssky!

dighl't skall vad i 31-36 .H. 37 f/orsta 

stycket och 38-41 .11} komm11nallagen 

är stadgat rörande kommunstyre/sen 

äga motsmrande tillämpning; dock all 

det ej är e1/orderligt. all protokoll 111111-

tager annat än .fiirteckning å närva

rande ledamöter samt.for l'aric ärende 

bes/uret och skälen därför. 

18 

fiirl'slagen (rdd~e 

Uppdrag som al'ses i 47 .1' andra 

stvcket kommunallagen (1976:000}/är 

ej 0111/ätta befogenhet att 

I. utdiima förelagt l'fte, 

J. fiiranstalta om drgiird enl(~t 1./ .1' 

J mom .. 

3. meddela beslut om iiverl'akning 

eller lrdnads/öreskri/ier. 

4. göra ansökan om rvångsfntag

ning på allmän 1•årdansta/1, 

5 . .föranstalta om verkställighet av 

slutligt beslut om tl'dngsimagnfng al' 

annan än den som enligt 58 .f 1•drdas å 

allmän vårdanstalt, 

6. he1•i(ja anstånd med verkställig

het av slutligt beslut om tvångsimag

ning eller /Ork/ara sådam anstdnd/nr

verkal. eller 

7. göra anmälan hos öve1:förmyn

dare. 

Nämndens protokoll hl'hiil'er c.j 

upptaga annat än uppgifi om närl'O

rande ledamöter. beslutet i var:je ären

de och uppgf/i om reservation. Fiire

skri/ier om i vilken utsträckning b('s/w 

skall innehålla de skäl som ha bestäm/ 

utgången finnas i I 7 -~· .fon•a/111ingsla

gen (197 I :290). 

Utan hinder av 2 ~ 2 IOrvaltningslagen <1971 :290) äga 4 och 5 ~~nämnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos kommunal nykterhetsniimnd. 

Denna lag träder kraft den I _januari 1977. 
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8 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1953:228) om tillsättning al· vissa 
befattningshavare inom socialvården 

Härigenom föreskrives att lagen (1953:228) om tillsättning av vissa be
fattningshavare inom socialvården skall upphöra att gälla vid utgången av 
år 1976. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i hälsovårdsstadgan (1958:663) 

Härigenom föreskrives i fråga om hiilsovårdsstadgan (1958:663)1 

dels att 8-12 *~ skall upphöra att giilla, 

dels att 7 ~ skall ha nedan angivna lydelse . 

.\°u)'(/randc ~rdelse 

Lcdamiirer och suppleanter i hälso

l'årdsnämnd 1·ä(jas av komm1111/l1/l-

111äkrige till der anral /i1/lmäkr(~e be

sriimma. Antalet ledamöter må dock 

icke vara under/(•m. Om mi1jligt böra 

läkare och l'eterinär l'ara ledamöter i 

nämnden. 

Vid 1•al av suppleanter skall tillika 

bestämmas den ordning, i 1•ilken supp

leanterna skola inkallas till tjänstgö

ring. 

Föreslagen lrdelsc 

ni 
I ./i"dga 0111 hälsordrdsnämnd äga 

37 .11·. 38 .11· .tiirsra stycket. 39 .11. 40 .1' 

.f<irsta och tre<lic styckena. 41 och 

43 .hl'. 44 .{/'örsra s~rckl:'t och 45-47 .1'} 

samr. utom i Srockholms kommun, 

41.1'· kommunal/agen (1976:000) mor

svarande tillämpning. 

Uppdrag som arses i 47 .~· andra 

stycker kommunal/agen (J 976:000)/är 

ej om/alla be/ogenher all beslura om 

.föreläggande l'id 1•ite eller om verkstäl

lande av åtgärd påförsumligs bekost

nad. 

Utan hinder ar 2 .1' l .fön·al111ings

lagen (1971:290) äga 4 och 5 ~\} 

nämnda lag tillämpning i samtl(~a 

ärenden hos hiilso1•årdsnämnd. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

1 Senaste lydelse av 
8 ~ 1971:673 
9 ~ 1972:675 
10 ~ 1972:675 
12 ~ 1975:339. 

2 Senaste lydelse 1971:673. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1944:219) om djursk~'dd 

Härigenom föreskrives att 14 ~ 3 mom. lagen (]944:219) om djurskydd' 
skall upphöra att gälla vid utgången av år 1976. 

I Senaste lydelse av 14 ~ 3 mom. 1973:269. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i rnllagen (1972:620) 

Härigenom föreskrives att 3 kap. L 2 och 5 ~~ vallagen (1972:620)1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rde/se Föreslagen lvdelse 

2 kap. 

H 
varje kommun skall finnas en valniimnd. 

Ledamöter och supp/eanr<'f i va/

nämnden väljes ai· kommunfiillmäkri

ge rill d<'I antal ji1/lmäktige bestäm

mer. A malet /edamörer .far dock icke 

mra under fem. Valet skall ske pro

portiondlt i de fall då sådant är.fore

skrivet vid val rill komm1111st_vrelsen. 

Sker l~j va/er av supp/eanr<'f proportio

nellt. skall besrämmas i vilken ordning 

de skall kallas in till (jänstgöring. 

Valniimnd skall ha tillgång till personal i den omfattning som behövs 
för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Ifråga om annan va/nämnd än va/

nämnden i Srockholm äger bes1äm

melserna i 32-42 .11} kommunal/agen 

(1953:753) om kommuns(vrelse mor

svarande tillämpning. För va/nämnden 

i Srockholm gäller 51 .11 1 mom. kom

munal/agen (1957:50) .for Stockholm 

och vad kommunfi1/lmäkrige med iakt

ragande av sismämnda /agforeskriver. 

I ställetför 3 7 -~·andra s(vcket kommu

nal/agen och 39 f andra S(\'cker kom

munal/agenför Stockholm skall dock 4 

och 5 .H forvaltningslagen (1971 :290) 

tillämpas i samtliga ärenden hos va/

nämnd. 

Utan hinder m•.fOreskrifier som av

ses i.försra s(vcket gäller all nämndens 

I Lagen omtryckt 1976:404. 

Ifråga om va/nämnd äger 37 ~. 38 .11 

första s(vcket, 39 §. 40 -~ .första och 

tredje s(vckena, 42 och 43 .11{ 44 -~ 

forsra stycket och 45-47 §~ samr. 

urom i Stockholms kommun, 41 .~ 

kommunal/agen (1976:000) motsm

rande rillämpning. 

Utan hinder av 2 .11· 2 forvaltnings/a

gen (1971 :290) äger 4 och 5 11§ nämn-
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Nul'(Jrandf' lvdefsc Föreslagen ~rdelsc 

prorokoll icke hehörer llflfllaga annar da lag tillämpning i samtliga ärenden 

iin närvarande /cdamiirPr samt ./iir hos va/11ä11111d. 

l'W:i<' ärf'ndc besluter och skälen för 

de11a. 

Var och en som är riistberälligad 

rid val rill riksdagen och ej /\>lit 60 år 

är skyldig att mottaga uppdrag 
som ledamot eller ersällare i va/

nämnd eller som valfårrättare, om 

han ej har giltigt hinder. 

Var och en som iir valbar till le

damot i va/nämnden är skyldig att 

mottaga uppdrag som valfårrättare. 
om han ej har giltigt hinder. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 
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12 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrives att 19 kap. 15 och 16 ~~ föriildrabalken 1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Numrande lwiefse 

I fråga om ersiittning till överför

myndare, ledamot i överförmyndar

niimnd och ersättare äger vad som 

föreskrives i 28 ,,1· I och 2 mom. kom

munallagen (1953:753) om ersättning 

rill kommunfi1/lmäktig morwarande 

tillämpning. I Stockholms kommun 

tillämpas dock 1•ad som .föreskrives i 

29 _,1· I och 2 mom. kommunal/agen 

(1957:50) för Stockholm. 

Föreslagen ~vdc/sc 

I fråga om ersättning, arvode. pen

sion och andra ekonomiska .förmåner 

till överförmyndare, ledamot i över

förmyndarniimnd och ersiittare äger 

vad som föreskrives i 34 .~ kommu

nallagen (1976:0001 motsvarande 

tillämpning. 

16 ~ 

Vad som föreskrives i kommunal

lagen (1953:753) om nämnd som av

ses i 44 f andra stycket kommunal

/agen gäller. med de avvikelser som 

följa av detta kapitel, i fråga om över

förmyndarnämnd och i tillämpliga 

delar beträffande överförmyndare. I 

Stockholms kommun tillämpas dock. 

med de avvikelser som nu angivits. md 

som .föreskrives i kommunal/agen 

(1957:50) .fik Stockholm om nämnd 

som avses i 49 f andra stycker nämnda 

lag. 

Vad som föreskrives i kommunal

lagen (1976:000) om nämnd som av

ses i 48 f andra stycket nämnda lag 

gäller, med de avvikelser som följa 

av detta kapitel, i fråga om överför

myndarnämnd och i tillämpliga de

lar betriiffande överförmyndare. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

1 Balken omtryckt 1976:612. 
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13 Förslag till 
Lag om ändring i civilförsrnrslagen (1960:74) 

Härigenom föreskrives att 41 * civilforsvarslagen ( 1960:74)1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande (rdelse Föreslagen l\'!le/se 

41 ~ 

I mo m . I varje kommun skola 

de kommunen med avseende å 
civilförsvaret åvilande uppgifterna 

hand havas av en c i vi 1 för -

s v a r s nä m n d . om ej annat följer 

av andra stycket. 

Kommun äger uppdraga åt annar 

kommunalr organ än civilförsvars
nämnden att upprätta skyddsrums

plan. Har enligt 23 ~ överlämnats åt 

kommunen att antaga skydds
rumsplan. fattas beslutet härom av 
kommunfullmäktige. 

Kommun äger tillsätta särskild 

civilförsvarsnämnd. Under civilfår

svarsberedskap må regeringen för

ordna. att särskild civilförsvars
nämnd skall tillsättas. 

Där särskild civilförsl'arsnämnd ej 

.finnes. skall kummuns~vrelsen mra ci
vi(försvarsnämnd: kommun duck obe
rager au uppdraga år annar kommunalr 

organ au vara cil'il{<jrsmrsnämnd. 

2 m o m . Ledamörer och supple

anrer i särskild civil/örsmrsnämnd väl

_ias av komm11n!i1/lmäkr~ize rill det anral 

fiillmäktige bestämma. Anraler leda
möwr mä dock icke vara 1111der./i'fll. 

1 Ligen omtryckt 1975:712. 

I mo m. I varje kommun skola 
de kommunen med avseende å 

civilförsvaret åvilande uppgifterna 

handha vas av en c i v i 1 för -

s va r s n ä m n d . om ej annat följer 

av andra stycket eller al' sådanr beslw 

som avses i 49 .11 kommunal/agen 
(]976:000). 

Kommunfi1/lmäk1ige äger uppdraga 

åt a1111an nämnd än civilfårsvars
nämndcn att upprätta skyddsrums

plan. Har enligt 23 ~ överlämnats åt 

kommunen att antaga skydds
rumsplan. fattas beslutet härom av 
kommunfullmäktige. 

Kommun Jär tillsätta särskild 
civilforsvarsniimnd eller uppdraga år 

annan nämnd all mra civil/örsvars

nämnd. Har så l'.i skett är kommunsry
rel~en civi(försrnrsnämnd. Under. ci
vilfårsvarsberedskap .tär regeringen 
förordna, att särskild civilforsvars

nämnd skall tillsättas. 

2 mo m. l.fi"åga om särskild civil

.fiJrsmrsnämnd äga J 7 1'. 38 .11 törsra 

sryckcr. 39 f. 40 11 /(irsra och rredje 

srrckena. 42 och 43 .11.1'. 44 .11· fiJrsra 

.11vcket och 45--17.1'1' samt. 1110111 i 
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.\,.11re1ra11dc lrdelsc' 

I ·al<'t .1kall rnra proponioncllt. diiresr 

det begäres (/l' minst så manga räljan

de. som 111ots1·ara det tal. rilket erhål

les. om samrliga räljandcs antal df'las 

mecl clct anwl f!c>rsoner valet avser. 

1Jka1 med 1. Om /ör/arandct vid så-

dam fl/"Of!O/'/ioncllt ml är särskilt stad-

gat. 

I .fi'dga om särskild civiltörwars-

11iimnd i annan kommun än Stock

holm skall diirjiimte md i 31 .11 andra 

styt'kc/. 31-36 .1'.1'. 37 .11· färsra stycket 

och 38-41 .1'.1' kommunal/agen 
(1953:753) är stadgat rörande kom

mumtyrelsen ävensom i 45 .11 andra 
och tre((jc strckcna samma lag ifråga 

om där m·sedd nämnd äga motsrnran

cle tilläm{Jning, dock att det ej är erfor

derl~!!I att {Jrotokoll upptager annat iin 

./iirteckning d när\'(/rande ledamöter 

och beslwer i l'{lrie ärende. 

Beträffande särskild civil/öm•ars

nämnd i Srockholm skola. wöver rnd i 

detta momenrs/örsra srvcke sägs. be
stämmelserna i 51 ,1· kommunal/agen 

(1957:50).för Stockholm, med undan

tag av hänvisningen rill 39 1' andra 

s(vcket nämnda lag, äga tillämpning. 

varjämte skall gälla md kommun/i1/l

mäktige med iakttagande av stadgan

dcna i sagda lag /öreskrim. Pro10koll 

som tiircs vid civiltör.warsnämndens 

sammanträde behöver dock ej upptaga 

annat än.förteckning å närvarande /c

damörer och hcsl111e1 i mrje ärende. 

26 

Föreslagen lwlc/sc' 

Stockholms kom1111111. 41 ,1· knmm11-

nallage11 (1976:00()) motsmrandc till

liim{Jning. 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltnings/agen (I 97 l :290) iiga 4 och 5 ~~ nämnda 
lag tilliimpning i samtliga ärenden hos särskild civilforsvarsnämnd. 

J mo m . l'id c'il'ilförwarsnämnds 

sammanlräde äger civiltiirsvarsche/i'n. 

ären om han ej är ledamot eller supp

lean1. nän•ara och deltaga i över/iigg-

11i11gama 111en ci i hcsl111en. Om han 
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Nuvarande ~vcle/se 

så önskar. ägt'r han Id sin mening an

letknad rill pro10kol!er. 

27 

FörC'slagen lwlelse 

Länstyrelsen äger kalla civilförsvarsnämnd att sammanträda med 
länsstyrelsen eller företrädare för denna. Under civilförsvarsberedskap iiven
som eljest, då ledningen av civilförsvaret ankommer på civilförsvarschefen, 

äger denne påkalla sammanträde av nämnden för behandling av uppgivna 

frågor. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
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14 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap 

H:irigenom föreskrives alt 9 och 10 ~~ lagen !1964:63) om kommunal 

beredskap skall ha nedan angivna lydelse. 

N11varande (vdelse 

9 ~I 

Uppgift som kommun skall full

göra under civilförsvarsberedskap 

och som saknar motsvarighet i freds

tid. skall. i den mån föreskrifter för 

uppgiftens handhavande ej medde

lats i särskild lag eller författning, 

handha vas av en beredskapsnämnd. 

Kommun äger tillsätta särskild be

redskapsnämnd. Beredskapsnämnd 

må 1ilfsätras redan ifredstid. 

Där särskild heredskapsnämnd ej 

inrätras, skall kommunslyrelsen vara 

beredskapsnämnd; kommun dock 

obewgel all uppdraga åt annal kom

munal! organ att vara beredskaps

nämnd. 

Föreslagen lvdelse 

Uppgift som kommun skall full

göra under civilförsvarsberedskap 

och som saknar motsvarighet i freds

tid skall, i den mån föreskrifter för 

uppgiftens handhavande ej medde

lats i särskild lag eller författning el

ler annar .f(i(ier av sådant hes/ur som 

avses 49 .~· kommunal/agen 

(}976:00()). handhavas av en bercd

skapsnämnd. Beredskapsnämnd .tär 

1il/sä11as redan i tiwls1id. 

Kommun .tär tillsätta siirskild be

redskapsnämnd eller uppdraga åt an

nan nämnd att vara beredskaps

nämnd. Har så ej ske11 är kommun

s~rrelsen beredskapsnämnd. 

10 ~ 2 

Ledamöler och supplcamer i sär

skild bercdskapsniimnd l'älias m• kom-

11111nfi1{{mäk1i.~e 1il/ del anra/fi1/lmäk-

1ige bestämma. Amalet /edamöter må 

dock icke vara underfem. Va/el skall 

vara propor1ionellr. därest dCI begäres 

ar minsr så många 1•ä(iande. som mol

srnra del ral. l'ilke1 erhålles. om sam/

liga rä(iandes amal delas med del an-

10/ personer vale1 avser. ökat mrd I. 

1 Senaste lydelse 1971:1168. 

2 Senaste lydelse 1971: 11 t>8. 

I .fi"åga om särskild heredskaps

niimnd äga 37 .11'. 38 .11 försra s~rcke1. 

39 1". 40 1' .förs1a och lredie styckena. 

42 och 43 .1'\I. 44 .11 j(irsra s~rcker och 

45-47 11\' samr. 1110111 i S10ckholms 

kommun. 41 .1' kommunal/agen 

(/976:()0()) mor.warande 1illämpning. 
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N111'l1ra11de (rdelse 

Om fiirf'ara11de1 l'id sådanr pmpor1io-

11el/1 val iir särskill slacf~at. Sker l'.i ml 

m• s11pplcan1er proportionellt, skal/ ti/1-

lika bcs1ämmas den ordning, i rilken 

suppleamema skola inkallas till fiänsl

giiring. 

I fråga om särskild beredskaps

nämnd i annan kommun än S1ock

holm skall däriämle l'ad i 31-36 1lf 

37 f/ors/a s(wke1 och 38-41 .11§ kom

munal/agen (1953:753) är stadga! rö

rande kommuns1yre/sen ävensom i 

45 11 andra och 1redie s(vckena samma 

lag ifråga om där avsedd nämnd äga 

mo1warande Tillämpning. dock au det 

ej är erforderligt all protokoll upptager 

anna1 äntorteckning å nän•arande le

damöter och besllllet i mrje ärende. 

Beträffande särskild beredskaps

nämnd i Stockholm skola. utöver vad i 

.forsla s(vcket sägs, bestämmelserna i 

5/ .11 kommunal/agen (1957:50) för 

Stockholm. med undanrag. al' hänvis

ningen till 39 § andra stycket nämnda 

lag, äga tillämpning, i•ar:jämte skall 

gälla vad kommunfiillmäktige med 

iak11agande av stadgandena i sagda 

lag.föreskriva. Protokoll behöver dock 

ej upplaga annat än.förteckning å när

varande ledamöter och beslutet i varie 

ärende. 

29 

Föreslagen ll'lll'ls,• 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen (1971:290) äga 4 och 5 ~~nämnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild beredskapsnämnd. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
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15 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning 

Hiirigcnom föreskrives i f"riiga om lagen (1973:861 l om lokal kristidsför

valtning 
dels att i I, 2, 11 och 12 ~~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "re

geringen". 

dl'ls alt 4 och skall ha nedan angivna lydelse. 

;'1/urnrand<' lvdclsc Föreslagen ~vdl'lse 

H 
Uppgift enligt 2 ~ och planliiggning, som föranledes därav, ankommer 

på kristidsnämnd. 

Kommun kan tillsätta siirskild 

kristidsnämnd. Om särskild krisrids

nämnd c:i.linns. skall kommuns~w·clsen 

vara kristidsnämnd. Kommun kan 

ock.så uppdraga åt annat kommunalt 

organ att vara k ristidsnämnd. 

L('(/amörer och suppleantn i sär

skild kristidsnämnd vä(ies m· kommun

./illlmäkt~!{e till dl't antal fi1llmäktige 

bestämmer. A nwlet ll'damöter /är c:i 

l'(Jra unda/t'm. Va/er skall l'ara pro

por1ionellt, om det bl'gäres a1• minst så 

många vä(iande. som motsvarar det 

tal. 1•ilkN erhålles, om samtliga 1•älian

des antal delas med det antal personer 

vall'! avser. iik(ll med 1. Omtör/åran

det vid sådant proportionellt val .finns 

särskilda bestämmelser. Sker l.'.i val av 

.5!/fl{lleanrer fl/'Oportionellt. skall be

stämmas den fJrdning, i vilken supple

anterna skall inkallas till (iänstgöring. 

I fråga om särskild kristidsnämnd i 

annan kommun än Stockholm äger 

bl'stämmelserna i 32-36 .11§. 37 .{förs

ta s~\'CkPT och 38-42 .1'§ kommunal/a

gen (J<J53:753J om kommuns~vrelsen 

samt 45 1' andra och rredie styckena 

samma lag i fr-(iga om där a1•sedd 

ndmnd motsrnrande tillämpning. Pro-

s s - s 

Kommun.ti"ir tillsätta särskild kris

tidsnämnd eller uppdraga åt annan 

nämnd att vara kristidsnämnd. Har 

så c:i ske/I är kommunstvrelsen kris

tidsnämnd. 

I fråga om särskild ·kristidsnämnd 

äger 37 .11. 38 .~ .första s~vcket, 39 .11·. 

40 .1'.första och tredje sryckena, 42 och 

43 .1'§. 44 §första stycket och 45-47 §1' 
samt, wom i Srockholms kommun, 

41 1' kommunal/agen (1976:000) mot

warande tillämpning. 
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Nuvarande ~vclclsc 

tokoll behöver duck i.'i innehålla annat 

än .förteckning iivcr nän·ww1cle lcda

miiter och beslutet i rnrjc iire11de. 

Beträ.fl{inde kristids11ä11111d i Stock

holm gäller 51 .11 kommu11allage11 

(1957:50)/ör Stockholm med undan

tag av hänl'isningen till 39 11 andra 

strcket nämnda lag. Dcssl//om gäller 

l'Od kommunlitl!mäktige ,liiresk1frer 

enlig/ samma lag. Pro1okol/ behöver 

dock l'.i innehdlla annat än/örtcck11i11g 

över närvarande !edamö1er och hcs/11-

tet i vai:fe ärende. 

31 

fiircs!agen ~rdelse 

Utan hinder av 2 * 2 förvaltningslagen ( 1971 :290) äger 4 och 5 ~~ n~imnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild kristidsnämnd. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977, 
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16 Förslag till 
Lag om ändring i familjebidragslagen (1946:99) 

I färigenom föreskrives i fråga om familjebidragslagen ( 1946:99)1 

dds att 25 och 26 ** skall upphöra att gälla, 
def5 att 23 och 24 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1•arandc ~wle/se Föreslagen ll'lle/se 

2H 
Ko111mun skall antingen inrätta 

särskild familjebidragsnämnd eller 

ock uppdraga åt annat kommunalt or

gan att vara familjcbidragsnämnd. 

I 1•w:ic kommun skall.finnas en fa

milichidragsniimnd. Kommunfår till
sä11a slirskild familjcbidragsnärnnd 
eller uppdraga åt annan nämnd att 

vara familjebidragsnämnd. Har så ei 

ske/I är socialnämnden familjebi

dragsnämnd. 

24 * 
Ledamöter och suppleanter i sär

skild famifiebidragsnämnd väfias m· 

kommun/id/mäktige till del antalfu/1-

mäkt(~<' bestämma. Antalet ledamö1er 

må dock icke vara underfem. 

Valet skall vara proponione/11. där

est det begäres al' minst så många väl

jande. som motsvara det tal, vilket er

hålles. om samtliga väfiandes antal de

las med det antal personer valet avser. 

ökat med/. Om förfarandet vid så

dant proponione/11 val är särski/1 stad

gat. Sker ej ml a1· suppleanter propor

tione/11, skall 1illika bestämmas den 

ordning. i vilken suppleanlerna skola 

inkallas fil! (iänstgöring. 

I fråga om särskild famifiebidrags

nämnd äga 3 7 f 38 §första s(vckel, 

39 .11. 40 .1' försw och tredje s(vckena. 

42 och 43 .11§. 44 .~ ,lörsla s(vcket och 

45-47 H samt, utom i Stockholms 

kommun. 41 f kommunal/agen 

(1976:000) mot.warande tillämpning. 

Famifjebidragsnämnds protokoll 

behöver ei upptaga annat än uppgi/i 

om närvarande ledamöter, beslutet i 

1•w:ie ärende och uppgifl om fl'Serva

tion. Föreskri/ier om i 1'i/ken utsträck

ning hes/ut skall innehålla de skäl som 

ha bestämt wgången.finnas i 17 §för

l'G!tnings/agen (/ 97 J :290). 

Utan hinder ar 2 .1'" 2/iirvaltningsla

gen (/97/ :290) äga 4 och 5 .1'1' nämnda 

lag 1illämpning i samtliga ärenden hos 

särskild .tämi/jehidragsnämnd. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

I Lagen omtry~kt 1975:554. 
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17 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp 

Hiirigenom foreskrives att 6 och 7 ~~ lagen (1964:47) om krigshjälp skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Ni!1·r1ra11de /rde/se 

varje kommun skall linnas en 
krigshjälpsnämnd för handhavande 

av de uppgifter. som åvila kommu

nen enligt denna lag. Socialnämnden 

skall vara krigshjälpsnämnd, där 

kommunen icke uppdrager åt an11at 

kommu11a/t mxan att vara krigs

hjiilpsnämnd eller inränar särskild 

krigsl1fä/ps11ämml. 

Ledamärcr och suppleanter i sär

skild krigshjä/psnämnd vä(jas al' kom

mu11(u//mäkrige ri// det ama/.fi1//mäk

rige bestämma. Amalet ledamöter må 

dock icke 1•ara under.fem. Valet skall 

vara proportio11e//t, därest det begäres 

ai· minst så många vä(iande, som mor

Sl'(lra det tal, 1•i/ker erhålles, om sanu

/iga väl/andes anra/ delas med det an

tal personer va/er avser, ökat med 1. 

Om /ör/'arande1 vid sådant proportio

ne//r val är särskilr stadgar. Sker ej val 

ar suppleanter proportionellt skall ti/1-

/ika bestämmas den ordning. i vilken 

.mppleanterna skola inkallas till tjänst

göring. 

I fi"åga om särskild krigshjälps

nämnd i an11an kommun än Stock

holm skall vad i 32-36 ,1§, 37 ,1 .första 

srycker och 38-42 .H kommunal/agen 

(1953:753) är stadgar röra11de kom

munsryre/scn iil'ensom i 45 11 andra 

och tredje styckena samma lag ifrdga 

om där avsedd nämnd äga motsl'aran-

I Senaste lydelse 197I:116 7. 

3 Riksdagen 197(>/ 77. J sam!. Nr J 

Föreslagen /\'de/se 

varje kommun skall finnas en 
krigshjiilpsniimnd för handhavande 

av de uppgifter. som åvila kommu
nen enligt denna lag. Kommun får 

!il/sätta sänkild krigshjiilpsnämnd el

ler uppdraga åt ·annan näm11d att vara 

krigshjiilpsniimnd. Har så <'.i skett är 

socialnäm11de11 krigshiä/ps11äm11d. 

I frdga om särskild krigshjä/ps

nämnd äga 37.~. 38. {törsta s~vcket, 

39 .1'. 40 .11 fiirsra och rredie s~vckena. 

42 och 43 .1'f 44 .1' försra s~vcket och 

45-4 7 .11.11 samt, utom i Stockholms 

kommun, 41 .11 kommunal/agen 

(1976:000) motsvarande tillämpning. 

Krigsl1iälpsnämnds proroko/I behö-

1•cr <'.i upptaga annar än uppgif; om 

nän'Ufande ledamöter. bes/uret i vwie 

ärende och uppgif; om resen•arion. Fö

reskrif;er om i vilken ursträckning be

s/ur skall innehålla de skäl som ha be

stäm! utgånge11 .finnas i i 7 -~· .fönialt

nings/agen (1971 :290). 
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.\'11rn1w1dc· lrdl'lsc 

de· 1i//ii111p11ing. dod.;, a11 det ej iir er!i>r

cler/ig1 all protokoll llJ1[1tagl'/' a111w1 än 

.fiincck11i11g il 11ärrnm11cle ll'damcitl'r 

o"h bt's/1111·1 i \'lll)c' ärende. 

Hc·trä//ä11dr siirskild krigshiälps-

11ii11111d i Stockho/111 skola hestä111111el

.1N1w i 51 11 ko1111111111al!agc11 (I 95 7:50) 

Jiir Stockholm med 1111da111agfiir hii11-

1•is11ingc'tl till _N 11· andm s1rckc1 sagda 

lag iiga 1illiimp11i11g. vwiämtc skal/gäl

la l'ud ko111111w1ti1//mäkrf~e med iakr-

1aga11dc a\' S!a(f~andena i sagda lag/ii

rcskrirn. Pro1ok11// behiiver dock e/ 
llf1fllaga a111wr äntiirtcck11ing d närva

rande lcdamiirer och bes/uret i vai:ie 

i.irl'ncle. 

34 

Fiirl'slagcn lrdel.1<' 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen !1971 :290) iiga 4 och 5 ~~ nämnda 

lag tilliimpning i samtliga ärenden hos särskild krigshjälpsnämnd. 

Ledamot av krigshjälpsnämnd och 

den som av niimnden utsetts att 

mottaga ansökan om krigshjälp må, 

för tid intill dess nämnden niista 

gång sammanträder. å dess viignar 

bevilja krigshjiilp, om sökanden iir 

i så trängande behov diirav. alt 

niimndens sammantriide ej kan av

vaktas. eller om hjiilpen skall utgå 

enligt 2 ~ andra stycket. Sådant be

slut skall anmiilas vid nämndens 

n:ista sammantriide. 

7 ~ 
Ledamot av krigshjiilpsniimnd 1'1-

ler den som av niimnden utsetts att 

mottaga ansökan om krigshjiilp må. 

for tid intill dess niimnden niista 

gång sammantriidcr. å dess viignar 

bevilja krigshjiilp, om sökanden är 

i så trängande behov diirav. att 

niimndens sammantriide ej kan av

vaktas. eller om hjiilpen skall utga 

enligt 2 ~ andra styl'ket. Sådant be

slut skall anmälas vid niimndens 

niista sammantriide. 

Denna lag triider kraft den I januari 1977. 
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18 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 

Hiirigcnom f\ireskrives i fräga om lagen ( 1944:475) om arbctslöshctsnämnd 
dels att I och 2 ~~ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 3-5 ~~.av nedan angivna 
lydelse. 

N111'Grande ~rdelse 

kommunen iigf'r/Örordna. att inom 

kommun skall finnas arbetslöshets
nämnd/ör handhavande tff lokala åt

gärder i fråga om statlig och srarswr

derstödd hjälpverksamhet vid of?irvål

lad arbetslöshet. ävensom all .för än

damålet skall tillsättas särskild sådan 

nämnd. /m11:fa11ar .fbrordnande som 

nyss sagts ej.föreskrift om tillsäl/ande 

av särskild nämnd och beslutar kom

m1111en !'.i härom, skall i stad drätsel

kammare och på landet kommunal

nämnd l'Gra arbetslöshetsnämnd. 
Arhetslöshetsnämnd må vara ge

mensam .f?ir flera kommuner. 

Närmare .föreskri/ier om lllseende 

ai· särskild arhers/iishersnämnd. om 

rel'ision m· arbetslöshetsnämnds verk

samhet, så vek om tillämpningen i öv

rigt av denna lag medelas av Konung-

en. 

Föreslagen lvdelse 

I rnrie kommun skall finnas en ar
betslöshetsnämnd. Kommun .tär till

säua siirskild arbetslöshetsnämnd el

ler uppdraga år annan nämnd att vara 

arbetslöshetsnämnd. Har så ej skell är 

kommuns~vre/sen arbetslöshets
nämnd. 

Arbetslöshetsnämnd har till uppgi/i 

all l'idtaga eller på annar säll frä111ja 

kommunala å1gärder.fbr all./brebygga 

arbetslösh<'I eller minska verkningarna 

m• arbetslöshet. 

3 ~ 

Det åligger arbetslöshetsnämnd 
särskilt att 

I. handlä,~a frågor om kommuns 

l1iälpi•erksamhet vid arbetslöshet enligt 

arbetsmarknadskungörelsen 

(1966:368), 

2. samarbeta med myndigheter och 

enskilda i•ilkas verksamhet riir syssel

sättning.~/rågor samt 

3. omedelbart underrätta länsar

betsnämnden om arbetskof!flikt som 



Prop. 1976177: 1 

:Vurnrande lrdl'ISI' 

4 * 

36 

Föreslagen ~wlelse 

påi·crkar l1iälpverksamhet inom kom

m1men. 

A rbetsliishetsnämnd skall giira de 

.fi"amställningar till komm11nti1llmiikti

ge och kommuns~rrelsen som behön 

för nämndens 1•erksamhet .. Vämndcn 

jär i11/ordra yl/randen och upp~rsning

ar från kom11111ns~1orclsen. a1111an 

nämnd .. beredning eller !iänsteman 

hos kommunen. 

5 * 
I fråga om särskild arbetslöshets

nämnd äger 3 7 -~. 38 .rtörsta stycket. 

39 .\\. 40 _,1 första och tredje strckena. 

42 och 43 .\I}. 44 .1' första stvckct och 

45-47 .\1} samt, wom i Stockholms 

kommun, 41 .~· kommunallagen 

(1976:000) motsvarande tillämpning. 

Utan hinder av 2 ·'' 2 /Ön•alrnings

lagen (1971:290) äger 4 och 5 .H 
nämnda lag Tillämpning i samtliga 

ärenden hos särskild arbetsliishets

nämnd. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977, då kungörelsen (1966:369) 

med närmare föreskrifter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet 

m. m. upphör att g[illa. 
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19 Förslag till 
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Lag om ändring i lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m. 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1959:99) om köttbesiktning m. m.· 

dels att 11 ~ 3 mom. skall upphöra att gälla. 
dels att i 9 ~ I och 4 mom., 10 ~ 3 mom. samt 20 och 22 ~~ ordet "Ko

nungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i mot
svarande form. 

dels att 11 ~ 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande ~vdelsc Föreslagen ~vdelse 

11 * 
2 mom. Offentligt slakthus skall 2 mom. Offentligt slakthus skall 

stå under förvaltning av särskild sty- stå under förvaltning av slakthuss~1·-

relse. relse i den mån annat ej.fö(ier av så

dant bes/ur som avses i 49 § kommu

nal/agen (1976:000). Kommun/är tifl

säffa särskild slakthuss~vrelse eller 

uppdraga åt annan nämnd aff vara 

slakthuss~vrelse. Har så ~i skeff är 

Vad i 45 .1' kommunal/agen är stad-

gat ifråga om där avsedd nämnd skall 

äga motsmrande tillämpning beträf~ 

fande slakthusstyre/se i annan kom-

mun än Stockholm. För slakthusstyrel

se i Stockholm skola gälla bestämmel-

serna i 51 .1' kommunal/agenför Stock

holm. Uran hinder ai• md nu sagts må 

protokoll. somf(jres vid slak1huss1rrel

ses sammanträde. begränsas till aff 

upptaga .förteckning å nän•arande le

damöter samt beslllfet i varie ärende. 

Utö1•er vad i andra stycket stadgas 

skall beträffande slakthusstyrelse gälla 

vad kommunens Jifllmäktige jöreskri-

1.•a. 

kommunstyre/sen s/akrhusstyrelse. 

Ifråga om särskild slakthuss~vrelse 

äga 37 .\1, 38 §första s~vcket. 39 .11. 

40 .11 första och tredje s~vckena, 

42-47§§ samt. utom i Stockholms 

kommun. 41 § kommunal/agen 

(J 976:000) motsvarande tillämpning. 

\. Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
2. I fråga om särskild slakthusstyrelse tillämpas bestämmelserna i 37 ~ 

första stycket och 40 ~första stycket kommunallagen (1976:000) första gång
en vid val som avser tiden efter utgången av år 1979. Vid denna tidpunkt 
upphör löpande tjiinstgöringstider for ledamöter och suppleanter i siirskild 

sia k t h usstyrelse. 

I Senaste lydelse av 20 ~ I 971: 1114. 
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20 Förslag till 
Lag om ändring i sjuhårdslagen (1962:242) 

lfarigenom foreskrivcs i fråga om sjukvårdslagcn ( 1962:242)1 

dels att 9 ~ 3 mom .. 11 ~ 2. 3 och 5 mom. och 12 ~ skall upphöra att 

giilla. 
di'/s all 9 ~ I och 2 mom .. 11 ~ I och 4 mom. och 34 ~ I mom. skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rdelsi' FörC's/agC'n ~vdclse 

9 ~ 

I mo m . 2 I landstingskommun 

eller kornmun som ej tillhör lands
tingskommun utövas ledningen av 
den sjuk vårdande verksamheten en
ligt denna lag av en sjukvårdsstyrel
se. Ledamöter och supp/ea/1/er i ~iuk

l'årdsszrrelsen l'älias a1• landstinget C'l

/er kom111w1fi1llmäkrige till dC't a/1/a/ 

landstinget ellC'r ,litllmäkt~~e bestäm

mer. A maler ledamöter må dock ickC' 

rara under.fem. Valet skall vara pro

portionC'llt om dC't begäres a1· minst så 

många vi.i!iarufe som motsvara dC't tal 

ri/ket erhålles. om samtliga väliandes 

anwl dC'/as med det a111al personer va
let avser. ökat med 1. Omfötfarandl't 

vid sådant proportionPllt val gälla sär

skilda jöreskrifier. Sker val av supple

amer icke proportionellt. skall även 

bestämmas den ordning i vilken supp

lemuerna skola inkallas till (iänstgö
ring. 

Landsting må bC's/111a. arr lands-

1ingskom11111ncns .~ju/..11ård>s(vrC'ISC' 

skall utgöras a1• .tön•altningswskorret 

eller riss avdelning av wskottl'I. 

I Senaste lydelse av 

9 ~ 3 mom. 1972:665 
11 ~ 2 niom. 1970:211 
11 ~ 3 mom. 1970:211 
12 ~ 1972:065. 

2 Senaste lydelse 1970:21 l. 

1 mo m . I landstingskommun 
eller kommun som ej tillhör lands
tingskommun utövas ledningen av 
den sjukvårdande verksamheten en
ligt denna lag av en sjukvårdsstyrel

se, i den mån annar ejfö!ier av sådam 
be.51lll som avses i 49 .I" kommunalla
g<'n (1976:000). 

LandstingskommunC'n eller kom

m1men /är ti/l<;ärra särskild sjuk
vårdsstrrelsC' eller uppdraga år annan 

nämnd att rara .\·iukvårdsstrrclse. Har 
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.\'11mra11di' lrde/se 

2 mo m . ' För sjukvårdsstyrelse 
~iga i la11d1ri11gskomm1111 hesrämmel

Sl'ma i .f3-5/ 1'1' och 54 11 (iärdc· sT\'Ck
cr la11ds1i11gs/age11 och i kom1111111 som 

l'i Tillhör landsringskommun hesräm

melsema i 32-42 .1'{ och 45 .1' andra 

och rredie styckena kommunallagen 

motsvarande tillämpning. I protokoll 
hehöver doc"k uppragas e11das1för1eck

ni11g iiver närrarande /edamö1er och 

bl'1/l/f('/ i 1w)<' ärende. 

39 

Fiireslagen lrdc/s(' 

sä ci sk('lf är /(irrn/111i11gs111sko11cr e//('r 

kr J1111111111sr1'l'elsen .\/11k1·a rdss(1Telse. 
2 m o m . Ifråga om siirski/d sjuk-

vårdsstyrclse iiga 37-47 {~ kommu
nallagen (! 976:000) motsvarande 

tillämpning. 

11 ~ 

I mo m 4 Närmast under sjuk
vardsstyrelsen utövas tillsynen vid 
och ansv~:ret för förvaltningen av 
sjukhus av en direktion. Direktion 
må vara gemensam för tva eller llera 
sjukhus och kan utöver sjukhusför
valtning anförtros andra motsvaran

de uppgifter inom sjukvården. 

I mo m. Närmast under sjuk
vårdsstyrelscn utövas tillsynen vid 
och ansvaret för förvaltningen av 
sjukhus av en direktion. i den mån 

annat ej/ö(ier m· sådant bes/111 som av

ses i 49 f kommunal/agen (1976:000). 

Direktion må vara gemensam får två 

eller flera sjukhus och kan utöver 
sjukhusförvaltning anförtros andra 
motsvarande uppgifter inom sjuk

vården. 
Landsting iigcr besluta. att sjukvårdsstyrelsen skall utgöra direktion. I 

kommun som icke tillhör landstingskommun iiger kommunfullmäktige 
motsvarande befogenhet. 

4 mo m . 5 Be1rä/l'ande särski/r ut
sedd direktion skola. med de al'l'ikel
ser som framgå a1• rad i 2. 3 och 5 

1110111. s!{J(f~as. fb/iande hes1ämmelscr · 

iiga motsvarande tillämpning, näm

ligen/lir direk1io11 i Jands1i11gsko111m11n 

1·ad i 43. 44 och 46-5 J 1'.1' /and.1·1i11gs

/agcn är .fiirl'skrirel med m·seende d 

-'Senaste lvdclsc 1970:21 \. 
.; Senaste lyddsc 197():21 \. 
'SL'naste lydds~ I 97!J:2 I I. 

4 mo m . I fråga om särskild di

rektion äga 37-47 .\'§kommunal/agen 
(1976:000) motsvarande tilllimp
ning. 
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:Vumrandc ll'llelse 

.förvalmingsutskoflct och i 54 .11 fjärde 

srvcker samma lag ifi"åga om där a1•

sedd nämnd samt.för direktion i kom

mun. som ej tillhör landstingsko111-

11111n. 11ad i Jl. 33 och 35-41.1'§ kom

munal/agen är j(ireskrivet med a1•se
ende å kommuns(rrelsen samt i 45 ,1· 

andra och trec!i<' styckena samma lag 

i fråga om där avsedd nämnd. 

40 

Fiirf'slagcn lrdc/sc 

34 ~ 

mo m. 6 Talan mot beslut av sakkunniga om tjiinsteförslag enligt 20 ~ 

föres hos socialstyrelsen genom besvär. Mot socialstyrelsens beslut med 

anledning av sådana besvär rar talan icke fåras. 

Om besvär över beslut av sjuk

vårdsstyrelse eller direktion gäller 

vad som stadgas i landstings/agen el

ler kommunallagen. 

Om besvär över beslut av sjuk

vårdsstyrelse eller direktion gäller 

vad som stadgas i kommmunallagen 

(1976:000). 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
2. I fråga om särskild direktion tillämpas bestämmelsen i 37 ~första styck

et kommunallagen (1976:000) om minsta antalet ledamöter första gången 

vid val som avser tiden efter utgången av år 1979. 
3. Bestämmelsen i 11 ~ 5 mom. om beslutförhet tillämpas intill utgången 

av år 1979. 

<•Senaste lydelse 1972:665. 
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21 Förslag till 

Lag om ändring i folktand,·årdslagen (1973:457) 

Härigenom föreskrives att 5 ~ folktandvårdslagen ( 1973:457! skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Sumrande ~vdelse Fiireslagen ~vdelse 

5 ~ 
Ledningen av folktandvården ut- Ledningen av folktandvården ut-

övas inom varje landstingskommun övas inom varje landstingskommun 
av .~iukvårdss~\'relse som al'ses i 9 ,1 av en wndvårdsnämnd, i den man an-

siukvårdslagen (! 962:242 ). nal f'.ifö(jer av såda/1/ besl111 som avses 

i 49 § kommunal/agen (1976:000). 

Landstingskommun får tillsiilla sär

skild 1amfrårdsnämnd eller uppdraga 

år annan nämnd an vara tandvårds

nämnd. Har så C'.i sken är ~iukvårds-

Landstingskommun far dock 111se 

särskild nämnd an i srälle1 för siuk

vårdss~vrelse Ulöva ledningen m· folk-

1andvården. I fråga om sådan nämnd 

äger bestämmelserna om si11/...-vårdss~1·
relse i 9 ,,1· I och 2 mom .. ~iukvårdslagen 

motsvarande tillämpning. 

s~vrelsen 1andvardsnämnd. 
1 fråga om särskild 1andvårdsnämnd 

äger 3 7-4 7 .1'\I' kommunal/agen 
0976:0()0) motsvarande tillämp-

ning. 

Denna lag triider kraft den 1 januari 1977. 
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22 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa 

psykiskt utwcklingsstiirda. 

Härigenom flireskrives i fräga om lagen (I% 7:940) ang[iendc omsorger 

•lm \issa psykiskt ut vecklingsstörcla 

cll'ls ~1tt 15 ~ skall upphöra att giilla, 

dels att i lagen orden '"styrelse for omsorger om psykiskt utvecklings

störda'· eller böjningsform diirav skall bytas ut mot "'omsorgsstyrelse"' 

mots\arancle förrn. 

elds att 6 och 14 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

:\111·ammll' !\'de/se F/irl'slage11 h c/C'/sc 

6 ~I 

Ledningen av landstingskom

muns verksamhet enligt denna lag 

u1övas av en S/\'re/sc tör omsorger om 

11wkisk1 111rcckli11gsstörda. Till sdda11 

strrelsc tår 111ses 11ä11111d som handhar 

a111/ra /ant!.11i11gsknmm1111en.1 .törra/1-

11i 11gs11[1 f1/!. i I i er. 

Ledningen av landstingskom

muns verksamhet enligt denna lag 

utövas av en 0111.wn:!!.sSt\'relsc. i den 

må11 a1111a1 l) .fiiljer m· .wlcla111 hes/111 

som m·scs i 49 .~ kon11n1111al/agrn 

( 19 7 (J :()()() ). 

La11ds1i11gskommun tdr tilf1·ii11a sär

skild 0111sorgss1yrc/sc eller llf1[1draga åt 

a1111a11 11ä11111d all vara om.wn:!!,s.11yrel

.1r. Har så l'i ske11 är sjuk\'C'trdm\'relsen 

1J/lm11gss1yrdse. 

Landstingskommun iiger överlåta ledningen av siirskola p[1 skolstyrelsen 

1 den kommun där siirskolan iir beliigen. 

Lmds1ingskl)mmun iigcr besluta att ledningen av specialsjukhus skall 

utö\·as av l:mdsti ngskom m unens sjuk vårdsstyrelse. 

Drives inriittning för omsorger om 

psykiskt utvecklingss<örda av lands

tingskornmuner gemensamt. får siir

skild styrelse utses att for inriittning

cn fullgöra de uppgifter som annars 

Drives inriittning för omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda av lancls

tingskornmuner gemensamt. rnr siir

skild styrelse utses all för inriittning

cn fullgöra de uppgifter som ann<1rs 

<tnkommcr på srrrc/se fifr 0111.w11:'.!,er ankommer p[i 11m.1orgs.1rrr<'fs,·. 

0111 11srki.1kr 1111·1•ck/i11gss1iirda. 

Fiir vi~sa uppgifter som anges siirskilt i denna lag linnes i landstingskom

mun en heslutsn~imnd för psykiskt utvecklingsstörda eller. om regeringen 

hest~immer det, !lera sådana niimnder. 

; 'icll<!stc lvdelsc 1974:~82. 
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.Vumrancle lrde!sc fiircs/agen frdcl.\1' 

14 ~' 
LcdamiitN och Sllfl[l/canler i sär- I frdga om särskild 11111.mrgsstvrl'lse 

skild s1yrl'lsctr:ir omsorger 0111 p~ykiskt 

111recklingss1örda 1'ii/jes ar lands

ri11ge1 rllcr ko11111111n/i1//miiktige till del 

antal /a11ds1ingt'l eller kommun/iill

mäktige bl'sTämmcr. An1a/e1 lcdamii

ter/är dock i<'ke rnra 11t1dl'rk111. Va/Cl 

skall 1•ara propor1ione//1 om del begä

res al' mins! sd många väljande som 

11101.warar del 1al rilkc1 erhålles. om 

sa1111l~~a l'äliandes an1a/ dr/as mrd det 

antal pffsonrr va/1'/ avser. öka! med I. 

0111 .fö~fårandet l'id sådam propor1io

ne//1 val gäller särskilda .förrskri!ier. 

Sker ml m· suppleanler ickr propor1io

nl'lll. skall även hrs1ämmas den ord

ning i vilken Sllfl/Jfran1ema skall inkal

las 1i// (jäns1göring. 

F1!r särskild sn.·rr/sc ,liir omsorgrr 

om fl\l'kiskl ur1·cckli11gsstörda äger i 

lands1ingsko111mun bes1ämmelsema i 

43-51 .11.11 och 54 {ffärdr s1ycke1 la11ds-

1ingslagen den 14 m(1j 1954 (nr 3/9) 
sam! i kommun som ej fil/hör lands-

1i11gsko111m1111 hes1ämml'lserna i 32-41 
,1,1 och 45 .1' andra och tredje strckena 

kommunal/agen den 18 december 

/953 (nr 753) mots1·arandr lillämp

ning. I pm1okol/ hehöl'er dock uppla

gas t!ndaslfiirteckning över närvaran

de /edamiiler och hes/111e1 i varje ärrn

de. 

äger krm1111111w//age11 

I/ 976:00(}) 11111ts1ww[(/1' ti//ämp11i11g. 

Denna lag triider kraft den I januari 1977. 

: Senaste lydelse 1971 :63Q. 
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23 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1968:598) angående handläggning al' frågor 

om regionplan för kommunerna i Stockholms län 

Hiirigenom föreskrives att 1-5 ~~lagen (1968:598langående handliiggning 
av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län skall ha nedan 
angivna lydelse. 

J\ul'{Jmnde lrdl'lw 

Har med stöd av 127 ~ andra 
stycket byggnadslagen den JO juni 

1947 (nr 385) bestämts att Stock
holms län skall utgöra ett regionpla
neornråde. kan Konungen förordna 

att frågor om regionplan för området 
skall handläggas av kommunalför

bund mellan Swckholms stad och 

Stockholms liins landstingskommun 
eller. om staden intriidl'I' i lands

tingskommunen. av landsringskom

munen. 

liircslagcn (rdelsc 

I ' ' 
Har med stöd av 127 ~ andra 

stycket byggnadslagcn (1947:385) 

bestiimts att Stockholms län skall ut
göra ett rcgionplaneområde. skall frå
gor om regionplan förområdet hand
läggas av Stockholms liins lands
tingskommun. 

2 ' ' 
Förslag till regionplan upprättas av Förslag till regionplan upprättas av 

en regionplanenämnd och antages en regionplanenämnd och antages 
av kommunalförbundets ji1llmiikrf!!.e av landstinget. 
eller av landstinget. 

Kommunalförbunder eller lands

tingskommunen kan tillsätta sär
skild regionplanenämnd. Tillsärres ei 

särskild regionplanenämnd. skall i 

3' - ' 
Landsringskommunen får tillsätta 

särskild regionplanenämnd eller 

ll{l{ldraga åt annan nämnd arr vara 

regionplanenämnd. Har så ei skelf är 

kommunal/(irbunder .tiirbundssrrrel- .fiirvalrningsurskoflet rCRionplane-
sen eller annan nämnd som a11gi1·es i nämnd . 

.fi_irbundsordningen eller lands-

' i ngskom mu m·n . /iin•al t ni ngs111skor ter 

clll'I' annan niimnd som tandsringer 

bestämmer vara rcgionplaneniimnd. 
l.eclamörer och supplea111er i sär

skild regionplanemimnd rälic.s ar /(ir

h11nds/i1ll111äkrige eller landstinget till 

det amal /iirb11nds!i1llmiikrf!!,e eller 

I /i"dga om särskild regionplane

nämnd äger 3 7-17 {,1 kommunallagen 

(f97n:OOOJ mots1·mw1de ril/ämp11i11g. 
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S11rnra11de lrddw 

/a11ds1i11ge1 bes1ii111ml't. A111alc1 ll'da

mii1ertdr clod: icke \'ara 1111dl'r fi'm. 

hile1 skall rnra pmponio11cll1. 0111 de1 

hl',~<il't'S ar 111ins1 sd mci11ga räliaml<' 

som mo1s1·arar de1 wl 1•i/kc1 erhdllcs. 

0111 sam!liga rii(iande.1 a111al delas med 

clc1 amal perso11er va/c1 arsl'r, öka! 

med 1. Om!iir/ara11dc1 vid sådant pro

portione/11 \'{// giilll'I' särskilda före

skri!ier. Sker l'(I/ m· supplea111er icke 

proportio11el/1. skall ären bes1ä111111as 

den ordning i l'i/ken suppleanterna 

skall inkallas 1il/ 1iäns1göring. 

För särskild regionplanenämnd äger 

i kommuna//örh11nde1 J2 .1'. JJ {/Örs/a 

stvcket .föma punkren och andra 

s~vckcr. 34--4:! 11§ sa111145 1' andra och 

rredje Sl\'Ckena kommunal/agen den 

18 december /Ci53 (nr 753) och i /and

s1ingskom11111nen 43 .11. 44 ,,. förs/a 

srrckl'I ,lörsra punkren och andra 

s~rcker. 45-51 .11.~ samt 54 1' /iärdc 

s~rcker tandsrings/agen den 14 maj 

1954 (nr 319) morsvarande 1illämp

ning. 

Regionplan faststiilles av Konung

en. Har avvikande mening i fråga om 
förslaget till regionplan uttalats inom 
srrrelsen i ko11111111na//örb11nde1 eller 

lands1ingskommunen. inom annan 

nämnd som är regionplanenämnd el
ler inom tilllmäk1ige eller landstinget 

eller har erinran mot förslaget fram

ställts av kommun inom regionpla
neområdet. kan Konungen göra den 
avvikelse från förslaget som är be

fogad med hänsyn till den uttalade 
meningen. 

I /i'dga om ko111munalfiirh11ncle1s 

kos111aderfiir llfl/lrii11a11cle och ändring 

45 

Föreslagen lrddse 

Regionplan faststmles av regering

en. liar avvikande mening i fråga om 
förslaget till regionplan uttalats inom 
regionplanenämnd eller inom lands
tinget eller har erinran mot förslaget 
framställts av kommun inom re
gionplaneområdet. kan regeringen 

göra den avvikelse från förslaget som 

är befogad med hiinsyn till den ut
talade meningen. 
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:\'11rnra11d(' frde/se 

a1· regio11p/a11 iig<'r /_?_" 11 h.1·gi;11wlsla

g,'11 11101.m1m11de rilli.i111p11i11g. 

Bcstiimmelserna i IJJ ~och 149 ~ 

mrsta stycket törsta punkten bygg

nadslagen iiger motsvarande till

liimpning niir komm1111al/iirh1111dc1 el

ler /a11ds1i11ge/ handliigger rragor om 

regionplan. Vad som siigs om för

hunctsrullmiiktige skall diirvid avse 

/i1//111i.ik1igc i ko111111111w(f(irh1111dl'I eller 

landstinget. 

46 

Fiir<'slag1 'Il lnl<'IW 

lkstiimmelserna i IJJ ~och 149 ~ 

mrsta stycket första punkten bygg

nadslagen (/9./7:385) iiger motsva

rande tilliimpning niir lands1ingskom-

11111111•11 handliigger fragor om re

gionplan. Vad som siigs om region

p/a11ctörh1111d och förbunclsfullmäkti

gc skall diirvid avse la11dsri11gskom

m111w11 och landstinget. 

Denna lag triider kraft den 1 januari 1977. 
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24 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:653) om ii,·erflyttande aY magistratens 

befattning med burskapsärenden m. m. 

Hiirigcnnm föreskrives att lagen I 1%-1:653\ 0111 övcrllyltandc av magi

straten.; he1;1ttning mcd bursk1psiirendcn m. m. 5kall ha ncdan ~ingivna ly

delse . 

. Yurnrand<' ~i·dl'lsc 

Swde11.1 Sll'rclsc skall övertaga den 

be1;1tlning med ansökan om burskap 

och med upps~igning av burskap. 

som enligt 3 kap. I och 5 ~~ han

delshalken ankommer på borgrnäs

tarc och råd. 

S1adc11s .11.rre!se äger antaga regle

mente angående burskap i s1aden att 

g;illa i stiillct för vad som stadgas i 

3 kap. handelsbalken. Innan regle

mente antages. skall s111d1'11.1 bo1:"N

skap bercdas tillfälle yttra sig. Reg

lcmcn 1c fast.11iil/cs ar hi11s.11rrdsrn. 

hireslag('/I /rc/d1(' 

/\'011111111ns1rrelse11 c//a dl'n 11ii111nd 

ko1111111111/11//111iik1igi' hes/uwr skall 

övertaga den befattning med ansö

kan 0111 burskap och med uppsiig

ning a\ burskap. som cnligt 3 kap. 

I och 5 ~~ hanclelsbalken ankommer 

på borgmiistarc oc.:h råd. 

Komm1111s1rre/se11 eller den nämnd 

ko111m1111ti1!!111äk11i!.l' hesllllar äger an

taga reglemente angiicncle burskap 

att giilla i stiillet för vad som stadgas 

i 3 kap. handelsbalken. Innan rcg

lemcnte antages. skall horgerska/h'I 

beredas tillWlle yttra sig. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1977. 
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25 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bo

stadsfiirsiirjningens främjande m. m. 

H:irigenom föreskrives att 4 ~ lagen ( 1947:523J om kommunala [1tg:irder 
till hostadsfi:irsörjningens fr:imjande m. m. 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

iVlll'<1randc frdel.11' Föreslagen frdcfse 

4~ 

Om det behövs för bostadsförsörjningens friimjanck skall kommun an
ordna avgiftsfri bostadsförmedling. I område som kan anses utgöra en enhet 
i bostadsförsörjningshänseende åligger sådan skyldighet kommunerna i om
riidet. Diirvid skall gemensam bostadsformedling anordnas och enhetliga 
grunder tilliimpas vid anvisning av bostiider. 

Regeringen kan ålägga kommun att fullgöra skyldighet enligt första styc

ket. 
liar regeringen ålagt kommuner Har regeringen ålagt kommuner 

att anordna gemensam bostadsfår- att anordna gemensam bostadsför-
medling skola de deltagande kom- medling skola de deltagande kom-
munerna handha denna i kommu- munerna handha denna i kommu-
na I förbund. Enas de icke om.förbunds- nal förbund. 
ordningen eller ändring m• den eller 

om ordförande i.fiirhundcrs ti1llmäkti-

gc eller srvrcfse. hesfwar fänssrvrelsen 

eller. om kommuner i mer än ett län 

beröras. regeringen. I ii1·rigr gäller la-

gen ( 195 7::!81) om kommunaltör-

hund. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. 

1 Lagen omtryckt I 475: I J I. 

Senaste lyclclsc ~11· lagens ruhrik 1975: 131. 



Prop. 1976/77: I 49 

26 Förslag till 
La~ om egendom som förrnltas m· kommunalstämma 

Härigenom fi.ireskrives följande. 
Om sockenmagasin. tillgångar som hör till magasinskassa eller rotchål

larkassa eller annan egendom vid utgången av år 1977 förvaltas av kom
munalstiimma som avses i 13 ~ lagen (} 930:251) om kommunalstyrelse på 
landet, skall egendomen vid nämnda tidpunkt tillfalla kommunen. Sådan 
förvaltning får dessförinnan avvecklas i den ordning och under de förut
siittningar som i fråga om vissa kassor föreskrevs i 1-3 ~~ i den numera 
upphävda kungörelsen ( 1963:43) med föreskrifter rörande vissa av kom

munalstiimm<t förvaltade kassor. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

4 Riksdag<'n JC)7fJ!77. I samt. Nr I 
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'.'lärrnrande: statsministern Palme. ordförande. och statsdden Striing. Jo

hansson. Holmqvist. Aspling. Lundkvist. Gcijer. Bengtsson. Nnrling. Carls
son. fddt. Sigurdscn. Gustafsson. Zachrissnn. I..cijnn. Hjelm-Wal!Cn. P(•

terson 

Föredragande: statsn'itlet Gustafsson 

Proposition om minskad statlig detaljreglering al· kommunerna 

m.m. 

1. Inledning 

Den kommunala indelningens anpassning till samhiillsutvecklingen har 
skapat lörutsUttningar att vidga den kommunala självstyrelsen. Kommun
inclelningsrefnrmen motiverar odså överväganden betrMfamle statens l(ir
hållande till kommunerna från delvis nya utgångspunkter. I 1974 års stats
verkspropnsition ( prop. 1974: I. bil. 16) uttalade jag <ttl en fortsatt översyn 
skulle göras av statens tillsyns- och kontrollfunktioner gentemot kommu
nerna. Inom kommundepartementet pågår i samråd med andra berörda de
partement en sådan översyn. 

Utöver de förslag till förändringar som har lagts fram i samband med 
reformer på andra områden har översynsarbetet hittills resulterat i l~Ta de
partementspromemorior med den gemensamma beteckningen '\1inskad stat
lig detaljreglering av kommunerna. Den första promemorian ( Ds K n I l/75: 11. 

PM I Avgifter hos byggnadsnämnd. har lagts till grund för en proposition 
( 1975: 1071. Propositionen godtogs av riksdagen !Cl! 1975:29. rskr llJ75:220l. 
Genom ändringar (1975:462 resp. 1975:821) i byggnadsstadgan (]959:612. 
omtryckt 1972:776) och förordningen (] 961:568) om brandfarliga varor har 

regeringen slopat kommuns skyldighet att understillla länsstyrelsen beslut 
om avgifter hos byggnadsnämnd. 

De följande tre promemoriorna. PM Il <Ds Kn 1975:3) \\iiimndorgani
satinnen. understiillning m, m .. PM llJ !Ds Kn 1975:6) Övriga specialreg
lerade kommunala nämnder m. m. och PM IV (Os Kn \975:7) Landstings
kommunernas specialreglerade nämnder. behandlar hl. a. de kommunala 
och landstingskommunala niimndernas organisation och arhctsformer. Pro-
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memoriorn~1 hiir fogas till protokollet i detta ~irende sum /li/uga /-3. 

Inom kommundepartementet har vidare uppriittats promemorian (Ds Kn 
1976:3) A\'veekling av institutet jordbruksstämma. Promemorian hör fogas 
till protokollet i detta iirendc som hi/aga ./. 

Efter remiss har yttranden över PM Il avgetts av socialstyrelsen, riks
arkivet, skolöverstyrelsen, lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk, sta
tens planverk. statens brandniimnd. soeialutredningen (S 1%9:29), h~ilso

vårdsstadgeutredningen (S 1974:08), utredningen (U 1972:06) om skolan, sta

ten och kommunerna. samtliga länsstyrelser. Stockholms. Södermanlands. 
Jönköpings, Malmöhus. Hallands. Skaraborgs, Örebro. Kopparbergs och 
Viisterbottens läns landstingskommuner. Alvesta. Avesta, Bengtsfors, Bo
dens, Borlänge. Eskilstuna, Falkenbergs. Falu, Flens. Gislaveds. Gotlands, 
Göteborgs. Götene. Haninge. I ljo, Jönköpings. Katrineholms. Kumla, 
Kungsbacka. Köpings. Laholms. Landskrona. Lerums. Ludvika, Lycksele, 
Malmö. Mora, Mörbylånga, Norrköpings. Nyköpings. Piteå. Ronneby, Sköv
de, Stockholms. Strängnäs, Sundsvalls, Svenljunga. Söderhamns. Sölves
borgs. Trollhättans, Uddevalla, Umeå, Uppsala. Vallentuna, Varbergs, 

Vingåkers, Vänersborgs, Värnamo, Växjö. Åtvidabergs, Öckerö. Örebro, 
Örnsköldsviks och Östersunds kommuner. sociala centralnämnden i Östra 

Göinge kommun. Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundet, Cen
tralorganisationen SACO/SR. Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjän

stemännens centralorganisation (TCOJ. 

Över PM Jll har efter remiss yttranden avgetts av överbefälhavaren (ÖBJ. 
chefen för armen. försvarets civilförvaltning, försvarets materielverk, ci
vilförsvarsstyrelsen, socialstyrelsen. riksskatteverket, skolöverstyrelsen, sta
tens livsmedelsverk, överstyrelsen för ekonomiskt försvar. arbetsmarknads
styrelsen, bostadsstyrelsen. riksnämnden för kommunal beredskap. mili

tärhefålhavaren i Östra militärområdet. utredningen om skolan. staten och 
kommunerna. länsstyrelserna i Stockholms. Södermanlands, Östergötlands. 
Kalmar, Malmöhus. Hallands, Göteborgs och Bohus. Värmlands, Örebro. 
Viistmanlands. Västernorrlands och Norrbottens Hin. Örebro Jans landstings
kommun. Eskilstuna, Göteborgs. Halmstads. I ledemora. färfiilla. Karlstads. 
Landskrona, Luleå. Malmö, Motala. Norrköpings. Piteå, Stockholms. Sunds
valls, Surahammars. Tyresö .. i\ivsbyns och Örnsköldsviks kommuner. Nord
viistra Skänes kommunalförbund. Sydviistra Skånes kommunalförhund och 

Svenska kommunförbundet. 
Över PM IV har efter remiss yttranden avgetts av socialstyrelsen, riks

arkivet. skolöverstyrelsen. statens planverk. folkhögskoleutredningen (U 

1972:08), länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands. Malmöhus. Göteborgs 
och Bohus. Västmanlands och Västerbottens län, samtliga landstingskom
muncr. Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner, Landstingsförbundet. 
Svenska kommunförhundet. Centralorganisationen SACO/SR, TCO. Han
dikappförbunclens centralkommittC och Riksförbundet för utvecklingsstörda 

harn. 
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Över promemorian Avveckling a\' institutet jordbruksstiimma har efter 

remiss yttranden avgetts av justitiekanslern (JKJ. kammarkollegiet, 

liinsstyrelserna i Stockholms. Göteborgs och Hohus, Kopparbergs, Ciiivle

borgs, Viisternorrlands och famtlands liin. Alingsås, Katrineholms, Kung

iilvs. Ludvika. Siiters, Södertiiljc. Vingåkers. Are och Örnsköldsviks kom

muner, Svenska kommunförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pas

toratsförbund. Hushållningssiillskapens förbund, Lantbrukarnas riksförbund 

och Samfundet för hembygdsdrd. 

2. Departementspromemoriorna m. m. 

I fråga om gällande rätt och förslagen i departementspromemoriorna får 

jag hänvisa till bilaga 1-4. 

3. Remissyttrandena 

Departementspromemoriorna har fått ett genomgående positivt motta

gamle vid remisshehandlingen. I enstaka frågor forordar en del remiss

instans~r andra lösningar än de som har föreslagits i promemoriorna. Detta 

gäller främst frågor som hänger samman med tjänstemännens ställning i 

nämndorganisationen. Åtskilliga remissinstanser önskar ytterligare förslag 

orn lättnader i den statliga tillsynen och kontrollen över kommunerna. Fram

för allt framhålls att skyldigheten att understiilla statlig myndighet vissa 

beslut bör kunna avskaffas i ytterligare ett antal fall, bl. a. i fråga om beslut 

att ta upp lån och att teckna borgen. Förslaget att institutet jordbruksstiimma 

skall avvecklas bemöts i huvudsak positivt. En sammanstiillning av re

missyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5. 

4. Föredraganden 

4.1 Allmän bakgrund 

Under efterkrigstiden har den offentliga sektorn vuxit krnliigt. Inte minst 

kommunens verksamhet har iikat i omf'attning. Åtskilliga uppgilier som 

iir av betydelse för att skapa ett viilordnat samhiille diir medborgarnas behov 

av trygghet och service tillgodoses handhas i dag av kommunala och lands

tingskommunala organ. Kommunindelningsreformerna har varit en för

utsiittning för denna utveckling. Genom tillkomsten av biirkraftiga kom

muner har dessa kunnat ta ansvar for betydelsefulla samhiillsfunktioncr 

samtidigt som former har skapats f(ir ett stiirkt medborgarinflytande. 

Ansvaret for samhällets utveckling och uppgifter vilar såviil på staten 

som på kommunerna och landstingskommunerna. Samverkan pä skilda om

råden och i olika former är en nödvändig fiirutsiittning för att gemensamma 

samhiilleliga mål skall kunna uppnås. Eliersom statsmakterna har det över-
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gripande ansvaret. måste de på olika siitt angc ramar för kommuncrnas 
och landstingskommunernas befogenheter. 

Lkn kommunala sjiilvstyrelsens formella ram ges i lagstirtning. I rege
ringsformen 1Rn slås fast att den svenska folkstyrelsen fi.irverkligas bl. a. 
genom kommunal självstyrelse (I kap. I ~). Det anges (I kap. 6 ~)att det 
i riket finns primärkommuner och landstingskommuner. att beslutande
rätten utövas av valda lcirsamlingar och all kommunerna har riitt att ta 
ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Vidare foreskrivs i RF (8 kap. 5 ~) 
att grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner. för kommunernas 
organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen 
bestäms i lag samt att i lag också meddelas föreskrifter om kommunernas 
befogenheter i övrigt och om deras åligganden. I kommunallagen (]953:753. 
omtryckt 1969:765) (KL), kommunallagen ( 1957:50) för Stockholm (omtryckt 

1969:766HKLS) och landstingslagen Il 954:319, omtryckt 1972:101 )(LL) finns 

bestämmelser om bl. a. kommunernas och landstingskommunernas kom

petens. uppgiftsfördelningen mellan beslutande samt förvaltande och verk
ställande organ. de kommunala och landstingskommunala organens arbets
former. den ekonomiska förvaltningen, understiillning <X:h besvär. I fråga 
om befogenheter och åligganden reglerar kommunallagarm1 endast den s. k. 

allmänna kompetensen. Uppgifter enligt denna är i princip frivilliga. Den 
kompetens som regleras i olika specialförfattningar innebär däremot i de 
flesta fall att uppgifterna är obligatoriska. Genom sådan lagstiftning har 
kommunerna tilldelats betydande ansvar inom plan- och byggnadsväsendet, 
bostadsförsörjningen, socialvården, undervisningen 111. m. och landstings
kommunerna inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Statens tillsyn och kontroll över kommunernas och landstingskommu
nernas verksamhet utövas i olika former. Det mest vidsträckta tillämp
ningsområdet har den statskontroll som utlöses på enskilds initiativ genom 
besl'är över ett kommunalt eller landstirigskommunalt beslu1. Besvär som 
anförs med stöd av kommunallagarna. s. k. kommunalhesviir. iir den kon
trollform som innebiir det minsta ingreppet i den kommunala självstyrelsen. 
En mer ingående kontroll kommer till stånd genom S. k. l<."irvaltningsbesviir. 
som anfc\rs med stöd av specialförfattningar. 

Vissa beslut av kommuner och landstingskommuner prövas och faststiills 
av regeringen eller annan statlig myndighet genom undersrällning. Exempel 

på sådana ärenden utgör finansiella åtaganden. antagande av kommunala 
stadgor. planläggningsbeslut och beslut om vissa avgifter. 

Eff{>krivirerskonrroll sker med stöd av olika specialförfattningar, som ålägger 

kommunerna och landstingskommunerna att svara för vissa förvaltnings
uppgifter och som föreskriver statlig tillsyn över att uppgifterna fullgörs 

på ett tillfredsställande siitt. 
En mycket långtgacnde styrning iir möjlig genom att staten inom vissa 

verksamhehgrcnar kan bestiimma över resurstilldelningen till kommuner 
och landstingskommuncr. Exempel på d:111111111i1ka .111·mwdl'I iir investcrings
<i\'gil'ter och .•aatsbidrag. 
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Förutsättningarna for all öka kommunernas och landstingskommunernas 
ansvar och handlingsfrihet har under de senaste decennierna i hög grad 
förb~ittrats. Genom kommunindclningsrefnrmen och i takt med verksam
hetens utbyggnad har forvaltningsorganisationen tillförts sakkunskap på oli
ka områden. Den service som kommunfårhunden famnar sina medlemmar 
har också i betydande utstriickning medverkat till effektivitet och enhetlighet 
i den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Behovet av 
statlig tillsyn och kontroll över kommunernas och landstingskommunernas 
s~itt att fullgöra sina uppgifter har diirför minskat. Mot den bakgrunden 
uttalade jag i 1974 års statsverksproposition 1 prop. 1974: I. bil. 16. s. 2) och 
i 1975 års budgetproposition (prop. 1975:1. hil. 16. s. J) all en översyn skulle 

göras av statens tillsyns- och kontrollfunktioner. 

Syftet med översynen är att mönstra ut sådana detaljföreskrifter som med 
hänsyn till de kommunala och landstingskommunala organens ställning 
och resurser inte längre är nödvändiga. Flera motiv kan anföras för att 
på detta sätt decentralisera ansvar och befogenheter. Statsförvaltningen kan 
avlastas arbetsuppgifter och ra bättre tid för planering och andra övergripande 
frågor. Det innebär effektivitetsvinster får samhällsförvaltningen som helhet 
om myndigheter som bereder ärenden också fattar de slutliga besluten. Vida
re kan de kommunala organens kännedom om lokala förhållanden biittre 
utnyttjas. Medborgarna får också större möjligheter till kontakter med be
slutsfattarna vilket kan göra det lättare att lösa många problem. Samtidigt 
är jag helt medveten om de krav som finns på samordning och likformighet 
i samhiillsarbetet. Beslut av statsmakterna för att tillforsäkra medborgarna 

exempelvis rättssäkerhet. sysselsättning och lika tillgång till samhällsservice 
skall sjiilvfollct forvcrkligas. Det iir knappast möjligt att stiilla upp någon 
allmängiltig princip som kan tillämpas vid stlillni"ngstaganden till utform
ningen av statens tillsyns- och kontrollfunktioner. En avvägning mellan 
delvis motstridiga intressen måste komma till stånd vid varje tillfälle. Ytterst 
gäller därvid frågan vilka styrinstrument och vilken grad av styrning som 
är förenlig med statsmakternas uppfattning om den kommunala självsty
relsens roll i samhället. 

Förutom de förslag till J"örändringar som har lagts fram i samband med 
reformer på andra områden har det hittills bedrivna utredningsarbetet re
sulterat i fyra departementspromemorior som berör lagar och andra för

fattningar avseende kommunal och landstingskommunal verksamhet. Pro

memoriorna har redovisats under den gemensamma beteckningen Minskad 

statlig detaljreglering av kommunerna. Ett delresultat av översynsarbctet 
redovisades i PM I <Os Kn 1975: I) Avgifter hos byggnadsnämnd. Regeringen 
har efter bemyndigande av riksdagen (prop. 1975:107. CU 1975:29. rskr 
1975:220) beslutat att slopa kommuns skyldighet att underst~illa l:insstyrelsen 
beslut om sådada avgifter (SrS 1975:462 och 821 ). 1 de iivriga tre depar
tementspromemoriorna. PM Il (Os Kn 1975:3) N:imndorganisationcn. un-
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derstiillning ni. m .. PM 111 !Ds Kn 1975:6) Övriga specialreglerade niimnder 
m. m. och P\11\' (Qs Kn 1975:7) Landstingskommunernas specialreglerade 
nämnder. behandlas bl. a. de kommunala och landstingskommunala nämn
dernas organisation och arhetsformer samt understiillning hos s!atlig myn
dighet av vissa bes I ut. Jag anser att det iir angcbget att specialförfattningarnas 
regler om niimndernas organisation och arbetsformer tas upp nu så att en
hetlighet kan nås med förslaget till ny kommunallag (prop. 1975176:187!. 

I de fall då den kommunala verksamhetens innehåll och omfattning på 
ett visst område har reglerats närmare talar starka skäl får att fråg:m om 
statlig tillsyn och kontroll normalt bör bedömas i samband med att sak
området utreds. I utredningsdirektiven för vissa nu arbetande kommitteer 

anges, att denna fråga skall prövas och att inriktningen är att begränsningar 
i den statliga tillsynen bör föreslås. Utredningsuppdrag med denna inriktning 
har bl. a. utredningen (U 1972:06) om skolan, staten och kommunerna. häl

sovårdsstadgeutredningen (S 1974:08) och utredningen (S 1975:04) om ny 

lagstiftning för hälso- och sjukvården. Vidare ingår i den kommunaleko
nomiska utredningens (Fi 1971 :08) uppdrag att behandla frågan om övergång 
till mera generella former för statsbidragsgivningen. 

Jag har för avsikt all senare föreslå regeringen all uppdra åt övriga berörda 

kommitteer all överväga frågan om hur man skall kunna minska statlig 
tillsyn över och detaljkontroll av kommunerna och landstingskommunerna 
inom resp. utredningsområde. Ett motsvarande uppdrag hör iiven lämnas 

till de centrala statliga myndigheterna att pröva gällande föreskrifter, råd 
och anvisningar från samma utgängspunkt. 

I de promemorior som har upprättats inom kommundepartementet har 
en fullständig genomgång gjorts av bestämmelserna om de kommunala 
och landstingskommunala specialreglerade nämnderna. Översynen avser or
ganisationen av ett 30-tal specialreglerade verksamheter inom kommuner. 
landstingskommuner och kommunalförbund. De förslag som läggs fram 

k~inneteeknas av en str~ivan mot större enhetlighet och enkelhet i n~imnd
organisationen efter mönster av forslaget till ny kommunallag med ett mi
nimum av s~irregler och detaljföreskrifter. Förslagen bygger på principen 
att kommunernas och landstingskommunernas handlingsfrihet skall ökas 
och att deras möjligheter att anpassa verksamhetsformerna efter lokala för
h~tllanden skall forb~ittras. Denna grundtanke har tillstyrkts eller l~imnats 
utan erinran av samtliga remissinstanser. I vissa avseenden har den upp
fattningen flirts fram att förslagen från pågående utredningar bör avvaktas. 
I likhet med flertalet remissinstanscr anser jag dock att överviigande skäl 

talar för att man söker lösa frågorna om de specialreglerade n:imndernas 

organisation och arbetsformer i ett sammanhang och med utgångspunkt 
i hestiimmelserna om styrelsen i fi>rslagct till ny kommunallag (] kap.I. 
Dessa fr;'igor hi>r i Hirsta hand bedömas fran allmiinna kommunalriittsliga 
utgängspunk1er och med beaktande av vad den kommunala sj~ilvstyrclsen 
och denwkratin fordrar. Detta iir inte i f'iirsta hand en uppgift !'lir de ut-
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redningar som arbetar med olika specialreglerade kommunala \'Crksamheter. 
Diirll_ir anser jag inte all jag föregriper utredningarnas arbete. niir jag gör 
bedömningen att IOrslagcn i promemoriorna kan ligga till grund for lag
stiftning nu. Ikträffande flera andra frt1gor, som det i och for sig skulle 
ha funnits anledning att ta upp i ett i.iversynsarbcte av detta slag. gör jag 
däremot, som jag skall återkomma till. den bedömningen att de inte hör 
tas upp f'ristäende frim vcrksamhetsomrädet i övrigt. Möjligheterna att min
ska den statliga detaljregleringen får i dessa fall prövas i resp. utredning 

och under beredningen i regeringens kansli. 
Bestämmelser om kommunernas och landstingskommunernas special

reglerade nämnder finns i de olika specialförfattningarna. Dessa innehåller 
dels särskilda bestiimmelser om niimnderna och dels i allmiinhet en hiin
visning till vissa bestiimmelser i KL KLS resp. LL. Specialförfattningarnas 
siirskilda niimndbestiimmelser kan avse frågor som saknar motsvarande reg
lering i kommunallagarna bctriiffande kommunstyrelsen resp. forvaltnings
utskottet. I andra fall finns liknande bestämmelser i kommunallagarna, men 

för den specialreglerade nämnden ges dä i specialförfattningarna en avvi
kande regel. .:\ven om det finns ett gemensamt, grundliiggande mönster 
för samtliga kommunala och landstingskommunala nämnder. iir miingden 
avvikande bestiimmelser betydande. Jag anser att goda skiil talar for att 
ytterligare anpassa spccialtorfattningarnas nämndbestiimmelscr till den nya 
kommunallagens bestiimmelser om styrelsen. 

Som jag aviserade i kommunallagspropositionen (s. 56 7) anser jag att tiden 

nu iir mogen att avveckla institutet jordbruksstämma. Jag avser all ta upp 
också denna fråga i detta sammanhang (avsnitt 4.6). 

Jag har i Jetta iirende samrått med cheferna för justitic-. försvars-. sllcial-. 
kommunikations-. finans-. utbildnings-, jordbruks-. handels-. arhetsmark
nads- och hostaJsdcpartem(;~tcn samt med statsrådet Hjelm-Wallen. 

4.2 Specialförfattnin~arnas särbestämmelser 

Frågan om i vilken utstriickning de specialreglerade nämndernas orga
nisation och arbetsformer kan regleras genom en hiinvisning till den nya 
kommunallagens bestiimmelser om styrelsen fordrar en rad stiillningsta

ganden till behovet av olika särregler. Jag avser att ta upp detta punkt 

för punkt, i huvudsak i samma ordning som de olika frågorna behandlas 
i förslaget till ny kommunallag, för att sedan återkomma till spörsmålet 
om en enhetlig hänvisning till den nya kommunallagen. 

f\.1ina förslag berör ett stort antal nämnder och innebär iindringar i åt
skilliga specialförfattningar. För att ge överblick över de olika konsekven
serna skall jag sedan sammanfatta mina förslag nämnd för niimnd (avsnitt 
4.3). 
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4.2.1 Fakulratil'a eller obligatoriska nämnder 

De viktigaste kommunala spe1:ialreglerade niimndcrna iir obligatoriska i 
den meningen att särskild niimnd mäste inrättas. Kommunen iir skyldig 
att inrätta byggnadsniimnd. skolstyrelse. social centralniimnd (eller social
niimnd. barnaviirdsn~imnd och nyktcrhetsniimndl samt h:ilsodrdsniimnd. 
Också valnämnd. uttagningsnämnd och i vissa fall handels- och sjöfarts
niimnd är obligatoriska niimnder. Övriga kommun;,ila specialregler;idt· nämn

Lier iir fakultativa i den meningen att siirskild niimnd inte behö\·er inriittas. 
Eftersom den uppgili som regleras i en specialförfattning i allm~inhct iir 
obligatorisk. inneb~ir detta att kommunen kan viilja mellan att inriitta en 
siirskild niimnd för uppgiften och att uppdra åt annan n;tmnd att ha hand 

om uppgiften. I flera fall anges att kommunstyrelsen t i något fall social

nämnden) skall utgöra nämnd för den aktuella uppgilien, om den inte har 

anförtrotts annan niimnd och särskild nämnd inte har inrättats. Betriiffande 
arbetslöshetsnämnd är detta det enda alternativet till att inriitta siirskild 
niimnd. 

De landstingskommunala specialreglerade niimnderna iir i huvudsak fa

kultativa. Undantaget är folkhögskolestyrelse. Specialförfattningarna har nå
got olika bestiimmelser om inrättande av nämnder. Genomgående anges 
att särskild nämnd kan inriittas för var och en av de specialreglerade verk
samheterna. Hiirutöver gäller att förvaltningsutskottet eller avdelning därav 
kan utgöra sjukvärdsstyrelse. all sjuk\'årdsstyrclsc kan utgöra tandvårds

niimnd och direktion för sjukhus. att utbildningsniimnd eller styrelse mr 
annan viirdyrkesutbildning kan utgöra styrelse mr sjuksköterskeskola samt 
att omsorgsstyrelse. utbildningsnämnd. semesterhemsnämnd och region
planeniimnd kan utgiiras av annan niimnd i landstingskommunen. 

I PM lll och IV föreslås att uttagningsniimnd och handels- och sjöfarts
niimnd görs fakultativa och att också annan nämnd iin kommunstyrelse 
skall kunna vara arbetslöshetsniinnd. De begränsningar som finns i lands
tingens möjligheter att forma sin nämndorganisation slopas med ett undan
tag. Endast sjukvårdsstyrelse bör kunna vara direktion, om särskild sådan 
inte inrättas. Detta motiveras med hänvisning till de komplikationer som 
i annat fall skulle kunna uppstå med tanke på att direktion är i viss mening 

umlcrord nad sjuk drdsstyrelscn. 
I promemoriorna föreslås en enhetlig utformning av bestämmelserna om 

inriittande av de specialreglerade nämnder som inte måste vara särskilda 
niimnder. Innebörden av de bestiimmelser som föreslås for dessa niimnder 
iir att det i vaöe kommun och landstingskommun skall finnas en niimnd 
for den specialreglerade uppgiften och att kommunen resp. landstingskom
munen får tillsiitta siirskild sådan nämnd eller uppdra åt ,;nnan niimnd att 
ha hand om uppgiften. I PM 111 mresl<ls en f\omplctterande regel med den 
innebörden att f\L1mmunstyrelsen eller viss annan niimnd skall ha hand 
om uppgilien. 0111 kommunl'ullmiiktige inte har beslutat annorlunda. Nt1gnn 
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mots\ ari!dlCt till denna kompktterande regel liireslas d:ircmut inte liir de 
landst i ngsknm mu nala verksam hctcrna. 

I PM 111 framh{tlls att en enhetlig utformning av bestiimmelserna om 
inriittanclc av n:imnclcr gör Lkt J:ittare att inriitta gemensamma niimnder 
för Jlera av de uppgifter som i dag oftast ankommer på kommunstyrelsen 
och som var Jlir sig inte motiverar en siirskilcl niimnd. 

Remissinstanserna tillstyrker nära nog genomgående förslagen. Stock

holms kommun anser att ävcn val nämnd bör göras fakultativ. även om 

särskild valniimnd torde behövas i en kommun av Stockholms storlek. Sunds
valls kommun pekar pa att kommunstyrelsen fftr h<tnd om verksamheten 

for åtta av de nämnder som behandlas i PM III. Kommunen anser att 

man bör överviiga att lägga uppgifterna direkt på andra organ for att om

gången över ett delegationsförfarande skall kunna undvikas. flera remiss

instanser sätter i fråga det framtida behovet av uttagningsnämnd och fram
håller att hästar numera inte tas ut för försvarsmaktens behov. Sundsvalls 

kommun går längre och sätter i fråga också behovet av kristidsnämnd. fa
miljebidragsnämnd. hemvärnsnämnd. handels- och sjöfartsnämnd samt 
slakthusstyrelse. Flera remissinstanser uppehåller sig vid de förbättrade för

utsättningarna att sammanföra flera i och för sig begränsade specialreglerade 

verksamheter till en siirskild gemensam nämnd. Överbefälhavaren önskar 

uttryckligt författningsstöd för inrättande av en särskild totalförsvarsnämnd 

som skulle ersätta i första hand civilförsvars-. beredskaps-, kristids- och 

hemvärnsnämnderna. flera remissinstanser. däribland folkhögskoleutred
ningen ( U 1972:08). anser att folkhögskolestyrelserna även i fortsättningen 

bör vara obligatoriska som särskilda nämnder eller att resultatet av utred
ningens arbete bör avvaktas. innan någon iindring görs på denna punkt. 

För egen del anser jag att förslagen i prom1.:moriorna är viil avviigda. 
Jag iir inte beredd att i detta sammanhang foreslå att några specialreglerade 
niimnder slopas. Min grundliiggande instiillning iir att det iir av värde att 
f'iirtruendevalda ansvarar för de olika specialreglerade kommunala vcrksam

hct1.:rna. Den viig man biir viil.ia for att öka kommunernas möjligheter att 

forma niimndorganisationen efter lokala behov iir enligt min mening att 

göra det frivilligt att inriitta siirskilda niimnder och att öppna miijligheter 

att relativt fritt f"i.irdela flirvaltningsuppgifterna mellan niimnderna. 

Siirskilt behovet av uttagningsniimnd har satts i fråga av flera remiss

instanser. Frågan har berörts av 1967 års rekvisitions- och förfogandeut

redning. vars betänkande (SOU 1975:65) Förfogandelagstiftningen har re

missbehandlats och f. n. bereds inom regeringens kansli. I avvaktan pt1 re

sultatet av den fortsatta beredningen av :irendet bör enligt min mening 

giiras den iindringen att det inte liingre blir obligatoriskt att inr:itta siirskild 
uttagningsniimnd. Chefen for försvarsdepartementet avser att i annat sam

manhang föreslå regeringen att uttagningskungörelsen (I 963: 11 Q) iindras pii 
delta siitt. 

Vad g:iller frågan om folkhögskolestyrelse skall var:1 obligatorisk eller 
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inte har jag inledningsvis I avsnitt 4.1 l uttalat att best:immelserna om 

samtliga niimnclers organisation och arbetsforrm:r bör lösas i ett sammanhang 

och från gemensamma utgangspunkter. Denna bedömning giiller i princip 

också landstingskommunal rolkhögsknlestyrelse. Hithörande frilgor har 
emellertid nyligen överv:igts av folkhögskoleutredningen. vars huvudbe

tänkande (SOU 1976: 16) Folkhögskolan r. n. remissbehandlas. hir att inte 

föregripa remissbehandlingen och elen fortsatta beredningen av utredningens 

förslag, har jag runnit det lämpligt att i detta sammanhang inte röreslå 
några ändringar i folkhög!".koleförordningen (]958:478). 

En remissinstans har föreslagit att också valn:imnd skall bli fakultativ. 

lag kan inte finna att det föreligger något behov av att öppna möjlighet 
att överlåta valniimnds uppgifter på kommunstyrelsen eller annan niimnJ 

och är således inte beredd att bitriida dt:tta l\irslag. 

Invändningen från en remissinstans att kommunstyrelsen. om förslagen 

genomförs. får ansvar för alltför manga verksamhetsområden och att andra 

former bör viiljas för flera av de specialreglerade uppgifterna fordrar en kom

mentar. Jag anser nämligen att förslagen i promemoriorna skapar mycket 
goda möjligheter för varje kommun att välja den organisationsform som 

den !Inner liimpligast. Detta kan ske genom att siirskilda niimnder inriittas 

eller genom att verksamheterna anförtros andra nämnder. Att kommun

styrelsen eller i ett par fall socialnämnden (sociala centralnämnden eller dist

riktsnämnd) ges ett sistahandsansvar för den specialreglerade uppgiften in

nebär inte att jag anser att det i regel är liimpligast att uppgiften anförtros 

åt kommunstyrelsen resp. socialnämnden. Den regel som fåreslas i pro

memoriorna medför emellertid betydande praktiska fördelar i det fall det 
rör sig om en uppgift som iir obligatorisk för. kommunen. Det iir av viirde 

att det vid var:ie tillflille finns ett ansvarigt organ i varje kommun för ex

empelvis kommunens uppgifter av fiirsvars- eller bercdskapskaraktiir. 
Det principiella synsätt som jag nu har redovisat Ur enligt min mening 

tillämpligt också i fråga om landstingskommunernas obligatoriska uppgifter. 
Jag förordar att förvaltningsutskottet eller i några foll sjukvårdsstyrelsen 

i landstingskommun ges ett motsvarande sistahandsansvar. Jag finner det 
inte möjligt att i detta sammanhang ta ställning till den fråga om ytterligare 

llexibilitet i förtroendemannaorganisationen som har tagits upp av bl. a. 
Landstingsförbundet. 

Inrättande av en siirskild totallörsvarsniimnd för kommunernas uppgifter 

av försvars- och beredskapskaraktär, vilka f. n. i llenalet kommuner hand

läggs av kommunstyrelsen. bedöms av llera remissinstanser som en viirderull 

möjlighet. Ett bra siitt att öka antalet förtroendevalda kan enligt min mening 

vara att samla flera i och för sig ganska begränsade arbetsuppgifter och av 

dem skapa ett meningsfullt verksamhetsomriide för en eller !lera niimnder. 

Till bilden hör också att kommunstyrelsen i dag ofta har ett ansvarsomr[1dc 
som är stiirre iin nödvfodigt. Arbetsbelastningen iir stor och sannolikt skulle 

såviil styrelsens huvudsakliga arbetsuppgitkr som olika specialreglerade upp-
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gil'ler vinna pil att :irendegrupperna sprids. Ln möjlighet kan h:irvid vara 
au inriitta en niimnd för kommunens försvars- och bcredskapsfrilgor. Andra 
kombinationer kan också tiinkas och förekommer i viss utstriil"kning redan. 
De förslag jag hiir liigger fram underlättar sådana lösningar genom att ut
formningen av niimndorganisationen i huvudsak överliimnas iit kommu

nerna och landstingskommuncrna och genom att speci~1lförfattningarnas 

niimndbcstiimmelscr törcnhctligas och flertalet särrcglcr mönstras ut. Jag 
anser det emellertid inte niiddntligt au i spcl.'.iallagstiftningen prel.'.isera olika 

organ isat ionsmodel ler. 
Med de avvikelser som jag har redovisat i det föregående förordar jag 

alltid att promcmorieförslaget om enhetliga bestämmelser om inrättande 

av specialreglerade nämnder genomförs. 

4.2.2 Anral /cdamörer och supplcanrer 

Kommunstyrelsen skall liksom förvaltningsutskottet bestå av minst fem 

ledamöter. Suppleanter skall viiljas till det antal fullmiiktige resp. landstinget 

bcstiimmer. vilket anses innebiira att minst en suppleant skall utses. För 
de övriga kommunallagsreglerade nämnderna saknas regler om antalet le
damöter m:h suppleanter. 

Specialförfattningarna innehåller i flertalet fall samma regler som gäller 

betrMfande kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet. J\ vvikande före
skrifter om antal ledamöter finns för skolstyrelse (minst sju), social ccn

tralniimnd (minst nio). överförmyndarnämnd <minst tre). uttagningsniimnd 

(tre eller fem). siirskild arbetslöshetsniimnd (ordförande samt minst fyra 
och högst tio ledamöter) handels- och sjöfartsniimnd (minst sju och högst 
tolv). slakthusstyrelse <inget minimiantal). sjukhusdirektion (minst tre), sc
mesterhemsntimnd (ordförande och (vra andra ledamöter) samt styrelse för 
sjuksköterskeskola I inget minimiantal). Avvikande bestiimmclserom antalet 

suppleanter finns i några författningar. Det gäller nykterhetsniimnd (minst 

hälften a\' antalet ledamöter). uttagningsniimnd (en för varje ledamot). 
<irskild arbetsliishetsn~imnd tfi.>r ordll>randcn och minst halva antalet le

damöter), semesterhemsnämnd (en for varje ledamot) och folkhögskole
styrelse (minst tre). 

I l'M Il - IV föresl<is all de bestiimmelser om minimiantal ledamöter 
lll:h om suppleanter som g~iller 11.\r styrelsen enligt förslaget till ny kom

munallag genom h~invisning görs tillämpliga p{1 samtliga specialreglerade 

n:imnder. Betr~ilfande överförmyndarn~imnd föreslås dock ingen iindring. 

I P~v1 Il framhalls betriiffande sl\olstyrelse OL°ll social centralnUmnd, diir mr

slaget innebjr en s:inkning av minimiantalet. att avsikten inte :ir alt minska 
antalet fortroendevalda. Tviinom iir det ett viirde i sig att många for

troendevalda engageras i nämndarbetet. Men inga starka skiil talar enligt 

promemorian för att föreskriva e\l högre minimiantal ledamöter i dessa 
niimnder :in i exempelvis l\ommunstyrelsen. 
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Förslagen tillstyrks av samtliga remissinstanser utom socialstyrelsen, som 
beträffande social centralniimnd anför all socialutredningens förslag bör av
vaktas. En remissinstans anser all bestiimmelsen om minst fem ledamöter 
bör giilla också taxeringsniimnd, övcrlörmyndarniimnd, tratikniimnd och 
sådant organ vid försäkringskassa som uts\:S av kommunen. 

För egen del !inner jag det liimpligt och praktiskt med enhetliga regler 
för samtliga specialreglerade niimnder. Kommunallagens bestämmelser om 
styrelsen bör därvid vara normgivande .. :\ven om jag är den förste att stryka 
under värdet av att flera förtroendevalda engageras i det kommunala arbetet. 
anser jag inte att det finns anledning all i speciallagstiftningen föreskriva 
högre minimiantal ledamöter iin vad som giiller för kommunstyrelsen. Jag 
forutsätter givetvis att det fiirhållandet all minimiantalet ledamöter i ell 
par nämnder siinks inte kommer all medlöra att antalet förtroendevalda 
i dessa nämnder minskar. Med hiinsyn till att bl. a. socialutredningen har 

tillstyrkt promemorieförslaget anser jag till skillnad l'dn socialstyrelsen all 
det inte finns anledning att betriiffande sociala centralnämnden avvakta 
en ny soeiallagstiftning. 

Betriiffande de niimnder som regleras i författningar som har tillkommit 
under riksdagens medverkan föreslår jag alltså att bestämmelserna om an
talet ledamöter utformas i enlighet med vad jag har anfört. Beträffande 
de nämnder som regleras i annan författning kommer chefen för resp. de
partement att senare foreslå regeringen motsvarande iindringar. 

En remissinstans har föreslagit att de enhetliga reglerna skall gälla också 

sådant organ i allmän försiikringskassa som kommunen utser. I första hand 
torde försäkringsnämnd avses. Goda skiil talar för att antalet ledamöter 
och suppleanter i fårsäkringsnämnd följer samma regler som annars tilliimpas 
i kommunerna. Jag har i samråd med chefen för socialdepartementet funnit 
att denna fråga bör prövas i annat sammanhang. Förslaget att samma mi
nimiantal ledamöter skall giilla också för taxeringsnämnd och tralikniimnd 
får prövas i anslutning till det reformarbete som pågår på dessa omraden. 
Beträffande överfårmyndarniimnd anser jag att det ännu inte linns anledning 
att överväga några ändringar i de nya bestiimmelser som triidde i kraft 
den I januari i år. 

I promemoriorna föreslås också att de olika bestiimmelserna i specialför
fattningarna om antalet suppleanter skall utgå. Jag biträder detta förslag. 
Den bestiimmelse som giiller för kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet 

bör kunna gälla också för de specialreglerade nämnderna. 

4.2.3 Valbarhet 

Bestämmelserom valbarhet till resp. niimnd linns i praktiskt taget samtliga 
specialförfattningar. I allmänhet gäller genom hänvisning bestämmelserna 
i KL resp. LL vid val också till de specialreglerade niimnderna. I KL resp. 
LL föreskrivs valbarhetshinder för bl. a. kommunens ledande tiiinsteman 
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(7; KL 8 ~ LLl samt - vid \'al till styrelsen eller annan kl1mmunallag~

regkr<1d 11:i11111d - resp. J"i.irvaltningsd1C'f" 132 11d1 4.'i ~~ KL 43 uch 54 ~~ 

LU. I niigra speciallörfottningar undantas vid h:irwisningen till KL val

barhetshimlret för tj:instemiinnt.:n i kommunen. Det giiller byggnadsstadgan 
( J 9.'i 1:U112. om tryckt 1972: 776). barna v{m\slagen ( 1960:97. om! ryL·kt 1971 :308 l 
och hiilsodrdsstadgan I 1958:663). I ytterligare n<1gra specialforfottningar lö

reskrivs valbarhetsregler som avviker J"rän bestiimmelserna i kommunal

lagarna. Dessa föreskrifter inncbiir i allmiinhet att den krets som utesluts 

från valbarhet vidgas. l något fall föreskrivs siirskilda kvalitikationer. medan 

valbarhetsbestiimmelser helt saknas i ett par författningar. 

l PM Il - IV forcsl<is enhetliga valbarhetsbestiimmclser for samtliga spe

cialreglerade niimnder. Fiirslagen. sum har utarbetats med utgfogsrn111kt 

i knmmun<Lilagsutredningens förslag till enhetlig kommunallag. inneblir att 

nuvarande valbarhetshindcr slopas fi.ir kommunens ledande tj~insteman lik

som tör resp. !iil"\·aJtningschef vid val till de olika niimnderna. Detta frirslag 

har. liksom knmmun.illagsutredningens motsvarande förslag !SOU 1974:99). 

väckt kritik hos ett betydande antal remissinstanser. iiven om flertalet till

styrker förslaget. De remissinstanser som har en negativ inställning pekar 

i allmänhet på svårigheterna att förena ett politiskt uppdrag som nämnd

ledamot med stiillningcn som fiirvaltningschefhos samma niimnd. Atskilliga 

erinrar om kommunallagskommittcns stiillningstagande (SOU 1952: l.f) i frå

gan och stryker under intresset av att frirvaltningschelen intar en parti

politiskt oberoende. sjiilvstiindig stiillning. 

\lin ståndpunkt innebär an hittillsvarande regler för anses utgöra en god

tagbar kompromiss mellan olika intressen. I propositionen med förslag till 

ny kommunallag föreslås också att de nuvarande valbarhetshindren för elen 

ledande tjänstemannen och för resp. förvaltningschefbehålls. De nuvarande 

valbarhetshindren kan inte anses ha vållat några större oliigenheter betriif

J"ande de specialreglerade niimnderna. Jag anser diirti."1r att det inte linns 

anledning att i fråga om dessa nämnder överviiga någon annan lösning 

iin elen som föreslås i förslaget till ny kommunallag. De valbarhetshestiim

melser i specialförfattningarna som stiimmer överens med kommunalla

garnas bör s[1ledes inte iindras i annat än formellt hiinseendc. 

Förslagen i PM Il - I\' innebär att samtliga specialförfattningar i fråga 

om valbarhet hiinvisar till kommunallagen. Detta Ccirslag har bemötts positivt 

av flertalet remissinstanser, också av sådana som har st:illt sig tveksamma 

eller negativa till de valbarhetsbestiimmelser som kommunallagsutrednin.~cn 

har f(ireslagit. Ocks~i jag anser att en s[1dan enhetlighet iir liimplig. 1 ett 

par fall innebiir den att ytterligare nägra kommunala i.:hef.~ljiinstemiin utesluts 

frän \ albarht~l. 

Vid val till byggnads n ii m n d g:iller att tjänsteman hos kommun 

inte pa grund av sin tjiinst skall vara obehörig att vara ledamot eller suppleant 
i niimnden 13 ~ tredje stycket byggnaclsstadganl. Denna hestiimmebe har 

ersatt tidigare föreskrifter om att kommunalborgmiistaren var sjiilvskriven 
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lcJamnt av niimnden eller all liinsstyrelscn dler magistraten ut-;~ig en le
damot. Bestämmelsen har motiverats av önskemålet att skapa möjligheter 
att knyta l'rämst juridisk sakkunskap till nämnden. 

Jag kan med hiinvisning till vad jag har anfört i valbarhe1sl'rf1gan i pro
positionen med förslag till ny kommunallag inte finna tillriickliga skiil att 
behålla en siirreglering av frftgan om valbarhet till byggnadsniimnd. Siirrcgeln 
innebär i praktiken att kommunens ledande t.iiinsteman (kanslichefen) och 
stadsarkitekten samt eventuellt stadsingenjören kan ingi1 som ledamöter 
i nämnden. Detta iir knappast nödviindigt för att niimnden skall fä tillgång 
till deras sakkunskap och torde inte heller förekomma. 

Valbarhetsbcstiimmelserna för barna v <'i r d s n ii m n cl innehåller sam
ma avvikelse l'nin kommunallagarna som byggnadsstadgan IX\ barnadrds
lagen). Ocksii hiir har avvikelsen motiverats av intresset all niimnden till fors 

juridisk sakkunskap. Den iildre barnavårdslagen I 1924:361) innehiill dock 

inga bestämmelser om sjiilvskrivna ledamotskup för jurister (diiremot for 
präst, lärare och i vissa fall liikarel. Det iir av intresse i detta sammanhang 
att lagen ()970:296) om social centralnämnd m. m. inte innehåller någon 
bestämmelse motsvarande den i 8 ~ barnavårdslagen. Vid val till social cen
tralnämnd gäller alltså valbarhetsbestiimmelserna i KL f"ullt ut. Med hiin

visning härtill och till vad jag nyss har anfört i fråga om valbarhet till bygg
nadsnämnd finner jag överviigande skäl tala for att slopa siirbcstiimmelsen 
i barna vårdslagen. 

Också för val till h ii Is o vårds nä m n d finns en begriinsning i hän
visningen till KL Begränsningen innebär att tjiinsteman hos kommunen 

inte på grund av sitt tjiinsteinnehav skall vara obehörig att vliljas till ledamot 
eller suppleant. Bestämmelsen har i likhet med mptsvarande regler i bygg
nadsstadgan och barnavårdslagen till syf"te att göra vul av särskilt sakkunniga 
ledamöter möjligt. Det kan giilla jurister. exempelvi!i kanslichef, eller niimn
dens förvaltningschef, som i de större kommunerna kan vara stadsEikaren. 
I c.Je <\lira minsta kommunerna utan underlag för egen hiilsovårdsinspek
törstjiinst har bestiimmelsen haft betydelse för miiiligheten att frirena J"ör
troendeuppclrag som exempelvis ordförande med \jiinst som inspektör. Så
dana lösningar förekommer enligt tillgängliga uppgifter numera i endast 
två kommuner i landet. Om den nya kommunallagens valbarhetsbestiim
melse görs tifömplig vid val av hälsovårdsniimnd. kan det siillas i fråga 
om valharhetshindret för verkschef utesluter sådan Rirening av uppurag. 

Frågan hör i allmiinhet kunna besvaras nekande. Förvaltningarna hos hiil

sovårdsniimnder som tvingas tillgripa lösningar av det slag jag har beskrivit 
torde inte vara av sådan omfattning att hiilsovårdsinspektören kan betraktas 
som verkschef. Jag vill diirn.ir l'örorda att valbartw1sbestiimmelserna i kom
munallagen i sin helhet görs tilliimpliga lK'ks4 p.a val till hiilsov{irdsniimnd. 

Bestämmelser om \"albarhet till va In ii m n LI finns i 3 kap. 2 ~ vallagl'n 
((CJ72:620. omtryckt 1976:404!. som har formen av en hiinvisning till KL. 
Svenska kommunförbundet har i sitt yttrande över PM 111 förordat att val-



Prop. 1976177: I 64 

barhetshindret for kommunens ledande tjänsteman och för verl\schcf inte 
skall gälla val till \·aJniimnd. Förbundet framhiiller att man i många kom

muner har ansett det liimpligt att i valniimnden viilja in den person som 
tidigare har varit l(.irurdnad av liinsstyrelsen som valniirnndens ordförande. 

Jag har för egen del sv[irt att se att detta motiverar en siirreglcring i \·al lagen. 

Om en kommun har behov av att anlita sin kanslichef i valniimndens arbete. 

torde detta kunna ske utan att han ingår som ledamot i niimnden. Jag 

kan diirför inte bitriicla förslaget om avvikande regler för val till valnämnd. 

Ledamot och crsiittare i överför m y n cl ar n ii m n d skall enligt 19 
kap. 8 ~ föräldrabalken vara myndiga svenska medborgare och kyrkobok

förda i kommunen. Konkurstillsttiml utgör valbarhetshindcr liksom innehav 

av domartjänst inom domsagan. Valbarhetsbestiimmelserna avviker alltsi1 
på flera punkter från motsvarande bestiimmelser i kommunallagarna. Be
stämmelserna nm iiverllirmyndarnämnd iir helt nya. I PM 111 framhålls 

att det inte är motiverat att överviiga nå!!ra mer genomgripande lliriindringar. 

förrän erfarenheter har vunnits av den nya ordningen. Denna uppfattning 

delas av det helt övervä!!tlllde antalet remissinstanser. Endast Eskilstuna 

kommun anser att bestämmelserna i fbriildrabalken bör ses över redan nu. 

Hedemora kommun iir inne p{1 liknande tankeg{mgar men finner det rimligt 

all en översyn av besUmmelserna anstår till slutet av kommande man

datperiod. Också jag anser det liimpligt att inte nu göra andra iindringar 

i bestiimmelserna om iiverförmyndarniimnd iin de som kommunallagsrc

formen påkallar. Denna bedömning gäller inte enbart frågan om valbarhet 

utan också de andra frågor som jag kommer att ta upp i det tliljande. Jag 
iir i princip positiv till möjligheten att. sedan erfarenheter har vunnits av 
den nya ordningen. ytterligare anpassa hestiimmclserna till den nya kom
munallagen. Jag vill dock peka på de siirskilda krav som det linns anledning 
att ställa på överförmyndare och ledamot av överformyndarniimnd och som 
också i fortslittningen torde motivera viss siirreglering. 

Bestämmelserna om val till arbets I ös hets nä m n d är knapphän
diga. Valbarhetshinder föreligger enligt 5 ~ kungörelsen ( 1966:369) med när

mare föreskrilier om arbetslöshetsniimnd och dess verksamhet m. m. (ar
betslöshetsniimndskungörclsen) fl'>r tjänsteman som iir redovisningsskyldig 

inför niimnden samt - vid val av siirskild nämnd - för ledamot. suppleant 

eller tjiinsteman i arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden. I PM 

111 föreslås att dessa valbarhetshinder slopas. Ingen remissinstans har haft 

något att inviinda mot förslaget. .ii. ven jag bitrlider förslaget. Något hinder 

att i stället tilliimpa valbarhetsbestiimmelserna i den nya kommunallagen 
kan jag inte finna. 

Till ledamot eller suppleant i sjukhusdirektion kan endast väl

jas den som iir valbar till sjukvårdsstyrelse t 11 ~ 3 mom. sjukvårdslagen. 
1962:242). För val till sjukvårdsstyrelse gäller bestiimmelserna i LL. I Hir

igenom undantas landstingskommunens ledande t.iiinsteman !landstings

direktör) liksom sjukvårdsstyrclsens frirvaltningschef (sjukvårdsdirektiir). 
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Valbarhetshinder forcskrivs vid val 1ill direktion också for ett antal ljäns

tcmlin vid sjukhus som stär under direktionen. Det giiller sjukhusdirektör, 

styresman, chcl\läkare, den som leder den ekonomisha förvaltningen vid 

sjukhus med styresman och sjukvårdsdirektiir som ;ir högste förvaltnings

ehef för sådant sjukhus. lkssa senare tj~instcm~in kan tHircmot vlilias till 

sjukvårdsstyrelse som utgör direktion, men de Jiir i så fall inte delta i hand

liiggning av direktionsiircndena. 

För egen c.lcl kan jag inte finna all det Lir nödvLindigt all behålla slirskilda 

valbarhetshinder för olika tjänstemän inom sjukhusledningen. Den person

krets som f. n. utesluts från valbarhet till sjukhusdirektion är ganska om

fattande. Jag vill också peka på det IOrh{tllandct att sjukvårdshuvudmlinnen 

har relativt stor frihet all organisera sjukhusledningen efter eget skön. Upp

riikningen av vissa tjLinstcmiin, som skall omfattas av valbarhetshinder, blir 

därför inte alltid meningsfull. Jag förordar dLirför all frågan om valbarhet 

regleras genom en hänvisning till den nya kommunallagen. Oiirigenom ute

sluts tjänsteman som Lir chef för verk som hör till direktions förvallnings

område från valbarhet till ledamot eller suppleant i direktion. Vad som 

är verk hos direktion får, liksom i fråga om alla andra kommunala och 

landstingskommunala nämnder, bedömas med utgångspunkt i den orga

nisationsforrn som landstingskommunen resp. kommunen har valt. Vem 

eller vilka som skall vara att anse som verkschef torde framgå av instruktion 

eller reglemente som resp. landstingskommun beslutar om. Någon särreg

lering för det fall sjukvårdsstyrelse utgör direktion anser jag inte nödvändig. 

Att den som inte är valbar till särskild direktion inte blir valbar till sjuk

vårdsstyrelse som är direktion förefaller tvärtom vara en rimlig konsekvens 

av en sådan organisatorisk lösning. Detta avviker inte från vad som gäller 

i andra fall när en specialreglerad uppgift, som annars handhas av särskild 

nämnd, läggs på en redan befintlig nämnd. 
I PM 111 och IV behandlas några nämnder som regleras i författningar 

som har tillkommit utan riksdagens medverkan. Det gäller uttagnings

nämnd, för vars ledamöter särskilda kvalifikationskrav ställs upp i uttag

ningskungörelsen samt handels- och sjöfartsnämnd och semesterhems

nämnd, och styrelse för sjuksköterskeskola, för vilka valbarhetsbestämmel

ser saknas. Resp. departementschef kommer senare alt föreslå regeringen 

att även dessa nämnder regleras efter mönster av den nya kommunallagens 

bestämmelser om val till styrelsen, under föruls~ittning att riksdagen godtar 

denna princip. 

4.2.4 Nämndernas sammansättning 

Kommunallagarna innehåller liksom flertalet specialförfattningar inga be

stämmelser eller rekommendationer om hur nämnder eller styrelser skall 

vara sammansatta. Det har ansetts böra ankomma på kommunfullmäktige 

och landsting att inom de ramar som valbarhetsreglerna ger till niimnd-

5 Riksdagm ]<}76177. I sam/. :'lir I 
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ledamöter välja de personer som de anser biist skickade att fullgöra de olika 
uppdragen. Numera finns med något undantag inte heller några bestäm
melser om självskrivna ledamöter eller om att statlig myndighet skall utse 
ordförande eller ledamöter. 

I några specialförfattningar linns dock fortfarande rekornrncndatiorn.:r nm 

hur nämnderna bör vara sammansatta. Lagstiftningen om de sociala niimn
derna innehåller rekommendationer om att medicinsk och juridisk sakkun
skap bör vara företrädd i niimnderna. I nyktcrhetsniimnd skall häde rniin 
och kvinnor vara representerade. I hiilsov[irdsniimnd bör liikare uch vctcriniir 

ingå. Bland de nämnder som regleras i regeringstl.irfattningar finns uttag
ningsniimnd. vars ledamöter bl. a. biir ha ingäcmle kännedom om kom
munens hiisthestånd. och folkhögsknlestyrclse. i vilken tjiinstgörande rektor 
skall ingii som ledamot och sekreterare. 

I PM Il - IV föreslås att samtliga föreskrifter och rekommendationer 

om nämndernas sammansättning slopas. Beträffande de sociala nämnderna 
erinras om att riksdagen tidigare (2 LU 1970:51. rskr 1970:285) hos regeringen 
har begärt att reglerna om expertledamöter skall slopas. 

I promemoriorna framhålls också att nämndernas möjligheter att skaffa 
sig sakkunskap på andra vägar än genom särskilt utsedda ledamöter allmänt 
sett torde vara goda. Det är främmande för moderna demokratiska principer 
att specialdestinera mandat i de politiskt sammansatta niimnderna till vissa 
yrkesgrupper. Det framhålls också att de särskilda föreskrifterna i ett par 
fall har utgjort hinder för att införa föreskrifter om proponionellt val av 
nämndledamöterna. Regeln om att nykterhetsniimnd skall bestå av såviil 

män som kvinnor betecknas i PM Il som lika självklar som otidsenlig. 
Remissinstanserna har i allmänhet hedömt förslagen positivt. Det fåtal som 
avstyrker pekar på värdet av den medicinska eller juridiska sakkunskap 
som expertledamöterna tillfor nämnderna. 

För egen del kan jag inte finna att rekommendationerna om expertle

damöter, som ett par remissinstanser har förutsatt, garanterar sådan med
verkan. Helt visst har särskilt sakkunniga ledamöter - såväl ur de yrkes
grupper som anges i författningarna som ur andra - i alla tider berikat 
nämndarbetet. Detta torde emellertid ha skett oavsett rekommendationer 
i lagstiftningen och så kommer säkert att ske också i fortsättningen. Jag 
delar uppfattningen i promemoriorna att det iir främmande för ett modernt 
demokratiskt tänkesiitt att specialdestinera platser i de kommunala nämn
derna. Det fria politiska urvalssystemet är överliigset sådana urvalssystem 
som skapas genom regler av denna typ och det iir min uppfattning att 
statsmakterna bör avhålla sig från pekpinnar av det här slaget. Regeln om 

att nykterhetsnämnd skall bestå av både män och kvinnor torde inte längre 
ha någon uppgift att fylla. 

I lagen om social centralniimnd finns en bestämmelse om att minst en 
ledmnot av varje distrikstniimnd hör vara ledamot ocksi\ av ccntralniimndcn. 

Inte heller en sådan rekommendation anser jag ha sin plats i lagstiftningcn. 



Prop. 1976177: I 67 

Den iir f. ö. mindre v;il förenlig med bestiimmelscn om att social distrikts

nämnd kan väljas proportionellt. 

Jag förordar därför att föreskrifterna och rekommendationerna om nämn

dernas sammansiittning utgår ur lagen om social centralniimnd ijurist och 

liikare. centralniimndsledarnot i social distriktsniimnd}, barnavårdslagen <ju

rist), nykterhetsvårdslagen <1954:579, omtryckt 1971:307) Wikare, båda kö

nen) och hiilsovårdsstadgan !liikare och veteriniir). 

Beträffande de niimnder som regleras i regeringsförfattningar kommer 

resp. dcpartementschef senare att föreslå regeringen motsvarande lindringar, 

om riksdagen godtar de förslag jag här lägger fram. Det giiller uttagnings

nämnd samt nagra hamnstyrelser i vilka bl. a. regeringen och handelskam

mare tillsiitter vissa ledamöter. 

4.2.5 Proportionella val 

I propositionen med förslag till ny kommunallag föreslå<> en bestiimmelse 

!28 ~)som innebär att samtliga kommunala nämnder skall kunna utses pro

portionellt. Detta har hittills föreskrivits i KL och LL endast beträffande 

val av kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet och de kommunallags

reglerade niimnderna. I llertalet specialförfattningar finns motsvarande be

stämmelser. Några viktiga specialreglerade nämnder som t. ex. nykterhets

nämnd, hälsovårdsnämnd och sjukhusdirektion kan dock formellt inte utses 

proportionellt. 

Förslaget att minoritetsskyddet skall stärkas genom en regel i den nya 

kommunallagen om att alla nämnder skall kunna väljas proportionellt är 

ett resultat av den översyn .av specialförfattningarna som har gjorts i PM 

Il - IV. Förslaget förutsätter att de förslag som jag nyss har lagt fram om 

att de olika bestämmelserna om nämndernas sammansättning skall slopas 
(avsnitt 4.2.4) godtas av riksdagen. Om förslaget i kommunallagsproposi

tionen godtas av riksdagen, blir specialforfattningarnas bestämmelser om 

proportionella val överllödiga. Jag förordar att de tas bort. 

En remissinstans har förordat att även ta x er i n g s nä m n d bör kunna 

väljas proportionellt. Sådan nämnd omfattas inte av bestämmelsen i den 

nya kommunallagen, eftersom den inte är en i egentlig mening kommunal 

nämnd. Taxeringen i första instans är f. n. föremål för genomgripande för

ändringar. Riksdagen lade förra året fast riktlinjerna för denna reform (prop. 

1975:87, SkU 1975:31. rskr 1975:229) och avsikten är att författningsförslag 

i enlighet med riktlinjerna senare skall läggas fram för riksdagen. Det finns 

därför inte anledning att i detta sammanhang föreslå några ändringar be

träffande taxeringsnämnd. Jag anser emellertid att goda skäl talar för att 

de ledamöter som utses av kommunen skall kunna väljas proportionellt. 

Chefen för finansdepartementet kommer sernire att föreslå en sådan ändring, 

under förutsiittning att riksdagen godtar principen att alla de kommunala 

niimnderna skall kunna vä!jas proportionellt. 
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4.2.6 U10111s1åe11des 11ärvarorä11 

I specialförfattningarna förekommer olika slag av bcstiimmelser om ut
omståendes medverkan vid nämndernas sammantriiden. Med utomstående 
menar jag i detta sammanhang andra iin ledamöter och suppleanter i niimn
den. Den medverkan av utomstående som föreskrivs i specialförfattningarna 
;ir av skiftande karaktär alltifrån rekommendationer till niimnclcrna om att 

anlita sakkunnigt bitriide till tvingande föreskrifter om niirvaroriitt. yttran
derätt och riitt att anteckna avvikande mening till protokollet (s. k. falsk 

reservationsrätt). I vissa författningar - exempelvis hiilsovårdsstadgan - pre
ciseras mycket noggrant vilken eller vilka utomstående som avses. medan 
i andra tonvikten läggs vid det siirskilda kunnande som avses - exempelvis 
juridisk eller medicinsk sakkunskap. 

I PM Il - IV föreslås att specialförfattningarnas olika bestiimmelser om 
utomståendes medverkan skall slopas. I stället skall niimnderna genom hiin
visning till en bestämmelse i den nya kommunallagen ges möjlighet att 
kalla in bl. a. sakkunniga. Sådana beslut fattas med enkel majoritet. I pro
memoriorna framhålls att behovet av att tillföra nämnderna sakkunskap 

knappast har minskat men att det växlar från uppgift till uppgift och kan 
tillgodoses på flera olika sätt. Rekommendationer eller föreskrifter att ex
pertkravet skall tillgodoses på visst sätt kan diirför medföra stelhet i till
lämpningen. Redan därför finns det, anförs i promemoriorna. anledning 
att undvika sådana hestämmelser. Den grundläggande utgångspunkten i 

promemoriorna är dock att intresset av statlig tillsyn och kontroll över nämn
dernas arbete inte utan tungt vägande skäl tar inskränka nämndernas frihet 
att själva välja sina arbetsformer. 

Jag vill inledningsvis förklara att jag ansluter mig till den grundliiggandc 
syn. som kommer till uttryck i promemoriorna, nämligen att nämnderna 
har förmåga att själva avgöra vilka utomstående som skall kallas. I pro
positionen med förslag till ny kommunallag föreslås en bestämmelse (42 ~I 
som ger kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet rätt att kalla särskild 
sakkunnig att närvara vid sammanträde. Jag ämnar i det följande föreslå 
att denna bestämmelse ges motsvarande tillämpning i fråga om de spe
cialreglerade nämnderna. 

Redan i anslutning till detta principuttalande vill jag helt kort erinra om 
den verksamhet som pågår i syfte att finna nya former for vidgat perso

nalinll~·tande i den offentliga förvaltningen. En omfattande försiiksverk
samhet påg~lr med n;irvaror~i\\ fiir pcrsonall'iiretriidarc i kommunala och 

landstingskommunala n(imnder1SrS 1972:271 ). Bl. a. med h(invisning hiirtill 
har ett par remissinstanser avstyrkt forslagen i promemoriorna alt niirva

roriitten för förvaltningschefer och andra experter skall slopas. TCO anser 
sålunda att ett genomförande av förslagen skulle försämra mcdinllytan
demö.iligheterna fiir vissa personalkategorier. Jag vill bcstiimt a\'\ isa e\\ s{i
dant synsiitt. Den medverkan vid niimndsammantriidena som l(ireskrivs 
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l!ir förvaltningschefcr. l!iredragande eller andra tjiinstemiin har aldrig syftat 
till all ge dessa grupper en plattform 11.ir personalinflytande. Syftet har varit 
all tillföra niimnderna den sakkunskap dessa tjiinslem~in kan bcsilla i egen
skap av fack miin eller ex pc ner pii resp. 0111 riide. 

De .kategorier utomstående som behandlas i specialförfattningarna kan. 
iivcn om gränserna flyter nagot. delas in i tre grupper. Det är flirvaltnings

chefcr och andra föredragande. statliga experter samt andra sakkunniga. 

Närvaroräll för f ö r v a 11 n i n g s c h e f eller annan föredragande före
skrivs i flera specialförfallningar. Enligt 3 a ~ 2 mom. brandlagen (1974:80. 
iindrad 1975:96) har brandchefen räl! au vid sammanträde med brandsty
relsen delta i överläggningarna men inte i besluten samt all få sin mening 

antecknad till protokollet. Samma rätt tillkommer vid sammantriide med 
byggnadsnämnden enligt 6 ~ hyggnadsstadgan tjänsteman som har till ålig
gande all föredra ärenden inför denna nämnd. Skolchefen har enligt 16 ~ 
skollagen () 962:319. omtryckt 1970: 1026) samma räu och därtill en skyl
dighet att närvara vid sammanträde med skolstyrelsen. 
Till sammantriide med sjukvårdsstyrelse skall enligt 9 ~ 3 mom. sjukvårds

lagen sjukvårdsclirektör eller. om sådan inte finns. landstingsclirektör kallas. 
Om landstinget eller kommunfullm~iktige beslutar det. skall iiven annan 

som har att föredra sjukvårdsärenden inför förvaltningsutskottet eller kom
munstyrelsen kallas till sådant sammanträde. Till sjukvårdsstyrelses sam
manträde. liksom till skolstyrelses, skall också kallas särskolchef och vård

chef. om ärende rör dessa tjänstemäns verksamhetsområden (] 5 ~ lagen. 
196 7:940. angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. omsorgs
lagen). Även i fråga om sjukhusdirektion är kretsen av utomstående med 
närvarorätt omfattande. Enligt 12 ~ sjukvårdslagen skall sjukvårdsdirektör, 
eller om sädan inte finns. lamlstingsdirektör. samt sjukhusdirektör. sty
resman. chefsliikare och den som vid sjukhus med styresman leder den 
ekonomiska förvaltningen kallas till direktionens sammanträden. Närva
rorätt har också i ärende rörande sjukvårdspersonalen den som närmast 
under sjukhusdirektör eller styresman handlägger sådana frågor. Med när
varorätten i sjukvårdss1yrelsc resp. sjukhusdirektion följer rätt att delta i 
över!Ugningarna men inte i besluten och s. k. falsk reservationsrätt. 

Till sammanlriicle med omsorgsstyrelsc skall samma tjiinstemiin kallas 
som till sjukvårdsstyrelse vid behandling av omsorgsiirendcn. alltså sär
skolchef och vårdchef. 

I PM Il - IV föreslås att samtliga bestämmelser om närvarorätt, yttran
deriitt och falsk reservationsriill för forvaltningschefeller annan IOreclragancle 

slopas. Varje nämnd skall i stället avgöra vilka tjänstemän som skall kallas 
till dess sammanträden. Detta föreslås lagtekniskt bli löst genom en hän
visning till elen nya kommunallagens bestämmelse om rätt för styrelsen 
att kalla bl. a. tjänsteman for att meddela de upplysningar som behövs. 

Remissopinionen är inte entydig i denna fråga. Förslagen tillstyrks av 
det övervägande antalet remissinstanser. De remissinstanser som avstyrker 
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har det gemensamt att de finner föreskrifterna om närvarorätt för förvalt
ningschef eller annan föredragande värdefulla och att de inte är övertygade 
om att nämnderna i alla liigen inser sitt behov av särskild sakkunskap. 

För egen del är jag av motsatt uppfattning. Erfarenheten visar att be

stämmelser av den typ jag har redovisat är av mycket begränsat värde. 
Det kommunala nämndarbetet följer vissa mönster. Ett inslag häri är för
valtningschefens och annan föredragandes deltagande i sammanträdena. Ar
betet i de nämnder där denna medverkan har reglerats i specialförfattning 
skiljer sig i detta hänseende inte nämnvärt från arbetet i de övriga spe
cialreglerade eller de kommunallagsreglerade nämnderna. Samarbetsproblem 
som tar sig uttryck i att tjänstemännen hos nämnden inte får delta i sam
manträdena torde inte kunna lösas genom tvingande lagstiftning. Det finns. 
menar jag, inte anledning för statsmakterna all närmare reglera chefstjäns

temännens medverkan i niimndarbetet. Bestämmelserna om niirvaroräll och 
yttranderätt bör därför utgå. Detsamma gäller de bestämmelser som finns 
om räll att anteckna avvikande mening till protokollet. Föredragandens 
förslag till nämnden finns oftast dokumenterat i handlingarna till ell ärende. 
Något behov av ullryckliga förfallningsföreskrifler om rätt för föredraganden 

eller annan tjänsteman all få anteckna avvikande mening finns därför knap
past. Som jag anförde i propositionen med. förslag till ny kommunallag (s. 
452) bör räl! all få avvikande mening antecknad i protokollet i princip för
behållas dem som har räll att delta i beslutet. Med stöd av vad jag nu 
har anfört förordar jag all bestämmelserna i specialförfattningarna om för
valtningschefs och annan föredragandes närvarorätt, yttranderätt och rätt 
att få avvikande mening antecknad i protokollet tas bort. 

Vissa s ta t 1 i g a t j ä n st e m ä n har i några specialförfattningar till
erkänts rätt att närvara och yttra sig vid den specialreglerade nämndens 
sammanträden samt att fä avvikande mening antecknad till protokollet. 
Vid sammanträde med hälsovårdsnämnd har länsläkaren eller biträdande 
länsläkaren liksom länsveterinären eller biträdande länsveterinären rätt att 
närvara m. m. (10 § hälsovårdsstadgan och 14 ~ 3 mom. lagen. 1944:219, 
om djurskydd). Länsveterinären har en motsvarande rätt i fråga om sam
manträde med slakthusstyrelse (]I~ 3 mom. lagen, 1959:99, om köttbe
siktning m. 111.). Länsläkaren har rätt all närvara m. m. vid sjukvårdsstyrelses 
sammanträde (9 ~ 3 mom. sjukvårdslagen). Nlirvarorätt m. m. tillkommer 
slutligen civilförsvarschefen vid sammanträde med civilförsvarsnämnd <41 

~ 3 mom. civilförsvarslagen, 1960:74, omtryckt 1975:712) och företrädare 

för länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen vid sammanträde med 
arbetslöshetsnämnd (8 ~ arbetslöshetsniimndskungörelsenl. I vissa mrfalt

ningar finns vidare bestämmelser om rätt frir länsstyrelsen eller annan statlig 
myndighet att påkalla sammanträde med specialreglerad nämnd. Niir 
länsstyrelsen begär det. skall sammanträde med hälsovårdsnämnden äga 
rum for behandling av lirende som rör vården eller behandlingen av djur 
(]4 ~ 3 mom. lagen om djurskydd). Enligt 41 ~ 3 mom. l:ivilförsv<Jrslagen 
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kan 1;insstyrelsen kalla civilfors\'arsniimnd att sammantr;ida med liinsstyrel

si::n eller l<irctr;idare för denna. Under vissa förutsiittningar kan också ci

,·ilfors\'arschcf pi1kalla sammantriide med civilforsvarsnlimncl. Arbetsmark

nadsstyrelsen eller llinsarbetsnämnden kan enligt 8 ~ arbetslöshetsn~imnds

kung:örelsen påkalla sammantrlide med arbetslöshetsnlimnd. 

I PM Il - IV föreslås att närvarorätten m. m. för länsläkaren och 

länsveterinären skall slopas liksom bestämmelserna om närvarorätt m. m. 

för arbetsmarknadsverkets företrädare vid sammanträde med arbetslöshets

nämnd. Utöver de skäl som anförs beträffande formerna för utomstående 

sakkunnigas medverkan över huvud taget framhålls i PM Il att intresset 

av statlig tillsyn och kontroll inte är så starkt att tillsyns- och kontroll

funktionen måste utövas i former som är främmande för ett modernt kom

munalpolitiskt tänkesätt. 

Förslaget tillstyrks ganska allmänt men avstyrks av bl. a. några länsstyrel

ser och ett par centrala myndigheter. Livsmedelsverket framhåller att livs

medelstillsynen bygger på ett centralt organiserat samspel mellan tillsyns

myndigheter på olika nivåer. Detta gör det nödvlindigt, framhåller verket, 

med samordning och nära och ömsesidigt etablerade kontakter tillsynsmyn

digheterna emellan. Det är mera fråga om information och rådgivning till 

nämnderna, mindre fråga om kontroll av hur nämnden fullgör sina uppgifter. 

Liknande synpunkter för socialstyrelsen fram beträffande länsläkarens med

verkan i sjukvårdsstyrelsen. 

Jag delar helt dessa remissinstansers syn på vikten av ett gott samarbete 

mellan de statliga myndigheterna och de kommunala nämnderna. Det gäller 

livsmedelstillsyn och sjukvård men också flera andra kommunala verk

samheter såsom utbildning. fysisk planering och sociala omsorger. Jag tror 

emellertid inte att det är de tvingande föreskrifterna om närvarorätt m. m. 

för de statliga tjänstemännen som utgör grunden för ett sådant gott sam

arbete. Sådana föreskrifter finns dessutom för bara ett par av de special

reglerade verksamheterna. Med just den inriktning på samverkan, rådgiv

ning och information som livsmedelsverket förespråkar kan reglerna om 

närvarorätt m. m. undvaras. Jag föreslår därför att de slopas. En remiss

instans har påpekat att konsekvensen bjuder att också bestämmelsen om 

civilförsvarschefs rätt att niirvara m. m. vid sammanträde med civilförsvars

nämnd slopas. Även om civilförsvarsnämndens uppgifter är ganska speciella, 

förordar jag att närvarorätten tas bort. 

Bestämmelserna om rätt för länsstyrelsen resp. arbetsmarknadsstyrelsen 

och länsarbetsnämnden att påkalla sammanträde med hälsovårdsnämnd 

resp. arbetslöshetsnärnnd fyller knappast något praktiskt behov. Man har 

anledning att räkna med att nämndens ordförande ser till att sammanträde 

halls, när det behövs. Jag förordar dtirför att dessa bestiimmelser slopas. 

Däremot är jag inte beredd att lägga fram något motsvarande förslag i fråga 

om civilförsvarsnämnden. 

Också vissa and r a sak k u n niga har i olika specialförfattningar getts 
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en särställning i nämndernas arbete. Barnavårdsnämnd bör enligt 10 * bar

navårdslagen anlita biträde av lagfaren person. om behovet av juridisk sak

kunskap inte är tillgodosett inom nämnden. I 6 * nykerhetsvårdslagcn finns 

en motsvarande bestämmelse om medicinsk sakkunskap. I 5 * lagen om 

social centralnämnd har dessa bestiimmelser smälts samman till en regel 

om anlitande av såväl juridisk som medicinsk sakkunskap. Dessa bestäm

melser är rekommendationer till nämnderna och föreskriver alltså ingen 

ovillkorlig närvarorätt. Enligt 9 * hälsovårdsstadgan skall distriktsläkaren 

eller stadsläkaren resp. tjänsteveterinären eller stadsveterinären närvara vid 

sammanträde med hälsovårdsnämnd i vilken inte läkare resp. veterinär ingår. 

Distrikts- eller stadsveterinärens närvarorätt vid hälsovårdsnämnds behand

ling av djurskyddsärende framgår också av 14 ~ 3 mom. lagen om djurskydd. 

Vid sammanträde med slakthusstyrelse har stadsveterinär och främste ve

terinären vid slakthuset samma rätt enligt I I * 3 mom. lagen om kött
besiktning m. m. I samtliga här nämnda fall är närvarorätten förenad med 

yttranderätt och rätt att anteckna avvikande mening till protokollet. 

Bestämmelser om utomstående sakkunnigs medverkan finns också i sjuk

vårdslagstiftningen. Vid behandling av sjukvårdsärende av större vikt i 

sjukvårdsstyrelse skall enligt 9 * 3 mom. sjukvårdslagen kallas en överläkare 

eller en distriktsliikare. Rör ärende omsorgsinrättning, skall enligt 15 * om

sorgslagen överläkare hos omsorgsstyrelsen kallas. Dessa läkare har rätt att 

yttra sig vid sammanträdena och att fä avvikande mening antecknad till 

protokollet. Om sjukvårdsstyrelsen utövar ledningen av specialsjukhus, bör 

den enligt 6 *stadgan ()968:146) angående omsorger om vissa psykiskt ut

vecklingsstörda (omtryckt I 972:456) (Omsorgsstadgan) hercda representant 

för föräldraförening tillfälle att närvara vid sina sammanträden eller på annat 

lämpligt sätt informera föreningen. De två senast nämnda bestämmelserna 
gäller också omsorgsstyrelse. 

Vid sammanträde med sjukhusdirektion har enligt 12 * sjukvårdslagen 

överläkare, sjukstuguläkare, sjukhemsläkare samt distriktsläkare som står 

direkt under direktion rätt att närvara m. m., var och en såvitt rör hans 

eller hennes verksamhetsområde. 

Till sammanträde med styrelse för folkhögskola skall skolläkare kallas, 

när elevernas hälsotillstånd eller sundhetsförhållandena vid skolan behandlas 

<3 § 2 mom. folkhögskoleförordningen). Samma moment innehåller också 

en bestämmelse om lärarrepresentation i styrelsen. En lärare, som årligen 

utses av lärarrådet. har rätt att närvara. yttra sig och få avvikande mening 

antecknad till protokollet. 

I PM Il - IV anförs att motiven för de bestämmelser om utomstående 

sakkunnigas medverkan som jag har redovisat har varit väsentligen de

samma som motiven för bestämmelserna om förvaltningscher och andra 

föredragande. I promemoriorna framhålls att det i största möjliga utsträck

ning bör överlämnas åt kommunerna och landstingskommunerna att sjlilva 

bestämma hur nämndarbetet skall ordnas. Problemet att ge nämnderna er-
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forderlig sakkunskap och ett fullödigt bcslutsunderlag kan ha flera rimliga 

lösningar. Lagstiftaren har inte anledning att föreskriva en viss lösning. 

I promemoriorna föreslås därför att bcstiimmelserna utgår. Med stöd av 

bestämmelsen i den nya kommunallagen om tillkallande av utomstående 

sakkunniga får nämnderna i stället från fall till fall besluta om vilka ut

omstående de skall höra. 

Niistan alla remissinstanser ansluter sig till det grundliiggandc synsättet 

bakom förslagen. Flertalet tillstyrker förslagen men inte så få har invänd

ningar beträffande någon nämnd eller någon kategori utomstående. Ett par 

länsstyrelser undantar från sitt tillstyrkande förslaget att föreskriften om 

juristmedverkan i barnavårdsnämnden skall slopas. Det gör ocks{1 social

styrelsen som anser att socialutredningens förslag hiir avvaktas. Social

utredningen har däremot ingen invändning mot förslagen utan pekar på 

att behovet av sakkunskap i nämndarbetet inte är begränsat till de kategorier 

som anges i författningarna. Socialstyrelsen avstyrker också att ändringar 

nu görs i sjukvårdslagstiftningens bestämmelser om närvarorätt m. m. Den 

nyligen tillkallade utredningen om ny lagstiftning för hälso- och sjukvården 

bör avvaktas. Förslaget att rekommendationen att ge föräldraförening när

varorätt i omsorgsstyrelse skall slopas är enligt riksförbundet för utveck

lingsstörda barn uttryck för överkänslighet. Förbundet konstaterar dock att 

denna form för samverkan med föräldrarna inte är den dominerande. 

För egen del vill jag bedöma förslagen från utgångspunkten att nämnderna 

inte onödigtvis skall styras av statsmakterna vid sitt val av arbetsformer. 

En bedömning på det lokala planet från fall till fall av vilket beslutsunderlag 

och vilken utomstående sakkunskap som behövs kan bättre än generella 

direktiv från lagstiftaren främja kloka och viil underbyggda beslut. Det bör 

därför finnas särskilt starka skäl för föreskrifter eller rekommendationer 

av detta slag. För att undvika varje missförstånd är jag angelägen att fram

hålla att mitt ställningstagande inte avser behovet av att tillföra nämnden 

sakkunskap. Jag tar inte heller ställning till lämpligheten av att kalla in 

utomstående till de olika nämnderna. Mitt ställningstagande avser enbart 

lämpligheten av att i lagstiftningen föreskriva vissa lösningar. 

Det kan hävdas att sådana särskilt starka skäl skulle motivera rekom

mendationen om juristmedverkan i barnavårdsärenden. Skälen skulle vara 

att nämndens möjligheter till tvångsingripanden måste omgiirdas med sär

skilda rättssäkerhetsgarantier. Jag delar uppfattningen att rättssäkerhets

aspekten måste skjutas mer i förgrunden ju större befogenheter gentemot 

den enskilde ett 01Temlig1 organ har. Emellertid anser jag det vara mycket 

tveksamt om detta uppnås med en rekommendation av detta slag. Den 

enskildes oavvisliga krav på en korrekt behandling förutsätter visserligen 

att gällande lagstiftning tillämpas riktigt. Av minst lika stor vikt iir dock 

en kvalificerad bedömning av hela hans eller hennes sociala situation. För 

detta kan kriivas sakkunskap av olika slag, som det inte iir möjligt att niirmare 

precisera i lags1irtningen. Det måste i stiillet ankomma på niimmlen att 
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i v;1rjc iirendc skalfa niidviindigt heslutsunderlal:(. :\ll den rättsliga sidan 
därvid skall beaktas är självklart och behöver inte framhållas siirskilt framför 
andra slag av sakkunnig utredning. Rekommendationen om juristmedver
kan bör diirfor utgå. I princip samma bedömning vill jag anliigga på läkares 
medverkan i nykterhetsvårdsärenden. 

Liikares och veterinärs medverkan i hälsovårdsnämnd och i slakthus
styrclse torde i många fall vara ett naturligt och numlgiingligt inslag i niimnd

arhctet. Jag iir emellertid beredd att överliimna ät n;imnderna att avgiira 
när detta är forhållandet. Inte heller läkares medverkan i sjukvardsstyrelse, 

sjukhusdirektion eller omsorgsstyrelse föranleder en annan bedömning. Jag 
förordar alltså att bestämmelserna om närvarorätt för läkare och veterinärer 

tas bort. 
Frågan om föräldraförenings medverkan i bl. a. omsorgsstyrelse är av del

vis annan karaktiir. !far iir det inte frågan om en vanlig expertmedverkan 
utan om en intresserepresentation för en grupp som har siirskilda svårigheter 
att föra fram sina synpunkter. Jag kan därför inte biträda promemorieför
slaget att rekommendationen i 6 ~ omsorgsstadgan om närvarorätt for re

presentant for föräldraförening skall tas bort. 

Som jag har niimnt i det foregående remissbehandlas f. n. folkhögsko
leutredningens betiinkande Folkhögskolan. Fragan om iindring i l'ölkhög

skolcföron.lningcn tas diirför inte upp i detta sammanhang. 
Frågan om tillkallad tjiinstemans eller särskild sakkunnigs ställning vid 

sammanträde har berörts av några remissinstanser, som har anfört att den 
som kallas till sammanträde bör tillförsäkras yttranderätt. Några vill också 
bevara den s. k. falska reservationsrätten. Jag har i kommunallagspropo
sitionen närmare utvecklat min syn på bestämmelsen i den nya kommu
nallagen (42 ~) om rätt att kalla sakkunnig till sammanträde (prop. s. 450). 
Det ligger i sakens natur att en sakkunnig som har kallats till sammanträde 
ges möjlighet att lämna alla de upplysningar han eller hon anser vara av 

vikt i ärendet. Nämnden skall därför kunna besluta att ge utomstående 
rätt att delta i överläggningarna. Min syn på behovet av att ge andra än 

nämndledamöter rätt att anteckna avvikande mening till protokollet har 
jag redovisat i det föregående. 

De praktiska problemen i samband med att utomstående skall kallas till 
sammanträde har uppmärksammats av några remissinstanser. Beträffande 
dessa frågor tar jag hänvisa till vad jag har anfört i kommunallagspropo
sitionen ls. 451 ). 

4.2. 7 B('s/uf/örh('t 

Den beslutforhetsregel som i allmänhet gäller de kommunala och lands
tingskummunala nforndcrna inncbiir att ett iircmle inte får avgöras om 
inte flera än hällien av ledamöterna är närvarande. Bestiimmelscn återfinns 
i 44 ~ förslaget till ny kommunallag. I några spe.:ialförfattningar finns av-
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vikande besHimmelser. Särskild arbetslöshetsnämnd lir beslutför n[ir ord
föranden och minst halva antalet ledamöter är närvarande. I sak detsamma 
gäller i fråga om s[irskild semesterhemsnlimnd. S_iukhusdirektion som bestär 
av tre ledamöter iir beslutför om minst två ledamöter är närvarande och 
är ense om beslutet. För folkhögskolestyrelse gäller i flertalet lirenden den 
vanliga regeln om al! mer än halva antalet ledamöter skall vara niirvarande. 
I vissa tillslil!nings- och discipliniirenden skall däremot minst tvä tredjedelar 

av antalet ledamöter vara närvarande. I handels- och s,iöfartsniimnd slutligen 
gäller avvikande beslutförhetsregel och omröstningsregler i ärende som rör 
antagande av mäklare. Vid lika röstetal i fråga om mäklare skall antas faller 

frågan. Har nämnden i stället beslutat att anta miiklare fordras sedan att 
mer än hälften av antalet ledamöter i nämnden (alltså inte endast av de 

närvarande) förenar sig om en sökande. Uppnås inte detta efter högst två 
omröstningar faller frågan. 

I PM III och IV föreslås att specialförfattningarnas avvikande regler om 
beslutförhet och särskilda omröstningsregler slopas. Remissinstanserna har 

inte haft något att invända mot förslagen. För egen del biträder jag pro
memorieförslagen utom i fråga om folkhögskolestyrelsen. De väl inarbetade 
reglerna om beslutförhet och om fattande av beslut som har förts över 

till förslaget till ny kommunallag bör tilfämpas också i de specialreglerade 
nämnder där så hit!ills inte har skett. 

4.2.8 }äl' 

I de kommunala och landstingskommunala nämndernas arbete kan gälla 
jävsbestämmelserna i antingen förvaltningslagen (] 971 :290) el ler KL resp. 

LL. Förvaltningslagens jävsregler (4 och 5 **)· som kan betraktas som 
strängare. gäller vanligen i samtliga ärenden i de kommunala specialreglerade 
nämnderna. Jävsbestämmelserna i KL gäller i fullmäktige, kommunsty
relsen. de kommunallagsreglerade nämnderna samt i särskild arbetslöshets
nämnd och slakthusstyrelse. De likalydande bestämmelserna i LL gäller 
i landstinget, förvaltningsutskottet. de kommunallagsreglerade nämnderna 
och alla viktigare specialreglerade nämnder utom utbildningsnämnden, där 
förvaltningslagens regler gäller. För några specialreglerade nämnder saknas 
uttryckliga jävsbestämmelser. Det gäller uttagningsnämnd. särskild hem
värnsnämnd, handels- och sjöfartsnämnd. semesterhemsnämnd och styrelse 
för sjuksköterskeskola. I den mån dessa nämnders beslut kan överklagas 
genom förvaltningsbesvär gäller förvaltningslagens jävsregler. 

Den jävsbestämmelse som ingår i förslaget till ny kommunallag (18 ~) 

stämmer i huvudsak överens med motsvarande bestämmelser i KL och 
LL. En smärre ändring innebär dock att sliiktskapsjäven i förslaget avgränsas 

på samma sätt som i förvaltningslagen. 
1 PM llI och IV behandlas de specialreglerade niimndernas jiivsbestiim

melser med utgångspunkt i den vid 1971 års förvaltningsr~ittsreform eta
blerade principen att samma jävsreglcr skall gälla i samtliga iirenden hos 
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en niimnd. Med hiinsyn till de typer av iirenden som resp. niimnd har al! 
handliigga föreslås att förvaltningsl:.igens jiivsbestämmelser görs tillämplig:.i 
i samtliga ärenden hos särskild arbctslöshctsniimnd. särskild hemviirns
niimnd, särskild uttagningsniimnd. siirskild handels- och sjöfartsnämnd. sär
skild folkhögskolestyrelse och siirskild styrelse for sjuksköterskeskola. Den 
nya kommunallagens jävsbestämmelser bör diiremot enligt promemoriorna 

gälla i slakthusstyrelse och i semesterhemsniimnd. I övriga specialförfatt

ningar föreslås inga förändringar. 
Remissinstanserna har i allmänhet inte hart några invändningar mot för

slagen. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser dock att inga vägande skäl 
har förts fram för att slakthusstyrelse skall undantas frän förvaltningslagens 

jä vsbestämmelser. 
För egen del finner jag förslagen i promemoriorna väl avvägda. De utgör 

väsentligen el! fullföljande av de principer som knäsaucs i samband med 

1971 års förvaltningsriittsreform. Att samma .iiivsbestämmelser skall gälla 
i samtliga ärenden hos en och samma niimnd är iignat al! skapa en enklare 
och diirmed tillfiirlitligare tilliimpning av hestiimmclserna. Jag biträder fOr
slagen att förvaltningslagens jävshestämmelser skall göras tillämpliga i samt

liga ärenden hos särskild arbetslöshetsnämnd. siirskild hemviirnsnämnd. 
siirskild uttagningsniimnd. särskild handels- och sjöfansniimnd och särskild 
styrelse för sjukskiiterskeskola. Dessa niimnder fattar i stor utstriickning 
beslut som rör enskilda och som kan angripas med förvaltningsbesviir. Detta 
giiller tHiremot inte slakthusstyrelsc, vars uppgifter viisentligen iir förval
tande. Betriiffande semesterhemsniimnd tycks praktiska skiil tala l!ir all den 
nya kommunallagens jävsregler görs tilliimpliga. I enlighet med principen 
att sammajiivsbestiimmelser skall giilla i samtliga iircndcn hos en och samma 
niimnd bör kommunallagens jiivsbcstiimmclser alltid tilliimpas. niir kom
munstyrelsen eller annan kommunallagsrcglcrad niimnd fullgör den spe
cialreglerade uppgiften. 

4.2. 9 Protokoll 

I kommunallagarna finns relativt detaljerade föreskrifter om protokoll. 
Dessa skall innehålla en förteckning över närvarande ledamöter, en kort
fattad redogörelse för varje ärende, förslag och yrkanden som har framställts 

och som inte har återtagits samt beslutet i varje ärende. Om omröstning 
har ägt rum skall dessutom i protokollet tas in en redogörelse för propo
sitionsordningcn och uppgift om hur mi:lnga som ilar röstat liir eller emot. 

Vid öppen omröstning skall vidare anges hur var och en har röstat. I hu

vudsak samma regler gäller för landsting. kommunfullmäktige, förvaltnings
utskott, kommunstyrelse och kommunallagsreglerade nämnder. Reglerna 
lämnas i huvudsak orubbade i förslaget till ry kommunallag <30. 45 och 
48 rn. 

För de specialreglerade nämnderna regleras protokollföringen i regel 
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genom en hänvisning till bestämmelserna om förvaltningsutskottet resp. 
kommunstyrelsen. I flertalet fall jämkas hiinvisningen genom särbestäm
melser av olika slag. För skolstyrelse, utbildningsnfornd, regionplanenämnd 
och arbetslöshetsnämnd gäller kommunallagarnas protokollsregler dock fullt 
ut. Detsamma får anses gälla hemviirnsnämnd, handels- och sjöfartsnämnd, 
semesterhcmsniimnd, folkhiigskolestyrdse nch styrelse fiir sjuksköterske

skola, tör vilka uttryckliga protokollsbestiimmclser saknas. För iivriga spe

cialreglerade nämnder, som har inrättats särskilt, får protokollen begriinsas 
till att ta upp förteckning över de närvarande och beslutet i varje iircnde. 
För flera av de kommunala nämnderna giiller att protokollen härutöver 
skall innehålla skälen för varje beslut. Det gäller valnämnd. brandstyrelse, 
byggnadsnämnd, de sociala nämnderna, hälsovårdsnämnd och uttagnings
nämnd. 

Den betydande begränsning i protokollsskyldigheten som finns i flertalet 
specialförfattningar infördes ursprungligen i socialhjälpslagen ( 1956:2) på för

slag av andra lagutskottet (2LU 1955:29). Motiven var dels att man ville 
avlasta nämnden onödigt betungande skrivarbete, dels att det på grund 

av ärendenas känsliga natur ansågs kunna vara till mer skada än nytta 
med en fullständig redovisning i protokollet. Socialhjälpslagens protokolls
bestämmelse har sedan bildat mönster för en rad specialförfattningar. ofta 

utan att skälen härför närmare har redovisats i förarbetena. 
I PM Il och III framhålls att 17 ~ förvaltningslagen innehåller föreskrifter 

om skyldighet att motivera beslut. Dessa föreskrifter, som avser de fall 
när part kan förutsättas ha behov av en beslutsmotivering. bedöms i pro

memoriorna vara fullt tillräckliga för de specialreglerade nämndernas verk
samhet. Bestämmelserna i specialförfattningarna om att i protokoll skall 
redovisas skälen för alla beslut föreslås därför utgå. I stället skall en erinran 
tas in om förvaltningslagens motsvarande bestämmelse. 

I PM IV anförs att de skäl på vilka begränsningen i protokollsskyldigheten 
grundas knappast har samma giltighet i fråga om sjukvårdsstyrelse, sjuk
husdirektion, tandvårdsnämnd eller omsorgsstyrelse. Dessa nämnder vidtar 
sällan åtgärder eller ingripanden mot enskild. Att den protokollsskyldighet 
som är acceptabel för förvaltningsutskottet kan betraktas som alltför be
tungande för de specialreglerade nämnderna är enligt promemorian tvek
samt. Vidare pekas på de komplikationer som uppstår, när förvaltnings
utskottet eller annan nämnd med fullständig protokollföring får i uppdrag 
att vara exempelvis sjukvårdsstyrelse eller omsorgsstyrelse, för vilka pro
tokollen kan begränsas. Övervägande skäl talar enligt promemorian för att 
slopa begränsningarna i protokollsskyldigheten, vilken skulle regleras ute

slutande genom en hänvisning till den nya kommunallagen. 
Remissinstanserna är nära nog genomgående positiva till förslagen i pro

memoriorna. Planverket avstyrker och vill behålla den generella motive
ringsskyldigheten. Verket framhåller att byggnadsniimnds beslut i flera fall 
fordmr särskilda skäl, vilka bör redovisas i protokollet. iiven när detta inte 
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krävs enligt l 7 ~ förvaltningslagen. Socialstyrelsen anser det onödigt att i 
specialförfattningarna erinra Llm förvaltningslagens bcst:immelscr. 

För egen del anser jag att frågan om nämndernas protokoll hör hcdöm:is 
med utgi1ngspunkt i hcsUimmelscrna i den f'i.ireslagna nya kommunallagen. 

som i tiuvuc.Jsak tar upp nu giillande principer i LL och KL. 

Möjligheten att begriinsa protokollen till en redovisning av de närvarande 

och beslutet i varje iirende tillkom ursprungligen för de sociala nämnderna. 

En si\dan ordning kan knappast anses motiverad betrMfande övriga spe

cialreglerade niimnder. Jag lönmlar diirfor att de minimikrav på pmtnk1>ll 

som st:ills upp i den föreslagna nya kommunallagen och som h<tr tillkom mil 

friimsl i kommunmedkmmarnas intresse skall giilla i alla andra n:imnder 

iin de sociala. lfarutöver g:iller givet\ is utan att detta siirskilt hehiiver an!,!es 

bestiirnmelserna i förvaltningslagen om motivering av beslut. Vad planverket 

anfiir om att byggnadsniimnds heslut i !lera fall fordrar siirskilda sk:it. som 

hör rclh1visas i protokollet :iven n:ir detta inte kriivs enligt 17 ~ l!irvalt

ningslagen utgiir enligt min mening inte skiil l!ir en hest:immelse om generell 

motiveringsskyldighet !lir byggnadsniimnd. I de fall som verket avser iir 

det naturligtvis önskv:irt att niimnden motiverar sitt beslut och detta torde 

också oftast ske :iven utan uttrycklig foreskrift. För statliga förvaltnings

myncligheter saknas regelmiissigt andra fi.ireskrifter om motiveringsskyldig

het iin 17 ~ förvaltningslagen. 

Ocksä bctriiffonde de sociala njmnc.Jerna - social centralnämnd, social 

distriktsniimnd. socialniirnnd. harnavårdsniimnd. nykterhetsniimnd. farnil

jebidragsnämnd och krigshjälpsn:imnd - kan enligt min mening siittas i 

friiga om tillriickliga skiil föreligger .<ttt behälla den begränsning som giillcr 

i fråga om protokollsskyldig.het. Jag är emellertid inte beredd att i detta 

sammanhang föreslä att de nuvarande begränsrringarna slopas. Jag förordar 

dock att det föreskrivs att protokollen i de sociala niimnderna skall innehi\lla 

inte bara uppgift om n~irvarnnde ledamöter och beslutet i varje iirende utan 

ocksä uppgift om reservation som avses i 31 ~ llirslaget till ny kommunallag. 

För social centralniimml bör begr:insningen i protokollsskylc.Jighetcn giilla 

endast i kommun utan c.Jistriktsn:imnc.Jsorganisation. Diir sociala distrikts

niimnder har inrättats. är det ju dessa som handliigger de kiinsliga iirenden 

som påkallar begriinsningarna i protokollen. Jag förordar vidare att de siir

skilda föreskrifterna om skyldighet att redovisa skälen frir hcslutet i \;a~je 

iirende slopas också i fråga om de sociala niimnderna. Motiveringsskylc.Jig

heten enligt 17 ~ fUrvaltningslagen iir som anf(irs i promemoriorna tillräcklig. 

\led hiinsyn till den utformning socialförfattningarnas bestiimrnelser om 

protokoll har anser jag till skillnad från socialstyrelsen att det iir nödviindigt 

att i författningstexten erinra om bestiimmelscrna i förvaltningslagen. Denna 

lag g:illcr n:imligcn bara i den utstriickning avvikande best:immclscr inte 

har meddelats i annan fl.irfattning l I~ andra stycket). Specialförfattningarnas 

hestiimmelser om att protokoll inte behiivcr innchi1lla annat än uppgif't 0111 

de n:irvarande och beslutet i varje iirende samt. enligt mitt 11.irslag. uppgift 
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om reservation skulle kunna uppi"attas som ulliimmanLie. Fn erinran om 
hestiimmelscrna i ~imnet i li.irvaltning~lagen markerar att dessa bestiimmclser 
giiller. 

4.2.10 Arkivvård 

Kommunstyrelsen skall enligt 30 ~KL vårda och förteckna de kammunala 
arkiven i den mån arkivvården ej ankommer på annan. De andra kom
munallagsreglerade nämnderna fär enligt 45 ~ överlämna sina handlingar 
till kommunstyrelsen. förvaltningsutskottet tillkommer enligt 41 ~ LL att 
vårda och förteckna landstingets och nämndernas protokoll och övriga till 
dess arkiv hörande handlingar i den mån de för sådant ändamål har över
lämnats till utskottet. Enligt 50 ~- som genom hänvisning gäller också de 
kommunallagsrcglcradc niimndcrna. skall utskollcts arkiv handlingar v{1rdas 

och förtecknas på det sätt som utskottet har bestämt. I den föreslagna nya 
kommunallagen finns en bestämmelse (45 * andra stycket) om att kom
munstyrelsens och förvaltningsutskottets protokoll och övriga arkivhand
lingar skall vårdas enligt föreskrifter som meddelas av kommunfullmäktige 
resp. landstinget. Bestämmelsen i 45 ~ föreslås gälla också för övriga kom
munallagsreglerade nämnder. 

I specialförfattningarna finns varierande bestämmelser. För brandstyrelse, 
skolstyrelse. socialnämnd. slakthusstyrelse, sjukvårdsstyrelse. direktion. 
tandvårdsnämnd, omsorgsstyrelse och regionplanenämnd gäller genom ut
trycklig föreskrift eller genom hänvisning till bestämmelserna i KL resp. 

LL samma bestämmelser som för kommunallagsreglerade nämnder. Övriga 
specialförfattningar saknar uttryckliga regler. 

I PM Il - IV konstateras att flera kommuner numera har byggt upp 

gemensamma arkiv för hela den kommunala förvaltningen. Den nya kom
munallagens bestämmelser om arkivvård bör enligt promemoriorna gälla 
också för de specialreglerade nämnderna. Särskilda föreskrifter i special
författningarna blir därmed onödiga. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker förslagen i promemoriorna. Socialut
redningen anser dock att huvudregeln bör vara att ordföranden ansvarar 
för nämndens arkiv men att nämnden skall ha räti att lämna över sina 
arkivhandlingar till kommunstyrelsen. Riksarkivet. som förutsätter att den 
nya kommunallagen får bestämmelser som leder till en betryggande ar
kivvård, har inget att invända mot en enhetlig reglering för samtliga nämn

der. 
För egen del llirordar jag att förslagen att de specialreglerade nämndernas 

arkivvård skall regleras genom en hiinvisning till den nya kommunallagens 

bestämmelse i ämnet genomförs. En sådan lösning underlättar utvecklingen 
mot att bygga upp arkiv som är gemensamma for hela den kommunala 
förvaltningen. En sådan utveckling torde också vara den som på sikt ger 
den mest betryggande arkivvården. 
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Jag vill i sammanhanget erinra om att landstingens arkivutredning nyligen 
har lagt fram förslag rörande vård och gallring av landstingskommunernas 
arkiv. Betänkandet (SOl_j 1975:71 J Lmdstingets arkiv bereds f. n. inom kom

mundepartementet. 

4.2.11 Delegation 

Bestämmelser om delegation av nämnds eller styrelses beslutanderätt 
linns i KL och LL. 1 den föreslagna nya kommunallagen har dessa bcstiim
melser förts samman till 47 ~. Enligt denna bestämmelse får beslutanderätt 
med fullmäktiges medgivande överlåtas på en eller flera ledamöter eller 
suppleanter eller på tjänsteman hos den egna kommunen eller landstings
kommunen. Framställning eller yttrande till fullmäktige eller yttrande över 
besvär far ej delegeras. 

De specialreglerade nämndernas möjlighet att delegera beslutanderätt 
framgår av resp. specialförfattning. I allmänhet gäller ungefär samma be
stämmelser som i kommunallagarna. Avvikelserna är dock flera. För bygg
nadsnämnd gäller enligt 7 ~ byggnadsswdgan att beslut om delegations
bemyndigande skall underställas lfosstyrelsen. Motsvarande gäller enligt 
12 ~ hiilsovårdsstadgan betriiffande hiilsovårdsniimnd. Fullmäktiges med
givande fordras inte för delegation i byggnadsnämnd eller hälsovårdsnämnd. 
Vidare giiller att beslutanderiitt får delegeras till tjänsteman endast om han 
eller hon iir anställd hos resp. nämnd. Vissa kvalificerade iirendegrupper 
undantas i byggnadsstadgan och hiilsovårdsstadgan liksom i flera andra for
fattningar från delegation, däribland framställning eller yttrande till rege
ringen eller Hinsstyrelsen. 

Nykterhetsnämnd får enligt 8 ~ nykterhetsvårdslagen delegera endast en 
ärendegrupp, nämligen yttranden i körkortsärenden och fullmäktiges med
givande behövs inte. Enligt 12 ~ barnavårdslagen undantas från delegation 
bl. a. vissa beslut om förebyggande åtgärder och om omhändertagande för 
samhällsvård. Social centralnämnd får enligt 7 ~ lagen om social central
nämnd delegera endast socialhjälps-. barnavårds-, eller nykterhetsvårdsä
renden. I barnavårdsärenden gäller de begränsningar som anges i barna

vårdslagen. Liknande begränsningar gäller i fråga om delegation i nykter

hetsvårdsärenden. I socialhjälpslagen och barnavårdslagen förekommer utö
ver delegation också att ordföranden i vissa angelägna ärendegrupper får 
besluta i avbidan på nämndens prövning. Denna beslutanderätt. som får 
utövas endast när niimndens beslut inte utan oHigenhet kan avvaktas, reg

krns direkt i lagstiftningen och fordrar varkt::n fullmäktiges eller nämndens 
medgivande. 

Sjukvårdsstyrelse kan enligt 14 ~ andra stycket sjukvårdslagen och 7 ~ 
sjukvårdskungörelsen (1972:676) utan att landstingets medgivande fordras 
uppdra åt sjukvårdsdirektör att svara för vissa uppgifter som ankommer 

på direktion. I 6 * sjukvårdskungörelsen finns en regel om yttranderätt vid 
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fattande av beslut på sjukhusdirektionens vägnar. Den som skulle ha haft 

närvarorätt om ärendet hade avgjorts av direktionen samfällt skall ges tillfälle 

att yttra sig, om han begär det. 

Bestämmelser om delegation saknas för valnämnd. uttagningsnämnd. 

handels- och sjöfartsniimnd, semesterhemsnämnd. folkhögskolestyrelse och 

styrelse för sjuksköterskeskola. 

I PM Il - IV föreslås att delegationsbestämmelsen (47 *)i den föreslagna 

nya kommunallagen görs tillämplig på samtliga specialreglerade nämnder. 

Undantagen för s;irskilt kvalificerade iirendcgruppa skall dock behållas lik

som den möjlighet till on.lförandebeslut i brådskande fall som finns i so

cialvårdslagarna. 

Förslagen tillstyrks av praktiskt taget samtliga remissinstanser. Ett par 

instanser pekar på de särskilda överväganden som kan behövas beträffande 

möjlighet för byggnadsnämnd att vidaredelegera beslutanderätt som nämn

den enligt 6 7 * byggnadsstadgan har fått delegerad till sig av länsstyrelsen. 

Några remissinstanser anser att tjänstemannadelegat bör vara anställd hos 

resp. nämnd och inte endast hos kommunen resp. landstingskommunen. 

Ett par instanser vill beträffande hälsovårdsnämnd avvakta förslag från hiil

sovårdsstadgeutredningen. Socialstyrelsen föreslår att delegation skall bli 

möjlig i ytterligare en grupp av nykterhetsvårdsärenden. Det gäller beslut 

om verkstiillighet av tvångsintagning av person som redan tidigare enligt 

58 ~ frivilligt vårdas på allmän vårdanstalt. Svenska kommunförbundet för

ordar att det skall vara möjligt för kommunstyrelse som iir specialreglerad 

nämnd att delegera alla nämndens uppgifter till avdelning inom kommun

styrelsen. 

I likhet med nästan samtliga remissinstanser finner jag förslagen i pro

memoriorna lämpliga och väl avvägda. Jag förordar alltså att liven delegation 

i de specialreglerade nämnderna skall ske enligt de regler som anges i den 

föreslagna nya kommunallagen. Det innebär bl. a. att beslut om delegation 

alltid fordrar fullmäktiges medgivande, när delegationsbemyndigandet inte 

lämnas direkt i lagstiftningen. Nuvarande underställningsförfarande hos 

länsstyrelsen beträffande byggnadsnämnds och hälsovårdsnämnds beslut att 

delegera slopas alltså. Jag anser det inte nödvändigt att på denna punkt 

avvakta förslag från hälsovårdsstadgeutredningen. Den begränsning i möj

ligheten att delegera beslut eller yttrande till regeringen eller länsstyrelsen 

som föreskrivs i byggnadsstadgan och hälsovårdsstadgan saknas i övriga 

specialförfattningar liksom i kommunallagarna, som däremot utesluter dele

gation i fråga om framställning till fullmäktige resp. landsting och i fråga 

om yttrande i besvärsärende. Jag förordar att den särskilda begränsningen 

i byggnadsstadgan och hälsovårdsstadgan tas bort. Av allmänna grunder 

följer ändå att delegation i allmänhet inte kommer i fråga i de fall som 

avses med begränsningen, eftersom det som regel inte rör sig om rutinä

renden. 

En enhetlig reglering innebär vidare att den begränsning till socialhjälps-. 

6 Riksdagen JCJ76!77. I sam/. Nr I 
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barnavårds- och nykterhetsvårdsärenden som - i varje fall formellt - giiller 

i fråga om social centralnämnds möjlighet i.Il! delegera slopas. De niimndcr 

som nu saknar möjlighet att delegera beslutanderätt kan efter fullmiiktiges 

medgivande få en sådan möjlighet. Detta är enligt flera remissinstanser 

siirskilt angeläget i valnämndernas arbete. 

I enlighet med vad som föreslås i PM Il förordar jag att nykterhetsnämnds 

delegationsrätt vidgas så att den kommer att få samma omfattning som 

social centralnämnds delegationsrätt i nykterhetsvårdsärenden. Jag biträder 

vidare socialstyrelsens förslag att delegation skall få ske av beslut om verk

stiillighet av tvängsintagning av person som enligt 58 * nykterhetsvärdslagen 

iir frivilligt intagen på allmän vårdanstalt. 

Den särskilda regeln i 6 ~ sjukvårdskungörelsen om vissa tjänstemäns 

r~itt att yttra sig, innan beslut fattas med stöd av delegation, saknar mot

svarighet i övriga specialförfattningar. Med hänvisning till att jag nyss (av

snill 4.2.6) har föreslagit att niirvaroriitten för dessa tjiinstemiin skall slopas. 

förordar jag att bestämmelsen om yttranderätt upphävs. 

Ett par remissinstanser har tagit upp frågan om vidaredelegation av sådan 

beslutanderätt enligt 67 * byggnadsstadgan som byggnadsnämnd har fått 

genom delegation från länsstyrelsen. Problemen torde vara enahanda i fråga 

om beslutanderätt som har delegerats från länsstyrelse till byggnadsnämnd 

enligt 3 kap. 2 * fastighetsbildningslagen (1970:988) och till kommunal myn

dighet med stöd av 43 S naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1974: !025) 
och 21 * naturvårdskungörelsen (1974: !028). Jag har i propositionen om 

kommunal demokrati, ny kommunallag m. m. redovisat min syn på dele

gationsinstitutets syfte och användning (prop. s. 260 och 466). Möjligheten 

att delegera beslutanderätt syftar till att avlasta nämnderna rutinbeslut. ii. ven 

om antalet ärenden ökar, bör delegationsinstitutct av hänsyn till intresset 

av ett starkt och bevarat förtroendemannainflytande enligt min mening an

vändas med återhållsamhet. De byggnads- och naturvårdsärenden som kan 

delegeras från länsstyrelse till byggnadsnämnd eller annan kommunal myn

dighet är i allmänhet av sådan karaktär att vidaredelegation inte bör komma 

i fråga. Ett undantag kan vara beslut att i fråga om byggnads yttre och 

inre anordnande medge mindre avvikelse från vad härom har föreskrivits 

i byggnadsstadgan eller med stöd av stadgan. För återhållsamhet i fråga 

om delegation i dessa ärendegrupper talar också det förhållandet att fråga 

är om att utöva en beslutanderätt som tillkommer nämnden först etier 

länsstyrelsens prövning och i allmänhet endast om vissa villkor beträffande 

tillgång till personal, p\anberedskap etc. är uppfyllda. Länsstyrelsen har hit

tills genom underställningsförfarandet haft möjlighet att pröva beslut om 

vidaredelegation frän byggnadsnämnd. Någon motsvarande kontrollmöjlig

het finns inte beträffande sådan beslutanderätt i naturvårdsärenden som 

länsstyrelsen har överlåtit på exempelvis kommunstyrelsen (understiillnings

skyldigheten beträffande reglemente för kommunstyrelse slopades år I 97L 
prop. 1969:63. KU 1969:44, rskr 1969:405). 
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Jag anser mig kunna utgå från att kommunerna iakttar den återhållsamhet 

ifråga om utnyttjandet av delegationsinstitutet som från allmänna synpunk

ter är påkallad. Om vidaredelegation skulle förekomma i betydligt större 

utsträckning än vad som är lämpligt från allmänna synpunkter och från 

de utgångspunkter som gällde när länsstyrelsen överlät beslutander'.itten, 

kan länsstyrelsen återkalla sin delegation. Mot denna bakgrund anser jag 

det inte vara nödvändigt att i författningstexten närmare reglera möjligheten 

till vidaredelegation. 

Enligt ett par specialförfattningar. byggnadsstadgan och hälsovårdsstad

gan. skall tjänsteman vara anstiilld hos nämnden för att kunna bli delegat. 

Om bestämmelserna ersätts med en hänvisning till den föreslagna nya kom

munallagens delegationsbestämmelse. bortfaller detta krav. Mot detta har 

ett par remissinstanser riktat kritik. Jag kan för min del inte se att för

hållandena i byggnadsnämnd eller hälsovårdsnämnd skulle vara så speciella 

att en särreglering skulle vara nödvändig. Självfallet är det i allmänhet det 

naturligaste och lämpligaste att delegation till tjänsteman avser tjänsteman 

hos nämnden. I vissa fall kan skäl finnas att delegera beslutanderätt i ärenden 

om inköp eller andra ärenden som inte är specialreglerade till tjänsteman 

som inte är anställd hos nämnden. Någon anledning att förhindra sådana 

lösningar finns inte. Fullmäktige har de bästa förutsättningarna att bedöma 

om särskilda begränsningar i valet av delegat behövs i något fall. 

Svenska kommunförbundet har i sitt remissyttrande pekat på det vanliga 

förhållandet att kommunstyrelsen utgör specialreglerad nämnd. exempelvis 

beredskapsnämnd. Förbundet önskar att det klarläggs att styrelsen i sådana 

fall till avdelning av styrelsen kan delegera hela den specialreglerade upp

giften. Jag ställer mig avvisande till en sådan lösning, som innebär att såväl 

principfrågor som rutinärenden utan egentlig urskillning delegeras, vilket 

stämmer dåligt överens med delegationsinstitutets syfte. Vill kommunen 

avlasta kommunstyrelsen uppgifter av detta slag, föreligger alltid möjligheten 

att inrätta en särskild nämnd eller att uppdra uppgifterna åt en annan nämnd. 

4.2.12 Gemensam pcrsunaladministration och egendom!jfih-i.·alrning 

I propositionen om kommunal demokrati. ny kommunallag m. m. föreslås 

en ny bestämmelse (49 ~)som innebiir att kommunfullmäktige resp. lands

tinget får besluta att styrelsen eller annan nämnd skall ta över egendoms

förvaltning eller personaladministration, som annars ankommer på andra 

niimnder. Sådant beslut skall få fattas om annat inte är föreskrivet i lag 

eller annan författning. Bakgrunden till förslaget är i korthet den att många 

kommuner anser det angeläget att inrätta för hela kommunen gemensamma 

organ för dessa funktioner och att det inte kan anses nödvändigt att lag

stift<ircn föreskriver någon bestämd organisatorisk lösning. 

Den nya kommunallagsbestämmelscn. som föreslogs i PM Il. tar sikte 

på egendomsförvaltning och personaladministration hos främst de special-
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reglerade n~imndcrna. Som framgår av promemorian är det särskilt i spe

cialflirfattningarna som hinder har funnits får fullmäktige eller landsting 

att besluta om hur dessa funktioner skall organiseras. I PM Il - IV föreslås 

d~irför utöver den nya kommunallagsbestämmelsen en rad ändringar i spe

cialförfattningarna. Ändringarna innebär i huvudsak att hindren i lagstift

ningen för fullmiiktige eller landsting alt besluta om en centraliserad egen

domsförvaltning undanri.ijs. Detsamma giiller gemensam personaladmini

stration betrl\ffande icke statligt reglerad personal. 

För egen del vill jag än en gång stryka under vad jag anförde i kom

munallagspropositionen i dessa frågor(prop. s. 479). Att en möjlighet öppnas 

i lagstiftningen alt införa gemensam egendomsrörvaltning och pcrsonalm.1-

ministration, motiveras av bedömningen att statsmakterna inte har anled

ning att närmare reglera hur kommunerna och landstingskommunerna or

ganiserar dessa uppgifter. En sådan ändring skall diirför på intet siitt uppfattas 

som ett stiillningstagandc får en centralisering. Stiillningstagandet innebär 

endast att denna fråga bäst och lämpligast löses på den kommunala nivån. -

Förslagen i promemoriorna finner jag viil avvägda. Principen att gemensam 

personaladministration skall avse endast i egentlig mening kommunal per

sonal är rimlig. 

Jag förordar alltså att förslagen i promemoriorna om lindringar i spe

cialförfattningarna genomförs. Det innebär alt de specialförfattningar där 

nämnden ges ett allmänt förvaltningsansvar ändras så alt det framgår all 

detta inte utesluter att fullmäktige eller landstinget beslutar att annan nämnd 

skall ha hand om uppgifter som avser egendomsförvaltning eller perso

naladministration. De särskilda bestämmelser om tjiinstetillsättning som 

finns i socialvårdslagarna upphävs. På skolområdet finns redan möjlighet 

att genomföra gemensam egendomsförvaltning och gemensam personalad

ministration i fråga om annan personal än lärare och skolledare. 

I hälsovårdsstadgan och folkhögskoleförordningen samt i sjukvårds-, folk

tandvårds- och omsorgsförfattningarna finns bestämmelser om att resp. 

nämnd tillsätter specialiserade tjänstemän som stadsläkare, sjukvårdsadmi

nistratörer, läkare, tandläkare och lärare. Dessa bestämmelser är i regel knut

na till andra bestämmelser om tillsättningsförfarande rn. m. Om de skall 

behållas, bör prövas inom ramen för en översyn av resp. förvaltningsområde. 

Eftersom en sådan översyn pågår på flertalet områden, avstår jag från att 

lägga fram några förslag. 

Övrig personal inom vårddelen av omsorgsverksamheten skall enligt 105 ~ 

ornsorgsstadgan tillsättas av omsorgsstyrelsen, och annan personal iin rektor 

och lärare vid sjuksköterskeskola skall tillsättas av skolans styrelse enligt 

40 * brevet den 30 april 1971 med vissa bestämmelser angående sjukskö

terskeskola m. m. Chefen IOr socialdepartementet och chefen för uthild

ningsdeparternentet kommer senare att fciresl[1 att dessa best~imrnelser upp

hävs. 
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4.2.13 Riirr all l'äcka iiremlc hos .fi1//111äk1~~r 

Niimnd har enligt 21 ~ LL och 18 ~ KL rätt all anhängiggöra ärende hos 

landstinget resp. kommunfullmäktige. Betriiffande social distrikts

niimnd giiller dock ett umlanti1g från denna regel. Distriktsniimnds begrän

saqe arbetsuppgifter och underordnade karaktär har anseus motivera all 

riillen att väcka ärende hos kommunfullmäktige förbehålls sociala central

nämnden (i 0 ~ lagen om social centralnämnd). En bestämmelse med i hu

vudsak samma innehåll som 21~LLoch18 ~KL hartagits in i 20 ~förslaget 
till ny kommunallag. 

I PM Il föreslås au förbudet för social distriktsnämnd att ge in fram

ställning till fullmäktige slopas. Det anförs att denna fråga bör regleras av 
fullmäktige. 

Förslaget har i allmänhet inte kommenterats av remissinstanserna. Bland 

dem som uttryckligen tillstyrker finns socialstyrelsen, medan ett par 

länsstyrelser och Svenska kommunförbundet avstyrker förslaget, främst med 

hiinvisning till social distriktsnämnds begränsade arbetsuppgifter. Förbundet 

anser också att konsekvenserna av att flera distriktsnämnder oberoende av 

varandra kan göra framställningar till fullmäktige är otillräckligt belysta. 

För egen del vill jag främst ta fasta på att förslaget i promemorian innebär 

att social distriktsnänrnd ges en annan ställning än den som ursprungligen 

har avsetts. Innebörden eller konsekvenserna av delta har inte närmare 

klarlagts. Jag vill därför inte i detta sammanhang ansluta mig till förslaget. 

Frågan om distriktsnämndernas ställning bör i stället bedömas från samma 

utgångspunkter som motsvarande problem på andra kommunala områden, 

exempelvis skolans. Det kommer därför att finnas anledning all återkomma 

till denna fråga. 

4.3 Enhetliga nämndbestämmelser 

De förslag som jag har lagt fram i det föregående innebär all special

förfallningarnas särbestämmelser om nämndernas organisation och arbets

former begränsas till ett minimum. Bestämmelserna om styrelsen i förslaget 

till ny kommunallag kan i huvudsak tillämpas också beträffande de spe

cialreglerade nämnderna. Härigenom vinner man inte bara i enhetlighet 

och överskådlighet. Framför allt blir tillämpningen av bestämmelserna en

klare och därmed tillförlitligare. 

I PM Il - IV föreslås enhetliga modeller för hänvisning i specialförfatt

ningarna till den föreslagna nya kommunallagen. Förslagen är något olika 

utformade beroende på om nämnden skall vara obligatorisk eller fakultativ 

och beroende på vilka jävs- och protokollsbestämmelser som skall gälla. 

Rcmissinstanserna har inte haft några invändningar mot de lösningar som 

har föreslagits. 
Också jag anser att förslagen är väl ägnade all ligga till grund för lag-
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stiftning. Jag förordar att hänvisningsregeln i specialförfattningarna ges i 

princip följande lydelse. 

I fråga om (särskild) -nämnd äger 37--47 ** kommunallagen 

( 1976:000) motsvarande tillämpning. 

Beträffande nämnd i vilken förvaltningslagensjävsbestämmelser skall till

lämpas får hänvisningen till 44 * begränsas till att avse första styckets be

slutförhetsregel. Beträffande de kommunala nämnderna får hänvisningen 

till 38 och 40 ** begränsas, så att de bestämmelser om borgarråds valbarhet 

och tidpunkt får val som endast avser kommunstyrelsen i Stockholm inte 

blir tillämpliga på övriga nämnder i Stockholms kommun. I fråga om de 

specialreglerade nämnderna i Stockholms kommun bör vidare bestämmel

serna i 41 * om ordförande i nämnd undantas. I stället kommer då be

stämmelserna i 53 *om att kommunstyrelsen utser borgarråd till ordförande 

att gälla, om fullmäktige inte beslutar annat. 

Utöver de bestämmelser i den nya kommunallagens regler om styrelsen 

som jag har behandlat i det föregående (avsnitt 4.2) innebär hänvisningen 

att en rad ytterligare bestämmelser om styrelsen blir tillämpliga på de spe

cialreglerade nämnderna. Vissa av dem gäller redan tidigare, andra införs 

genom den nya kommunallagen. 

De bestämmelser i den nya kommunallagen om styrelsen som kommer 

att gälla också för de specialreglerade nämnderna är i konhet följande. Le

damöter och suppleanter väljs av fullmäktige eller landstinget till det antal 

som fullmäktige resp. landstinget bestämmer. Antalet ledamöter får dock 

inte understiga fem <37 * första stycket). Det blir obligatoriskt att utse minst 

en suppleant. fullmäktige resp. landstinget skall vid valet bestämma ord

ningen mellan suppleanterna <37 * andra stycket). Betriiffande valbarhet till 

ledamot eller suppleant. verkan av att valbarheten upphör och räll till av

sägelse blir bestämmelserna i 9 * om fullmäktige och landsting tillämpliga. 

Därtill kommer att verkschef hos nämnden inte är valbar till ledamot eller 

suppleant i nämnden <38 * första stycket). Ledamot och suppleant får rätt 

till ledighet för att fullgöra sitt uppdrag <39 *). Nämnderna väljs för tre 

år räknat från och med den I januari året efter valår (40 * första stycket). 

Avgår nämndledamot som har utsetts vid proponionellt val under tjänst

göringstiden, inträder i ledamotens ställe den suppleant som står i tur enligt 

den ordning som har bestämts vid valet. Avgår annan ledamot, förrättas 

fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden <40 ~ tredje stycket). full

mäktige resp. landstinget utser en ordförande. en vice ordförande och. om 

fullmäktige resp. landstinget beslutar det. en andre vice ordförande bland 

nämndens ledamöter (41 ~första stycket). fullmäktige resp. landstinget be

stämmer ordförandenas mandattid. Om ingen av ordförandena kan niirvara 

vid sammanträde med nämnden. skall denna utse annan ledamot all för 

tillfallet föra ordet l41 * andra stycket). Nämnden får fi.irordna ersättare för 

ordföranden. om han under fangre tid är förhindrad all fullgöra uppdraget 
<41 ~ tredje stycket). 
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Niinrnden best1immer tid och plats for sina sammanträden. Extra sam
mantrLidc skall hällas när ordforanden anser att det behövs eller niir minst 
en tredjedel av niimmlledamöterna begiir det t42 ~ första stycket). Niimnden 
får kalla ledamot eller suppleant i fullmäktige resp. landstinget. i annan 
niimnd eller beredning eller tjiinsteman hos den egna kommunen eller den 
egna landstingskommunen eller siirskild sakkunnig att niirvara vid sam

manträde med nämnden. Om niimnden medger det. tar den som har kallats 
till sammantr1idet delta i niimndens överläggningar men inte i besluten (42 ~ 
andra stycket). 

Bestämmelserna i 16 ~ om suppleants tjiinstgöring i fullmäktige resp. lands
tinget giiller i tillämpliga delar beträffande suppleant i nämnd (43 ~ första 

stycket). Suppleant får närvara vid niimndens sammanträden. även om han 
eller hon inte tjänstgör. och skall underrättas om tid och plats för sam

manträde t43 ~ andra stycket). Niimnd är beslutför när Ocr än hälften av 

ledamöterna är närvarande <44 ~ första stycket). I fråga om jäv för ledamot 
eller annan som handlägger ärenden hos nämnden skall antingen 18 ~ om 

jäv för fullmäktige resp. landstinget eller 4 och 5 ~~ förvaltningslagen gälla. 
Jag hänvisar till vad jag tidigare har anfört i frågan (avsnitt 4.2.8). Den 
som är jävig skall lämna sammantriidet. 

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut. protokollföring, protokolls 
innehåll. justering. tillkännagiv<inde av justering och reserv<Jtion och vården 

av nämndens arkiv gäller bestlimmelserna i 27. 30 och 31 ~~om fullmliktige 
resp. landstinget i tillämpliga delar för nämnden <45 ~första stycket). Nämn
dens protokoll justeras senast fjorton dagar efter sammantriidet. Utöver ord
föranden behöver endast en justeringsman utses. Nämndens protokoll och 
övriga arkivhandlingar skall vårdas och förtecknas. Närmare föreskrifter 
meddelas av fullmäktige resp. landstinget (45 ~ andra stycket). Bestämmel
serna i 7 ~ förvaltningslagen om ingivande av handling är tilliimpliga i ärende 
hos nämnden (46 ~ första styc.:ket). Delgivning med niimnden sker med 
ordföranden eller den som enligt reglemente. instruktion eller särskilt beslut 
är behörig att ta emot delgivning (46 ~ andra stycket). Fullmäktige resp. 
landstinget får antaga reglemente med närmare bestämmelser om nämndens 
verksamhet (47 ~ första stycket). Nämnden får med fullmäktiges resp. lands
tingets medgivande delegera ärenden till särskild avdelning av nämnden, 
till ledamot eller suppleant eller till tjänsteman hos kommunen resp. lands

tingskommunen (47 * andra stycket). Framställning eller yttrande till full
mäktige liksom yttrande i anledning av besvär över nlimndens beslut måste 

dock beslutas av nlimnden samfällt. Beslut som har fattats med stöd av 
delegation skall anmälas till niimnden <47 ~ tredje stycket). Mimnden be

stämmer i vilken ordning detta skall ske. 
Jag fiirordar att dessa bestämmelser görs tilliimpliga iiven på de spec.:i

alreglerade nfornderna. Jag vill framhålla att de nya bestiimmelser om sty
n:Jscn som jag har fiircslagit i syfie att stiirka den kommunala demokratin 
med denna lösning omedelbart blir tilliimpliga på hela det kommunala foltet. 
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Flertalet spedalreglerade niimnder skall enligt mitt förslag vara fakultativa. 

Jag har nyss redovisat min uppfattning om vad som skall giilla i detta av

seende (avsnitt 4.2.1 ). Bestämmelserna om inrättande av fakultativa spe

cialreglerade nämnder bör ges en enhetlig utformning i de olika special

författningarna. Jag Rirordar att de utformas på följande sätt. 

I varje (iandstings-)kommun skall finnas en -nämnd. (Lands

tings-lkommun får tillsätta särskild -nämnd eller uppdraga åt 

annan nämnd att vara -nämnd. Har så ej skett är kommunsty

relsen (förvaltningsutskottetl-nämnd. 

Med denna lösning når man de syften som jag tidigare har redovisat, 

nämligen att ge kommunerna och landstingskommunerna största möjliga 

frihet att utforma nämndorganisationen, samtidigt som det klart framgår 

att den specialreglerade uppgiften är obligatorisk. Kommunstyrelsen resp. 

förvaltningsutskottet ges ett ansvar i sista hand för verksamheten. Beträf

fande den verksamhet som ankommer på nykterhetsnämnden, familjebi

dragsnämnden och krigshjälpsnämnden får socialnämnden (sociala central

nämnden), som är obligatorisk. delta ansvar. I landstingskommun får sjuk

vårdsstyrelscn ansvaret i sista hand för vissa verksamheter. 

Jag går nu över till att nämnd för nämnd redovisa hur jag anser att 

specialförfattningarnas bestämmelser om nämndernas organisation och ar

betsformer bör utformas. 

4.3.1 Brandsrvrclsl' 

Brandlagens nämndbestämmelser är relativt moderna. De förslag som 

jag har lagt fram i det föregående innebär därför ganska obetydliga för

ändringar beträffande brandstyrelsens organisation och arbetsformer. I kort

het innebär förslagen att kommunstyrelsen får ett sistahandsansvar för 

brandförsvarets angelägenheter. Kommunstyrelsen blir alltså brandstyrelse 

om särskild brandstyrelse inte inrättas och uppgiften inte anförtros annan 

nämnd. Fullmäktige tar besluta om centraliserad personaladministration och 

egendomsförvaltning också för brandförsvarets del. Protokollen skall föras 

enligt reglerna i den nya kommunallagen. Frågan om brandchefens rätt 

att närvara och delta i överläggningarna avgörs av brandstyrelsen. Härutöver 

gäller att de förändringar i bestämmelserna om styrelsen som förslaget till 

ny kommunallag innebär kommer att omfatta också brandstyrelse. 

4.3.2 Byggnaclsnämncl 

Bestämmelser om byggnadsnämnd finns i byggnadsstadgan. De fdrslag 

som jag har redovisat i det föregående innebär - utöver vad som fdljer 

av förslaget till ny kommunallag - följande. Den nya kommunallagens val-
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barhetshinder giiller också val till byggnadsnämnd. Protokoll skall föras enligt 
bestämmelserna i den nya kommunallagen. Föredragandes ovillkorliga niir
varorätt slopas. Niimnden avgör i vilken utsträckning föredraganden och 
annan tillkallad utomstående skall få delta i överliiggningarna. Frågan om 
delegation prövas av kommunfullmiiktige och inte av länsstyrelsen. J\u
varande begränsningar i delegationsriitten behålls bortsett från förbudet att 
delegera beslut om framställning till regeringen eller länsstyrelsen. Dele
gation till tjänsteman kan avse även annan tjänsteman hos kommunen 
iin den som är anställd hos niimnden. 

De bestämmelser om kallelse till sammantriide m. m. som finns i 5 ~ 
byggnadsstadgan saknar motsvarighet i kommunallagen och andra spe
cialförfattningar. De bör kunna undvaras även här. 

4.3.J Skol~11•rel.~1' och 111hildni11gs11äm111/ 

Bestämmelser om skolstyrelse finns i skollagen. De förslag jag har lagt 

fram innebär beträffande skolstyrelse - utöver vad som följer av förslaget 
till ny kommunallag - följande. Möjligheten för kommunfullmäktige att 
uppdra åt annan nämnd än skolstyrelsen att ha egendomsförvaltning om 
hand och att handlägga olika personaladministrativa frågor rörande annan 
personal än skolledare, lärare, skolliikare och skolsköterska framgår nu av 
8 ~ tredje stycket skollagen. Med den motsvarande bestämmelse som har 
tagits in i förslaget till ny kommunallag blir denna föreskrift överOödig. 
Undantaget för vissa personalgrupper kommer därmed inte längre att stå 
i lag utan framgår av regeringsförfattningar som skolförordningen ( 1971 :235) 

och förordningen () 971 :424) om kommunal och statlig vuxenutbildning. 

I förordningarna föreskrivs numera inte att skolstyrelsen eller utbildnings
nämnden skall tillsätta skolläkare och skolsköterska. Det blir alltså kom
munfullmäktiges sak att avgöra om också dessa grupper bör omfattas av 
en eventuell centraliserad personaladministration. 

I övrigt innebiir mina förslag att frågan om skolchefens rätt och skyldighet 
att delta i styrelsens sammanträde prövas av skolstyrelsen. 

Beträffande utbildningsnämnd blir ändringarna huvudsakligen av formell 
natur. Förvaltningsutskottet får ell sistahandsansvar frir landstingskommu

nens gymnasieskola. För särskild utbildningsnämnd regleras organisation 

och arbetsformer genom hänvisning till motsvarande bestämmelser om skol

styrelse. 

4.3.4 Social ce/l/ral11än111cl och social d1\1rik1s11äm11cl 

I lagen om social centralnämnd m. m. finns bestämmelser om inrättande 
av social centralnämnd och distriktsnämnd. De förslag jag har lagt fram 
i det föregående innebär - utöver vad som följer av förslaget till ny kom
munallag - följande. 
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Föresk riftcn att juridisk och medicinsk sakkunskap hör \'ara företrädd inom 
niimndcn tas hort. Rekommendationerna att hitri.ide av personer med juridisk 
och medicinsk sakkunskap hör anlitas och om att minst en ledamot i social 
distriktsniimnd bör vara ledamot av centralniimndcn slopas. Detsamma gäl
ler hcsliimmelserna om att ccntralniimnden tillsiitter sin<i egna tjänster och 
tjänster hos distriktsnämnd och om att tj~inst som iir gemensam för cen
tralnämnd och annan niimnd tillsätts i den ordning som kommunen be
stiimmer. Samma regel finns i lagen ( 1953:228) om tillsätlning av .vissa 
befattningshavare inom socialvården. Jag förordar all denna lag upphävs. 

Föreskrificn att i protokoll skall redovisas skälen fl:ir alla beslut crsä\ls 
med en erinran om bestämmelserna i 17 ~ förvaltningslagen om motivering 
av beslut och i 14 ~ Gärde stycket barnaviirdslagen om utvidgad tillämpning 
av nyssnämnda bestämmelser i förvaltningslagen. Bestiimmelserna om be
gränsningar i fråga om vad protokoll skall innehålla nyttas från 4 ~ till 3 ~. 
Därvid anges uttryckligen att protokoll alltid skall innehålla inte bara uppgift 
om närvarande ledamöter och beslutet i varje ärende utan också uppgift 

om reservation. 
Bestämmelserna om delegation utgår och därmed den begränsning till 

enbart socialhjälps-, barnavårds- eller nykterhetsvårdsärenden som f. n. fö
reskrivs i 7 ~. I stället gäller genom hänvisningar dels 47 ~ i förslaget till 
ny kommunallag, dels delegationsbestämmelserna i de tre vårdlagarna. Detta 
anser jag vara en enkel och godtagbar lösning i avvaktan på den nya sociala 

lag som övervägs av socialutredningen. Bestiimmelserna i 6 ~ om beslut 
av ordförande i vissa brådskande fall tas bort. I stället görs motsvarande 
bestämmelser i socialhjälpslagen och barnavårdslagen tillämpliga genom 

ändringar i 2 ~. 

4.3.5 Socialniimnd 

I socialhjälpslagen finns bestämmelser om socialnämnd. Utöver vissa re
daktionella ändringar innebär mina förslag betriiffandc socialnämnd i stort 
sett detsamma som i fråga om social ccntralniimnd. 

4.3.6 Bamal'drdsnämnd 

Också iindringarna i barnavårdslagens bestiimmelser om barnavårds
nämnd iir av viisentligcn samma innebörd som ändringarna i fråga om social 

centralnämnd. I fråga om förvaltningslagens tilliimplighet giiller särskilda 
regler i barnavårdsiirenden ( 14 ~ l)iirde stycket). Någon särskild erinran om 

förvaltningslagens motiveringsbcst~immelse behövs diirmr inte i barnavårds
lagcns protokollsföreskrift. 
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4.3. 7 A'.1·krcrlrersnä11111d 

Bestämmelser om kommunal nyktcrhetsniimml finns i nykterhctsvån.ls
lagen. Kommun;;il nykterhetsniimml iir fahlltativ och utgörs. om siirskild 
nämnd inte har tillsatts, av socialniimnden. som i sådant fall skall utse 
en ledamot att bereda och föredra nykterhetsvårdsiircndena. Regeringen kan 
föreskriva att särskild nykterhetsniimd skall tillsättas. Samtliga dessa be
stämmelser bör ersättas av den enhetliga regel om inrättande av fakultativ 
niimnd som jag nyss har föreslagit. Något behov av en möjlighet att uppdra 

åt annan nämnd än socialnämnden att vara nykterhetsnämnd finns dock 
inte. 

Ändringarna i övrigt motsvarar i huvudsak dem som jag har redovisat 
i fråga om social centralnämnd. Härutöver kommer särskild nykterhets
nämnd att kunna utses proportionellt. Bestämmelsen om att såväl män 
som kvinnor skall ingå i nämnden slopas. 

Nykterhetsnämndens f. n. mycket begränsade möjligheter att delegera be

slutanderätt vidgas efter mönster från lagen om social centralnämnd. Där

utöver blir det möjligt att delegera beslut om verkställighet av beslut om 
tvångsintagning i fråga om den som enligt 58 ~ redan tidigare vårdas på 
allmän vårdanstalt. 

4.3.8 Hä/sol'årdsnämnd 

Bestämmelserna om hälsovårdsnämnd. som finns i hälsovårdsstadgan, 
är kanske de nämndregler som är mest detaljrika. Följdriktigt innebär mina 
förslag åtskilliga förändringar i denna nämnds arbetsformer. Utöver de änd

ringar som följer av förslaget till ny kommunallag innebär mina förslag 

följande. 
Den nya kommunallagens valbarhets- och protokollföringsbestämmelser 

blir tillämpliga på hälsovårdsnämnd. Rekommendationen att läkare och ve
terinär bör ingå som ledamöter i nämnden slopas. Frågan om delegation 
prövas av kommunfullmäktige. Det nuvarande underställningsförfarandet 
hos länsstyrelsen slopas alltså. Delegation k;;in ske till annan tjänsteman 
i kommunen än sådan som är anställd hos nämnden. Förbudet mot dele
gation i fråga om framstiillning eller yttrande till regeringen eller länsstyrelsen 
slopas. Närvarorätten och -skyldigheten för distriktsläkare eller stadsläkare 

och tjänsteveterinär eller stadsveterinär slopas. Detsamma gäller närvaro
rätten för länsläkare och liinsveterinär. Frågan om tillkallad sakkunnigs ytt
randerätt och rätt att anteckna avvikande mening till protokollet prövas 
av nämnden. De olika bestämmelserna om kallelse till oi.:h underriittelse 

om sammanträde utgår. 
Bestämmelserna i 14 ~ 3 mom. lagen om djurskydd om n~irvarorätt m. m. 

för länsveteriniir och distriktsveteriniir eller stadsvcteriniir samt om riitt för 
länsstyrelsen att påkalla sammanträde med hiilsovårdsniimnd tas också bort. 
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4.3. 9 I ·u/11ti11111d 

Bestämmelserna om valnämnd. som finns i 3 kap. vallagen. iir jiimfö
rclsevis mockrnt utformade. De förslag som jag har lagt fram innebär därlOr 
- utöver de iindringar som följer a\· förslaget till ny kommunallag - i hu
vudsak endast två föriindringar. Dels skall protokollföringsreglerna i den 
nya kommunallagen tilliimpas i valniimnd. dels får nämnden en möjlighet 
att med kommunfullmiiktiges medgivande delegera beslutanderätt. 

Enligt 3 kap. 5 ~ vallagen iir den som är röstberättigad vid val till riksdagen 
och inte har fyllt 60 år skyldig att mottaga uppdrag som ledamot eller ersättare 
i valnämnd eller som valförrättare. om han inte har giltigt hinder. I fråga 
om ledamöter och suppleanter förordar jag att i stället bestämmelserna i 
den nya kommunallagen om rätt till avsägelse görs tillämpliga. Det innebär 
att fullmäktige skall befria ledamot eller suppleant från hans uppdrag. om 

han vill avgå och särskilda skäl inte talar däremot. 
Jag förordar vidare att 3 kap. 5 ~ ändras så att den som är valbar till 

ledamot i valnämnden blir skyldig att mottaga uppdrag som valförrättare, 
om han inte har giltigt hinder. Enligt min mening är det naturligt att skyl
digheten att mottaga sådant uppdrag omfattar dem som är valbara till le
damöter i valnämnden. 

4.3.10 Öi·erfiirmrndamiimml 

Bestämmelserna i föräldrabalken om överförmyndarnämnd är helt nya. 
De trädde i kraft den I januari i år. Det finns därrör ännu inga erfarenheter 

av hur bestämmelserna fungerar och jag har därför i det föregående (;ivsnitt 
4.2.2) deklarerat att en översyn av dessa regler tills vidare får anstå. De 
ändringar som jag föreslår är därför - utöver vad som följer av förslaget 
till ny kommunallag - av uteslutande formell natur. 

4.3.11 Ciri/försl'arsnämnd 

Bestämmelser om civilförsvarsnämnd finns i 41 ~ civilförsvarslagen 
(1960:74, omtryckt 1975:712!. Reglerna stämmer redan nu väl överens med 
de principer som jag har förordat i det föregående. En avvikelse är att kom

munfullmäktige kan uppdra åt annat kommunalt organ att vara civilför
svarsnämnd. Detta bör i enlighet med vad jag tidigare har anfört ändras 

till annan nämnd. Utöver vad som följer av förslaget till ny kommunallag 
inskränker sig ändringarna till att närvarorätten m. m. för civilforsvarschef 

tas bort. att protokollföringen skall följa den nya kommunallagens regler 
och till att nämndens allmänna förvaltningsansvar begränsas. om kommun
fullmäktige har fattat sådant beslut som avses i 49 ~ i den nya kommu
nallagen, dvs. har beslutat om central personaladministration eller egcn
domsförvaltning. Kommunstyrelsen skall vara civilförsvarsniimnd. om full-
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miiktige inte har inriittat siirskild niimnd eller uppdragit {It annan niimnd 
att vara civilförsvarsniimnd. 

4.3.12 BNeds/..ap.rnii11111d 

Bestämmelser om beredskapsnämnd finns i 9 och 10 *~ lagen (1964:63) 

om kommunal beredskap. Bestiimmclserna stämmer i stort sett överens 

med bestämmelserna om civilförsvarsniimnd. De ändringar som jag föreslär 
har också samma innebörd som i fråga om civilförsvarsniimnd. 

4.3.13 Kris1icls11ii11111cl 

Bestämmelser om kristidsniimnd finns i 4 och 5 ~~ lagen (] 973:861) om 

lokal kristidsförvaltning. A ven dessa bestämmelser ansluter väl till de prin

ciper som jag har förordat i det föregående. De ändringar som jag föreslår 
innebär därför - utöver vad som följer av förslaget till ny kommunallag 

- i huvudsak endast att de nuvarande begränsningarna i fråga om vad pro

tokoll måste innehålla tas bort. 

4.3.14 Fa111i/jl'i1icfrags11ii11111d 

Bestämmelser om familjebidragsniimml finns i 23-26 ~~ familjebidrags

lagen (]946:99, omtryckt 1975:554). Också dessa bestlimmelser ansluter viil 

till de principer som jag har förordat. Mina ändringsförslag har därför i 

fråga om familjebidragsnämnd i huvudsak ime annan innebörd lin i fråga 

om civilförsvarsnämnd. En skillnad är dock att socialnämnden (sociala cen
tralnämnden eller i förekommande fall distriktsnämnd) ges ett sistahands

ansvar för familjcbidragsfrågorna. Vidare föreslår jag att den begränsade 

protokollföringen också i fortsättningen skall få tillämpas i familjebidrags
nämnd liksom i andra sociala nämnder. Detta bör giilla vare sig nämnden 
har inrättats särskilt eller familjebidragsärendena har anförtrotts åt annan 
nämnd. 

4.3.15 Kr~1'shiälpsnämnd 

Bestämmelser om krigshjälpsnämnd finns i 6 och 7 ~~ lagen (1964:47) 

om krigshjälp. De förslag som jag har lagt fram i det föregående innebär 

beträffande krigshjälpsnämnd detsamma som i fråga om familjebidrags

nämnd. I 7 ~ finns en bestämmelse om beviljande av krigshjälp när nämn

dens sammanträde inte kan avvaktas. Regelns utformning kan ge intryck 
av att sådan beslutanderätt skall utövas.av förtroendevald och tjänsteman 

gemensamt. Jag förordar att hestiimmelscn ändras så att det klart framgår 
att sådant beslut på niimndcns v:ignar kan fattas av ledamot och t_i:instcman 
var tör sig. 
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4.3.16 Arbe1.1/iish<'IS11ä111ml 

Restiimmelser om arbetslöshetsnjmnd finns dels i lagen ( 1944:4 75) om 
arbetslöshetsnämnd, dels i arbetslöshetsniimndskungörelscn. I lagen anges 
att regeringen får förordna att arbetslöshetsniimnd skall linnas. Sådant för
ordnande kan innefatta föreskrift om att siirskild niimnd skall inriittas. Om 
kommun inte inrättar siirskild arbetslöshetsniimnd, skall kommunstyrelsen 
vara arbetslöshetsniimnd. Arbetslöshetsnämnd kan vara gemensam för flera 
kommuner. I enlighet med vad jag tidigare har föreslagit bör dessa be
stämmelser ersättas med den enhetliga regeln om inriittande av fakultativa 
nämnder. Detta innebär att kommunen får tillsätta en siirskild arbetslös
hetsnämnd eller uppdra åt annan nämnd att vara arhetslöshetsnämnd. En
dast om kommunen inte har valt något av dessa alternativ skall kommun

styrelsen vara arbetslöshetsnämnd. 
Jag förordar att de niirmare föreskrifter om arbetslöshetsnämnd som nu 

finns i kungörelsen och som inte kan slopas tas in i lagen. Bestiimmelserna 
om niimndens allmiinna åligganden t2 ~kungörelsen) kan filras över i hu
vudsak oförändrade. Föreskriften att nämnden skall se till att hjälpverk
samheten begriinsas till vad som påkallas av verkligt behov och särskilt 
iaktta att verksamheten inte kommer arbetsovilliga eller andra obehöriga till 
godo kan enligt min mening undvaras. Utöver vad som följer av förslaget 
till ny kommunallag innebär de ändringar som jag tidigare (avsnitt 4.2) 

har föreslagit i huvudsak följande beträffande arbetslöshetsniimncJ. Bestäm
melserna om antal ledamöter och suppleanter slopas liksom valbarhetshind
ret för ledamot eller suppleant arhetsmarknadsstyrelsen eller 
länsarbetsniimnd eller tjänsteman vid dessa myndigheter. Yalbarhetshindret 
för tjänsteman hos kommunen som är redovisningsskyldig inför niimnden 
slopas också. De särskilda beslutförhets- och omröstningsreglerna utgår. I 
stället kommer bestämmelserna om kommunstyrelsen i den nya kommu
nallagen att gälla. Vidare slopas bestämmelserna om att företrädare får ar
betsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden får granska nämndens rä
kenskaper m. m. och delta i niimndcns sammantriiden. Likaledes slopas 
dessa myndigheters riitt att påkalla sammanträde med nämnden och att 
fordra in handlingar och uppgifter. Att nämnden bör tillhandahålla hand
lingar och uppgifter får anses framgå av åliggandet att samarbeta med bl. a. 

myndigheter vilkas verksamhet rör sysselsiittningsfrågor. 

4.3.17 Sla/.ahms11n·l~C' 

Bestämmelserna om slakthusstyrelse. som linns i 11 ~ lagen om kött
besiktning m. m .. knyter an till elen nuvarande kommunallagens bestäm
melser om kommunallagsregleracl nämnd. Utöver de ändringar som följer 
av förslaget till ny kommunallag inneb~ir mina förslag följande. Antalet 
ledamöter blir minst fem. Det blir obligatoriskt alt utse suppleanter. Full-
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mäktige skall utse ordförande och vice ordförande. Mancli.Jttiden blir tre 
år. Vidare skall protokollföringen ske enligt n.:gkrna i dcn nya kommu
nallagen. Frågan om niirvaroriitt för fr:imste ve1criniiren vid slakthuset och 
stads- eller liinsveteriniiren avgörs av slakthusstyrclsen. 1\agra ta övcrgångs
bestiimmclser blir nödviindiga. 

4J. l 8 S.iukvårdss~rre/se och si11kh11sdirek1io11 

Restämmelserom sjukvårdsstyrelse och sjukhusdirektion finns i sjukvärds

lagcn och i sjukvårdskungörelsen I 1972:676). Utöver vad som följer av 
förslaget till ny kommunallag innebiir mina förslag betriiffande sjukvårds
styrelse och sjukhusdirektion i huvudsak följande. 

'.'luvarande bestämmelse att landstinget får besluta att förvaltningsutskot
tet eller avdelning av utskottet skall utgöra sjukvårdsstyrelse utgår. I stiillet 
föreskrivs som betriifTande andra fakultativa niimnder att landstingskom
mun eller kommun kan uppdra åt annan niimnd <lit vara sjukvärdsstyrelse. 

Om så inte sker och särskild styrelse inte har inr[ittats, skall förvaltnings
utskottet resp. kommunstyrelsen vara sjukvårdsstyrelse. Sjukvårdsstyrelsens 

allmänna förvaltningsansvar begränsas i den mån landstinget resp. kom

munfullmiiktige har beslutat om gemensam personaladministration eller 

egendomsförvaltning. Hur det personaladministrativa ansvaret skall fördelas 
beträffande sådan personal som omfattas av slirsf.;ildu bcstiimmelser i sjuk
vårdslagstiftningen övervägs i annan ordning. Nu föreslår jag diirför inga 

ändringar i dessa särskilda bestämmelser. 
I enlighet med vad jag tidigare har anfört (avsnitt 4.2.9) bör protokoll

föringen i sjukvårdsstyrelsen följa reglerna i den nya kommunallagen. Mina 
förslag innebär vidare att frågan om utomståendes närvaro- och yttranderätt 
vid sjukvårdsstyrelsens sammtinträde avgörs av styrelsen. 

Mina förslag beträffande sjukhusdirektion har i huvudsak samma inne
börd som i fråga om sjukvårdsstyrelse .. Även i fortsättningen skall dock 
gälla att endast sjukvårdsstyrelsen k.an utgöra direktion, om särskild sådan 
inte har inriittats. Minimiantalet ledamöter höjs från tre till fem. Den nu
varande särskilda beslutförhetsrcgeln kan diirför undvaras. Landstinget resp. 
kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Bestämmelsen 
om valbarhetshinder för dem som f. n. har generell närvarorätt tas bort. 
Detsamma gäller förbudet för sådan tj;insteman att i sjukvårdsstyrelse som 

utgör direktion delta i handläggningen av direktionsiirende. 
Om riksdagen godtar de förslag som jag nu har redovisat. kommer chefen 

för socialdepartementet att senare föreslå r~geringen all 6 ~ sjukvårdskungö
relsen upphävs. I paragrafen föreskrivs att de som f. n. har närvaror~ill och 
yttranderä!l vid summantriide med direktion skall ges tillfälle att yttra sig 
innan beslut fattas med stöd av dclegat;on. 

I fråga om sjukhusdirektion blir några övarg~ngsbest:immelser ni.idviin
diga. 
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Knapphändiga bestämmelser om niimnd for ledningen av folktandvC!rden 
i landstingskommun och kommun som inte tillhör landstingskommun finns 
i 5 ~ folktandvärdslagen (1973:457). Huvudregeln iir att sjukv{irdsstyrelsen 
utövar ledningen av folktandvården. Särskild nämnd far utses. I fn\ga om 
sådan niimnd giiller bestiimmelserna om sjukvårdsstyrelse i 9 ~ I och 2 

mom. sjukvårdslagen. 
Jag förordar att frågan om inrättande av nämnd !lir ledningen av folk

tandvården, som lämpligen hör kallas tandvårdsniimnd, regleras pa samma 
siilt som heträffande andra fakultativa nämnder. Landstinget resp. kom
munfullmäktige skall alltså kunna uppdra åt annan niimnd alt vara folk
tandvårdsniimnd. Om så inte har skett och siirskild tandvårdsniimnd inte 
har inriillats, skall sjukvårdsstyrelsen vara tandvårdsniimnd. De bestäm

melser som skall giilla för särskild tandvårdsnämnd bör anges genom hän
visning direkt till den nya kommunallagen och inte till sjukvårdslagen. 

4.3.20 Omsr1i;l.!ssryrclse 

Bestämmelser om styrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 
finns i omsorgslagen och i stadgan angående omsorger om vissa psykiskt 
utvecklingsstörda. Jag förordar alt sådan styrelse i fortsiittningen kallas om
sorgsstyrelse också i lagtexten. vilket innebär en anpassning till det språkbruk 
som allmänt tillämpas. 

De förslag som jag har lagt fram i det föregående innebär beträffande 
omsorgsstyrelse, utöver vad som följer av förslaget till ny kommunallag, 
i huvudsak följande. Nuvarande bestämmelse om inrättande av omsorgs
styrelse kompletteras med en bestämmelse som ger sjukvårdsstyrelsen sis
tahandsansvaret för ledningen av verksamheten, om siirskild omsorgssty
relse inte har tillsatts och annan nämnd inte har fått uppdraget att vara 
omsorgsstyrelse. Omsorgsstyrelsens allmänna förvaltningsansvar begränsas. 
om landstinget har fattat sådant beslut om centraliserad personaladmini
stration som avses i 49 ~ nya kommunallagen. Den nya kommunallagens 

bestämmelser om protokollföring tillämpas i omsorgsstyrelse. Frågan om 
närvaroriitt m. m. för särskolchef. vårdchef och styrelsens överl~ikare vid 
styrelsens sammanträde avgörs av styrelsen. 

Om riksdagen godtar de förslag om centraliserad personaladministration 
som jag har lagt fram, kommer chefen för socialdepartementet senare att 

föreslå regeringen att bestämmelsen i 105 ~ omsorgsstadgan om tillsättning 
av annan personal än läkare och vissa andra tjänstemän ändras så att det 

framgår att hinder inte möter att besluta om centraliserad personaladmi
nistration betr:iffande denna personalgrupp. 
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4.3.21 Rl'gio111>l1111('flii11111d 

Bestämmelser om regionplancniimnd finns i lagen ( 1968:598) angäcndc 
handliiggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län. 
Regionplaneniimnd iir en lanustingskommunal niimnd. Stockholms liins 
landstingskornmun ~ir den enda landstingskommun i landet som svarar för 

regionplan. På övriga håll i landet. diir regionplan skall finnas. handl~iggs 
dessa frågor av kommunalförbund. 

De förslag som jag i det föregående har lagt fram inneb~ir, utöver vad 

som följer av förslaget till ny kommunallag, huvudsakligen formella iind
ringar i besliimmelserna om regionplanenämnd. Förvaltningsutskottet får 
ett sistahandsansvar också for denna verksamhet. Bestiimmelserna om kom

munalförbund för regionplanefrågorna i Stockholms liin har förlorat aktua
litet och utgår diirför. 

4.J.22 Ö1•riga specialreglerade 11ä11111cler 

Jag har nu redovisat mina förslag beträffande samtliga de nämnder som 
regleras i författningar som har tillkommit under riksdagens medverkan. 
Härutöver finns några nämnder for vilka föreskrifter har meddelats i andra 

författningar. Det gäller uttagningsnämnd, handels- och sjöfartsniimnd. se
mesterhemsnämnd och styrelse for sjuksköterskeskola. Tidigare har bestäm

melser funnits också om hemvärnsnämnd. 
Det är min uppfattning att de principer som jag har redovisat i det fö

regående bör tillämpas också i fråga om dessa nämnder. Under förutsättning 
att mina förslag godtas av riksdagen kommer resp. departementschef att 
i annat sammanhang föreslå de författningsändringar som behövs. 

4.3.2J lkra/iträclande 

De ändringar i bestämmelserna om de kommunala m:h lamlstingskom
munala nämnderna som jag har förordat bör träda i kraft samtidigt som 
den nya kommunallagen. dvs. den I januari 1977. 

4.4 l\ommunalfiirhund för specialreglerad verksamhet 

I några författningar finns bcstiimmelser om kommunalförbund för spe

cialreglerad verksamhet, vilka avviker från reglerna i lagen (1957:281) om 
kommunalförbund. I 47 ~ skollagen föreskrivs ätt länsskolniimnd kan för
ordna att kommunalförbuncl för skola skall bildas. om det finns särskilda 
skäl. I 4 ~ lagen (1947:523. omtryckt 1975:131) om kommunala åtgärder 
till bostadsförsörjningens främjande m. m. finns bestiimmelser om kom
munalförbund för bostadsförmedling. S[1dant kommunalförbund kan under 

7 Rik.wlagl'n /<;76177. I sam/. Nr I 
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vissa förutsiitlningar inriittas tv[ingsvis. I fräga om rcgionplaneförbund Jinns 

liknande best:immelscr i 127-129 ~~ hyggnadslagen. 
I PM 111 behandlas hestiimmclserna om kommunalfl:irbuncl for special

reglerad verksamhet. I promemorian föreslås att möjligheten att mot berörda 

kommuners vilja inriilla skolförhund slopas. Betriilfande hest:immelserna 

om kommunalforbund li.ir hostadsformedling. som har aktualilet endasl 

i de tre storstaclsområdena. konstateras att de har prövats av riksdagen S~l 

sent som förra året. Någon iindring i fråga om möjligheten att tvfogsvis 

inr:itta bostadsförmccllingsförbund. som cm ansågs värd att behålla. fiireslas 

därför inte i promemorian. lXiremot föresWs att bestiimmelscrna om att 
länsstyrelsen eller regeringen utser ordförande och beslutar om forbunds

ordning vid oenighet mellan kommunerna slopas. Enligt promemorian bör 

i stiillet de vanliga bestämmelserna om kommunalfårhund gälla. I fr[1ga 

om regionplaneförbund. slutligen. konstateras i promemorian att frågan om 

regionplaneinstitutets framtid övervägs under beredningen inom regeringens 

kansli av bygglagutredningens förslag <SOU 1974:21 ). I avvaktan på resultatet 

av dessa överväganden föreslås endast formella ändringar i bcstiimmelserna 

om regionplaneförbuncl. 

Ingen remissinstans har haft någon invändning mot bedömningarna eller 

förslagen i promemorian. Också jag ansluter mig till dem. Något behov 

av att inrätta skolförbund mot de berörda kommunernas vilja finns inte 

föngre. Jag betvivlar att en motsvarande möjlighet n11gonsin kommer att 

utnyttjas för att inrätta kommunalförbund för bostadsförmedling. Det iir 

dock tänkbart att en sådan bestämmelse kan ha P.tt visst värde för all sti

mulera lösningar på storstadsregionernas speciella bostadsförsörjningspro

blem. Som anfördes vid bestämmelsens tillkomst år 1967 bör det dock fö
religga starka skäl för ett ingripande från statsmakternas sida (prop. 1967: 101 

s. 28). 
Beträffande bestämmelserna om rcgionplaneförbund anser jag inte att det 

i ett liige diir hela plansystemet överviigs i annan ordning finns anledning 

att föresl[1 några förändringar. 

4.5 Underställning 

Kommunala beslut i vissa :ircnden måste för att gälla underst:illas re

geringen eller statlig myndighet för prövning och faststiillelse. Bestämmelser 

om understiillning finns både i kommunallagarna och i olika specialför

fattningar. Den understiillningsskyldighet som numera föreskrivs i kom

munallagarna avser främst vissa finansiella beslut. nämligen beslut om an

slag att täckas genom nerårig utdebitering. beslut om avsättning till och 

ianspråktagande av vissa fonder samt beslut om upptagande av vissa lån 

och tecknande av borgen. I kommunallagspropositionen föreslås all före

skrifterna om underställningsskyldighet skall slopas i fråga om den först

nämnda ärendegruppen. Hetriiffondc de övriga föreslås lättnader i under
ställningsskyldigheten. 
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Utöver vad jag nyss har niimnt iir kommunerna enligt olika specialfi.ir

fattningar skyldiga att underställa statlig myndighet i huvudsak beslut om 

lokala förordningar. vissa avgifter samt beslut om planer av olika slag. I 

den landstingskommunala verksamheten giiller understiillningsskyldigheten 

bl. a. vissa planer samt byggnadsritningar. 

I PM Il görs en genomgång av kommunernas undcrs@lningsskyldighet 

i olika slag av ärenden. Motsvarande inventering av den landstingskom

munala sektorn har ännu inte gjorts. Det konstateras i promemorian att 

de senaste årens utveckling har inneburit en kraftigt minskad anviindning 

av underställningsförfarandet som metod att utöva tillsyn över kommu

nerna. Som jag har nämnt innebär förslaget till ny kommunallag att denna 

utveckling fortsätter. Några ytterligare förslag beträffande understiillnings

skyldigheten i kommunallagarna läggs inte fram i promemorian. 

Lokala förordningar (brandordning, lokal ordningsstadga, hälsovårdsord

ning och hamnordning) skall underställas statlig myndighet. Med hänvisning 

till att föreskrifterna i lokala förordningar många gånger bygger på tillgång 

till straffsanktioner föreslås inga förändringar i formerna för antagande av 

sådana förordningar. Att slopa underställningsskyldigheten i dessa fall skulle 

enligt promemorian fä så vittgående konsekvenser att det knappast kan 

övervägas utan en mer omfattande utredning. 

Beträffande planbesluten enligt byggnadslagstiftningen konstateras i pro

memorian att bygglagutredningens förslag f. n. bereds inom regeringens kan

sli. Förslaget innehåller väsentliga lättnader i statskontrollen på detta område 

och det finns inte anledning att föregripa detta reformarbete. 

Den statliga kontrollen av de kommunala avgifterna har sedan gammalt 

varit jämförelsevis ingående. Numera är dock kommunernas frihet att själva 

fastställa avgifter relativt stor. Underställningsskyldighet föreligger i endast 

eh fatal fall. Beträffande hamnavgifterna m. m. har hamnutredningen i sitt 

slutbetänkande (SOU 1974:24) Förslag till hamnlag, som f. n. bereds inom 

regeringens kansli, föreslagit att underställningsskyldigheten skall tas bort. 

Med hänsyn härtill har bestämmelsen om underställningsskyldighet i fråga 

om dessa avgifter tills vidare behållits i förslaget till ny kommunallag. Be

stämmelserna om gatubyggnadskostnadsbidrag (67 ~ byggnadslagen), som 

rymmer moment av underställning, utreds f. n. av gatukostnadsutredningen 

(8 1975:02). Det kan enligt PM Il förutsättas att ett framtida avgiftssystem 

ges en sådan utformning att det kan överlämnas åt kommunerna att själva 

besluta om dessa avgifter. I 2 ~ renhållningslagen ( 1970:892) finns en fö
reskrift om underställning av beslut om åläggande av ny skyldighet för 

fastighetsägare att renhålla eller bekosta renhållning av gångbana. Dessa 

bestämmelser har påtagligt samband med reglerna om gatubyggnadskost
nadsbidrag och bör enligt promemorian prövas i samband med dessa. Un

derställningsskyldigheten beträffande avgifter hos byggnadsnämnd har ti
digare behandlats inom ramen för kommundepartementets översynsarbete 



Prop. 1976177: I 100 

(Ds Kn !975:1 PM I Avgifter hos byggn;1dsn:imndJ. Förslagen i Pf\'I I har 
som jag tidigare har niimnt godtagits av riksdagen och bcslutander:ittcn 
beträffande sådana avgifter har överl:imnats till kommunerna. 

Kommunerna och landstingskommunerna skall enligt olih:a specialför
fattningar uppriitta planer for vissa verksamheter. I en del l~tll g:iller all 
planerna skall fastst:illas av statlig myndighet. Av de verksamhetsplaner 
som kommun skall upprätta iir det endast plan för [tlderdomshem som be
höver understiillas. I PM Il frircsli1s att denna understiillningsskyldighct slo
pas liksom understiillningsskyldigheten betriiffande beslut att anta regle
mente för älderdomshcm som drivs av tv[1 eller nera kommuner gemensamt. 

I promemorian behandlas ocksä bestiimmelserna om fasts@lande av reg
lemente angående burskap. Den understiillningsskyldighet som giiller bl'

träffande sådant reglemente föreslås utg[1. 
Det övervägande antalet remissinstanser iir positiva till förslagen i PM 

Il. Till dem som avstyrker hör ett par Hinsstyrelser. Uinsstyrclsen i Älvsborgs 

län vill, rned hänvisning till länsstyrel~ens roll som tillsynsmyndighet för 
bl. a. brand-, byggnads-, hälsovårds- och socialvårdslagstiftningen. behålla 
underställningsskyldigheten betriiffande plan för ålderdomshem. Socialsty
relsen anser att frågan bör prövas i samband med utarbetandet av en ny 
social rarnlag. Också socialutredningen sätter i fråga om inte dess förslag 
bör avval\tas men framhåller att den inte har något att erinra mot förslagen 
i promemorian. Flera remissinstanser framhåller att möjlighell:n att få rit
ningar for ny- eller ombyggnad av älderdomshem granskade iir värdefull 
och bör bevaras i någon form. Mot förslaget all sl\yldighcten att understiilla 

Wnsstyrelsen beslut om burskapsregleme_nte skall slopas har ingen remiss
instans h<tt"t något all erinra. 

Ett antal remissinstanser för fram önskemål om att underställningsskyl
digheten skall slopas i ytterligare ärendegrupper. I synnerhet giiller detta 
beslut att ta upp lån eller teckna borgen. Några remissinstanser anser att 
ocl\så underställningsskyldighetcn betriilTande beslut om antagande av brand
ordning kan slopas. Från det landstingskommunala verl\samhetsomrädet 
förs fram krav om att den statliga ritningsgransl\ningen vid uppförande 
av sjukhus skall slopas liksom understiillningssl\yldigheten betrHITande lands
tingskomrnunernas barnhemsplaner och omsorgsplaner. Svenska kommun

förbundet framhåller att översynen av mäl\lareordningens bestiimmelser om 
handels- och sjöfartsnämnd bör omfatta också den understiillningsskyldighet 
som giiller vid beslut om antagande av miil\lare. 

För egen del får jag anföra följande. 

Bland de former för tillsyn och kontroll av den l\ommunala verl\samheten 

som förekommer kan underställningsförfarandet sägas inta en siirstiillning. 
Medan övriga tillsynsformer utmärl\s av att den statliga kontrollen i regel 

träder in först sedan detta har påkallats genom l\ommunalbesviir eller för
valtningsbesvär eller när något missförhållande l\an befaras. :ir det typiska 
för understiillningsinstitutet att det kommunala heslutet blir giillande forst 
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sedan det har godkiints av statlig myndighet. Det befogade i en sådan generell 
kontroll kan sättas i fråga även bortsett från den onödiga omgång systemet 
kan sägas innebära i alla de ärenden cfar det kommunala beslutet fastsliills 
utan ändring. Gränserna mellan understiillning och andra former för statlig 
fostställclseprövning, l. ex. prövningen av stads- och byggnadsplaner. kan 
stundom vara nytande. Jag anser det inte nödviindigt all hiir dra upp n{1gon 

griins utan avser med begreppet undersfallning i det följande också de niir
bcsliiktadc formerna av sldtlig prövning. 

Antalet underställningspliktiga ärendegrupper har successivt minskat un
der senare år. Denna utveckling, som jag ser som ett uttryck för statsmak
tern:.is förtroende för kommunernas förmåga att sjiilva sköta sina angelä
genheter, bör enligt min mening fortsiitta. Inte minst kommunindelnings
reformen har skapat förutsättningar för att låta kommunerna själva avgöra 
iircnden i vilka beslutanderiillen tidigare har varit delad mellan kommunen 
och en statlig myndighet. 

Jag har i det föregående (avsnitt 4.2.11) föreslagit att underställnings

skyldigheten betriiffande byggnadsnämnds och hiilsovårdsniimnds beslut om 
delegation skall slopas. I förslaget till ny kommunallag har understiillnings

skyldigheten slopats beträffande beslut om anslag att täckas genom tled\rig 
utdebitering och beslut om avsättning till fonder samt beträffande nertalet 
beslut om ianspråktagande av fonder. 

Beträffande beslut om att ta upp lån och teckna borgen föreslås i PM 
Il ingen ändring. Åtskilliga remissinstanser anser att understiillningsskyl
digheten bör slopas också i fråga om dessa beslut. I kommunallagspropo
sitionen föreslås. som har nämnts i det föregående, vissa liittnader i un
dcrställningsskyldigheten. Jag får hänvisa till vad jag anförde i det sam
manhanget (prop. 1975/76:187 s. 514). 

Beträffande de lokala förordningarna anförs i promemorian att under
stiillningsskyldigheten inte kan slopas utan en mer omfottande utredning. 
Hiiremot har flera remissinstanser invänt att kommunernas brandordningar 
i huvudsak innehåller föreskrifter som det bör ankomma på kommunerna 
att besluta om. Statens brandniimnds förslag till brandordning, som allmänt 
torde tjäna som norm för kommunerna. innehåller endast en stralTsank
tionerad bestämmelse (8 ~).Om denna nyttades över till brandstadgan skulle 
enligt dessa remissinstanscr underställningsskyldigheten kunna slopas. 

Enligt 6 ~brandlagen kan länsstyrelsen helt eller delvis befria kommunen 
från skyldigheten att hålla brandkår, om kommunen har träffat avtal om 

hjälp från brandkår i annan kommun. Om kommunen har träffat avtal 
om sådan hjälp från annan brandkår (t. ex. industribrandkår) eller från annat 
räddningsorgan än brandkår (t. ex. oljesaneringsföretag) får länsstyrelsen del

vis befria kommunen från skyldigheten att hålla brandkår. Har kommunen 
helt eller delvis befriats från sädan skyldighet skall enligt 4 ~ brandstadgan 
av brandordningen framgå i vilken utsträckning och inom vilka områden 
r:idclningstjiinsten i kommunen skall ombcsör:ias enligt avtal som avses i 
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6 ~ brandlagen. I brandordningen skall också tas in andra bestämmelser 

som rör den kommunala brandstyrkans organisation. Av vad jag nu har 

sagt framgår att brandlagstiftningen ger kommunerna stor frihet i fråga om 

den kommunala räddningstjänstorganisationens uppbyggnad. Kontrollen av 

att räddningstjänstorganisationen tillfredsställer skäliga anspråk på effek

tivitet sker genom att brandordningen prövas av liinsstyrelsen. Även om 

skäl alltså kan anföras för en viss statlig tillsyn. iir jag beredd att i annat 

sammanhang överväga formerna för denna kontroll. 

Beslut att anta lokal ordningsstadga skall enligt 23 * allmänna ord

ningsstadgan underställas länsstyrelsen. Jag har i ett annat sammanhang 

uttalat att allmänna ordningsstadgan skall ses över. Detta motiveras bl. a. 

av den nya regeringsformens bestämmelser om normgivningsmakten. Vid 

denna översyn kommer även formerna för beslut om lokal ordningsstadga 

att prövas. Den åtminstone delvis föråldrade bestämmelsen i 25 * allmänna 

ordningsstadgan om underställning av reglementen eller taxor för åkare, 

spårvägsföretag, stadsbud m. m. bör också prövas i detta sammanhang. 

Formerna för beslut om lokal hälsovårdsordning torde komma att prövas 

av hälsovårdsstadgeutredningen. Frågan om underställning av hamnordning 

prövas under beredningen av hamnutredningens förslag inom regeringens 

kansli. 

En omfattande reform av hela byggnadslagstiftningen övervägs f. n. inom 

regeringens kansli. Med hänsyn till de genomgripande förändringar av plan

instituten som kan förutses finns inte anledning att i detta sammanhang 

föreslå några förändringar. Detsamma gäller formerna för beslut om ga

tubyggnadskostnadsbidrag och för föreläggande att hålla gångbana ren. 

I sociallagstiftningen finns särskilda bestämmelser om beslutsordningen 

i omhändertagandeärenden. Dessa frågor övervägs inom socialutredningen, 

vars arbete inte bör föregripas på denna punkt. 

Annorlunda ser jag på bestämmelsen i socialhjälpslagen om underställning 

av p Ian för å Ide r domshem . Socialstyrelsen anser visserligen att 

socialutredningens förslag bör avvaktas. Detta är enligt min mening inte 

nödvändigt, i synnerhet som utredningen har förklarat sig inte ha någon 

erinran mot förslaget i PM Il. Ålderdomshemsplan fordras för uppförande 

av ålderdomshem. större ändring genom om- eller tillbyggnad samt inrät

tande av ålderdomshem i byggnad som ursprungligen har uppförts för annat 

ändamål. Planen skall godkännas av länsstyrelsen. som skall hämta in so

cialstyrelsens yttrande. I PM Il framhålls att underställningsprövningen vä

sentligen innebär granskning och godkännande av byggnadsritningar. Med 

hänvisning till att den statliga ritningsgranskningen numera inte anses nöd

vändig i fråga om skolor inom det obligatoriska skolväsendet eller i fråga 

om förskolor görs i promemorian den bedömningen att granskningen kan 

undvaras också i ålderdomshemsbyggandct. Det framhålls i promemorian 

att statsbidrag numera inte utgår till byggande av ålderdomshem, vilket 

diiremot är fallet i fråga om skolor och daghem. 
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Det överviigande a111alct remissinstanscr ansluter sig till bedömningarna 
och förslagen i promemorian. Ett par remissinstanscr är dock kritiska. Jag 
kan inte godta invi-indningen att länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet 
for bl. a. brand-. byggnads-. socialvärds- och hlilsovårdslagstiftningcn kri.iver 
att undcrställningsprövningen av ålderdomshemsplanerna behålls. Vårt långt 
decentraliserade system på bl. a. dessa områden inneb~ir ju att de kommunala 

nämnderna har ett förstahandsansvar för dessa verksamhetsområden. Bort

sett från prövningen av generella normer som brandordningar och stads
planer är den statliga tillsynen på dessa områden begränsad till fall diir den 
föranleds av besvär eller av att missförhållanden befaras. Denna ordning 
bör kunna tilliimpas också i fråga om ålderdomshemsbyggandet. Jag förordar 
di.irför att underställningsskyldigheten tas bort. 

Flera remissinstanser har framhållit att i nuvarande underställningspröv
ning finns moment som är viirda att behålla. Dit hör länsexperternas med
verkan och tillgången till den samlade erfarenhet av institutionsbyggande 
som den centrala ritningsgranskningen ger. Jag finner dessa synpunkter 

väl värda att beakta och förutsiitter att kommunerna i mån av behov rådfrågar 

länsexperterna på resp. område. I likhet med vad som gäller på andra områden 
bör en möjlighet till frivillig ritningsgranskning finnas kvar. 

I PM Il föreslås också att kommunerna skall befrias från skyldigheten 
enligt 18 ~andra stycket socialhjälpslagen att underställa länsstyrelsen r e g -
lemente för ålderdomshem som drivs av två eller flera kom
muner gemensamt. Remissinstanserna har inte haft något att invända mot 
förslaget. Jag förordar att det genomförs. Enligt 18 ~ första stycket åligger 
det kommun att anordna ålderdomshem. Länsstyrelsen kan enligt tredje 
stycket befria kommunen från sådan skyldighet om det finns särskilda skäl. 

Denna skyldighet hänger nära samman med hur kommunernas allmänna 
vårdansvar skall utformas. Den frågan överviigs av socialutredningen. vars 
arbete i denna del inte bör föregripas. I avvaktan på en ny sociallagstiftning. 
bör alltså enligt min mening skyldigheten för kommun att anordna ålder
domshem stå kvar. Denna skyldighet kan fullgöras av kommunen ensam 
eller i samarbete med en eller flera andra kommuner. 

Förslaget att underställningsskyldigheten i fråga om beslut att anta r e g -
I e m e n t e a n gå e n d e bu r s k a p skall slopas har inte mö!! någon 
invändning från remissinstansernas sida. Också jag ansluter mig till förslaget. 
Dock anser jag i linje med vad jag har anfört i fråga om uppgiftsfördelningen 

mellan nämnderna att kommun skall kunna anförtro uppgiften all anta 

burskapsreglemente även åt annan nämnd än kommunstyrelsen. 
I likhet med Svenska kommunförbundet anser jag att det inte finns an

ledning att behålla en föreskrift i mäklareordningen !4 ~)om att länsstyrelsen 

skall förord n a m ii k I a r e som handels- och sjöfartsnämnd har antagit. 
Chefen för finansdepartementet kommer i annat sammanhang att föreslå 

regeringen alt föreskriften tas bort. 
Bctriiffonde det landstingskommunala området har. som jag har niimnt. 
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ingen genomgäng gjorts av föreskrifterna om underställning. Bland de be

stämmelser som bör prövas i det fortsatta översynsarbetet inom kommun
departementet elkr inom de utredningar som överväger fr[1gor inom lands

tingskommuncrnas verksamhetsområde märks underställning av barn
hemsplaner och plan för omsorgsverksamheten liksom den ritningsgransk

ning som iir obligatorisk vid byggande av bl. a. sjukhus. 

4.6 Institutet jordbruksstämma 

Jordbruksstämma är en siirskild form av kommunalstämma för behand
ling av ärenden som endast rör den mantalssatta jorden. Bestämmelser om 
jordbruksstiimma finns i 13 ~ i den i övrigt upphiivda lagen ( 1930:251 l om 
kommunalstyrelse på landet. Vid tillkomsten av KL (prop. 1953:210. Kl! 

1953:22. rskr 1953:419) fårutsattes att institutet jordbrukssti1mma skulle av
vecklas under en övergångsperiod. som sedermera har förliingts till och 
med utgången av år 1976. De tillgångar som skulle fa förbrukas eller ges 
nya förvaltningsformer var ursprungligen ganska betydande. De bestod 
främst av kassor för olika ändamål såsom magasinskassor och rotehållar
kassor. Ar 1960 ber~iknades antalet kassor till närmare 400. Fyra år senare 
hade antalet sjunkit till något mer lin hälften. Ar 1974 redovisades ett 30-tal 
kassor och fonder. Kassornas sammanlagda behållning har minskat på lik
nande sätt från niirmare 6 milj. kr. år 1960 till något över 3 milj. kr. år 
1964 och ungefär 550 000 kr. år 1974. Antalet sockenmagasin uppgick år 

1960 till 54. Ar 1974 fanns sex sockenmagasin till ett sammanlagt värde 
av högst 40 000 kr. I fråga om den fasta egendom som tidigare förvaltades 
på jordbruksstämma gäller sedan den I juli 1974 lagen (1973: 1150) om för
valtning av samfälligheter. Det innebär att bl. a. sockenallmänningarna och 
de allmänningskassor som var knutna till dem inte längre hör till jord
bruksstämrnotillgångarna. 

För en närmare redogörelse för institutet jordbruksstämma och det av
vecklingsarbete som hittills har förekommit hänvisar jag till departements
promemori<lfl (Os Kn 1976:3) Avveckling av institutet jordbruksstämma !bi
laga 4). 

1 promemorian konstateras att de ändamål som jordbruksstämmotill
gångarna ursprungligen skulle tillgodose numera har förlorat sin betydelse 

eller inte liingre kan tillgodoses genom dessa tillgångar. Förvaltningen av 

tillgångarna faller utanför den egentliga kommunala verksamheten och det 

är därför enligt promemorian uppenbart att institutet jordbruksstämma bör 

avvecklas i samband med den kommunallagsreform som förestår. Förvalt
ningen av den helt övervägande delen av de jordbruksstämmotillgångar 
som har utgjorts av kassor har numera avvecklats. För att slutligt genomföra 
avvecklingen bör väljas ett så enkelt förfaringssätt som möjligt. Möjligheten 
att låta deli-igarna dela tillgångarna mellan sig avvisas i promemorian med 
hänvisning till att detta liimpligen skulle kunna ske endast i fall där värdet 
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iir myckc1 ringa. Det sl\ullc diirfiir behö\'as en bcloppsgriins. som skulle 
bli ganska godtycl\ligl bestiimd. Härtill kommer att i magasinskassorna kan 
ingå statliga nödhjiilpsmedel och donationsmedel. Möjligheten att 1 vångsvis 
omvandla tillgångarna till stitielscr avvisas också i promemorian. 

Den lösning som bedöms som den enklaste och naturligaste iir att kvar
varande tillgångar tas över a\' kommunen. Med hiinvisning till att värdet 
av tillgångarna i llertalct fall iir obetydligt framhålls i promemorian att siir

skilda föreskrifter om hur tillgångarna får användas skulle medföra onödiga 
administraliva sv1!righe1er och därför bör undvikas. Del finns enlig! pro

memorian inte heller skäl att föreskriva att eventuella donationsbestiim
melser skall iakttas eller au tillgångarna inte får användas till iindamål som 
kommunen enligt författning har att tillgodose. Delta hindrar inte att det 
ligger nära till hands att medlen används för något av de iindamål som 
kunde tillgodoses enligt de tidigare reglerna för avveckling av jordbruks
stämmotillgångar. 

Med hänsyn till alt för några kassor redovisas betydande tillgångar bör 
enligt promemorian delägarna under en kort övergångslid ges tillfälle att 
avveckla förvaltningen av tillgångarna i enlighet med reglerna i kungörelsen 
( 1963:43) med föreskrifter rörande vissa av kommunalstiimma förvaltade 
kassor. Kungörelsen. som upphävdes år 1973 (SFS 1973:76). avser tillgimgar 
som hör till magasinskassa eller därmed jämförlig kassa eller invalidbe
väringskassa. uddemantalskassa eller annan rotehållarkassa. Stiimmorna be
reds enligt kungörelsen möjlighet att avveckla förvaltningen av kassorna. 
i den mån donationsvillkor inte lägger hinder i vägen. Avve.:klingen kan 
ske antingen i den formen att tillgångarna helt förbrukas för visst iinclamål 

eller genom att stämman beslutar att de skall bestå som siirskilt kapital. 
vars avkastning skall användas för ett bestämt ändamål. Endast vissa än
damål är tillåtna. Enligt kungörelsen får tillgångarna inte användas för än
damål som kommunerna eller församlingarna författningsenligt skall till
godose. Magasinskassas kapital och avkastning får anviindas till stipendier 
åt ungdom från orten för jordbruksutbildning eller liknande utbildning. för 
något förbrukningsbehov som är gemensamt för delägarna. för anskaffande 
eller förbättring av någon stadigvarande tillgång. som iir till nytta !lir delä
garna. kommunen eller församlingen eller för annat iindamål som iir an
geliiget för dem. Rotehiillarkassornas kapital och avkastning får användas 
för samma ändamål och dessutom for ändamål som har anknytning till 

lokal försvarsverksamhet. Kassas tillgångar kan enligt kungörelsen över

lämnas till bl. a. kommun. församling. by- eller vägsamfällighet. styrelse 
for liiroanstalt, hembygdsförening. hushållningsgille. intresseorganisation för 

jordbrukare. lokal sammanslutning på försvarets område eller annan för
ening. stiftelse eller sammanslutning på orten som kan antas bli bestående. 

Enligt promemorian bör avveckling enligt reglerna i 1963 ärs kungörelse 
lå ske fram till utgången av år 1976. Det bör vara tillriickligt att beslut 
om avveckling fattas under denna tid. Det skall alltså inte vara nödvändigt 
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att beslutet har vunnit laga kraft. K n1rvarande egendom skall tillfolla kom
munen. Dessa regler har i promemorian getts form av ett förslag till lag 
om egendom som f"örvaltas av jordbruksstiimma. 

Remissinstanserna iir positiva till förslagen i promemorian. !\llmiin enig
het rader om att institutet jordbruksstiimma biir avvecklas och att nuvarande 
tillgångar efter en avvecklingsperiod bör tillfalla kommunen. JK hyser dock 
stor tvekan inför en tvångsmässig överföring till kommunerna i de fall till
gångarnas viirde ime är obetydligt. I dessa fall bör man enligt JK i första 
hand uppmuntra till en frivillig avveckling. De tillgångar som återstår efter 
avvecklingsperioden bör tillfalla kommunerna men få användas endast för 

vissa särskilda iindamål. 
De invändningar som remissinstanserna i övrigt har rest avser dels av

vecklingsperiodens liingd. dels frågan om vilken frihet kommunen skall 
ha att förfoga över tillgångar som har tillfallit kommunen enligt de be
stämmelser som föreslås i promemorian. 

Även jag anser att tiden nu är mogen att avveckla institutet jordbruks
stiimma. Detta bör ske genom att kvarvarande egendom efter en övergångs
period tillfaller kommunen. För avveckling under övergånsperioden bör prin
ciperna i 1963 års kungörelse följas. Någon motsvarighet till föreskriften 
i 4 ~ kungörelsen om att jordbruksstiimmas beslut om avveckling skall un
derstiillas länsstyrelsen behövs enligt min mening inte. Detta ligger i linje 
med mina tidigare s@lningstaganden i fråga om understiillning (avsnitt 4.51. 

I frågan om av veck I i n g spe r i odens I ii n g d vill jag anföra föl

jande. Principbeslut om avveckling av institutet jordbruksstämma fattades 
för mer än tjugo år sedan. Under åren 1963-1973 har delägarna haft möjlighet 
att avveckla förvaltningen av jordbruksstiimmotillgångarna och inom vida 
ramar besluta om hur dessa skall an\"iindas. Sådan avveckling har också 
iigt rum i mycket stor utsträckning. En ny. slutlig avvecklingsperiod bör 
enligt min mening kunna bli tämligen kort. Förslaget i promemorian innebär 
att avvccklingsperioden bestäms till ett halvt år. I likhet med några re
missinstanser anser jag att en sädan tidsfrist iir viil kort. För att de stiimmor 
som önskar det skall fä tillriicklig tid att avveckla förvaltningen enligt reg
lerna i 1963 års kungörelse föreslår jag att avvecklil}gsperioden bcstiims 

till ett år. Jag tror inte att flera stämmor skulle utnyttja en sådan möjlighet 
om tidsfristen förliingdes ytterligare. Jag anser det viktigt att information 

om under vilken tid avveckling kan ske når fram ordentligt till stiimmorna. 

Om riksdagen godtar mina förslag, ämnar jag ta fasta på ett par rcmiss
instansers forslag att sådan information skall föras ut med hjälp av liinsstyrel
serna. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin har i sitt remissyttrnnde pekat på möj
ligheten att ett avvecklingsbeslut somjordbruksstiimma har fattat angrips med 
kommunalbesviir. Om beslutet upphiivs efter utgången av avvecklingsperio
dcn kommer egendomen att tillfalla kommunen. Detta kan enligt liinsstyrel
sen uppfattas som otillfredsställande. Jag vill framhålla att problem av denna 
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an kan uppstå även om man stannar för en tämligen lång avvecklingsperiod. 
Reglerna i 1963 års kungörelse erbjuder vida ramar för avvecklingen av 
egendomsförvaltningen. Risken för att ett avvecklingsbeslut, som inte är 
behäftat med något fom1fel, skall behöva upphävas är därför ganska ringa. 

En längre avvccklingsfrist ulgör däremot ingen garanti mol sådana etTekter. 
I frågan om cl o n a t i o n s vi 11 kor skall iakttas. när egendom efter av

vccklingsperiodens slut har tillfallit kommunen. vill jag anlägga följande 
synpunkter. Om enskild donation med särskilda villkor ingår i egendomen, 
innebär förslaget i promemorian ett slags generell permutation. Detta finner 

JK från principiella utgångspunkter föga tilltalande. Även ett par andra re
missinstanser anser att kommunen bör vara skyldig att iaktta donations

villkoren. Jag vill framhålla att det finns flera exempel på föreskrifter som 
innebär ett slags generell permutation. Det har gällt egendom som har do
nerats eller satts av för ändamål som inte längre utan svårighet kan tillgodoses 
eller som numera tillgodoses i annan ordning. Dessa förhållanden föreligger 
också i fråga om jordbruksstämmotillgångarna. Det torde i många fall vara 
svårt att utreda tillgångarnas sammansättning och ursprung liksom före

komsten av m:h innebörden i eventuella donationsvillkor. I flertalet fall 
är värdet av tillgångarna obetydligt. Två tredjedelar av kassorna har en 

behållning av mindre än eller omkring 6 000 kr. Om eventuella donations
villkor skall tillgodoses. skulle det innebära ett i många fall omfattande 
utredningsarbete för att fastställa donationernas andel av nuvarande till
gångar. Detta arbete skulle i många fall inte stå i rimlig proportion till värdet 
av de tillgångar det är fråga om. Donationsmedlen skulle sedan få omvandlas 
till stiftelser. Donationsvillkoren skulle sannolikt behöva permuteras i fler
talet fall. Praktiska skäl talar för att en sådan omgång bör undvikas. Med 

hänsyn till vad jag nu har anfört anser jag att de principiella skäl som 
kan anföras mot en generell permutation bör få vika i detta fall. Jag biträder 
alltså förslaget att donationsvillkor inte skall behöva beaktas. 

En andrn fråga är om k o rn m u n e n s förfoga n d er il t t över egen
dom som hartillfallit den bör begriinsas på annat sätt. J K anser att föreskrifter 
om att tillgångarna får användas endast för vissa bestämda ändamål bör 
meddelas för de fall det inte är fråga om helt obetydliga tillgångar. Kam
markollegiet föreslår att det föreskrivs att tillgångarna skall bilda en sti
pendiefond för ungdomens yrkesutbildning på främst jordbrukets område 

eller föras till investeringsfond för kommunen. 
För egen del vill jag främst se till vad som kan vara enkelt och praktiskt. 

Enligt vad jag tidigare har föreslagit får stämmorna under en ny avveck

lingsperiod möjlighet att avveckla förvaltningen av tillgångarna. Inom vida 
ramar kan behållningen fonderas eller förbrukas för olika ändamål som har 
samband med de ursprungliga syftena. Det iir rimligt att anta att denna 
sista avvecklingsmöjlighet kommer att utnyttjas. inte minst beträffande kas
sor som har en inte helt obetydlig behållning. Under sådana förhållanden 
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"an jag inte linna att n~1gra siirs"ilda f'öreskriftcr biir ges om anviindningcn 
av de - i allmiinhet obetydliga - tillgångar som efter avvecklingspcriodens 
slut skall tillfalla kommunerna. Sådana föreskrifter skulle vara administrativt 
tyngande utan att tillgodose något nämnvärt allmänt intresse. Detta giiller 
också föreskrifter av det slag som kammarkollegiet föreslår. I fråga om för
slaget att det skall föreskrivas att medlen skall röras till investeringsfond 
får kommunen kan vidare invändas att det hiir iir fråga om mycket obetydliga 
tillgångar i jiimförelse med de avsättningar till kapitalbudgeten som normalt 

görs i kommunerna. 
Jag anser alltså att frågan om jordhruksstämmotillgångarnas användning 

kan överliimnas till kommunerna utan särskilda villkor. Om det i något 
eller några fall skulle komma att röra sig om mer betydande tillgångar. 
är jag övertygad om att kommunerna ägnar särskild omsorg åt frågan om 
hur medlen skall användas för att tillgodose behov som är förenliga med 
de ursprungliga iindamålen. 

Fri\i;an om de civilriittsliga verkningarna av en bestiimmclse om att ei;en
domen tillfaller kommunen har tagits upp av Svenska kommunförbundet. 

som förutsiitter att alla enskilda rättsanspråk försvinner. Som torde ha fram
gått av vad jag har anfört är innebörden av mitt förslag att några obli
gationsrättsliga anspråk från delägarnas sida inte kan göras giillande mot 

kommunen. 
Jag förordar att det i en lag om egendom som förvaltas av kommu

nalstämma föreskrivs att. om sockenmagasin. tillgångar som hör till ma
gasinskassa eller rotehållarkassa eller annan egendom vid utgången av år 
1977 förvaltas av kommunalstämma som avses i 13 ~ lagen om kommu
nalstyrelse pa landet. skall egendomen vid nämnda tidpunkt tillfalla kom
munen. Dessförinnan skall sådan förvaltning få avvecklas i den ordning 
och under de förutsättningar som i fråga om vissa kassor föreskrevs i l-3 ~~ 
1963 års kungörelse. Genom denna lydelse klargörs att - under avveek
lingsperioden - reglerna i 1963 års kungörelse skall ges motsvarande till
liimpning i fråga om annan egendom än tillgångar som hör till kassor. att 
sådant hinder mot avveckling som kan föreligga på grund av villkor vid 
enskild donatilln skall heaktas och att understiillning enligt 4 ~kungörelsen 
inte behövs. 

I kommunallagspropositionen föreslås en föreskrift om att 8 ~ lagen om 
införande av 1953 års kommunallag fortfarande skall gälla () 4 ~ förslaget 
till lag om införande av kommunallagen. 1976:000). Om riksdagen godtar 
de förslag som jag nu har lagt fram. bör det i stället föreskrivas att 8 ~ 
skall gälla intill utgången av år 1977. 

5 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommundepartementet 
upprättats förslag till 
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I. lag om iindring i brandlagen ( 1974:80), 
2. lag om ändring i byggnadsstadgan ( 1959:612), 

3. lag om iindring i skollagen !1962:319). 
4. lag om ändring i lagen (]970:296) om social centralniimnd 111. m., 
5. lag om ändring i lagen ( 1956:2) om socialhjälp, 
6. lag om ändring i barnavårclslagen (!960:97), 

7. lag om iinclring i lagen !1954:579) om nykterhetsvård. 
8. lag om upphiivancle av lagen (!953:2281 om tillsättning av vissa be

fattningshavare inom socialvården. 
9. lag 0111 iimlring 

10. lag om iindring 

11. lag om ändring 
12. lag om iindring 
13. lag om ändring 
14. lag om ändring 
15. lag om ändring 
16. lag om iindring 

17. lag om ändring 
18. lag om ändring 

hiilsovimlsstadµan ( l lJ58:663). 

lagen (1944:219) om djurskydd, 
val lagen ( 1972:620), 

föräldrabalken, 
civilförsvarslagen ( 1960: 74), 
lagen (] 964:63) om kommunal beredskap. 

lagen (] 973:861) om lokal kristidsförvaltning. 
familjebidragslagen ( 1946:99), 
lagen (] 964:4 7) om krigshjälp, 

lagen ((944:475) om arbetslöshetsnämnd, 

19. lag om ändring lagen (1959:99) 0111 kiittbesiktning m. m., 

20. lag om ändring i sjukvårdslagen (( 962:242), 

21. lag om ändring i folktandvårdslagen ()973:457). 
22. lag om ändring i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psy

kiskt utvecklingsstörda. 
23. lag om ändring i lagen (1968:598) angående handläggning av frågor 

om regionplan för kommunerna i Stockholms län, 
24. lag om ändring i lagen (] 964:653) om överflyttande av magistratens 

befattning med burskapsärenden m. m .. 
25. lag om ~indring i lagen (1947:5231 0111 kommunala åtgärder till bo

stadsförsörjningens främjande m. 111., 

26. lag om egendom som förvaltas av kommunalstämma. 
Av de angivna förslagen har de som har tagits upp under 2, 23 och 25 

upprättats i samråd med chefen för bostadsdepartementet. Förslaget under 
3 har upprättats i samråd med statsrådet Hjelm-Wallen. förslagen under 
4-9, 17 och 20-22 i samråd med chefen för socialdepartementet och förslagen 

under JO och 19 i samråd med chefen för jordbruksdepartementet. Förslagen 
under 11, 12 och 24 har upprättats i samråd med chefen för justitiede
partementet. förslagen under 13 och 16 i samråd med chefen för försvars
departementet och förslaget under 15 i samråd med chefen för handels
departementet. Förslaget under 18 har upprättats i samråd med chefen för 
arbetsmarknadsdepartementet. 
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6 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga förslagen. 

7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Inledning 

Den kommunala indelningens anpassning till samhällsutvecklingen har 
skapat foruts~ittningar att vidga den kommunala självstyrelsen. Kommu
nerna har numera ansvaret for nästan hälften av den offentliga sektorns 
aktiviteter. I takt med den kommunala verksamhetens expansion har också 

kommunernas fårvaltningsorganisation byggts ut med ökad tillgång till kva
lificerad sakkunskap på olika områden. Den service som kommunförbunden 
liimnar sina medlemmar har också i betydande utsträckning medverkat till 
effektivitet och enhetlighet i den kommunala förvaltningen. Behovet av 

statlig tillsyn och kontroll över kommunernas sätt att fullgöra sina uppgifter 

har diirfår minskat. 
rormerna får statens relationer till kommunerna har i stor utsträckning 

utvecklats under en tid då den kommunala strukturen och förvaltningen 
var helt annorlunda än nu. Detta motiverar överväganden från delvis nya 

utgångspunkter. Mot denna bakgrund har statsmakterna vid olika tillfällen 
uttalat, att den statliga detaljkontrollen av kommunal verksamhet bör be
gränsas. I samband med reformer på olika områden, där kommunerna har 
viktiga uppgifter att fullgöra, har åtgärder vidtagits i denna riktning. Frågan 
om kommuns skyldighet att underställa statlig myndighet vissa beslut be
handlades i en särskild proposition vid I 972 års riksdag. Vidare har i di
rektiven till olika statliga kommitteer uttalats att ett ökat kommunalt an
svarstagande med minskad statlig detaljkontroll skall eftersträvas. 

Förhållandet mellan stat och kommun i här aktuellt avseende måste emel
lertid prövas kontinuerligt. I 1974 års statsverksproposition (prop. 1974: L 
bil. 16) uttalades att en fortsatt översyn skulle göras av statens tillsyns
och kontrollfunktioner gentemot kommunerna. Syftet angavs vara att mön
stra ut sådana detal.iforeskrifter som inte längre kan anses nödvändiga. Mot 
denna bakgrund pågår inom kommundepartementet i samråd med andra 
berörda departement en successiv översyn. 

Statens tillsyn och kontroll utövas i olika former och på skilda verk
samhetsområden. Översynsarbetet har därför uppdelats i olika etapper, niim
ligen 

• lagar och andra författningar rörande kommunal verksamhet 
• lagar och andra författningar rörande landstingskommunal verksamhet 
• statliga myndigheters råd- och anvisningsverksamhet 
• kommunala frågor som behandlas av statliga kommitteer. 

N{1gon klar gräns går knappast att dra mellan frågan om fördelning av 
uppgifter pil olika samhiillsorgan och frågan om statens tillsyn och kontroll 
av den kommunala verksamheten. Det torde diirför inte vara möjligt att 
st~illa upp någon allmängiltig princip, som kan ti!Himpas på alla områden, 
vid ställningstaganden till utformningen av statens tillsyns- och kontroll-
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funktioner. Mot önskemålet att öka kommunernas handlingsfrihct står bl. a. 

kraven på samordning och likformighet i samhällsarbetet. En avvägning 

mellan delvis motstridiga intressen måste därför komma till stånd vid varje 
tillfi.illc. 

Ett delresultat av övcrsynsarbetet utgör promemorian IDs Kn 1975: I J 

Minskad statlig detaljreglering av kommunerna, PM I avgifter hos bygg

nadsnämnd. I denna föreslås att kommunfullmäktiges skyldighet att un

derställa Hinsstyrelsen beslut om avgifter hos byggnadsnämnd slopas den 

I juli 1975. Promemorian har remissbehandlats och regeringen har i enlighet 

med förslaget i promemorian i en proposition till 1975 års riksmöte hemställt 

om riksdagens bemyndigande att få besluta om föreskrifter med rätt för 

regeringen att överlåta åt kommun att meddela föreskrifter om sådana av

gifter. 

I föreliggande promemoria, som utarbetats inom kommundepartementet 

i samråd med berörda departement, behandlas i huvudsak nämndernas or

ganisation och arbetssätt samt underställning hos statlig myndighet av vissa 

kommunala beslut. 

Under översynsarbetets gång har kontakter fortlöpande upprätthållits med 

företrädare för den kommunala sektorn. Svenska kommunförbundet har 

beretts tillfälle att lämna synpunkter. Vidare har värdefulla uppslag inhäm

tats vid överläggningar med företrädare för kommuner och kommunför

bundets länsavdclningar. 

Sammanfattning av förslagen 

I promemorian föreslås dels ändringar i reglerna om de specialreglerade 

nämndernas organisation och arbetsformer, dels upphävande av kommuns 

skyldighet att underställa statlig myndighet vissa beslut. 

I avsnitt 5 redovisas en översyn av de i flertalet kommuner oftast fö

rekommande specialreglerade nämnderas organisation och arbetsformer. Det 

gäller brandstyrelse, byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd, skolstyrelse, social 

centralnämnd, socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd. De 

författningar som behandlas är således, förutom kommunallagen, i första 

hand brandlagen, byggnadsstadgan, hälsovårdsstadgan, skollagen och skol

förordningen, lagen om social centralnämnd, socialhjälpslagen, barnavårds

lagen och nykterhetsvårdslagen. Det konstateras att bestämmelserna om 

de specialreglerade nämndernas organisation och arbetsformer i flera av

seenden är onödigt detaljerade och innebär en obefogad statlig styrning av 

den kommunala verksamheten. De olika specialförfattningarna innehåller 

på vissa punkter avvikelser från gängse ordning, vilka inte kan anses sakligt 

motiverade. Det framhålls att onödiga detaljföreskrifter bör tas bort och 

att enhetlighet bör eftersträvas efter förebild i den nya enhetliga kommu

nallag som kommunallagsutredningen föreslår (SOU 1974:99). Kommunal

lagens regler om kommunstyrelsen bör så långt möjligt göras tillämpliga 
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på de specialreglerade nämnderna och särregler bör inte utan vägande skäl 

behållas. 

I det följande anges i korthet de ändringar som föreslås i reglerna om 

de specialreglerade nämndernas organisation och arbetsformer. 

BesHimmelscrna om valbarhet till brandstyrelse, skolstyrelse och de sociala 

nämnderna ändras så att nuvarande valbarhetshinder för kommunens le

dande tjänsteman och vederbörande förvaltningschef faller bort. Därigenom 

kommer samma valbarhetsregler att gälla för ledamöter i de specialreglerade 

nämnderna som enligt kommunallagsutredningens förslag skall gälla för 

ledamöter i kommunstyrelsen och de oreglerade niimnderna samt fullmäk

tige. 

Specialförfattningarnas rekommendationer att vissa yrkesgrupper lläkare, 

jurister och veterinärer) bör vara företrädda i social centralnämnd, barna

vårdsnämnd, nykterhetsnämnd och hälsovårdsnämnd föreslås utgå. Det är 

inte förenligt med moderna demokratiska tankegångar att föreskriva eller 

rekommendera visst yrke eller utbildning som kvalifikation for uppdrag 

som kommunal förtroendeman. Nämnderna har, siirskilt efter kommun

indelningsformen, goda möjligheter att tillgodose sitt behov av sakkunskap 

på andra sätt. Nykterhetsvårdslagens regel om att nykterhetsnämnd skall 

bestå av såväl män som kvinnor är lika självklar som otidsenlig och bör 

tas bort. 

Kommunallagens bestämmelse om proportionellt val utvidgas till att om

fatta alla kommunala nämnder. Därigenom kommer iiven hälsovårdsnämnd, 

nykterhetsnämnd m. n. nämnder att kunna väljas med tillämpr.ing av be

stämmelserna om proportionellt valsätt. När specialreglerna om nämnds 

sammansättning mönstrats ut finns inte längre något hinder för propor

tionellt val. Platserna i alla kommunala nämnder torde för övrigt i allmänhet 

ha fördelats efter proportionell grund. 
Bestämmelserna i speciallagstiftningen om rätt för andra än nämndle

damöter att närvara vid nämnds sammantr'åden ersätts av en regel om att 

nämnden själv avgör vilka sakkunniga den skall kalla. Kommunallags

utredningen föreslår att samma princip skall gälla för kommunstyrelsen och 

de oreglerade nämnderna. Det här framlagda förslaget avser främst vissa 

experters medverkan i de sociala nämnderna, olika· statliga tjänstemäns när

varo vid hälsovårdsnämnds sammanträde och vissa förvaltningschefers rätt 

att närvara vid nämndsammanträden. Nämnderna behöver visserligen ofta 

anlita sakkunskap men det bör kunna överlämnas åt dem själva att avgöra 

när och hur detta skall ske. Det statliga kontrollintresset är inte så starkt 

att det kan motivera att nämndernas frihet i det berörda hänseendet be

gränsas. 
Kommunfullmäktige föreslås genom ändringar i kommunallagen och spe

cialförfattningarna få ökade befogenheter att bestiimma hur uppgifterna att 

handha egendomsförvaltning och personaladministration skall fördelas mel

lan nämnderna. Förslaget innebär bl. a. att fullmäktige får bättre möjligheter 

att överföra riittcn att tillsätta tjiinster från facknämnd till gemensamt per-
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sonalorgan. Kommunerna bör ha största möjliga frihet att i dessa hänseenden 

ordna sin förvaltning och verksamhet med hänsyn till skiftande lokala beho\'. 

Vissa lindringar föreslås i reglerna om delegation från specialreglerad 

niimnd till förtroendemiin och tjänstemän. Den viktigaste iir att byggnads

nämnds och hiilsovårdsnämnds dclcgationsbcslut inte Wngrc skall undcr

stiillas liinsstyrclsen utan fattas eller medgivande av kommunfullmiiktige. 

Kommunallagens delegationsbestiimmelse görs med vissa undantag tillämp

lig på de specialreglerade nämnderna. 

Betriiffande protokollföringen föreslås att bestämmelserna i specialförfatt

ningarna om att nämndernas protokoll skall innehålla skälen för alla beslut 

mönstras ut. Förvaltningslagens regel om skyldighet att motivera beslut 

gäller numera hos de specialreglerade nämnderna i kvalificerade partsären

den som avgörs genom beslut som överklagas med förvaltningsbesviir. Det 

finns ingen anledning att behålla motiveringsskyldigheten i de rent kom

munala ärendena. Den regel om rättelse avs. k. forbiseendefcl, vilken ingår 

i kommunallagsutredningens förslag föreslås i promemorian bli tilWmplig 

även på de specialreglerade nämndernas protokoll. 

Reglerna om minimiantal ledamöter i social centralnämnd och skolstyrelse 

ändras så att för dessa nämnder gäller att fullmäktige bestämmer ledamots

antal och att det skall vara minst fem, såsom för övriga kommunala nämn

der. Slutligen görs den av kommunallagsutredningen föreslagna regeln om 

att fullmäktige beslutar om formerna för kommunstyrelsens och de ore

glerade nämndernas arkivvärd tillämplig även på de specialreglerade nämn

derna. 

De överväganden som görs i promemorian visar att det iir möjligt att 

med ett minimum av särregler anpassa specialförfattningarnas nämndregler 

till kommunallagens motsvarande bestämmelser. Detta sker genom hän

visning i spcialförfattningarna till kommunallagens regler om kommunsty

relsen. Hänvisningsregeln kan ges i stort sett samma lydelse i alla spe

cialförfattningar. 

För Stockholms kommun har i vissa fall krävts siirskilda lösningar. 

I avsnitt 6 ges en kort översikt över de olika reglerna om kommuns 

skyldighet att underställa statlig myndighet vissa beslut. Det konstateras 

att användningen av underställning som form för statlig kontroll har minskat 

betydligt och att förslag om att avskaffa understiillningsskyldighet har lagts 

fram på flera områden. Förslagen om inskränkning i underställningsskyl

digheten begränsas därför i detta sammanhang till tre fall, nämligen beslut 

om plan för byggande av ålderdomshem, beslut om reglemente för ålder

domshem, som drivs av två eller nera kommuner, samt beslut om reg

lemente angående burskap. 
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1. Kommunernas roll i samhället 

1.1 Den kommunala indelnin~en 

Under efterkrigstiden har den kommunala indelningen genomgått om
fattande förändringar. Beslut om en indelningsreform fattades år 1948, va
rigenom antalet kommuner år 1952 minskade från 2 498 till 1 037. Under 
60-talet beslutade statsmakterna om nya riktlinjer för den kommunala in
delningen. Dessa beslut om förändringar är nu praktiskt taget helt genom
förda. vilket innebär att kommunantalet i dag uppgår till 278. Även efter 
denna betydande omstrukturering varierar kommunernas storlek. En fjär
dedel av kommunerna har exempelvis under 10 000 invånare. Detta framgår 
av nedanstående sammanställning. 

Invånarantal 

- 9 999 
10000-19 999 
20 000 - 29 999 
30 000 - 39 999 
40 000 - 49 999 
50 000-

Antal kommuner 

68 
99 
43 
21 
13 
34 

278 

24 
36 
15 
8 
5 

12 

100 

En av riktlinjerna för 60-talets kommunindelningsreform var, att varje 
kommun skulle omfatta tätort och kringliggande landsbygd som med hänsyn 
till näringsliv. bosättning, kommunikationer och service samt människornas 
kontaktinriktning i övrigt bildade en sammanhållen region. Målsättningen 
var vidare att skapa kommuner med erforderliga ekonomiska och personella 
resurser för att kunna tillgodose medborgarnas behov och kommunal service. 

Reformen utgick också från behovet att göra kommunerna till väl av
passade områden för den lokala samhiillsplaneringen och därmed skapa möj
ligheter för aktiv medverkan i den närings- och regionalpolitik som stats
makterna beslutar om. Alternativet till reformen hade varit att lyfta av 
kommunerna uppgifter och låta regionala eller centrala organ få ansvaret 
för dessa. Detta skulle ha inneburit ett fjärmande från medborgarna av 
beslutanderätten i angelägenheter av direkt lokalt intresse. Statsmakterna 
valde i stället att reformera den kommunala indelningen. Den kommun
struktur, som därigenom tillkommit. är således avsedd att utgöra en garanti 
för att medborgarna även i framtiden skall kunna ta ansvar för viktiga sam
hällsfrågor genom kommunala beslut. 

1.2 Den kommunala verksamhetens expansion 

Under de senaste decennierna har den offentliga sektorns tillviixt varit 
betydande. Både konsumtion och investeringar har ökat mer inom den of-
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frntliga än inom den privata delen av ekonomin. Under åren 1960-1972 
har den andel av bruttonationalprodukten som stat och kommun tagit i 
anspråk stigit från 21 till 32 procent. Till stor del har expansionen ägt rum 
genom att kommunernas och landstingskommunernas uppgifter blivit allt
mer omfattande. Ända fram till 50-talets mitt svarade staten för större delen 
av den offentliga sektorn. Därefter har kommunernas och landstingskom
munernas tillväxt varit störst. År 1972 uppgick sålunda den statliga andelen 

till 12 och den kommunala till 20 procentenheter. 
De totala bruttoutgifterna för samtliga kommuntyper ökade under tids

perioden 1960-1972 från 11 miljarder till 52 miljarder kronor. Kommu
nernas medclutdebitering höjdes samtidigt från 14,63 till 23,79 per skat

tekrona. 
Den kommunala verksamhetens utbyggnad sammanhänger med olika 

faktorer i samhällsutvecklingen. Hit hör konsekvenserna av befolknings
omflyttningen, medborgarnas krav på ökad samhällelig service och stats
makternas beslut om att lägga ansvaret för olika samhiillsfrågor på kommunal 
nivå. Rent allmänt kan konstateras, att v;ilståndsutvecklingen medfört behov 

av ökade kommunala engagemang. Det gäller för samhällsbyggandet i stort 
liksom för tillhandahållande av allmän service såsom barntillsyn. under

visning, kollektivtrafik och åldringsvård. 

J .3 Samspelet mellan stat och kommun 

Kommunernas betydelse för samhällsutvecklingen har, som tidigare fram
gått, ökat. Kommunindelningsreformen har varit en förutsättning för denna 
utveckling, som påverkats av såväl statsmakternas beslut som kommunernas 
egna ansvarstaganden. Kännetecknande för dagens samhällsförvaltning är 
bl. a. det ömsesidiga beroendet mellan statliga och kommunala åtgärder. 

1.3.1 A nwars- och ll/1/1!!.ifi!ifijri/elning 

Fördelningen och ansvaret för olika samhällsuppgifter kan ses som ett 

resultat av både praktiskt administrativa och principiella överväganden. I 
propositionen (1961 :180) med förslag till kommunindelningsreform framhöll 

departementschefen, att fördelningen av uppgifter mellan stat och kommun 
inte är en gång för alla given. En fortlöpande anpassning efter utvecklingen 

bedömdes som nödvändig, varvid den vägledande principen skulle vara 
ändamålsenligheten. Med denna utgångspunkt uttalades att kommunerna 
borde handlägga sådana angelägenheter, som bäst sköttes genom lokal själv
styrelse och kommunal förvaltningsorganisation. 

I direktiven (C 1970:28) för den år 1970 tillkallade liinsbcredningen fram
höll departementschef'en, att kommunerna i enlighet med kommunindel
ningsreformens syfie även framdeles skulle svara för betydelsefulla sam
hiillsuppgifter och i ökad usträckning aktivt medverka i samhällsbyggandet. 
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Som motiv för detta ställningstagande angavs ill'ls intresset av att ge med

borgarna störsia möjliga inOytandc över allmiinna angeliigcnheter, eld~ möj

ligheterna till anpassning av samhiillets åtgiirder efter skiftande lokala för
hållanden. 

Uinsberedningen konstaterar i sitt betänkande (50U 1974:84) Stat och 

kommun i samverkan, att det utmiirkandc för offentlig verksamhet - vare 

sig den är statlig eller kommunal - är 

• insynen i beslutsfattandet 

• offentlighetsprincipen 

• rättssäkerheten 

Uinsheredningen formulerar fem principer som underlag för en bedöm

ning av uppgiftsfördclningen mellan olika samhiillsorgan. 

• Det är ett riksintresse att garantera landets alla medborgare en viss mi

nimistandard i fråga om trygghet, säkerhet och viilförd. 

• En uppgift bör ej ligga på högre beslutsnivå iin nödviindigt i förhållande 

till de av beslutet direkt berörda. 

• Uppgifter som kräver stort mått av likformighet eller där överblick över 

hela riket är nödvändig bör ligga på central nivå. 

• Uppgifter som kräver ett betydande inslag av lokalkiinnedom och specifik 

detaljkunskap bör decentraliseras. 

• Närliggande uppgifter bör verkställas på samma beslutsnivå och handhas 

av samma huvudman, om effektivitetsvinster därigenom kan uppnås. 

1.3.2 Former.fiir statlig rill.~yn och kontroll 

I det föregående har konstaterats att ett fortlöpande samspel mellan statliga 

åtgärder och intentioner samt den kommunala verksamheten är nödviindigt. 

Det övergripande ansvaret för samhällsutvecklingen och den samhällseko

nomiska balansen åvilar sjiilvfallet statsmakterna. Exempel på områden där 

bl. a. önskemålet om enhetlighet motiverar statliga insatser utgör närings-, 

utbildnings- och socialpolitiken. I dessa fall giiller det också att åstadkomma 

en samlad bedömning av landets resurser och dess fördelning, varvid mål

sättningen att skapa regional balans intar en central plats liksom åtgärder 

för att bereda medborgarna i olika delar av landet en så långt möjligt likvärdig 

kommunal service. 

1 regeringsformen anges att den svenska folkstyrelsen bl. a. förverkligas 

genom kommunal självstyrelse <RF 1 ~ l. I lagar och andra författningar 

reglerar statsmakterna den kommunala självstyrelsens form och innehåll. 

Av kommunallagarna framgår exempelvis kommunernas kompetens och 

i speciallagstiftning anges kommunernas ansvar på olika områden såsom 

bostad.sförsö~jning, socialvård, undervisning och hiilsovård. 
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Ikt statliga inllytandet och kontrollen över kommunerna kan u!övas på 
princip följande fyra siitt: 

Bn1 ·ii rsi11s1il111 l'l 

Det vidstriicktastc tilliimpningsområdet har den statskontroll, som utlöses 

på enskilds initiativ genom besvär över ett kommunalt beslut. Syftet med 

besvärsprövningen iir att få till stånd en kontroll av att kommunen använder 

sina maktbefogenhe1er i enlighet med dessas ändamål och inte i s1rid med 
allmänna eller andra beriittigade intressen. Besvär, som anförs med slöe.I 

av kommunallagarna [(76-78 §§ kommunallagen, 1953:753, omtryckt 

1969:765 (KL); 80--82 §§kommunallagen för Stockholm, 1957:50, omtryckt 

1969:766 (KLS); 89-92 §§ lag om församlingsstyrelse, 1961:436, omtryckt 
1972:228 (LFS); 78 § landstingslagen, 1954:319, omtryckt 1972: 101 (LL); 20 § 

lag om kommunalförbud, 1957:281 (LKF); 23 och 43 §§ lag om ändring 

i kommunal och ecklesiastik indelning, 1919:293, omtryckt 1969:770 (LKI)] 

s. k. kommunalbesvär, är den kontrollform som innebär det minsta ingreppet 

i den kommunala självstyrelsen. En mer ingående kontroll kommer till 

stånd genom s. k. förvaltningsbesvär, som anförs med stöd av specialför

fattningar. 
Kommunfullmäktiges beslut överklagas alltid genom kommunalbesvär 

(76 ~ I mom. KL). Detsamma gäller för beslut av kommunstyrelsen eller 

annan kommunal nämnd, om inte annat är särskilt föreskrivet, (76 ~ 
2 mom.). Prövningen av sådant kommunalt beslut ankommer på 
länsstyrelsen (76 ~ l mom.) och länsstyrelsens beslut kan överklagas till 
regeringsrätten (78 n Bara den som är medlem av kommunen kan anföra 
kommunalbesvär (76 ~ I mom.). 

Vid kommunalbesvär kan som grund för talan åberopas endast att 
beslutet inte har tillkommit i laga ordning, står i strid mot allmän lag 

eller författning, annorledes överskrider deras befogenhet som har fattat 

beslutet, kränker klagandens enskilda rätt eller eljest vilar på orättvis 

grund (76 ~ I mom.). Om besvärsmyndigheten finner att någon av dessa 

besvärsgrunder är tillämplig, upphävs det överklagade beslutet. Myndig
heten kan däremot inte, som vid förvaltningsbesvär, ändra beslutets in
nehåll. I princip föreligger inget hinder att verkställa ett kommunalt or

gans beslut även om det överklagats. 

I den mån specialförfattningarna innehåller särskilda bestämmelser om 

besvär mot beslut av nämnd för specialreglerad förvaltning giiller inte 

reglerna om kommunalbesvär. l stället blir de allmänna reglerna om för

valtningsbesvär tillämpliga. Detta innebär bl. a. att besvärsrätt tillkommer 

den som beslutet angår, om det gått honom emot, att besvärsprövningen 

är allsidig och inte begränsad till laglighetsfrågan och att besvärsmyn

digheten kan göra ändringar i det överklagade beslu1ets innehåll. 
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U 11derstiil/11i11g 

Vissa kommunala beslut måste för att bli gällande underställas re
geringen eller statlig mymlighet för prövning och faststmlelse. Initiativet 
till fastställelseprövningen tillkommer det kommunala organet. Bestäm
melser om undcrställning finns både i kommunallagarna och i olika spe
cialförfattningar. Enligt kommunallagarna skall understiillning bl. a. ske 
av vissa finansiella beslut. såsom låne-. borgens- och fondärenden. Enligt 
olika specialförfattningar krävs länsstyrelsens fastställelse av beslut om 

antagande av kommunala stadgor. I. ex. lokala ordningsstadgor <23 * all
männa ordningsstadgan. 1956:617). hamnordningar (förordningen. 

1874:26 s. 1 I. angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter 

för allmänna namnarne i riket), brandordningar (2 s brandstadgan. 
1962:91) och hälsovårdsordningar (68 ~ hälsovårdsstadgan, 1958:663). 
Vissa beslut om kommunala avgifter t. ex. taxor för gatumarksupplåtelser 
skall fastställas av länsstyrelsen. Vidare krävs statlig myndighets fast
ställelse av flertalet kommunala planläggningsbeslut enligt byggnadsla
gen (194 7:385). 

I ett underställningsmål skall en allsidig prövning av det underställda 
beslutet företas. Prövningen avser inte bara beslutets laglighet utan även 

dess lämplighet. ändamålsenlighet och skälighet. Underställningsmyn
digheten skall antingen fastställa eller ogilla det underställda beslutet 
och den kan i regel inte ändra beslutets innehåll. Rent formella ändringar 
utan saklig innebörd är dock tillåtna. 

Underställningsmyndigheten har enligt några specialförfattningar rätt 
att besluta i kommunens ställe. Om fullmäktige inte antar lokal ord
ningsstadga med innehåll som länsstyrelsen anser nödvändigt, kan 

länsstyrelsen själv besluta om lokal ordningsstadga för kommunen. 
Länsstyrelsens beslut skall i sådant fall underställas regeringen. Mot
svarande gäller i fråga om hamnordning, brandordning och hälsovårds

ordning. 
Ett underställt kommunalt beslut bör i princip inte fastställas förrän 

det har vunnit laga kraft. eftersom fastställelsen skulle förlora sitt objekt, 
om det kommunala beslutet upphävs efter besvär. Vid underställning 
enligt kommunallagarna har endast kommunen rätt att besvära sig över 
länsstyrelsens beslut att vägra fastställelse (75 ~ KL 79 ~ KLS. 88 ~ LFS). 
Vid underställning enligt specialförfattning gäller enligt 11 ~förvaltnings
lagen (1971 :290} att den som beslutet angår har rätt att besvära sig över 
länsstyrelsens beslut att meddela eller vägra fastställelse. om beslutet 
har gått honom emot. 1 fråga om rätten att överklaga fastställelsebeslut 
enligt kommunallagarna råder viss oklarhet. Sådan rätt kan möjligen an
ses tillkomma kommunmedlem. Besvär över länsstyrelsens beslut i un

derställningsmål prövas av regeringen. 
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E.//('k t il ·i r el skun 1 roll 

Kommunallagarna mcdger i princip inte några positiva statliga ingrepp 
i den kommunala sjUlvstyrelsen. Effektivitetskontroll äger dliremot rum 
med stöd av olika spet:ialförfattningar som ålligger kommunerna att svara 
för vissa förvaltningsuppgifter och föreskriver statlig tillsyn över att upp
gifterna fullgörs på ett tillfredsställande sätt. Exempel på sådan reglering 

erbjuder allmänna ordningsstadgan (23 ~). hälsovårdsstadgan (3. 68 och 

81 ~~) och brandstadgan (2 och 24 ~~). Tillsynen kan utövas genom att 
en statlig myndighet ges befogenhet att lämna råd och anvisningar, på
kalla rättelse. föreliigga kommunen att förfara på visst sätt eller besluta 
i kommunens ställe. Den omedelbara kontrollen ligger främst på 
länsstyrelsen samt andra regionala statliga myndigheter. I 
länsstyrelseinstruktionen (5 ~)anges att länsstyrelsen inom sitt verksam
hetsområde skall övervaka att vad som enligt lag eller annan författning 
åligger bl. a. kommunerna blir fullgjort. Sedan år 1957 har vidare riks
dagens ombudsmän UO) vissa tillsynsbefogenheter över kommunerna. 

JO:s tillsyn omfattar förtroendemän med fullständigt ämbetsansvar och 
tjänstemän med självständiga uppgifter. 

Till åtskilliga kommunala fårvaltningsgrenar, såväl obligatoriska som 
fakultativa, utgår statsbidrag. Statsbidragsförfattningarna brukar föreskri
va. att statsbidrag får beviljas endast om vissa villkor är uppfyllda. och 
att bidraget skall upphöra eller återbetalas om villkoren inte uppfylls. 
En styrning av kommunerna~ handhavande av åtskilliga angelägenheter 
utövas på detta sätt genom statlig bidragsgivning. 

Genom lagstiftningen anger statsmakterna huvudmålsättningarna för 
den verksamhet, som är föremål för reglering. Mer preciserade målan
givelser redovisas i olika författningar, som regeringen utfärdar. I detta 
sammanhang ges ofta centrala ämbetsverk befogenhet att utfärda till
lämpningsföreskrifter. Denna anvisningsverksamhet är på vissa områden 
av betydande omfattning och utgör ett väsentligt statligt styrinstrument 
över kommunerna. En begränsning av myndigheternas rätt härvidlag 
har införts genom en särskild kungörelse (1970:64]). I denna föreskrivs, 
att myndighet inte utan regeringens medgivande får ge ändrade eller nya 

föreskrifter. anvisningar eller råd, som kan påverka gällande standard 
eller tillämpade normer och som i väsentlig grad kan leda till direkta 
eller indirekta kostnadsökningar. 

Ekonomisk styrning 

Ett mycket långtgående styrningsinstrument utgör statens möjlighet 
att inom vissa verksamhetsgrenar bestämma över resurstilldelningen till 
kommunerna. Syftet med dessa åtgärder är bl. a. 

a) att motverka säsongssvängningar i investeringsaktiviteten i över-
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ensstämmelse med samhlillets sysselsättningspolitiska mål (säso11gss1yr-

11i11gl, 

b) att påverka investeringarna i konjunkturstabiliserande riktning i 

överensstämmelse med allmänt stabiliseringspolitiska mål <ko11i1111kt11r

s1yming). 

c) att påverka investeringarnas geografiska fördelning i överensstäm

melse med målen för samhällets regionalpolitik (regional styrning), samt 

d) att påverka investeringarnas fördelning på skilda sektorer i över

ensstämmelse med samhällets ekonomiska och allmänt välfardspolitiska 

mål (sektor.myming). 

För att uppnå de nämnda målen används såväl administrativa som 
ekonomiska styrmedel. Till den första gruppen hör bl. a. lagen () 971: 1204) 

om byggnadstillstånd m. m. Exempel på ekonomiska styrmedel utgör inves

teringsavgifter, statsbidrag till kommunalt byggande och fastställda ramar för 

vissa byggnadsinvesteringar såsom sjukvårdsbyggnader, ålderdomshem och 

icke statsbelånade bostadshus exkl. fritidshus. 

En ekonomisk styrning från statens sida sker också genom att vissa 

kommunala borgens-, låne- och fondbeslut måste underställas regeringen. 

Ett annat ekonomiskt styrinstrument utgör de statsbidrag som har till 

syfte att stimulera tillkomsten av viss kommunal verksamhet. 

2. Några genomförda reformer innebärande minskad statlig till
syn och kontroll 

Begränsningar i statens tillsyns- och kontrolluppgifter har under senare 

år gjorts i samband med beslut om reformer på olika områden. I det 

följande skall några exempel redovisas. 

2.1 Ändringar i kommunallagen m. m. 

Vid 1969 och 1972 års riksdagar fattades beslut om att begränsa kom

muns underställningsskyldighet i vissa ärenden. Vid det förstnämnda 

tillfället gavs kommunerna rätt att själva anta reglemente för andra kom

munala nämnder än besvärsnämnder och plan beträffande hushållning 

med stads donationsjord (prop. 1969:63, KU 1969:44. rskr (1969:405). 

Det underställningspliktiga området reducerades ytterligare år 1972. 

På grundval av bl. a. kommunalrättskommittens betänkande XIII (Os C 

1970:2) Kommuns och andra kommunala menigheters skyldighet att un

derställa statlig myndighet vissa beslut beslutade statsmakterna, att slopa 

underställningsskyldigheten den I juli 1972 i fråga om reglemente för 

besvärsnämnd och kommuns beslut om placering av penningmedel. som 

inte behövs för nära förestående utbetalningar, samt beträffande vissa 

offentligrättsliga avgifter, nämligen torgavgifter, gatuhandelsavgifter m. m., 

9 Riksda~en JIJ76177. 1 sam/. Nr 1 
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parkeringsavgifter och sotningsavgifter (prop. 1972: 12, KU 1972: 11. rskr 
1972:45). 

2.2 Förändrini,:ar på trafikområdet 

En successiv utveckling har ägt rum som medfört att kommunerna 
i större utstr~ickning sjLilva best~immer beträffande förhållanden som rör 
den lokala trafikverksamheten. Detta har delvis skett utan författnings
åtg~irder som ett led i det ökade kommunala engagemanget i fråga om 
lokal trafikplanering och kollektiv trafikförsörjning. 

Kommunerna har under senare tid fått vidgade möjligheter att med 
hjälp av förordningen (1940:910) ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m. 
( YTFl påverka trafikförsörjningen inom kommunen. Genom författnings
Lindringar år 1969 erhöll kommun, landstingskommun eller kommunalt 
trafikföretag viss företrädesrätt beträffande tillstånd till linjetrafik med 
buss (! 2 § tredje stycket). Härtill kopplades bestämmelser om återkallelse 

av tidigare meddelade tillstånd (19 § 2 mom. första stycket). Genom änd

ringar i YTF som trädde i kraft den 1 oktober 1972 fick kommunerna 
också möjlighet att mera direkt påverka uppläggningen av taxitrafiken 
inom kommunerna och vid behov själva engagera sig i den (5 ~ tredje 
stycket). 

1 fråga om den lokala trafiken har kommunerna i ökad utsträckning 
sjLilva vidtagit åtgärder för att åstadkomma en tillfredsställande trafik
försörjning. Vidare åligger det kommunerna a•t upprätta trafikförsörj
ningsplaner enligt kungörelsen f!973:639) om statligt stöd till lokal lands
bygdstrafik. Planerna skall tjäna som underlag för bedömning av kom
munala ekonomiska engagemang i den kollektiva trafiken. 

2.3 Förändringar på skolområdet 

Flera genomgripande reformer har under de senaste decennierna 
genomförts rörande den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Ett 
gemensamt drag för denna omdaning är, att kommunerna fått ökat ansvar 
för verksamheten. Vid olika tillfällen har också förändringar vidtagits 
för att vidga kommunernas handlingsfrihet. Ett uttryck för detta är stats

makternas beslut år 1957 om grunder för en förenklad statsbidragsgivning 
(prop. 1957: 112. StU 1957:91. rskr 1957:239). Ett betydande antal speciella 

driftbidrag ersattes då av två. nämligen ett lärarbidrag och ett högre skol

bidrag. För beräkning av de båda nya gemensamma statsbidragen infördes 
förenklade regler. En avlösning av vissa statsbidrag på skolans område 

vidtogs också år 1965 i samband med beslut om reformerad kommunal 
skatteutjämning (prop. 1965:43, StU 1965:78, rskr 1965:319). Vid utform
ningen av statshidragssystemet till de gymnasiala skolformerna under 
60-talet (SFS 1966: 115) beaktades i hög grad önskemålet om ett enkelt 
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bidragssystem. Till <Je kommunala huvudmännen utgår sålunda ett all

mänt driftbidrag med 100 procent av ett bidragsunderlag som utgör de 

faktiska lönekostnaderna. Kommun kan för varje månad hos länsstyrel

sen rekvirera statsbidrag som utan dröjsmål skall utbetalas. Kommunen 

svarar själv för revisionen av räkenskaperna. 

Förändringar i syfte att ge kommunerna ökat ansvar och ökad frihet 

har vidare gjorts i bestämmelserna rörande det fritt valda arbetet och 

systemet med resurstimmar inom ramen för grundskolans verksamhet 

(prop. 1968:129, StU 1968:179 och L2U 1968:71, rskr 1968:336). De lokala 

skolstyrelserna har härigenom fått större frihet att välja medel och me

toder för att nå de uppställda utbildningsmålen. Andra exempel på ut

vecklingen mol minskad statlig styrning utgör de ändringar som senare 

gjorts i skolstadgan. Kommunerna kan numera själva dels besluta om 

skolfastigheternas förvaltning (KU 1969:30. rskr 1969:314), dels om per

sonaltjänstens organisation beträffande viss skolpersonal (prop. 1972: 14, 

UbU 1972:8. rskr 1972:97). På skolområdet skall slutligen erinras om 

statsmakternas beslut år 1973 om förenklad handläggning av skolbygg

nadsärenden (prop. 1973: 174. UbU 1973:55. rskr 1973:332). Denna reform 

innebar bl. a. att lokalbehovsprövningen för grundskolan numera är en 

kommunal angelägenhet, att själva handläggningsförfarandet förenklats 

och att den statliga avsyningen slopats. 

2.4 Förändringar på sociah·årdsområdet 

Kommunernas insatser på socialvårdsområdet har under senare år kän

netecknats av en stark utbyggnad. Det gäller i särskilt hög grad barn

tillsyn, färdtjänst. hemtjänst och rådgivande verksamhet. Samtidigt har 

arbetsformerna inom socialvården successivt förändrats. Särskilt betonas 

numera behovet av samordning och helhetssyn. Bakom dessa önskemål 

ligger uppfattningen, att den hjälpsökandes svårigheter och problem mås

te bedömas i sin helhet och inte utifrån enstaka symptom. För att möjliggöra 

en sådan utveckling har kommunernas handlingsfrihet vidgats när det gäller 

förtroendemannaorganisationens uppbyggnad. Genom lagen ( 1970:296) om 

social centralnämnd kan kommun numera inrätta social centralnämnd för 

att handlägga de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på 

barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd. Den nämnda lagen 

ger också kommun rätt att tillskapa sociala distriktsnämnder. 
På barnomsorgens område har lättnader i den statliga tillsynen 

å<>tadkommits. Den nya statsbidragskungörelsen (1973: 1207) till förskolor 

och fri tidshem innebär bl. a .. att den statliga ritningsgranskningen slopas 

vid prövning av st<itsbidrag till barnstugebyggande. Den statliga kon

trollen omfattar i forts~ittningen endast en allmän bedömning av loka

lernas lämplighet för förskoleändamål och att vissa krav på minimiytor 

är uppfyllda. 
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Den sn kallade balansregeln kungörelsen (I 968:236J om statsbidrag 
till kommunal familjedaghemsverksamhet har slopats i syfte att ge kom
munerna frihet att utan statsbidragsstyrning bestämma formerna för bar
nomsorgens utbyggnad. Ytterligare ett steg mot produktionsneutral stats
bidragsgivning på detta område togs i och med statsmakternas beslut 
år 1974 om statsbidrag till bl. a. familjedaghemsverksamhet. varvid den 
sä skallade kvotregeln slopades (prop. 1974: 141, Sol: 1974:41. rskr 

1974:345). 

2.5 Fiirändringar på naturvårds- och miljö,·årdsområdcna 

Kommunernas ställning inom naturvården har genom beslut av 1974 
års riksdag stärkts (prop. 1974:166, JoU 1974:52, rskr 1974:405). I pro
positionen framhöll departementschefen att kommunernas engagemang 
på detta område ökat kraftig! under senare år och all denna utveckling 
låg i linje med kommunindelningsreformens syfte och den fysiska riks

planeringens utformning. De ökade kommunala insatserna pä naturvårds
området motiverade enligt departementschefens mening en bättre sam

ordning och samstämmighet mellan de statliga och de kommunala or
ganens ställningstaganden samt att kommunerna i ökad utsträckning får 
direkt inflytande på handläggningen av naturvårdsärenden. Departe
mentschefen förordade därför att betydelsen härav markerades genom 
en uttrycklig lagbestämmelse av innehåll att länsstyrelsen skall samråda 
med vederbörande kommun, innan den fattar beslut om bildande av 
naturreservat eller naturvårdsområde eller avgör annat naturvårdsärende 
av vikt. Riksdagen biföll regeringens förslag om ändring av 43 ~ na
turvårdslagen (1964:822). Ändringen i 43 ~ naturvårdslagen innebär också 
att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får förordna 
att vissa närmare angivna befogenheter som ankommer på länsstyrelse 
skall ankomma på kommunal myndighet. I 21 ~ naturvårdskungörelsen 
(] 974: 1028) har regeringen angett delegeringens närmare innehäll. De 
ärenden som kan delegeras är länsstyrelsens befogenheter att medge 
undantag från strandskydd (16 *), ge föreläggande om borttagande av 
stängsel (17 ~)eller rivning av förfallen byggnad (21 ~).meddela dispens 

från föreskrifter för naturvårdsområde (! 9 *>samt meddela tillstånd och 
föreläggande beträffande utomhusreklam (22 ~). Diirjämte kan delegation 
att meddela föreläggande även inbegripa befogenhet att förena detta med 
vite (39 ~ andra stycket). 

Statsmakterna har vidare vid 1974 års riksdag beslutat (prop. 1974: 163, 
JoU 1974:50, rskr 1974:395) om ändring i kommunala renhållningslagen 

(1970:892). Härigenom får kommunerna i fortsättningen större möjlighet 
att själva bestämma den närmare utformningen av renhållningsverksam
heten i glesbygd. I propositionen framhåller departementschefen, att pro
blemen med det obligatoriska kommunala renhällningsmonopolet främst 
gällt tillämpningen inom glesbygds- och fritidsområden. Särskilda åtgär-
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der för att underHitta för kommunerna att tillämpa renhållningslagen 
h:.ir därför ansetts motiverade. Med stöd av bemyndigande i renhållnings
lagen har regeringen i renhallningskungörelsen <1974:1024) utfärdat till
liimpningsbestämmelser som niirmare reglerar renhållningsskyldighetens 
utövande av kommunen. I prop. 1975:32 om återvinring och omhänder

tagande av avfall föreslås bl. a. vissa ändringar i kommunala renhåll
ningslagen som syftar till ökad återvinning och bättre omhändertagande 
av avfall. Sålunda avses att kommunen skall kunna utfärda vissa fö
reskrifter i dessa hänseenden. 

2.6 Vissa andra åt~ärder 

Regeringen fastställde fram till den I oktober 1973 kommunala vapen. 
Genom fastställelsebeslut blev vapnet skyddat mot obehörig användning 
i näringsverksamhet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1970:498) 

om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Sådant skydd 
tillkom med säkerhet bara vapen som använts av ålder och otvetydigt 

vunnit hävd. Statsmakterna beslutade år 1973 att slopa fastställelsesy
stemet (prop. 1973:69. LU 1973:17, rskr 1973:186). Detta ersattes genom 
lag ( 1973:405) om ändring i ovan nämnda lag av ett system med re
gistrering av kommunala vapen. Den enda förutsättning för registrering, 

som lagen uppställer. är att riksarkivets heraldiska sektion skall ha avgivit 
yttrande i ärendet innan kommunen beslutar anta vapnet. 

Regeringen har i proposition (1975:37} framlagt förslag om nytt för

månssystem för värnpliktiga m. fl. och ändringar i familjebidragsförord
ningen (]946:99) m. m. I propositionen föreslås, att administrationen av 
ersättningar åt bl. a. värnpliktiga under repetitionstjänstgöring förs över 
till försäkringskassorna. Dit förs också den lokala administrationen av 
det familjesociala stödet över. Genom reformen avlastas kommunerna 
vissa administrativa uppgifter och därmed försvinner statlig kontroll. 

Av intresse i detta sammanhang är förslaget till ny aktiebolagslag. 
Enligt 75 a ~ aktiebolagslagen (1944:705} kan aktiebolag inte låna ut medel 
till bl. a. aktieägare. Regeln innehåller, vissa undantag men omfattar också 
kommunägt bolags lån till kommun. I förslaget till ny aktiebolagslag 
föreslår regeringen. att kommun och landstingskommun skall undantas 
från låneförbudet ( 12 kap. 7 n Föredragande departementschefen fram
håller, att det finns starka skäl för att en kommun bör ha möjlighet 
att tillgodose ett tillfälligt behov av likvida medel genom lån från kom

munägda bolag. 

3. Fiirslag från några statliga kommitteer rörande förhållandet 

stat - kommun 

Flera statliga kommitteer har lagt fram förslag som berör den kom
munala verksamheten i olika avseenden. I det följande behandlas några 
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sMana utrcdningsförslag varvid särskilt intresse ägnas frågor avseende 

uppgirtsfördelning och statlig reglering. 

3. J Länsberedningen 

Lii11sbered11i11gens uppdrag har varit att i anslutning till vissa tidigare 

vcrkstlillda utredningar. nämligen länsförvaltningsutredningen. lands

kontorsutrcdningen och länsindelningsutredningen (SOU 1967:20-23) 

samt länsdemokratiutredningen (SOU 1968:47) göra en sammanfattande 

bedömning rörande den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och 

organisation. Därvid skulle bl. a. fördelningen i stort av samhällsuppgifter 

mellan stal och kommun övervägas. 

De förslag som beredningen lagt fram i betänkandet !SOU 1974:84) 

Stat och kommun i samverkan innefattar huvudsakligen principiella ställ

ningstaganden. Beredningen konstaterar därvid, att staten och kommu

nerna delar ansvaret för utvecklingen av den offentliga sektorn. Allmänt 

gäller att staten och kommunerna samverkar på skilda områden och i 

olika former för att uppnå gemensamma samhälleliga mål. Det är därför 

enligt beredningen varken lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra 

orubbliga och preciserade gränser kring en kommunal självstyrelsesektor. 

Arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun måste 

i stället i ganska vid omfattning kunna ändras i takt med samhällsut

vecklingen. Med denna bakgrund har beredningen gått igenom flertalet 

samhällssektorer för att se om ansvaret bör vara statligt eller kommunalt. 

Resultatet av genomgången är. att uppgiftsfördelningen i stort sett är 

väl avvägd när det gäller huvudmannaskapet för olika verksamhetsom

råden. I betänkandet framhålls att statens tillsyn och kontroll över den 

kommunala verksamheten har stor betydelse för den faktiska kompe

tensfördelningen mellan stat och kommun. Beredningen uttalar, att di

rektivens intentioner, att staten skall påverka inriktningen i stort av den 

kommunala verksamheten men lämna en betydande frihet för kommu

nerna vid den praktiska utformningen, kan förverkligas genom att kom

munerna i större utsträckning än nu får disponera statsbidrag utan in

gående författningsreglering. Genom tillkomsten av större och bärkraf

tigare kommuner bör det vidare vara möjligt att minska den statliga 

tillsynen och kontrollen över den kommunala verksamheten. 

3.2 Kommunallagsutredningen 

Den centrala kommunallagstiftningen - kommunallagen (1953:753), 

kommunallagen (1957:50) för Stockholm, landstingslagen (1954:319) och 

lagen (1957:281) om kommunalförbund - har övervägts av kommunal

lagsutredningen (( 1970:30). Översynen har gjorts med syfte att göra 

lagstiftningen enklare och mer enhetlig samt i förekommande fall anpassa 
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bestämmelserna till utvecklingen av kommunal praxis. Kommunallags
u1redningcns betänkande ISOC 1974:99) Enhetlig kommunallag inne
håller olika förslag som ökar kommunernas handlingsfrihet. 

U1redningen föreslår bl. a. att länsstyrelsens riitt att förordna om sam
mantr~ide med kommunfullmäktige slopas. Nuvarande krav på under
ställningsskyldighet i fråga om anslag som skall täckas genom utdebi
tering under mer iin fem år föreslås utgå liksom kravet på underställning 
för vissa fondavsättningar och fondanvändningar. 

3.3 Bygglagutredningen 

I direktiven för bygglagutredningen 11969 års riksdagsberättelse K:55) 

framhålls beträffande förhållandet stat-kommun bl. a. att utgångspunkten 
vid avvägningen mellan statligt och kommunalt inOytande på den fysiska 
planläggningen bör vara. att den statliga myndigheten skall pröva över

siktsplanerna med de långsiktiga perspektiven och de viktiga principiella 
bedömningarna. Däremot uttalas tveksamhet om alla detaljplaner be
höver underkastas granskning av statlig planexpertis. Den resurskapacitet 

som diirigenom frigörs hos statliga myndigheter borde i stället enligt 
depanementschefen ägnas åt viktiga principiella frågor samt rådgivning 
och service åt kommunerna. 

Bygglagutredningen har i sitt principbetänkande (SOU 1974:21) Mark
användning och byggande skisserat en markanvändningslag för planlägg
ningen. en byggnadslag för byggandet och en särskild lag om kommunala 
vägar. I varje kommun skall finnas en kommunplan. som ger riktlinjer 
för markanvändningen och miljöutformningen och som omspänner hela 
kommunen. För område där närmare utredning och ställningstaganden 
behövs skall s. k. kommundelsplan upprättas. Båda de nämnda plan
formerna skall antas av kommunfullmäktige. varefter länsstyrelsen skall 
pröva att planen är godtagbar från de synpunkter länsstyrelsen har att 

företräda. 
De nuvarande detaljplaneformerna stadsplan och byggnadsplan föreslås 

bli avskaffade. I stället införs en ny typ av detaljplan. kallad byggnadsplan, 
som skall antas av byggnadsnämnden i kommunen eller i vissa fall av 
kommunfullmiiktige. Den behöver inte prövas av statligt organ där kom
mundclsplan gäller. För andra områden skall det kunna bestämmas i 
kommunplanen i vilken utsträckning byggnadsplan skall få beslutas utan 
statlig prövning. I övriga fall skall byggnadsplan fordra fastställelse av 

J:insstyrelsen för att bli giltig. Bygglagutredningens förslag. som remiss
bchandlats. överarbetas f. n. inom bostadsdepartementet. 

3.4 Hamnutredningen 

llamnutredningen har i sitt slutbetänkande ISOU 1974:24) Förslag till 
h:.imnlag föreslagit. att det nuvarande systemet med särskilda av kom-



Prop. 1976177: 1 136 

munfullmäktige antagna och av länsstyrelsen fastställda hamnordningar 

skall slopas. Utredningen anser att. om behov av regler föreligger rörande 

;lllmän ordning och säkerhet utöver vad som följer av hamnlagen. sådana 

kan ges i form av lokal ordningsstadga utfärdad enligt allmänna ord

ningsstadgan. I betänkandet övervägs också frågan om att i en ny hamnlag 

behålla bestämmelserna om statlig kontroll av taxor och andra avgifter 

i de allmänna hamnarna. Denna tanke avvisas. I stället föreslås att i 

hamnlagen föreskrivs att avgift i allmän hamn skall bestämmas efter 

skälig och rättvis grund. Hamnutredningen föreslår vidare. att den nu

varande underställningsplikten av hamntaxor upphör. Taxeprövningen 

enligt hamntaxekungörelsen anses ej heller erforderlig. Taxesättningen 

i hamnarna överlämnas således till hamninnehavarna inom ramen för 

hamnlagens generella begränsningar. Efter mönster av va-lagen föreslås, 

att en särskild nämnd - statens hamnnämnd - inrättas för prövning av 

tvister mellan innehavare av allmän hamn och hamnens trafikanter. 

3.5 Länsskolnämndsutredningen och utredningen om skolans inre 

arbete 

Länsskolnämndsutredningen redovisar i sitt betänkande (SOU 1973:48) 

Skolans regionala ledning sin allmänna syn på hur ansvarsfördelningen 

mellan stat och kommun bör fördelas i en framtid. Statens uppgifter 

bör enligt utredningen främst koncentreras till att, utifrån ett principiellt 

ansvar för lika tillgång till utbildning och likvärdig kvalitet på under

visningen i alla delar av landet, ange undervisningens mål. riktlinjer 

och innehåll. Statsmakternas generella ansvar för samhällsekonomin gör 

det också självklart, att dessa skall ha ett avgörande inflytande över den 

totala omfattningen av de resurser som skall disponeras för utbildnings

ändamål. Ett ytterligare motiv för statligt inflytande utgörs av behovet 

av överblick över förhållandena i hela landet som grund för beslut. I 

frågor som ställer krav på god kännedom om lokala förhållanden är där

emot ett lokalt inflytande av stor betydelse. Utredningen framhåller att 

uppgifter, vid vars lösande stora valmöjligheter står öppna och där stort 

utrymme finns för fri prövning, bör handhas av politiskt ansvariga organ, 

vilket ofta kan utgöra ett motiv för att förlägga beslutanderätten till kom

munal nivå. Som ett motiv för kommunal beslutanderätt talar i princip 

även önskemålet om att beslut bör fattas så nära dem som är berörda 

av besluten som det med hänsyn till övriga intressen är möjligt. Ett 

enkelt administrativt handläggningsförfarande bör vidare eftersträvas. 

Beslut av ren verkställighetskaraktär bör därför enligt utredningens me

ning kunna fattas av lokala organ. Med dessa principiella utgångspunkter 

framlägger länsskolnämndsutredningen bl. a. förslag till organisation av 

och uppgifter för den statliga regionala skolmyndigheten (länsskolinspektio

nen), fortbildningsverksamheten. den framtida psykologorganisationen på 
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regional nivå och förslag i anslutning till tillsättning av ordinarie liirartjänster. 
Enligt uttalande i årets budgetproposition tprop. 1975: I. bil. JO) kommer 
huvuddelen av länsskolnämndsutredningens förslag att överlämnas för be
aktande till den pågående utredningen (LJ 1972:06) om skolan, staten och 
kommunerna. 

Utredningen om skolans inre arbete <SIA) har i sitt huvudbetänkande 
!SOU 1974:53) Skolans arbetsmiljö lagt fram förslag om omfattande för
iindringar av formerna för skolans verksamhet. SIA presenterar bl. a. för
slag till åtgärder för en bättre anpassning av undervisningen till alla ele
vers behov och förutsättningar. Ett annat förslag berör hur eleverna i 
nära kontakt med samhället i övrigt skall kunna beredas meningsfulla 
aktiviteter i skolan under den del av skoldagen som inte direkt sam
manhänger med själva undervisningen. En annan viktig fråga som be
handlas är hur man i större utsträckning skall kunna öka det lokala an
svaret för skolans arbete och utveckling. SIA framlägger i denna del 
förslag som innebär att ansvaret för och beslutsrätten angående vissa ut
bildningsresursers användning kan delegeras till lokala organ och till enskilda 
skolor. 

3.6 Fosterbarnsutredningen 

Fosterbarnsutredningen formulerar sitt betänkande (SOU 1974:7) 
Barn- och ungdomsvård sina utgångspunkter för vård och behandling 
i begreppen normalisering, närhet, frivillighet och medinfiytande. För 
att skapa förutsättningar för en verksamhet efter dessa riktlinjer anser 
utredningen det angeläget. att ett odelat vårdansvar åläggs den nämnd 
som svarar för barn och ungdom. Utredningen föreslår. att kommunerna 
skall vara huvudmän för alla delar av den sociala barn- och ungdoms
vården. inkl. de nu landstingsdrivna barnhemmen. Förutom ökat kom
munalt ansvarstagande för verksamheten bör enligt utredningens mening 
kommunernas handlingsfrihet vidgas. Det nuvarande systemet med barn
hemsplaner. som underställs statlig myndighet, föreslås upphöra liksom 
socialstyrelsens och länsstyrelsernas särskilda tillsyn över kommunernas 
barn- och ungdomshem. 

4. Några pågående utredningar som behandlar förhållandet stat

kommun 

Frågor som rör stora delar av kommunernas verksamhet utreds av 
olika statliga utredningar. I det följande behandlas några som är av in
tresse när det gäller förhållandet mellan stat och kommun. 
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4.1 Kommunalekonomiska utredningen 

I clirekti\·en till utredningen <Fi 1971:08) om kommunernas ekonomi 
framhiiller departement~chefen. all takten i den kommunala utgiftsex
pansionen måste hringas till en nivå som står i biittre i'iverensstämmelse 
med tilldxten i landets totala inkomster och produktionskapacitet. En 
allsidig utredning om kommunernas och landstingskommunernas eko
nomiska situation anses motiverad. En av kommittens uppgifter anges 
vara att söka bedöma efterfrågeutvecklingen på de olika områden som 
har ett kommunalt huvudmannaskap och att genomföra en analys av 
vilka reala resurser som skulle behöva tas i anspråk för :.1tt tillgodose 
de kommun:.1la tjänsterna. I uppdraget ingår vidare en bedömning av 
den framtida kommunala linansieringssituationen. varvid utvecklingen 
av de skilda linansieringskiillorna skall bedömas var för sig. Betr~iffande 
skattefinansieringen utwlas att det i dag framstår som helt klart att ut
rymmet för fortsatt stegring av den kommunala utdebiteringen är ytterst 
begrUnsat. Kommitten bör mot denna bakgrund redovisa konsekvenserna 

för de kommunala utgiftsprogrammen av en i framtiden i huvudsak oför
Undrad genomsnittlig utdebiteringsnivå. I detta sammanhang framhålls. 
att kommitten alternativt bör pröva frågan om en begränsning av den 

kommunala beskattningsrätten liksom olika former av begränsningar av 
den kommunala expansionen genom fysiska regleringar eller en kvantitativ 
reglering av lånefinansieringen. I utredningsuppdraget ingår också att be
handla utformningen av statsbidragssystemet. Kommitten har därvid att 
undersöka fördelar och nackdelar av en övergång till generella former för 
statsbidragsgivningen. 

Genom tilläggsdirektiv den 28 december 1973 fick kommunaleko
nomiska utredningen i uppdrag att med förtur behandla frågorna om storlek 

och utformning av statsbidragen till kommunernas sociala hemhjälp. fa

miljedaghemsverksamhet och färdtjänst. Resultatet av utredningens 
överväganden har redovisats i ett delbetänkande !SOU 1974:41 ). Stats
makterna beslutade i huvudsak enligt de förslag som utredningen fram
förde (prop. 1974: 141. SoU 1974:41. rskr 1974:345). Utformningen av 
statsbidragsförfattningarna har gjorts på sådant sätt. att önskemålen om 
enkelhet och minskad statlig kontroll i hög grad tillgodosetts (J 974:840, 
841 och 842l. 

4.2 Byggadministrationsutredningen 

Hyggadministrationsutredningen (8 1974:04) har bl. a. i uppdrag att 

undersöka möjligheterrnt att nytta över nera uppgifter till kommunala 
organ. I detta sammanhang skall länsbostadsnUmndernas ställning och 
uppgifter omprövas. Målsättningen är därvid att ge kommunerna ökad 
självst~indighet och större befogenheter vid handhavandet av de uppgifter 
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som redan förut anförtrotts den kommunala sektorn. 1 clirektiven fram

hålls. att utredningen vid denna prövning bör utgå frf111 alt kommunerna 
efter slutförandet av indelningsreformcn har förutsiittning.·,1r för att ta 
ett viisentligt ökat ansvar för samhiillsuppgifterna inom samhUllsplanering 
och bos1adspoli1ik. 

4.3 Ctrt~dningen om ,·issa kommunala trafik- och trafiksäkerhetsfrågor 

Ansvaret för utvecklingen inom trafikområdet är fördelat mellan olika 
myndigheter. Uinsstyrelserna meddelar tillstånd till yrkesmässig trafik 
med buss. medan trafiknämnderna meddelar tillstånd till taxitrafik. Flera 
kommunala nämnder har att ta ställning till frågor som hänger samman 
med :rafikförsörjningen. Förutom kommunstyrelsen har skolstyrelsen 
och socialnämnden viktiga uppgifter på området. 

En arbetsgrupp bestående av representanter för statens tratiksäkerhets
verk och Svenska kommunförbundet föreslog år 1971 i promemorian 

Kommunerna och trafiksäkerheten, att i varje kommun skulle finnas 
en av kommunfullmiiktige vald trafiknämnd. Den nya nämnden skulle 

enligt förslaget i allt väsentligt överta de nuvarande trafiknämndernas 
och trafiksäkerhetskommitteernas uppgifter. Vid remissbehandlingen 
framhöll vissa remissinstanser att ytterligare utredning erfordrades be
träffande bl. a. samordningen mellan den nya trafiknämnden och andra 
kommunala organ, kompetensfördelningen mellan länsstyrelse, trafik

nämnd och väghållare, kostnadsansvaret för beslutade åtgärder, polisens 
befattning med utformningen av lokala trafikföreskrifter. det frivilliga 
trafiksäkerhetsarbetet och handläggningen av frågor angående tillstånd 

till taxitrafik. 
För att överväga nämnda och vissa andra frågor på det kommunala 

trafik-och tratiksäkerhetsområdet har en särskild utredning nu (K 1974:03) 
tillsatts. I direktiven framhålls, att arbetet bör syfta till samordning och 
överblick över handläggningen. För att ge kommunerna möjlighet att 
välja lämplig organisation bör en ramlagstiftning övervägas. 

4.4 Elutredningen 

Frågan om eldistributionens och elproduktionens organisation utreds 
av elutredningen () 1971:]). De kommunala företagen utgör en femtedel 
av det totala antalet samt svarar för mer än 60 % av elenergin till landets 

3,9 miljoner abonnenter. I direktiven framhålls. att kommunerna spelar 
en viktig roll i fråga om elförsörjningen framförallt i de större tätorterna. 
Det konstateras. att e'1 intensifierad rationalisering av distributionen ägt 

rum i anslutning till kommunindelningsreformens genomförande. Kom
munerna har iiven engagerat sig i distributionsförhållandena på lands
bygden och i de mindre thtorterna. Från kommunalt hall har också i 
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olika sammanhang uttalats att ett ökat inflytande från kommunernas 
sida ~ir önskvärt med h~insyn till elförsörjningens samband med bl. a. 
bebyggelseplanering och bostadsförsörining. Mot den bakgrunden fram
håller departementschefcn. att det är angeläget att möjligheterna till sam
ordning av eldistributionen med andra allm~innyttiga servicefunktioner 
effektivt tas tillv;:1ra. Huvudansvaret för distributionens ordnande bör 
enligt direktiven åvila staten och kommunerna. 

4.5 Utredningen om skolan. staten och kommunerna 

Utredningen orn skolan, staten och kommunerna (LI 1972:06) har i 
uppdrag att överväga den framtida ansvarsfördelningen på skolans om
råde. Av direktiven framgår. att utredningen bl. a. skall undersöka möj
ligheterna att komma fram till ett regclsystem för grundskolan och gym
nasieskolan som \'äsentligt ökar kommunernas ansvar för skolans verk
samhet. Huvuduppgiften för utredningen är att nå den för skolans arbete 

mest gynnsamma avviigningen mellan å ena sidan de centrala bestäm
melser som behövs för att de för skolan fastställda målen skall förverkligas 
och å andra sidan behovet av utrymme för de lokala initiativ. åtgärder 
och ansvarstaganden som också är nödvändiga för en väl fungerande 
skola. Utredningen skall särskilt studera den styrning som sker genom 
skolväsendets statsbidragssystem och dess personalförfattningar. 

Utredningen har i ett delbetänkande (SOU 1974:36) Skolan, staten och 
kommunerna kartlagt det omfattande regelsystem som gäller för kom
munernas skolväsende. 

I betänkandet (SOU 1975:6) Huvudmannaskapet för specialskolan och 
särskolan har utredningen tagit upp till diskussion frågan om vem som 
bör vara huvudman för dessa skolformer. 

I betänkandet (SOU 1975:9) Individen och skolan tar utredningen upp 
till diskussion huvudfrågorna om ansvarsfördelningen i pedagogiska och 
organisatoriska frågor. 

4.6 Socialutredningen 

Socialutredningens !S 1969:29) uppdrag kan sägas omfatta en ompröv

ning av samhällets hela socialvårdande verksamhet. Av utredningens 
principbetänkande !SOU 1974:39) Socialvården framgår bl. a., att utred

ningens avsikt är att i en andra etapp lägga förslag till en ramlag för 
hela den kommunala sociala omvårdnaden. Den sociala ramlagen skulle 

således ersätta bl. a. nuvarande barnavårdslag, nykterhetsvårdslag och 
socialhjälpslag. 

Utredningen konstaterar. att den rättsliga regleringen bör lämna ut
rymme för en utformning av den kommunala socialvården under be
aktande av kommunens särskilda förutsättningar och behov. En alltför 



Prop. 1976177: I 141 

detaljerad reglering av socialvården kan medföra bristande flexibilitet 
i åtgLlrdsvalet. konstaterar utredningen, varför den författningsmässiga 
regleringen måste utformas under beaktande av de ncg:.itiv:.i effekter som 
kan följa av att verksamheten blir alltför hårt bunden. 

4. 7 Hälsolårdsstadgekommitten 

Hälsovårdsstadgekommitten (S 1974:08) har till uppgift att företa en 
allmfo översyn av hälsovårdsstadgan (1958:663) och att samordna lag
stiftningen på hälso- och miljövårdsområdet. Utredningens uppdr:.ig om
fattar också att föreslå slopande av onödig statlig detaljreglering. I di
rektiven anförs bl. a. följande: 

Utvecklingen har som tidigare framhållits medfört att hälsovårdsnämn
derna fått fler och mer komplicerade arbetsuppgifter. Samtidigt har genom 
kommuninclelningsreformen större och ekonomiskt mer bärkraftiga kom
muner skapats. Denna utveckling aktualiserar en översyn av h~ilsovårds
stadgans bestämmelser om organisation av hälsovårdsarbetet och om häl
sovårdsnämndernas sammansättning m. m. liksom frågan om nämnder
nas medverkan i samhällsplaneringen. Härvid bör de sakkunniga särskilt 
överväga vilka möjligheter till minskad statlig styrning och kontroll den 
genomförda kommunindelningsreformen har medfört. Detaljföreskrifter 
som kan försvåra nämndens arbete bör utmönstras till förmån för en 
frihet för kommunerna att välja sina arbetsformer i den mån föreskrifterna 
inte påkallas av rättsäkerhetsskäl. 

4.8 Översyn a\· lagstiftningen om stiftelser 

Lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser föreskriver, att stiftelse som 
främjar ett allmännyttigt ändamål skall stå under länsstyrelsens tillsyn. 
Från denna regel kan undantag göras för bl. a. kommunala verksam
hetsdrivande stiftelser. 1 fråga om donationsfonder föreligger ingen mot
svarande undantagsmöjlighet. Med hänsyn till bl. a. den kommunala re
visionens utbyggnad har man från kommunalt håll under översynsarbetet 
ifrågasatt om länsstyrelsetillsynen numera är berättigad. Denna fråga 
kommer att övervägas i den utredning som regeringen nyligen tillsatt 
för översyn av lagstiftningen rörande stiftelser (Ju I 975:01 ). 

1 direktiven anges. att utgångspunkten för en ny lagstiftning bör vara 
att alla stiftelser - både självständiga och osjälvständiga - skall anmälas 
för registrering. I de fall stiftelsens tillgångar är små bör undantag kunna 
göras. Föredragande statsrådet anför vidare att de sakkunniga skall över
väga vilka stiftelser som bör undantas skyldigheten att avge offentlig 
årsredovisning. Beträffande de kommunal:.t stiftelserna framhålls. att des
sa regelm~issigt torde avge årsredovisning till kommunfullmäktige eller 
motsvarande organ. I sina överväganden skall de sakkunniga beakta detta 
och anpassa kraven på årsredovisning härtill. 
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4.9 Ön·rs~·n a\· bestämmelserna om int~·gsghning \·id rekYisition a\· 

statsbidrag 

För utbetalning av vissa statsbidrag till kommuner och lanc.lstingskom
muner krävs f. n. att rekvisitionen :ir försedd med ett särskilt intyg från 
revisor. Kraven på intygets innehåll varierar alltifrån ett bestyrkande av 

att överensst:immclse föreligger med uppgifterna i statsbidragsansökan 
Ol'h bokföringen till en fullständig granskning av det aktuella projektet. 

Regeringen har uppdragit at riksrevisionsverket att kartlägga omfatt
ningen av den berörda intygsgivningen. rnir verket bedömer det möjligt 
att vidta förenklingar skall överläggningar upptas mec.1 statsbidragsgi
vande myndighet. Utredningsarbetet skall bedrivas i nära kontakt med 
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. 

5. Nämndernas organisation och arbetsformer 

Den kommunala nämndorganisationen, nämndernas arbetsformer 

m. m. regleras i första hand i kommunallagarna. som innehåller dels 
föreskrifter om kommunstyrelsen och dess arbetsformer. dels motsva
rande regler för nämnderna för oreglerad förvaltning (oreglerade nämn
der). Genom hänvisning i de olika specialförfattningarna har stora delar 
av kommunallagarnas regelkomplex gällande främst kommunstyrelsen 
gjorts tillämpliga ocks:l på nämnderna för specialreglerad förvaltning (spe
cialreglerade nämnder). 

I de olika författningar som reglerar de specialreglerade nämndernas 

verksamhet återfinns emellertid varierande särskilda föreskrifter om bl. a. 
val, valbarhet. sammansättning. utomståendes närvarorätt, delegation 
och protokoll. Mer c.lctaljerade föreskrifter i berörda avseenden kan utgöra 
en obefogad statlig styrning av de kommunala arbetsformerna. Enhet
lighet i reglerna om den kommunala nämndorganisationen i dessa hän

seenden är också önskvärd. Reglerna om de specialreglerade nämnderna 
har därför närmare studerats inom ramen för översynen av den statliga 
tillsynen över och kontrollen av den kommunala verksamheten 

Det föreligger vidare ett lagtekniskt skäl att i detta sammanhang upp

märksamma reglerna för de specialreglerade nämndernas arbetsformer. 
I stor utsträckning innehåller de olika specialförfattningarna hänvisningar 
till kommunallagens motsvarande regler för kommunstyrelse. Kommu

nallagsutredningens lagtekniska översyn av kommunallagarna innebär 
icke oväsentliga ändringar i kommunstyrelsereglerna. 

Detta motiverar att ändringar i det följande föreslå5 bl. a. i reglerna 
för de sociala nämnderna. trots socialutredningens arbete. som syftar 
till bl. a. en helt ny ramlag, som skall ersätta de nuvarande socialvårds
lagarna. På detta sätt kan tillämpningen på de specialreglerade nämn
derna av kommunallagsutrcdningens förslag till enhetlig kommunallag 
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(förkortas i fortsiittningen EKU belysas på ett tidigt skede genom samtidig 
remissbehanclling. Övervägandena har sin utgångspunkt i att det Ur önsk
viirt att kommunallagens niimndregler också i fortsiittningen blir till

lämpliga på de specialreglerade niimnderna. Särskilda lösningar tor en
staka nämnder bör behållas endast då tungt viigande skiil finns. 

Kommunallagskommitten överviigde i sitt betänkande Il! (SOU 

1952:14 s. 204. 211-212) Förslag till kommunallag m. m. en sådan regel 
i kommunallagen att cle organisatoriska bcstiimmelserna för kommunens 
styrelse skulle tillämpas iiven på de specialreglerade niimnderna. Kom
mitten förkastade dock av olika skiil denna tanke men förordade att 
man vid kommande revisioner av specialförfattningarna. liksom vid lag

stiftning om nya kommunala organ sökte i görligaste mån göra kom
munallagens bestämmelser om kommunens styrelse tillämpliga. Så har 
också i viss utsträckning skett. Någon allmän översyn i syfte att 

åstadkomma enhetlighet i de specialreglerade nämndernas organisations

former med kommunallagens regler som förebild har emellertid hittills inte 
kommit till stånd. Komrnunallagsutredningen framhåller att det i och för 

sig kan vara önskvärt ntt uppnå enhetlighet mellan styrelsens och de 

specialreglerade nämndernas organisationsformer <SOU I 974:99 s. 92). Enligt 
utredningens uppfattning bör de ändringar i fråga om reglerna om kom
munstyrelsens organisation som föreslås i betänkandet kunna genomföras 
också för de specialreglerade nämndernas del. 

De förslag som läggs fram i det följande tangerar i vissa delar frågor 

som utredningen om den kommunala demokratin har att överväga. Det 
bör därför framhållas att de förslag till anpassning av specialförfattning
arnas nämndregler till kommunallagen som läggs fram inte avser att 
föregripa demokratifrågornas lösning. Sådana ändringar i kommunalla
gens kommunstyrelseregler som kan komma att föreslås av demokra
tiutredningen i syfte att stärka medborgarinflytandet får förutsättas bli 
tillämpliga också på de specialreglerade niimnderna. 

Av främst arbetstekniska skäl har i översynsarbetets första etapp en 
begränsning gjorts till cle i flertalet kommuner oftast förekommande spe
cialreglerade niimnderna. nämligen brandstyrelse, byggnadsnämnd. skol
styrelse. social centralnämnd. social distriktsnämnd, socialnämnd, barna
vårdsnämnd. nykterhetsnämnd och hälsovårdsnämnd. Av dessa är brand
styrelse och nykterhetsniimnd fakultativa. vilket innebär att kommunen 
inte behöver inrätta sådan nämnd utan kan överlåta åt annan nämnd 
att fullgöra uppgifterna. De övriga är obligatoriska. De flesta av de spe
cialreglerade nämnder som inte behandlas här är fakultativa och i många 
kommuner. siirskilt de mindre. har det inte ansetts nödvändigt att inrätta 
dem. Om man vill göra den eftersträvade enhetligheten i nämndorga

nisationen praktiskt betydelsefull, är det därför angeHiget att i första hane! 
inrikta översynsarbetet på de här valda niimnderna. 

Här skall emellertid tilläggas att 256 av landets 278 kommuner har 
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inrLittat social centralnämnd. De föreslagna ändringarna i bestiimmelserna 

för nykterhetsnämnd. socialnämnd och barnavårdsnämnd får således inte 

sLirskilt stor räckvidd. 

De gjorda övervägandena torde i allt väsentligt äga tillämpning också 

på övriga specialreglerade nämnder, men de författningar vari dessa reg

leras har ännu inte omfattats av översynen. I det fortsatta lagstiftnings

arbetet bör de om möjligt anpassas till den här föreslagna enhetliga re

gleringen. 

Det bör vidare anmärkas att vissa förslag i detta kapitel får effekter 

inte bara på här angivna nämnder. I något fall leder förslagen till ändringar 

också i reglerna rörande den landstingskommunala nämndorganisationen. 

5.1 Valbarhetsbestämmelser 

Enligt 7 ~ KL väljs kommunfullmäktige bland dem som uppfyller vill

koren för rösträtt i kommunen. För valbarhet till fullmäktige fordras 

således svenskt medborgarskap. kyrkobokföring i kommunen och upp

nådda arton års ålder. Den som är omyndigförklarad har dock inte rösträtt 

och är därmed inte valbar. Från valbarhet utesluts vidare landshövding och 

vissa högre tjänstemän vid länsstyrelse samt kommunens ledande tjäns

teman. 
För valbarhet till kommunstyrelse och nämnd för oreglerad förvaltning 

gäller enligt 32 ~ KL vad som har föreskrivits om valbarhet till full

mäktige. Kretsen av icke valbara har dock utvidgats till att omfatta che

ferna för de förvaltningar som hör till respektive nämnd. 

När det gäller de specialreglerade nämnderna varierar valbarhetskraven. 

För flertalet äger kommunstyrelsens valbarhetsregler motsvarande till

lämpning. I några specialförfattningar föreskrivs dock att tjänsteman hos 

kommunen inte på grund av sin tjänsteställning är obehörig att vara ledamot 

eller suppleant i nämnden. 

Motiveringen för valbarhetshindren är enligt kommunallagskommitten 

ISOU 1952: 14 s. 223) i huvudsak att den ledande tjänstemannen och 

förvaltningscheferna enbart som tjänstemän bör tillföra resp. nämnd sina 

särskilda kunskaper och erfarenheter. Det ansågs angeläget att de står 

neutrala i förhållande till olika partiriktningar, åtminstone såtillvida 

att de inte företräder viss riktning såsom ledamot av kommunal nämnd. 

Kommunallagsutredningen föreslår att de för fullmäktige, styrelsen 

och oreglerade nämnderna gällande valbarhetsbestämmelserna ändras så 

att valbarhetshindren för kommunens ledande tjänsteman och för för

valtningscheferna faller bort (9 och 33 ~~ EKU. Utredningen anser att 

de skäl på vilka valbarhetshindren grundats inte längre är bärande och 

att valbarhetshindren för verkschefer bör ersättas med en särskild jävsregel 

av innebörd att verkschef inte får delta i avgörande av ärende som rör 
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verket. Förslaget påkallar en översyn av specialförfattningarnas valbarhets

regler, som genomgående innehåller en hänvisning till kommunallagens 

bestämmelser om valbarhet till fullmäktige eller styrelsen. 

5.1. l Nämnder med kommunstyrelseregler 

I 3 a * 1 mom. andra stycket brandlagen (1974:80), 4 * första stycket 

lagen (1970:296) om social centralnämnd m. m., 4 * socialhjälpslagen 

(1956:2) och 5 * femte stycket nykterhetsvårdslagen (] 954:579) ges val

barhetsregler genom reservationslösa hänvisningar till kommunallagens 

bestämmelser om valbarhet till kommunstyrelsen. Uteslutna från val

barhet till brandstyrelse, social centralnämnd. social distriktsnämd, so

cialnämnd och nykterhetsnämnd är således kommunens ledande tjän
steman och vederbörande förvaltningschefer. 

För skolstyrelse gäller i sak samma valbarhetsregel som för de nu upp

räknade nämnderna. Formellt sett avviker dock skollagens valbarhets

regel från motsvarande bestämmelser i de nyss berörda specialförfatt

ningarna. I 14 * första stycket skollagen (1962:319) har valbarhetsregel 

sålunda getts formen av en hänvisning till kommunallagens bestämmel

ser om valbarhet till fullmäktige med tillägget att skolchefen inte får 

utses till ledamot eller suppleant i skolstyrelsen. 

5.1.2 Nämnder med mod(fterade kommunstyrelseregler 

I 3 * andra stycket byggnadsstadgan (1959:612), 8 * första stycket bar

navårdslagen (1960:97) och 8 s första och andra styckena hälsovårdsstad

gan (1958:663) ges valbarhetsregler genom hänvisningar till kommunal

lagens bestämmelser om valbarhet till kommunstyrelse. Dessa bestäm
melsers tillämplighet på byggnadsnämnden, barnavårdsnämnden och häl

sovårdsnämnden har dock inskränkts genom en särskild regel att tjän

steman hos kommunen inte på grund av sin tjänsteställning skall vara 
obehörig att vara ledamot eller suppleant. 

Denna särbestämmelse innebär att kommunens ledande tjänsteman 

och förvaltningschefen hos resp. nämnd är valbara. Skälet för denna ord

ning har framför allt varit det praktiskt betingade önskemålet att möj

liggöra inval av jurist hos kommunen i byggnadsnämnden och barna

vårdsnämnden. Beträffande hälsovårdsnämnd förklaras regeln av önske

målet om möjlighet att förena ledamotskap i nämnden med tjänst som 

hälsovårdsinspektör. 

5.1.3 Ö1·erräganden och förslag 

Som förut har framhållits föreslår kommunallagsutredningen att kom

munallagens regler om valbarhet till fullmäktige, styrelsen och de oreg-

10 Riksda~en 1976177. I sam/. Nr I 
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lerade nämnderna ändras så att gällande valbarhetshinder för kommu

nens ledande tjänsteman och för vederbörande förvaltningschefer faller 
bort. I stället föreslår utredningen en särskild jävsregel för förvaltningschef. 

Om kommunallagsutredningens förslag förverkligas uppkommer frå

gan om de nyss nämnda valbarhetshindren bör slopas också i den mån 

de gäller för de specialreglerade nämnderna. Skälen för valbarhetshindren 

har i huvudsak varit desamma för alla nämnder och n~imnderna bör 

även i fortsättningen kunna behandlas lika. Frågan om valbarhet till 

brandstyrelse, skolstyrelse, social centralnämnd. social disktriktsnämnd, 

socialnämnd och nykterhetsnämnd bör kunna regleras "genom en hän

visning till valbarhetsregeln för styrelsen i en ny enhetlig kommunallag. 

Om förvaltningschef bör vara valbar synes nämligen kunna bedömas 

på samma sätt beträffande de specialreglerade niimnderna som för övriga 

nämnder. Det kan erinras om att den föreslagna generösare regeln sedan 

flera år har gällt för val till betydelsefulla nämnder som byggnadsnämnd, 

barnavårdsnämnd och hälsovårdsnämnd, utan att detta synes ha vållat 

några påtagliga olägenheter. 

En bibehållen anknytning till kommunstyrelsereglerna synes inte ford

ra att den särskilda jävsregel som kommunallagsutredningen föreslår för 

förvaltningsehef ges mostvarande tillämpning beträffande de här aktuella 

specialreglerade nämnderna. Erfarenheterna från byggnads-, barna

vårds- och hälsovårdsnämndernas verksamhet visar att jävsreglerna i 4 

och 5 ~~ förvaltningslagen, som gäller i alla ärenden hos de specialre

glerade nämnderna, är tillräckliga också i de fall då valbarhetshindren 

är mindre strikta. 

Den nu förordade lösningen medför att valbarhetsreglcrna i byggnads

stadgan. barnavårdslagen och hälsovårdsstadgan behöver justeras. Val

barhetsreglerna i övriga här berörda specialförfattningar behöver däremot 

inte ändras. De har redan formen av oreserverade hänvisningar till kom

munallagens bestämmelser om valbarhet till kommunstyrelsen. Regeln 

om jäv för verkschef görs ej tillämplig. 

Vidare bör valbarhctsregeln i skollagen med hänsyn till intresset av 

enhetlighet ändras så att också den får formen av en hänvisning till 

kommunallagens bestämmelser om valbarhet till kommunstyrelsen. 

5.2 Särskilda regler om nämndernas sammansättnin11. 

Vissa av specialförfattningarna innehåller särskilda regler eller rekom

mendationer om hur nämnderna skall vara sammansatta. Förutom häl

sovårdsstadgan gäller detta flertalet lagar om de sociala nämnderna. 

Bestämmelserna är regelmässigt utformade så att vissa yrkesgrupper 

- läkare, veterinärer eller jurister- anges böra vara företrädda i nämnden. 

I allmänhet ges härutöver en rekommendation till nämnden att, om an

given yrkesgrupp inte är företrädd i nämnden. anlita sådan expertis. Dessa 

senare bestämmelser behandlas i avsnitt 5.4. 
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De särskilda reglerna om nämndernas sammansättning har till syfte 

att ge nämnderna tillgång till den sakkunskap som behövs. 

Eftersom kommunindelningsrcformen bl. a. har öppnat andra möjlig

heter att utnyttja behövlig expertis, har det bedömts lämpligt att pröva 

denna typ av föreskrifter i översynsarbetet. 

Någon anledning att för denna begränsade fråga avvakta socialutred

ningens förslag om en ny social ramlagstiftning synes inte föreligga. Inte 

heller synes det vara nödvändigt att avvakta resultatet av hälsovårds

utredningens översyn av hiilsovårclsstadgan. 

5.2.1 Social ce11tral11ä11111d och social distriktsnämnd 

Bland social centralnämnds minst nio ledamöter och social distrikts

nämnds minst fem ledamöter bör enligt 3 § första stycket och 8 § lagen 

om social centralnämnd juridisk och medicinsk sakkunskap om möjligt 

vara företrädd. Vid lagens tillkomst fördes denna rekommendation på so

cialutredningens förslag över från barnavårdslagen och nykterhetsvårdsla

gen, vilka, som utvecklas närmare i det följande, innehåller bestämmelser 

om att jurist resp. läkare om möjligt bör vara nämndledamot. Socialut

redningen (Stencil S 1969: 11) framhöll att den visserligen var av den upp

fattningen att det inte står i god överensstämmelse med moderna demo

kratiska tankegångar att föreskriva eller ens rekommendera yrke eller ut

bildning som kompetensgrund när det gäller val till offentligt uppdrag. Ett 

förtroendemannaorgans behov av särskild expertis bör i princip tillgodoses 

på annat sätt. Utredningen ansåg emellertid att den i anslutning till förslaget 

om social centralnämnd, som bara syftade till att göra en integration av 

de tre sociala nämnderna möjlig, så lång möjligt borde avstå från att föreslå 

sakliga ändringar i förhållande till gällande rätt. Vid sitt slutliga ställnings

tagande till den framtida socialvårdsorganisationen skulle utredningen be
handla även hithörande frågor. 

Vissa remissinstanser fann förslaget om specialistledamöter i nämn

derna riktigt. Några länsstyrelser beklagade att utredningen inte i detta 

sammanhang ansett sig böra gå längre och ta ställning till frågan om 

obligatorisk juristmedverkan i ärenden som gäller administrativa frihets

berövanden. Andra remissinstanser. bland dem Svenska kommunförbun

det, förordade att bestämmelser om specialistledamöter i nämnderna skul

le utgå. Om nämnderna ansågs ha behov av en särskild expertis borde 

en sådan knytas till nämnden i andra former. 

Föredragande departementschefcn (prop. 1970: 121 s. 28) uttalade för

ståelse för åsikten att ett kommunalt förtroendemannaorgans behov av 

särskild expertis i princip bör tillgodoses på annat sätt än genom att 

experter ingår som ledamöter. Eftersom socialutredningen skulle ta upp 

dessa frågor i ett större sammanhang borde dock enligt departements

chefen ingen saklig ändring vid detta tillfälle göras i gällande ordning. 
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Vid riksdagsbehandlingcn av lagförslaget tilldrog sig frågan om ex

pertmedverkan s~irskilt intresse. I motionerna 1970:1: 1181 och Il: 1388 

yrkades att rekommendationen om inval av jurist och läkare i sociala cen

tralnämnden skulle utgå. Motionärerna ansåg att en sådan rekommendation 

är otidsenlig och menade att det är främmande för en demokratisk valordning 

att specialdestinera mandat till vissa yrkesgrupper. Den expertmedverkan 

som krävs vid behandling av vissa ärenden borde enligt deras mening ske 

genom medverkan av nämndens egna tjänstemän eller genom att särskilda 

sakkunniga tillkallas. I det sammanhanget framhöll motionärerna att det 

kan bli fråga om att tillkalla inte bara jurist eller läkare utan också andra 

sakkunniga som barnpsykolog, skolkurator, familjerådgivare, tjänsteman vid 

invandrarbyrå m. Il 
Andra lagutskottet (2 LU 1970:51) erinrade om att frågan om jurists 

medverkan i barnavårdsärenden hade ägnats åtskillig uppmärksamhet 

vid barnavårdslagens tillkomst och att justitieombudsmannen i en fram

ställning till Kungl. Maj:t den 30 maj 1967 hade ifrågasatt om inte bar

navårdslagen borde ändras på sådant sätt att juristmedverkan i någon 

form gjordes obligatorisk i ärenden angående frihetsberövanden och för

bud mot fosterbarnsförflyttning. En närmare redogörelse för vad som 

har förevarit i dessa sammanhang lämnas i det följande (avsnitten 5.2.3 

och 5.4.6). 

I själva sakfrågan om juristmedverkan vid behandling av barnavårds

ärenden gav utskottet uttryck för uppfattningen att det är viktigt att 

de berörda nämnderna tillförs juridisk sakkunskap i erforderlig omfatt

ning. När det gäller formerna för hur juristmedverkan lämpligen bör 

anordnas var dock utskottet berett att i princip ansluta sig till de syn

punkter som hade redovisats i motionerna. Gällande bestämmelser härom 

fick enligt utskottet anses vara otidsenliga. Det behov av särskild expertis 

som ett förtroendemannaorgan kan ha borde enligt utskottets mening 

tillgodoses på sätt motionärerna hade föreslagit genom medverkan av 

nämndens eller kommunens egna tjänstemän eller genom att särskilda 

sakkunniga tillkallas. 

Utskottet ansåg i princip att nuvarande rekommendation i barnavårds

lagen om inval av jurist i nämnden borde utgå och att någon motsvarande 

rekommendation inte borde föras över till den föreslagna lagen om social 

centralnämnd. Samma uppfattning hade utskottet i fråga om rekommen

dationen i nykterhetsvårdslagen om inval av läkare i nykterhetsnämnden 

och överförandet av denna rekommendation till lagförslaget. Med hänsyn 

till kravet på enhetlighet i lagstiftningen om kommunala nämnder med 

delvis samma kompetensområde ansåg utskottet det nödvändigt att bar

navårdslagen, nykterhetsvårdslagen och den föreslagna lagen om social 

centralnämnd innehåller likartade bestämmelser om expertmedverkan i 

nämnderna. Eftersom det inte var möjligt att i det aktuella ärendet ta 

upp frågor om ändring av de båda förstnämnda lagarna ansåg sig utskottet 
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- som saknade anledning att för denna frågas skull avstyrka propositionen 

i dess helhet - nödsakat att tillstyrka den föreslagna rekommendationen 

om medverkan av läkare och jurist inom den sociala centralnämnden. Detta 

ställningstagande skulle dock ses som en lösning under konare övergångstid. 

Enligt utskottets mening borde Kungl. Maj:t lägga fram fOrslag om ändring 

i barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och lagen om social centralnämnd 

av innebörd att rekommendationen om expertmedverkan inom berörda 

nämnder tas bort. Riksdagen biföll utskottets hemställan (rskr 1970:285). 
Riksdagsskrivelscn överlämnades för beaktande till socialutredningen, som 

bl. a. har att överväga socialvårdslagstiftningen. 

5.2.2 Socialnämnd 

För socialnämnd gäller inte några särskilda regler om sammansätt

ningen. Vid tillkomsten av socialhjälpslagen övervägdes dock om inte 

den i fattigvårdslagen (1918:422) intagna bestämmelsen att minst en av 

ledamöterna och en av suppleanterna i fattigvårdsstyrelsen skulle vara 

kvinna borde få en motsvarighet i socialhjälpslagen. Önskvärdheten av 

att kvinnor väljs in i socialnämnden ansågs dock framstå som så självklar 

att anledning saknades att genom tvingande bestämmelser tillföra nämn

den kvinnliga ledamöter (prop. 1955:177, 2 LU 39, rskr 397). 

5.2.3 Barnavårdsnämnd 

Bland barnavårdsnämnds minst fem ledamöter bör enligt 7 * första 

stycket barnavårdslagen juridisk sakkunskap om möjligt vara företrädd. 

Frågan om juristmedverkan i barnavårdsnämnd behandlades ingående 

under förarbetena till barnavårdslagen. Barnavårdskommitten <SOU 

I 956:6 I) ansåg att sådan medverkan bara kunde tänkas motiverad av 

behov att höja nämndens förmåga att utreda och pröva ärenden som 

är av stor vikt och kan erbjuda betydande svårigheter. 

Om juristmedverkan skulle anses önskvärd, ansåg kommitten över

vägande skäl tala för att en kvalificerad domare skulle inträda som le

damot av nämnden vid handläggningen. företrädesvis av ärenden rörande 

omhändertagande. En sådan ordning skulle dock enligt kommitten in

nebära en principiell nyhet, som skulle bryta den dittillsvarande upp

fattningen om lämpliga former för det kommunala socialvårdsarbetets 

bedrivande. Med hänsyn härtill ansåg kommitten att det inte borde kom

ma ifråga att införa en obligatorisk domarmedverkan i barnavårdsnämn

den. Denna borde enligt kommitten fullt ut behålla sin karaktär av kom

munal nämnd. bildad av valda ledamöter, och inte vid handhavandet 

av vissa ärenden framträda som en domstolsliknande myndighet. 
Denna ståndpunkt fick starkt stöd vid remissbehandlingen. I vissa 

yttranden redovisades dock en positiv inställning till tanken att· barna-
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vårdsnämnd vid handläggningen av vissa ärenden borde förstärkas med 

domare eller annan jurist. 
Föredraganden (prop. 1960:10 s. 94-96) framhöll vid remissen till lag

rådet att kraven på obligatorisk juristmedverkan i barnavårdsnämndens 

arbete hade kommit fram i den allmänna diskussionen om rättssäkerhet 

vid s. k. administrativa frihetsberövanden. Den synpunkt som därvid 

hade anlagts hade varit att det var nödvändigt att stärka rättssäkerhets

garantierna för de enskilda. Dessutom hade hävdats att barnavårds

nämnderna måste organiseras med domare eller annan jurist som le

damot, för att ungdomsbrottsligheten skulle kunna bekämpas tillräckligt 

effektivt och behovet av samhällsskydd tillgodoses. 

Enligt föredraganden stod det fullt klart att ett ökat utnyttjande av 

juridisk sakkunskap skulle stärka rättssäkerheten och främja effektivite

ten i barnavårdsnämndernas arbete. Härigenom skulle nämndernas ställ

ning allmänt sett också förbättras. När det gäller formerna för jurist

medverkan anslöt sig föredraganden till kommittens förslag, som hade 

biträtts av flertalet remissinstanser. Föredraganden ville därför inte till

styrka att den i den äldre barnavårdslagen intagna föreskriften att juridisk 

sakkunskap om möjligt borde vara företrädd i nämnden skulle behållas 

i den nya barnavårdslagen. Även om inval av domare eller annan jurist 

i barnavårdsnämnd i många fall kunde vara ett lämpligt sätt att tillgodose 

nämndens behov av juridisk sakkunskap kunde detta enligt föredragan

den tillgodoses också på andra vägar. 

Lagrådet erinrade i sitt utlåtande (prop. 1960:10 s. 451--452) över för

slaget till ny barnavårdslag om att detta i flera hänseenden innebar vä

sentligt ökade befogenheter för barnavårdsnämnderna. De ökade befo

genheterna aktualiserade i hög grad behovet av juristmedverkan i nämn

derna. Lagrådet ansåg att obligatorisk juristmedverkan i barnavårdsnämn

derna var ett ofrånkomligt krav. Hur en sådan medverkan lämpligen 

borde anordnas i organisatoriskt avseende fick enligt lagrådet bli beroende 

på ytterligare utredning. I avbidan härpå ansåg lagrådet att man borde 

behålla den dittills gällande rekommendationen att om möjligt välja in 

en jurist i nämnden. 

Vid anmälan av lagrådets yttrande förklarade föredraganden att hon -

även om bestämmelser som endast innebär en rekommendation om inval 

i kommunala nämnder av personer med särskilda kvalifikationer syntes 

kunna ge anledning till invändningar från såväl praktiska som principiella 

synpunkter - ville gå lagrådet till mötes. I förslaget till ny barnavårdslag 

togs därför in en bestämmelse av innehåll att juridisk sakkunskap om möjligt 

borde vara företrädd inom nämnden. 

Vid riksdagsbehandlingen (2 LU 1960:5, rskr 152) kom inte några ytter

ligare synpunkter på frågan fram. 
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5.2.4 iVykrerhcrsnämnd 

Av nykterhetsnämnds minst fem ledamöter bör enligt 5 ~tredje stycket 

nykterhetsvårdslagen om möjligt en vara läkare. I lagen föreskrivs dess

utom att såväl män som kvinnor skall vara representerade i nämnden. 

Vid nykterhetsvårdslagens tillkomst fördes bestämmelsen om att läkare 

om möjligt skall vara ledamot av nämnden utan särskilda kommentarer 

över från alkoholistlagen (1931 :233). Skälet till föreskriften synes ha varit 

en önskan att förstärka det medicinska inslaget i nykterhetsvården. 

Även bestämmelsen att såväl män som kvinnor skall vara represen

terade i nykterhetsnämnden hade sin motsvarighet i alkoholistlagen, i 

vilken föreskrevs att minst en av ledamöterna och en av suppleanterna 

i nämnden skulle vara kvinna. Alkoholistutredningen (SOU 1948:23) hade 

föreslagit att bestämmelsen skulle behållas. Med anledning av den kritik 

som riktades mot förslaget av vissa remissinstanser föreslog föredragande 

departementschefen (prop. 1954: 159) en föreskrift att såväl män som kvin

nor skulle vara representerade i nämnden. Någon saklig ändring avsågs 

dock inte med den nya formuleringen. Föreskriften skulle enligt depar

tementschefen inte tolkas så att nämnden behöver ha mer än en kvinnlig 

ledamot. 

5.2.5 Häl~wårdsnämnd 

Av hälsovårdsnämnds minst fem ledamöter bör enligt 7 * hälsovårds

stadgan om möjligt en vara läkare och en vara veterinär. 

Vid hälsovårdsstadgans tillkomst tilldrog sig frågan om formerna för 

medicinsk och veterinärmedicinsk sakkunskaps medverkan inom den 

allmänna hälsovården särskilt intresse. Hälsovårdsstadgekommitten 

(SOU 1953:31) föreslog regler som nära anslöt till tidigare gällande be

stämmelser. Enligt kommitteförslaget skulle sålunda stadsläkare och 

stadsveterinär samt köpingsläkare vara självskrivna ledamöter i hälso

vårdsnämnd. Inom andra hälsovårdsnämnder än de med läkare och ve

terinär som självskrivna ledamöter skulle också om möjligt medicinsk 

och veterinärmedicinsk sakkunskap vara företrädd. 

Remissinstanserna hade delade meningar om kommitteförslaget i dessa 

avseenden. A ena sidan hävdade bl. a. Svenska stadsförbundet och Svens

ka Landskommunernas förbund att självskrivna ledamöter i princip över 

huvud taget inte borde förekomma i hälsovårdsnämnd. Å andra sidan 

föreslogs att tjänsteläkare och tjänsteveterinär borde vara självskrivna le

damöter i hälsovårdsnämnderna inom samtliga kommuner och inte bara 

i nämnderna i vissa städer och köpingar. 

Föredragande departementschefen (prop. 1958: B 46 s. 72- 73) framhöll 

att omgivningshygienens förebyggande betydelse var allmänt erkänd och 

att därav följde att frågeställningarna inom hälsovården ofta krävde medi

cinsk fackkunskap för en tillfredsställande lösning. Läkarnas medverkan 
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inom hälsovårasnämnderna hade också enligt departementschcfcns 
genomgående visat sig vara mycket värdefull. Departementschefcn anslöt 

sig alltså till kommittens uppfattning att medicinsk sakkunskap knappast 

kan undvaras inom hälsovårdsarbetet om detta skall kunna bli effektivt. 

Med hänsyn till hälsovårdsnämndens ökade uppgifter i fråga om livs

medelskontrollen och djurskyddet delade departementschefen kommit

tens uppfattning att också veterinärmedicinsk sakkunskap borde tillför

säkras nämnden. 

Departementschefen ansåg emellertid att självskrivet ledamotskap i 

hälsovårdsnämnd för vissa tjäsntemän över huvud taget inte säkerställer 

deras medverkan i hälsovårdsarbetet. Däremot ansåg han så starka sakliga 

skäl tala för deras ledamotskap att de i betydande utsträckning kunde 

väntas bli invalda i nämnden. Enligt departementschefens mening var 

ett sådant val att rekommendera. Han förordade därför inte obligatoriskt 

ledamotskap i hälsovårdsnämnden för tjänsteläkare och tjänsteveterinär 

men väl en i hälsovårdsstadgan intagen rekommendation att läkare och 

veterinär om möjligt bör vara ledamöter av nämnden. 

5.2.6 Öi•erväganden och .förslag 

Riksdagen har som tidigare framhållits (avsnitt 5.2. J) hemställt om 

förslag till ändringar i barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och lagen om 

social centralnämnd av innebörd att rekommendationen om expertmed

verkan i berörda nämnder tas bort. Skälen för sådana ändringar är flera. 

För det första står det, som socialutredningen har påpekat, inte i över

ensstämmelse med moderna demokratiska tankegångar att föreskriva el

ler ens rekommendera yrke eller utbildning som kompetensgrund när 

det gäller val till offentligt uppdrag. Det måste sägas vara i hög grad 

otidsenligt att på sådant sätt destinera mandat till vissa yrkesgrupper. 

De politiska partierna bör enligt modernt synsätt inte vara bundna av 

sådana föreskrifter eller rekommendationer när de nominerar förtroen

demän. 

Särskilda rekommendationer om nämndernas sammansättning har, 

som framgår nedan (avsnitt 5.3.1), i vissa fall ansetts utgöra hinder mot 

föreskrift om proportionell valmetod, vilket redan det utgör ett vägande 

skäl att pröva nödvändigheten av sådana föreskrifter. 

Rekommendationerna att vissa yrkesgrupper om möjligt bör vara fö

reträdda i nämnderna har till syfte att ge nämnderna tillgång till den 

sakkunskap som behövs. Frågan hur nämndernas behov av sakkunskap 

skall tillgodoses kan dock lösas på flera olika sätt. Skälen för att göra 

det förtroendemannavägen synes ha förlorat sin bärkraft när kommun

indelningsreformen har genomförts och kommunernas personalresurser 

därmed har blivit större. I de fall då erforderlig sakkunskap inte finns 

att tillgå bland kommunens tjänstemän kan nämnderna få sitt behov 
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av sakkunskap tillgodosett genom att tillkalla särskilda experter. 

Det måste vidare betonas att nämndernas behov av sakkunskap inte 

är begränsat till den sakkunsakp som företräds av jurister och läkare. 

Även andra yrkesgruppers t. ex. psykologers sakkunskap är värdefull och 

kan i vissa sammanhang vara väl så betydelsefull som juridisk och medi

cinsk sakkunskap. Det kan därför ifrågasättas om det finns tillräckligt 

starka skäl att utpeka medverkan av viss sakkunskap som särskilt an

gelägen. 

En särskild uppmärksamhet har frågan om juristmedverkan i barna

vårdsnämnd tilldragit sig. Bl. a. har justitieombundsmannen som tidigare 

nämnts (avsnitt 5.2. I) ifrågasatt om inte barnavårdslagen bör ändras på 

sådant sätt att juristmedverkan i någon form görs obligatorisk i vissa 

ärenden. Också i andra sammanhang har förslag om obligatorisk jurist

medverkan förts fram. I allmänhet har dock dessa förslag inte inneburit 

krav att jurist skall ingå som ledamot i nämnden. Om juristmedverkan 

ges denna form skulle barnavårdsnämnden på sätt och vis förlora sin 

egenskap av kommunal nämnd och - i vart fall vid handläggningen av 

vissa ärenden - framträda som en domstolsliknande myndighet. En sådan 

utveckling bör inte accepteras. Barnavårdsnämndens behov av juridisk 

sakkunskap får därför tillgodoses på annat sätt. Frågan om andra tänkbara 

former för juristmedverkan behandlas närmare i ett följande avsnitt (5.4). 

Vad som nu har anförts leder till slutsatsen att samtliga föreskrifter 

om särskild yrkesrepresentation bör mönstras ut ur hälsovårdsstadgan 

och lagstiftningen om de sociala nämnderna. Dessa ändringar kan inte 

anses vara av sådan karaktär att de på något sätt föregriper hälsovårds

utredningens eller socialutredningens överväganden. Utan att mer 

genomgripande påverka den materiella regleringen av dessa områden eller 

utgöra hinder för ytterligare reformer ansluter förslaget väl till den anda 

som präglar de bägge utredningarnas direktiv. 

Vad beträffar nykterhetsvårdslagens föreskrift att såväl män som kvin

nor skall vara representerade i nykterhetsnämnd framstår det som så 

självklart att båda könen bör vara företrädda i nämnden att någon tving

ande bestämmelse härom inte behövs. Som föråldrnd bör föreskriften 

mönstras ut ur nykterhetsvårdslagen. 

5.3 Proportionella ni a,· nämnder 
5.3. I Nul'arande ordning 

För flertalet kommunala nämnder föreskrivs att de skall väljas pro

portionellt, om det begärs av ett visst antal ledamöter i fullmäktige (minst 

så många väljande som motsvarar det tal som erhålls om samtliga väl

jandes antal delas med det antal personer valet avser. ökat med I). Prin

cipen är att en grupp i fullmäktige. som är tillräckligt stor för att få 

mandat vid proportionell fördelning, skall kunna genomdriva all valet 
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görs proportionellt. Regelns syfte lir att garantera att en minoritet i rull
mäktige kan bli företrädd i nlimnderna och att partierna dHr representeras 
i förhållande till sin styrka i fullmäktige. Förfarandet vid proportionella 

val regleras i lagen () 955: 138) om proportionellt val sätt vid val inom 
landsting. kommunfullmäktige m. m. 

För val av kommunstyrelsen. nämnder för oreglerad förvaltning, re

visorer och beredningar för ärenden som skall avgöras av fullmäktige 
finns en bestämmelse om proportionellt val med nyss angivet innehåll 
i 22 ~ fjärde stycket KL. Motsvarande bestämmelse finns i 23 ~ KLS 

och 32 * LL. 
Samma regel om minoritets rätt att påkalla proportionellt val finns 

för de flesta nämnderna för reglerad förvaltning. däribland brandstyrelse 
(3 a ~ brandlagen). social centralnämnd och social distriktsnämnd (3 och 

8 ~* lagen om social centralnämnd). socialniimnd (3 ~ lagen om social
hjiilp), barnavårdsnämnd (7 ~ barnavårdslagen). skolstyrelse ( 13 ~ skollagen), 
utbildningsnämnd (20 F ~skollagen). sjukvårdsstyrelse (9 ~ sjukvårdslagen, 
1962:2421. styrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda ( 14 ~ lagen, 
1967:940, angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda), civil
försvarsnämnd (41 * civilförsvarslagen . 1960:74) och arbetslöshetsnämnd 
(4 ~ kungörelsen, 1966:369, med närmare föreskrifter om arbetslöshets

nämnd och dess verksamhet). I 3 ~ byggnadsstadgan och 3 kap. I * vallagen 
( 1972:620) finns hänvisningsregler enligt vilka val av byggnadsnämnd resp. 
valnämnd skall ske proportionellt i de fall då sådant är föreskrivet vid val 
till kommunstyrelsen . 

. Ä. ven andra av fullmäktige eller landsting förrättade val än sådana 
som avser den egna kommunens nämnder kan ske proportionellt om 
en minoritet i fullmäktige begär det. Detta gäller exempelvis val av andra 

ledamöter av polisstyrelse än polischefen (76 * polisinstruktionen. 
1972:511), val av huvudmän i sparbank (13 ~ lagen, 1955:416, om spar
banker) och val av ledamöter i länsstyrelse <42 ~länsstyrelseinstruktionen. 

1971 :460). Vidare kan nämnas att en inom justitiedepartementet nyligen 
utarbetad promemoria (Os Ju 1975: I) angående vissa ändringar i rät
tegångsbalken m. m. innehåller förslag om att val av nämndemän i tings

rätt. fastighetsdomstol. länsrätt. länsskatterätt och fastighetstaxeringsrätt 
skall kunna ske proportionellt enligt samma regler som i kommunallagen. 

Den proportionella valmetoden vid val inom de beslutande kommunala 
församlingarna infördes 1913 för val av landstings förvaltningsutskott. 

drätselkammare och organ med beredande uppgifter. Sedan dess har me
todens användning successivt utvidgats till att omfatta det stora flertalet 

val som förrättats av fullmäktige och landsting. Huvudinvändningarna 

mot att låta metoden användas över hela linjen har varit att proportionella 
val dels var ägnade att leda till en icke önskvärd politisering av valen 
och :iiimndsarbetet. dels var oförenliga med de författningsbestämmelser 

om krav på nämnledamöters sakkunskap som gäller för vissa nämnder. 
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För hälsovårdsnämnd och nykterhetsnämnd saknas föreskrift om pro
portionellt val. De väljs alltså formellt genom majoritetsval. Detsamma 
gäller ytterligare några specialreglerade nämnder med mer eller mindre 
klar kommunal anknytning, t. ex. försiikringsniimnd, trafikniimnd, sjuk
husdirektion och beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda. 

Att föreskrift om proportionellt valsätt saknas i hälsovårdsstadgan moti
verades uv föredragundc depurtementschefen (prop. 1958:8 46 s. 140) med 

att den proportionella valmetoden inte ulltid var förenlig med rekommen
dationen i 7 ~ hälsovårdsstadgan att välja in läkare och veterinär i hälso

vårdsnämnd. En liknande förklaring ges beträffande nykterhetsnämnd (prop. 
1956: I.; 7 s. 29). Enligt föredragande departementschefcn är den proportio
nella valmetoden mindre ändamålsenlig om särskilda kvalifikationer är fö
reskrivna för en eller flera av nämndledamöterna. I 5 ~ nykterhetsvårdslagen 
föreskrivs att läkare om möjligt bör vara ledamot av nämnden och att såväl 
män som kvinnor skall vara representerade. 

Enligt 23 ~ KLS kan proportionellt val inte förekomma i fråga om 
nämnd där borgarråd är självskriven som ordförande. Kommunallags

utredningen föreslår att regeln tills vidare står kvar (24 ~ fjärde stycket 
EKL). 

5.3.2 Överväganden och .förslag 

Huvudregeln i kommunal förvaltning är att fullmäktiges val av nämnder 
och andra organ skall vara proportionella. om en på visst sätt beräknad 
minoritet i fullmäktige begär det. De här aktuella undantagen förklaras fram
för allt av svårigheter att förena den proportionella val metoden med särskilda 

föreskrifter om nämnds sammansättning. 
Eftersom rekommendationerna och föreskrifterna om hur hälsovårds

nämnd och nykterhetsnämnd skall vara sammansatta i det föregående fö
reslås utgå. föreligger inga hinder mot att bereda möjlighet för fullmäktige 
att utse även ledamöterna i dessa nämnder genom proportionellt val. 

Den proportionella valmetoden torde i och för sig kunna tillämpas även 
om man behåller rekommendationerna rörande nämndemus sammansätt
ning. Sådana rekommendationer finns i !lera specialförfattningar utan att 
detta har ansetts behöva utesluta en föreskrift om proportionellt val. Inte 

heller den omständigheten att någon är sjiilvskriven ledamot eller ordförande 
i en nämnd är nödvändigtvis ett hinder för proportionellt val uv övriga 
ledamöter i nämnden. Kyrkoråd och polisstyrelse kan sålunda väljas pro

portionellt trots att kyrkoherden författningsenligt är ledamot av kyrkorådet 

och polischefen ordförande i polisstyrelsen (25 ~ fjiirde stycket och 44 ~ I 
mom. lagen, 1961 :436. om församlingsstyrelse samt 38 och 76 ~~ polisin
striktionen). 

Det torde sedan länge hu förhållit sig på det siittet att de av fullmäktige 
och landsting valda organen nästan utan undantag har fått sina platser för-
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delade efter proportionell grund vare sig formellt stöd för proportionellt 

val funnits eller ej. Denna ordning har tett sig självklar och farhågorna 

för skadlig politisering eller andra olägenheter har knappast besannats. I 

praktiken går valen oftast till så att partigrupperna i förväg kommer överens 

om en gemensam kandidatlista. som innehåller samma mandatfördelning 

som skulle följa av etl proportionellt val. 

Möjligheten all viilja hiilsovärdsnämnd eller nykterhetsnämnd propor

tionellt leder sannolikt i allmänhet inte till att dessa nämnder blir sam

mansatta på annat sätt än de har brukat vara. En utvidgning av den pro

portionella valmetodens användningsområde torde trots detta vara av visst 

värde för att fullständiga det kommunala minoritetsskyddet. Utan lagstöd 

kan inte minoriteten framtvinga ett proportionellt val. 

En regel om möjlighet till proportionellt val bör införas för val av i 

första hand hälsovårdsnämnd och nykterhetsnämnd. Inga bärande skäl kan 

emellertid anföras mot att tillämpa en sådan regel även på andra kommunala 

nämnder, som hittills formellt inte kunnat väljas proportionellt. 

Den förslagna utvidgningen av den proportionella valmetodens tillämp

ningsområde kan lagtekniskt genomföras på två olika sätt. 

Det första innebär att en hänvisning till kommunallagens regel om pro

portionellt val tas in i specialförfattningen. Den kan exempelvis. såsom skett 

i byggnadsstadgan och vallagen, ges den formen att val av nämnden i fråga 

skall ske proportionellt i de fall då sådant är föreskrivet vid val till kom

munstyrelsen. 

Det andra innebär att bestämmelsen i KL om proportionellt val utvidgas 

till att omfatta samtliga kommunala nämnderna. 

Det första alternativet innebär att man fortsätter på den hittills beträdda 

vägen och successivt utvidgar den proportionella val metodens användning. 

Det andra innebär ett nytt grepp. Det ger från flera synpunkter det mest 

tilltalande resultatet. I sin nuvarande lydelse, som i kommunallagsutred

ningens förslag behålls i princip oförändrad, föreskriver kommunallagens 

bestämmelse proportionellt nämndval endast beträffande kommunstyrelsen 

och sådan nämnd som sägs i 44 *andra stycket KL, dvs. nämnd för oreglerad 

förvaltning. Begr~insningen till de enbart kommunallagsreglerade nämnder

na bör tas bort. Hänvisningen till 44 ~ andra stycket utgår och regeln görs 

tillämplig, förutom på kommunstyrelsen. på annan nämnd. Detta skall gälla 

vare sig nämndens verksamhet är oreglerad eller specialreglerad. Special

författningarnas regler i ämnet kan därigenom mönstras ut. 

Konsekvenserna härav blir i korthet följande. Förutom hälsovårdsnämnd 

och nykterhetsnämnd kommer några enstaka nämnder, som för närvarande 

inte kan väljas proportionellt. att formellt kunna utses på detta sätt. Med 

utgångspunkt i att lindringen görs i den av kommunallagsutredningen fö

reslagna enhetliga kommunallagen (24 ~tredje stycket EKU. som även avser 

landstingskommun. gäller det sjukhusdirektion, uttagningsnämnd, slakt

husstyrelse och möjligen ytterligare någon nämnd. På de flesta håll medför 
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den nya ordningen sannolikt inga ändringar i sak i förhållande till den nu

vamnde. Vid lagstiftning om nya kommunala nämnder blir det propor

tionella valsiiltet tilliimpligt på dessa, om man inte uttryckligen föreskriver 
annat. 

Uttrycket "annan nämnd" bör inte vålla några större problem i tillämp

ningen. Kommunallagen innehåller flera regler som gäller oreglerade och 

specialreglerade nämnder. t. ex. bestämmelserna om ersättning till ledamöter 

av kommunstyrelsen och annan nämnd (46 ~ I mom.) och om besvär över 

beslut av kommunstyrelsen och annan nämnd (76 ~ 2 mom.). 

Den föreslagna besUimmelsen om proportionellt val avser. i likhet med 

kommunallagens övriga regler om nämnd, endast kommunal nämnd. Sådana 

nämnder och andra organ som med hänsyn till bestämmelserna om deras 

tillsättande, verksamhetsformer och uppgifter är att betrakta som statliga 

myndigheter eller åtminstone icke kommunala organ faller således utanför 

bestämmelsens tillämpningsområde. Detta torde gälla bl. a. trafiknämnd. 

försäkringsnämnd och beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda vilka 

alltså inte heller i fortsättningen utan ändring i resp. specialförfattning for

mellt kan väljas proportionellt. Vidare skall understrykas att ändringen en

dast gäller nämnder. För kommitteer. arbetsgrupper m. m. blir rättsläget 

således detsamma som tidigare. 

Med den föreslagna ändringen vinner man den fördelen alt kommunal

lagen uttömmande anger vilka av kommunens egna organ som kan väljas 

proportionellt. En sådan enhetlig reglering kan ha ett visst värde med hänsyn 

till att fullmäktige och l<indsting i regel förrättar valen till dessa organ sam

tidigt. Reglerna om proportionellt val av kommunala nämnder behöver då 

inte sökas i flera olika författningar. 

De särskilda bestämmelsermi om proportionellt val föreslås utgå ur de 

specialförfattningar som omfattas av översynen. Att tills vidare låta dem 

stå kvar i övriga författningar angående specialreglerade kommunala nämn

der kan knappast medföra några olägenheter. 

Den av borgarrådsinstitutionen betingade undantagsregeln för val av 

nämnder i Stockholms kommun, som intagits i kommunallagsutredningens 

förslag, bör inte ändras på annat sätt än så att dess lydelse i formellt hänseende 

stämmer överens med huvudregeln om proportionellt val. 

5.4 Utomståendes närvarorätt 

I de olika specialförfattningarna återfinns varierande bestämmelser om 

utomståendes närvaro vid nämndsammanträden. På den sociala sektorn 

har dessa föreskrifter i allmänhet getts formen av rekommendationer att 

biträde av medicinsk eller juridisk sakkunskap bör anlitas i de fall sådan 

inte är företrädd i nämnden. Vid hälsovårdsnämnds sammanträde har ett 

flertal utomstående tjänstemän rätt alt närvara. Vissa har därutöver skyl

dighet att vara närvarande, om rekommenderad sakkunskap inte är företrädd 
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i nämnden. Motsvarande fri'.lga har i socialhjiilpslagen lösts så att nämmlen 
får tillkalla särskilda sakkunniga att delta i överläggningarna. Denna rätt 
tillkommer f. ö. flertalet specialreglerade niimnder men i srn.:ialhjälpslagen 
har det inte ansetts behövligt med en uttrycklig rekommendation att anlita 
biträde av viss sakkunskap. Andra specialförfattningar innehåller varierande 

bestämmelser om närvarorätt för förvaltningschef eller föredragande. De 
bestämmelser som giiller och de skäl som i olika sammanhang har anförts 
för och mot dessa föreskrifter redovisas i det följande. 

Under senare år har frågor om närvaror:itt för andra än nämndledamöterna 
främst aktualiserats betriiffande heltidsengagerade förtroendemän och de 
anställda hos kommunerna. I direktiven för utredningen om elen kommunala 
demokratin 11971 års riksdagsherättelse C 20) nämns särskilt frågan om när

varorätt för heltidsengageracl förtroendeman i nämnd där vederbörande inte 
är ledamot. Samma utredning har genom tilfaggsdirektiv ( 1973 års riks
dagsberättelse C !OJ fått i uppdrag att utreda de problem som med hänsyn 
till den politiska demokratin och den kommunala verksamhetens karaktär 
är förenade med frågan om personalrepresentation i kommunala nämnder. 
Med stöd av lagen ()972:271) om närvarorätt vid sammanträde med kom
munal eller landstingskommunal nämnd bedrivs under innevarande man
datperiod viss försöksverksamhet i ett sextiotal kommuner och lands
tingskommuner. 

Med hänsyn till det pågående utredningsarbetet och eftersom dessa frågor 
främst måste prövas från andra utgångspunkter än de som gäller för över

synsarbetet, kommer frågorna inte att vidare beröras i detta sammanhang. 

5.4.1 Brands(rre/se 

Enligt 3 a ~ 2 mom. brandlagen har brandchefen rätt att vid sammanträde 
med brandstyrelsen delta i överläggningarna men inte i besluten samt att 
få sin mening antecknad till protokollet. Bestämmelsen fanns tidigare intagen 
i brandstadgan () 962:91 ). 

Vid brandstadgans tillkomst gav Stadsförbundet och Landskommunernas 
förbund uttryck för uppfattningen att brandchefs rätt att närvara och yttra 
sig vid sammanträde med brandstyrelsen inte borde bestämmas i författning. 

Till stöd för denna mening åberopade förbunden att jämförbara kommunala 
tjänstemän inte har en sådan särstiillning. 

Föredragande departcmentschefen (prop. 1962: 12 s. 1491 erinrade dock 
om att det inom den specialreglerade förvaltningen är vanligt att förvalt
ningschefen och vissa andra experter har närvaro- och yttranderätt. Med 
hänsyn till den ställning som tillkommer brandchefen enligt brandlagstift
ningen och viss annan lagstiftning ansåg clepartementschefen att hans riitt 
att närvara och yttra sig liksom dittills borde anges uttry,ckligen. 
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5.4.2 Byggnadsnämnd 

Enligt 6 ~ byggnadsstadgan har tjänsteman, som har till åliggande att 

föredra ärenden inför byggnadsnämnden. r~itt alt delta i nämndens över

läggningar men inte i besluten samt att där han begär det få sin särskilda 

mening antecknad till protokollet. Samma rätt tillkommer sådan tjänsteman 

vid länsstyrelse eller annan tjänsteman. som kallats att i denna egenskap 

närvara vid sammanträde med nämnden. 

Vid byggnadsstadgans tillkomst slopades i stor utsträckning tidigare be

stämmelser om rätt för utomstående att utan kallelse delta i byggnads

nämndens överläggningar. Rätt att närvara vid nämndens sammanträden 

tillerkändes bara tjänsteman hos nämnden, i vars uppgifter det ingår att 

föredra ärenden direkt inför nämnden t. ex. stadsarkitekt. stadsplanechef, 

stadsingenjör, mätningsman, byggnadsinspektör m. fl. Om utomstående 

tjänsteman av nämnden kallades att närvara vid sammanträde ansåg fö

redragande departementschefen (prop. 1959: 168) det naturligt att han gavs 

rätt all få sin mening antecknad till protokollet. 

5.4.3 Sko/s(rrelse 

Enligt 16 ~skollagen skall skolchefen närvara vid sammanträde med skol

styrelsen eller avdelning av denna. Han har därvid rätt att delta i över

läggningarna men inte i besluten och att få sin särskilda mening antecknad 

till protokollet. 

Bestämmelsen överfördes vid tillkomsten av skollagen oförändrad från 

skolstyrelselagen (1956:614). I förarbetena till denna lag framhölls att de 

pedagogiska facksynpunkterna vid skolstyrelsens sammanträden skall fö

reträdas av såväl skolledare som lärare. Det påpekades att skolledarens del

tagande i styrelsearbetet inte är betingat endast av behovet av att ha en 

sekreterare och föredragande utan också av nödvändigheten att vid frågornus 

behandling ha tillgång till den särskilda sakkunskap han besitter. Stor upp

märksamhet ägnades frågan om fackrepresentation i skolstyrelsen dvs. rätt 

för lärare att delta i sammanträden. Fakrepre~entationen avskaffades genom 

en ändring i skollagen år 1970. 

Frågan om fackrepresentationens avskaffande väcktes av riksdagen genom 

en skrivelse till Kungl. Maj:t (2 LU 1969:88, rskr 376). I samband därmed 

framhöll andra lagutskottet att skolområdet inte är så sHreget att behovet 

av sakkunnig hjälp inte kan tillgodoses på samma sätt som på andra områden 

av den kommunala verksamheten. Önskemålet om sakkunskap kan till

godoses bl. a. genom att skolchefen deltaf, genom att andra tjHnstemän 

fungerar som föredragande inför styrelsen och genom att lärare och andra 

tillkallas för att lämna upplysningar. För sjrnlstyrelserna borde enligt ut

skottet i fråga om sammansättningen gälla samma principer som för andra 

kommunala nämnder. 
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5.4.4 Social cemral11ä11111d och social distrik1snä11111d 

Som har framhållits i det föregående (avsnitt 5.2.1) bör juridisk och medi

cinsk sakkunskap om möjligt vara företrädd inom social centralnämnd. Är 

behovet av juridisk eller medicinsk sakkunskap inte tillgodosett inom nämn

den. bör den enligt 5 ~ lagen om social centralnämnd anlita biträde av per

soner med sådan sakkunskap. Enligt samma lagrum får nämnden vid behov 

tillkalla särskilda sakkunniga att delta i nämndens överläggningar och anlita 

det biträde i övrigt som fordras. Vad nu har sagts om social centralnämnd 

gäller också social distriktsnämnd. 

Förebild till rekommendationerna att nämnden vid behov skall anlita 

biträde av person med juridisk och medicinsk sakkunskap har hämtats från 

barnavårdslagen resp. nykterhetsvårdslagen. Vid tillkomsten av lagen om 

social centralnämnd förklarade socialutredningen (Stencil S 1969: 11) att man 

- eftersom lagförslaget endast syftade till att göra en integration av de tre 

vårdnämnderna möjlig - inte borde göra några sakliga ändringar i gällande 

rätt. Utredningen framhöll dock att det i ett behandlingsteam inom so

cialvården borde ingå även andra experter än läkare. t. ex. psykolog och 

sociolog. Ctredningen avsåg därför att vid sin slutliga revidering av vård

lagstiftningen ta ställning till frågan i vilken utsträckning det kan vara moti

verat att i fortsättningen i lagtexten särskilt framhäva betydelsen av den 

medicinska - liksom den juridiska - expertisen. 

Föredragande departementschefen (prop. 1970: 121) anslöt sig till utred

ningens uppfattning att ingen saklig ändring vid detta tillfälle borde göras 

i gällande ordning såvitt avsåg rekommendationen att nämnden skulle anlita 

biträde av juridisk och medicinsk sakkunskap. 

5.4.5 Socialnämnd 

Enligt 5 ~ socialhjälpslagen får socialnämnd vid behov tillkalla särskilda 

sakkunniga att delta i nämndens överläggningar samt anlita det biträde 

i övrigt som behövs. Vid tillkomsten av socialhjälpslagen diskuterades frågan 

om man i lagen borde ta in bestämmelser som motsvarade fattigvårdslagens 

föreskrifter om rätt för kyrkoherde och tjänsteläkare att delta i fattigvårds

styrelsens förhandlingar. Föredragande departementschefen (prop. 1955: 177 

s. 275) ansåg att en sådan lagfäst rätt att närvara vid socialnämndens sam

manträden inte borde tillerkännas prästerskapet eller någon annan grupp 

av socialt verksamma personer och således inte heller tjänsteläkarna. I stället 

borde det ankomma på nämnden själv att avgöra om församlingsprästen 

eller annan socialt intresserad person skulle tillkallas för att såsom sakkunnig 

delta i överläggningarna. Även om det kanske var självklart att nämnden 

hade denna befogenhet borde en bestiimmelse härom tas in i lagen. Givetvis 

borde nämnden också i andra fall ha rätt att i sin verksamhet anlita biträde 

av socialt intresserade män och kvinnor. Till departementschefens uppfatt

ning anslöt sig andra lagutskottet (2 LU 1955:39), som dock framhöll att 
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det är av vikt att nlimnden utnyttjar den sakkunskap och personkännedom 

som må finnas hos prästerskapet eller andra. 

5.4.6 Bamal'årdsnämnd 

Som har nlimnts i det föregående (avsnitt 5.2.3) bör enligt 7 ~ barna

vårdslagen juridisk sakkunskap om möjligt vara företrädd inom barnavårds

nämnd. Är behovet av juridisk sakkunskap inte tillgodosett inom nämnden, 

bör denna enligt 10 ~ barnavårdslagen anlita biträde av lagfaren person. Enligt 

samma lagrum får nämnden vid behov tillkalla särskilda sakkunniga att 

delta i nämndens överläggningar och anlita det biträde i övrigt som erfordras. 

Frågan om juristmedverkan i barnavårdsnämndens arbete har utförligt 

behandlats i avsnill 5.2.3. Frågan om eventuellt inval av jurist i nämnden 

stod där i förgrunden. 

Här lämnas en redogörelse för de skäl som vid barnavårdslagens tillkomst 

och vid andra tillfållen har anförts för och mot föreskriften att nämnden 

bör anlita biträde av jurist. om sådan inte ingår i nämnden. 

Föredraganden (prop. 1960: 10 s. 94-96) strök starkt under betydelsen av 

att juridisk sakkunskap utnyttjas i barnavårdsnämndernas arbete. Det stod 

enligt föredraganden fullt klart att ett ökat utnyttjande av juridisk sak

kunskap skulle främja rättssäkerheten och effektiviteten i barnavårdsnämn

dernas arbete. Föredraganden framhöll att nämndens behov av juridisk sak

kunskap kan tillgodoses också på andra vägar än genom inval av jurist 

i nämnden. Nämnden borde enligt föredraganden ha en allmän befogenhet 

att tillkalla särskilda sakkunniga att delta i överläggningarna och all anlita 

det biträde i övrigt som erfordras. Med stöd av denna befogenhet kunde 

nämnden tillförsäkra sig bl. a. erforderligt juridiskt biträde. 

Utan att i någon mån förringa betydelsen för barnavårdsarbetet av annan 

sakkunskap kunde enligt föredraganden med fog sägas att behovet av ju

ristmedverkan ligger på ett särskilt plan. Juristens uppgift är att vaka över 

att de i lagen föreskrivna formerna och anvisade utvägarna anlitas. Sålunda 

skall han bl. a. se till att speciell sakkunskap, t. ex. medicinsk och psykologisk 

sådan, i erforderlig omfattning anlitas i nämndens arbete. Kraven på rätts

säkerhet talade också enligt föredraganden för att den juridiska sakkun

skapen i viss mån bör inta en särställning. Föredraganden föreslog därför 

att i lagen skulle införas en direkt anmaning till barnavårdsnämnd att anlita 

biträde av lagfaren person, om behovet av juridisk sakkunskap inte är till

godosett inom nämnden. Närmare föreskrifter om på vilket sätt eller i vilken 

omfattning detta skall ske ansåg föredraganden inte vara nödvändiga eller 

ens önskvärda. 
Som tidigare nämnts (avsnitt 5.2.1) har justitieombudsmannen i en fram

ställning till Kungl. Maj:t den 30 maj 1967 tagit upp frågan om juristmed

verkan i barnavårdsnämnd. Han har därvid uctalat att åtskilliga ärenden 

angående ingripanden med stöd av 25 ~ barnavårdslagen om omhänder-

I I Rihdage11 197617':'. I sam!. Nr I 
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tagande av barn för samh~illsvård eller 50 ~ angående förbud alt Hytta barn 
rrån dess fosterhem avgjorts utan juristmedverkan. Vid vissa inspektioner 
hade han kunnat konstatera att barnavårdsnämnderna i iitskilliga av dessa 
ärenden gjort sig skyldiga till allvarliga och betänkliga ICltolkningar av bar
navårdslagen och andra rel. Detta framstod desto mer bet~inkligt som det 
gällde frågor om frihetsberövanden. Enligt JO:s mening torde dessa fel i 
betydande utsträckning ha kunnat undvikas om jurist hade medverkat vid 

beslutens fattande. Han ville därför ifrågasätta om inte I 0 * barnavårdslagen 
borde ändras på sådant siitt att juristmedverkan i någon form gjordes ob
ligatorisk i iirenden angående frihetsbcrövanden och förbud mot förflyttning 

av fosterbarn. 
Den fråga som JO aktualiserade n~imns i sm:ialutredningens direktiv(] 969 

års riksdagsberättelse S 29) som ett av de spörsmål angående barnavårds

lagens sakliga innehåll som utredningen bör uppmiirksamma. 

5 .4. 7 NrktC'rlwtsnämnil 

Som framgår av det föregående (avsnitt 5.2.4) bör liikare om möjligt vara 

ledamot av nykterhetsnlimnd. Är behovet av medicinsk sakkunskap inte 
tillgodosett inom nämnden, bör denna enligt 6 * nyktcrhetsvårdslagen anlita 
biträde av person med sådan sakkunskap. Enligt 7 ~ får nykterhetsnämnd 
vidare i den mån det iir erforderligt till sitt bitriide kalla diirtill skickade 

män och kvinnor. 
Vid nykterhetsvårdslagens tillkomst diskuteradF:s frågan om Hikares med

verkan i nykterhetsnämndens arbete. Alkoholistvårdsutredningen (SOU 
1948:23) röreslog att vederbörande tjänsteHikare skulle vara skyldig att när
vara vid nykterhetsnämndens förhandlingar i den mån han inte hindrades 
av andra tjänsteåligganden. Eftersom det ansågs angeliiget att såvitt möjligt 
stärka det medicinska inflytandet inom nykterhetsvårclen anslöt sig flire
dragande departementschefen till förslaget (prop. 1954: 159). I nykterhets
vårdslagen föreskrevs också att vederbörande tjänsteläkare - om i nykter
hetsn~imnclen inte fanns ledamot som var läkare - skulle närvara vid niimn
dens sammanträden i den mån han inte hindrades av andra tjänsteålig
ganden. Han skulle därvid ha rätt att delta i överläggningarna och att få 
sin mening antecknad till protokollet. 

Vid 1963 års översyn av nykterhetsvårdslagen prövades på nytt frågan 
om läkarrepresentation i nykterhctsnämnderna. 1956 års nykterhetsvårds

utredning (SOU 1961 :58) hade ifrågasatt om de då g~illande bcstiimmelserna 
tillriickligt verksamt främjade sitt syfte att såvitt möjligt tillförslikra varje 

nykterhetsniimnd fortlöpande medverkan av liikare. Utredningen föreslog 
att tjänsteläkarens siirställning enligt nykterhetsvårdslagen skulle avskaffas 

och ~m det i stället skulle införas en skyldighet for niimnden att diir så 
lät sig göra träffa överenskommelse med vissa läkare om medverkan i niimn
dens arbete. 
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Förslaget avvisades emellertid !prop. I %3: 13 s. 11 l. Fiircdrngande de
pancmentschefen ans[1g det synnerligen angeläget att medicinsk sakkunskap 
i görligaste mån står till n~imndens förfogande. I Ian var dock ime övenygad 
om att utredningens förslag var iignat att stiirka liikarinllytandet i niimndens 
arbete. Departemenlschefcn ansåg det värdefullt med besWmmelserna att 
tjiinsteläkaren skulle - i de fall då liikare inte var ledamot av nämnden 

- i möjlig mån niirvara vid niimndcns sammantriiden med riitt att delta 

i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Det borde 

enligt föredraganden i sammanhanget framhållas att denna ordning inte 
innebar något hinder mot att nykterhetsniimnd anlitar utomstående Jiikarc 
for särskilda uppgitier. niir det iir påkallat. 

I samband med att tjänstcläkarbegreppet avskaffades år 1972 ersattes fö
reskriften om tjänstcliikarens skyldighet att närvara vid nämndens sam
manträden med en regel om att nykterhetsnämnd bör anlita biträde av 
person med medicinsk sakkunskap, om behovet av sådan sakkunskap inte 
är tillgodosett inom nämnden. 

5.4.8 Hä!wmlrdmämnd 

Som har framhållits i det föregående (avsnitt 5.2.5) bör liikare och veterinär 
om möjligt vara ledamöter av hälsovårdsnämnd. Om liikare och veterinär 

inte ingår i nämnden. skall distriktsläkaren eller. i kommun med stadsläkarc 
eller motsvarande läkare, denne resp. tjiinsteveteriniiren eller stadsveteri
niiren enligt 9 ~ hälsovårdsstadgan närvara vid nämndens sammanträden 
i den mån han inte hindras av andra tjänsteåligganden. Han har därvid 

.• rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. 

Enligt I 0 ~ hälsovårdsstadgan har dessutom ett flertal experter rätt att 
närvara vid nämndens sammanträden. att delta i överläggningarna och att 
få sin mening antecknad till protokollet. Sådan rätt har tillerkänts bl. a. 
llinsläkaren eller bitr~idande länsHikaren samt liinsveteriniircn eller bitriidande 
länsveterinären. Hälsovårdsnämnden får vidare enligt samma lagrum till
kalla särskild sakkunnig att delta i nämndens överläggningar. 

Vid tillkomsten av. hälsovårdsstadgan tilldrog sig frågan om skyldighet 
för tjänsteläkare och tjänsteveterinär att närvara vid hälsovårdsnämndens 
sammanträde viss uppmärksamhet. Föredragande departementschefen 

(prop. 1958:8 46 s. 72-73), som ans:~g det angeläget att nämnden tillfor
siikrades medicinsk och veterinärmedicinsk sakkunskap, befarade att tjän
steläkare och tjänsteveteriniir särskilt på landsbygden med hänvisning till 
sin arbetsbörda skulle vägra att acceptera ledamotskap av nämnden och 
att inval av annan läkare eller veteriniir av olika anledningar i många fall 
kanske inte kunde komma i fråga. för att i detta läge - niir alltså läkare 
m:h veterinär inte ingår i nämnden - likviil tillföra nämnden medicinsk 
och veterinärmedicinsk sakkunskap och erfarenhet föreslog departements
chefen att vederbörande tjär.steHikarc och tjiinsteveterinär i princip skulle 
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vara skyldig att nlirvara vid hiilsovtirdsniimndens sammantriiden i elen mim 
han inte hindrades av andra tjlinsteåligganden. Förutom en sådan skyldighet 
föreslogs en regel om riitt för tjiinsteliikare och tjänsteveterinär att närvara 
i de fall då skyldighet att nlirvara inte förelåg dvs. då annan Hikare resp. 
veteriniir var ledamot av niimnden. 

Vid riksdagsbehandlingcn mildrades skyldigheten för tjänstcllikare och 
tjänsteveterinär att niirvara vid nämndens sammanträden. I två likalydande 

motioner ( 1958:1:B 210 m:h ll:B 271) hemstiilldes att föreskriften skulle ut
formas på sådant sätt, att tjänsteliikaren resp. tjiinsteveteriniiren uppmanades 
men inte ålades att niirvarn vid sammantriidena. Andra lagutskottet 12 LU 
1958:8 19) ansåg för sin del att bestiirnmelsen borde formuleras om så att 
det framgick att tjiinsteliikare och tjlinsteveterinär inte skulle vara skyldiga 
att närvara vid nämndens sammantriiden i andra fall än när deras nlirvaro 
verkligen måste anses från saklig synpunkt erforderlig. 

För en s<idan ståndpunkt talade enligt utskottet inte bara dessa tjiinstemiins 
tunga arbetsbörda utan också tjänstedistriktens på många håll vidsträckta 

omfattning och anknytning till !lera kommuner. Det angivna syftet fick 
enligt utskottet anses tillfredsstiillande tillgodosett, om tjänsteläkare och 
tjänsteveterinär ålades att närvara vid niimndens sammanträden bara i den 
mån nämndens ordförande ansåg deras närvaro påkallad. Riksdagen följde 

utskottet. 
Begränsningen av tjänsteliikarens och tjänsteveterinärens skyldighet att 

närvara vid nämndens sammanträden togs emellertid bort i samband med 

tillkomsten av den nya livsmedelslagen (1971 :511 ). Ändringen tillkom på 
förslag av livsmedelsstadgekommitten (SOU 1970:6) som ville ha en direkt 
skyldighet för hlilsovårdsnämndcn att kalla tjiinsteliikarc och tj~ins1eveterinär 
till sammanträden vid vilka livsmedelsärenden förekommer (prop. 1971:61, 
JoU 41. rskr 218). Syftet härmed skulle vara att förbättra möjligheterna 
för en så sakkunnig bedömning av sådana ärenden som möjligt hos de 
häls~wårdsnämnder som inte har egen liikare och veterinär anställd. 

I samband med att tjänsteliikarbegreppet avskaffades år 1972 väcktes för
slag om att länshälsovårdskonsulent skulle få rätt att närvara vid samman
träde med hälsovårdsnämnd. Föredragande departementschefen biträdde 
förslaget, som hade vunnit allmän anslutning under remissbehandlingen 
(prop. 1972:104). 

Förslaget avvisades emellertid av riksdagen (SoU 1972:37. rskr 286) sedan 
yrkancie härom hade framställts i två motioner ( 1972: 1729 och 1735). I den 

ena motionen ( 17351 framhölls att närvaroriitt i äldre sociallagstiftning fanns 
föreskriven för vissa utanför de sociala nämnderna stående personer men 
att frågan om utomstående sakkunnigs närvarorätt i nyare lagstiftning hade 

lagts i resp. niimnds hand. Som exempel härpå nämndes 5 ~ socialhjälpslagen 
och 10 ~ barnavårdslagen. Tendensen kunde enligt motioniirerna sägas vara 
den att de specialreglerade nämnderna sjiilva får avgöra om utomstående 
expertis skall tillkallas. 
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Motionärerna ansåg det allmänt sett önskvän att man beaktar denna fråga 
vid kommande revisioner av lagstiftning som herör specialreglerade nämn
ders verksamhet. Den lösning som redan har kommit till användning för 
c.Jc sociala niimndernas del borde enligt motionärerna kunna tillämpas även 
för annan specialreglerad förvaltning. 

I motionerna framhölls också att frågan för hälsovårdsniimndernas del 
borde tas upp till siirskilt övervägande snarast, varvid målet horde vara 

att mönstra ut de regler om närvaroskyldighet och niirvarorätt tör tjän
steliikare m. n. som finns i 9 och JO~~ hälsovårdsstadgan. Dessa bestiim
melser borde enligt motionärerna ersättas med en regel som liigger i häl
sovårdsnämndens hand att bestämma när utomstående sakkunniga skall 
vara närvarande vid nämndens sammanträden. 

5.4.9 Öven•ägantlen och jö1:~/ag 

De olika bestämmelserna i specialförfattningarna om närvaro vid nämnd
sammanträde av annan än nämndledamot har främst motiverats av an

gelägenheten att tillförsäkra nämnderna erforderlig sakkunskap. Om nämn
dernas behov av att anlita utomstående sakkunskap och önskvärdheten av 

att detta behov tillgodoses räder inte några delade meningar. Behovet av 
att i lagstiftningen reglera detta har dock minskat till följd av kommun
indelningsreformen. Det kan ifrågasättas om inte nämnderna nu kan betros 

med att sjiilva avgöra när sådan sakkunskap behöver anlitas eller med andra 
ord om inte de föreskrifter som inskränker nämndernas frihet i detta hiin
seende kan mönstras ut som obehövliga. Vad som sägs i det följande får 
på intet sätt ses som uttryck för uppfattningen att nämndernas behov av 

sakkunskap nu är mindre än tidigare. 
Nämndernas behov av utomstående sakkunskap kvarstår och kan i viss 

mån sägas ha vuxit i takt med att nämnderna har anförtrotts nya och mer 
maktpåliggande arbetsuppgifter. Behovet växlar dock starkt frän uppgift till 
uppgift och kan tillgodoses på nera olika sätt. Best1immelser, som innebär 
rekommendation eller föreskrift att expertbehovet bör eller skall tillgodoses 
på ett visst i författning angivet sätt, kan därför medföra stelhet vid till
liimpningen. Redan av denna anledning finns det skäl att undvika sådana 
bestämmelser. Som grundläggande utgångspunkt för de följande överv1i

gandena gäller dock att intresset av statlig tillsyn och kontroll över nämn

dernas verksamhet inte utan tungt vägande skäl får inskränka nämndernas 

frihet att själva avgöra när biträde av utomstående sakkunskap hehövs. 
Som framgår av den föregående redogörelsen för de olika bestämmelserna 

om utomståendes niirvaro vid nämndsammantriide innehiir en del av dem 
att niimnden har rätt att anlita hitriide av utomstående sakkunskap. En 
sådan bestämmelse ger möjlighet för nämnden att med enkel majoritet he
sluta om att tillkalla sådan sakkunskap. Utan uttryckligt författningsstöcl 
för åtgärden anses ett sådant beslut annars fordra enhällighet i nämnden. 
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Kommunallagsutredningen föreslår att i en ny kommunallag tas in en 
besWmmclse om att komrnunstyrel5e och oreglerad niimnd skall få tillkalla 

tjänsteman hos den egna kommunen eller landstingskommunen eller siir
skild sakkunnig för att meddela de upplysningar som behövs (37 ~ andra 
stycket EKU. Bestiimmelsen skiljer sig från vissa uv de i specialförfatt

ningarna givna reglerna på så siill att en tillkallad sakkunnig inte tillerkiinns 
riitt ,1tt delta i överläggningarna utan endast att liimna upplysningar på frågor 
som nämnd ledamöterna kan stiilla, dvs. att yttranderiitten beror på om någon 

ledamot påkallar att vederbörande hörs. Den sakkunnige skall enligt kom
rnunallagsutredningens förslag inte heller ha riitt att få sin mening antecknad 

till protokollet (s. k. falsk reservationsrätt). 
Även för de specialreglerade nämnderna bör det vara möjligt att med 

enkel majoritet besluta om att tillkalla utomstående sakkunskap. Det synes 
också vara naturligt att begränsa en av nämnden tillkallad experts yttran
deriitt på det sätt som kommunallagsutredningen föreslår. Biirande skäl synes 
inte heller finnas för att tillerkänna en tillkallad sakkunnig riitt att få sin 

mening antecknad till protokollet. 
Med hänsyn till vad som nu anförts föreslå-; att en hiinvisning till den 

föreslagna bestiimmelsen i en ny kommunallag tas in bland de föreskrifter 
som gäller för de specialreglerade nämnderna. Skäl att därvid undanta någon 

av nlimnderna synes inte föreligga. Hänvisningen föreslås ersätta nu gällande 
bestiimmelser i specialförfattningarna om rätt för nämnd att tillkalla sak
kunnig. Dessa bestämmelser bör således upphävas. Detsamma gäller be

stämmelsen i byggnadsstadgan att tjiinstcman vid länsstyrelsen eller annan 
tjänsteman, som har kallats att i denna egenskap närvara vid sammanträde 
med byggnadsniimnden. har rätt att delta i överläggningarna och att få sin 
mening antecknad till protokollet. 

Vissa nämnder har inte bara tillagts en uttrycklig rätt att anlita biträde 
av utomstående sakkunskap utan har också. som tidigare har framhållits, 
genom författningsbestämmelser rekommenderats att anlita viss sakkun
skap. om sådan inte är företrädd bland nämndens ledamöter. Sålunda re
kommenderas barnavårdsniimnden att anlita juridisk sakkunskap och nyk
terhetsniimnden att anlita medicinsk sakkunskap. Båda dessa rekommen

dationer lämnas också social centralniimnd, som vid sin befattning med 
barnavårdsärenden och nykterhetsvårdsärcnden har underkastats samma 
regler som barnavårdsnämnden resp. nykterhetsnämndcn. 

Från principiell synpunkt bör kommunala nämnder inte onödigtvis styras 
av sådana rekommendationer vid prövningen av om biträde av särskild 
sakkunskap behövs och hur ett sådant behov bör tillgodoses. Mot rekom

mendationer att anlita visst slag av sakkunskap kan också göras den in
vändningen att nämndernas behov av sakkunskap givetvis inte lir begränsat 
till den sakkunskap som företräds av jurister eller llikare. i\ven andra yr
kesgruppers t. ex. psykologers sakkunskap, kan som förut har påpekats, vara 
värdefull och ibland väl så betydelsefull som juridisk eller medicinsk sak-
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kunskap. Denna invändning bör med hiinsyn till de senare årens utveckling 

mot en helhetssyn på det sociala arbetet nu tillm~itas en större vikt än tidigare. 
Också kommunindelningsrcformcn har. som framhållits i olika samman
hang, stärkt de kommunala nlimndernas formåga att riitt rullgöra sina upp
gifter och minskat behovet av sådana rekommendationer som det här är 
fråga om. 

Det resonemang som nu har förts är fullt ut tillämpligt på rekommen

dationen att i nykterhetsnämndens och sociala centralnämndens verksamhet 
anlita bilräde av medicinsk sakkunskap. Tillriickliga skiil att behålla denna 

rekommendation föreligger alltså inte och bestiimmelserna härom föreslås 
utgå ur lagstiftningen. 

När det däremot gäller rekommendationen att i barnavårdsnämndens och 
sociala centralnämndens verksamhet anlita biträde av juridisk sakkunskap 
är frågan mer komplicerad. Som föredraganden framhöll i samband med 
barnavårdslagens tillkomst ligger behovet av juristmedverkan i barnavårds
arbetet på ett särskilt plan. Framför allt kravet på rättssäkerhet talar för 

att den juridiska sakkunskapen i viss mån bör inta en särstiillning. JO har 
också, som förut har redovisats, i skrivelse till Kungl. Maj:t ifrågasatt om 

inte barnavårdslagen bör ändras så att juristmedverkan i någon form görs 
obligatorisk i ärenden angående frihetsberövandcn och förbud mot förflytt
ningar av fosterbarn. 

Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om tillräckliga skäl finns att 
nu mönstra ut rekommendationen om juristmedverkan i barnavårdsnämn
dens arbete och hävdas att man bör avvakta sm:ialutredningens förslag till 
ny social ramlagstiftning, som kommer att innefatta en prövning av denna 
fråga från vidare utgångspunkter än de som kan anläggas inom ramen får 
detta översynsarbete. För kommunerna kan det knappast vara någon större 
olägenhet om rekommendationen behålls ännu någon tid. 

Emellertid synes rekommendationen inte ha någon större praktisk be
tydelse. Man kan utgå från att barnavårdsnämnderna liksom de sociala cen
tralnämnderna och distriktsnämnderna kommer att beakta behovet av ju
ristmedverkan, även om en rekommendation härom inte finns inskriven 
i lag. Rekommendationen bör därför kunna utgå ur lagstiftningen. Härför 
talar också önskvärdheten av enhetliga regler får de kommunala nämndernas 
verksamhet. 

En slutlig bedömning av de skiil som talar får och mot att rekommen
dationen om juristmedverkan i barnavårdsarbetet nu mönstras ut ur lag

stiftning leder till uppfattningen att tillräckliga skäl saknas för att behålla 
denna bestämmelse. 

I Hireftcr återstår att behandla frågan om den skyldighet eller ovillkorliga 
räll att närvara vid nämndsammantriide som i vissa speciallagar har till
erkänts förvaltningschef eller annan föredragande i nämnden eller vissa 
landstingskommunala eller statliga tjänstemän och som nämnden inte kan 
ta ifrån dem. Frågan om· villkorlig niirvaroriill, dvs. niirvaroriitt som är be-
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rocndc av niimndens medgivande, regleras genom den av kommunallags

utredningen föreslagna bestämmelsen att nämnd skall få tillkalla tjiinsteman 

hos kommunen eller landstingskommunen eller särskild sakkunnig för att 

meddela de upplysningar som behövs. Bestämmelsen har i del föregående 

föreslagits bli tillämplig på de specialreglerade nämnderna genom hänvis

ningar till kommunallagen i de olika specialförfattningarna. 

Vid granskningen av de nu aktuella bestämmelserna om närvaroplikt 

och ovillkorlig närvaroriitt finns det skäl att skilja mellan dem som avser 

vissa läkares och veterinärers närvaro vid sammanträde med hälsovårds

nämnd och dem som avser förvaltningschefs och annan föredragandes när

varo vid sammanträde med brandstyrelse, byggnadsnämnd och skolstyrelse. 

Vad den förstnämnda kategorin beträffar motiveras bestämmelserna uppen

barligen inte bara av hälsovårdsnämndens intresse av att tillförsäkras er

forderlig sakkunskap. I vart fall såvitt de avser närvarorätt för vissa länsexper

ter får de i hög grad sägas vara grundade på intresset av statlig tillsyn och 

kontroll över nämndens verksamhet. 

Hälsovårdsnämndens intresse av att tillförsäkras erforderlig sakkunskap 

fordrar inte att nuvarande närvaroplikt eller närvarorätt får läkare och ve

terinärer behålls. Från denna synpunkt bör det räcka med den förut föreslagna 

rätten för nämnden att tillkalla särskild sakkunnig för att meddela de upp

lysningar som behövs. Det bör inte möta svårigheter för nämnden att till 

sig i lämplig form knyta en läkare och veterinär, som kan biträda med 

den sakkunskap som behövs. 

Intresset av statlig tillsyn och kontroll kan inte heller sägas vara så starkt 

att tillsyns- och kontrollfunktionen måste utövas i nuvarande form, vilken 

framstår som främmande för ett modernt kommunalpolitiskt tänkesätt. Det 

är svårt att påvisa att just hälsovårdsnämndens verksamhet har en sådan 

karaktär att utomstående sakkunniga fortfarande må5te åläggas närvaroplikt 

eller tillerkännas närvarorätt vid nämndens sammanträden. Även på detta 

verksamhetsområde får kommunindelningsreformen förutsättas ha i så hög 

grad ökat kommunernas förmåga att rätt fullgöra sina uppgifter att intresset 

av statlig tillsyn och kontroll över hiilsovårdsnämndernas arbete nu kan 

tillgodoses på annat sätt. Bestämmelserna i hälsovårdsstadgan om rätt och 

skyldighet för vissa läkare och veterinärer att närvara vid nämndens sam

manträden bör därför kunna upphävas. 

Som har nämnts i det föregående har brandchefen rätt och skolchefen 

skyldighet att närvara vid brandstyrelsens resp. skolstyrelsens sammanträ

den. Vid byggnadsnämnds sammanträde har ett Oertal tjänstemän. som 

har föredragningsskyldighet inför nämnden, rätt att niirvara. Nu nämnda 

tjlinstemlin har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten 

samt att få sin mening antecknad till protokollet. 

En föredragande i byggnadsnlimnden intar i de hänseenden som nu är 

av intresse inte någon sMstfölning i förhållande till föredragandena i andra 

specialrcglenidc nlimnder, t. ex. hlilsovårdsnämndcn och de sociala nämn-
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dern<J. Del synes diirför in1e finnas några biirande skiil alt behålla de siirskilda 

regler om närvarorätt för föredragande som finns i byggnadss1adgan. De 

bör således nu 1'unna mönstras ut. Någon anledning att avvakta resultatet 

av den pågående översynen av hyggnadslagstiftningen torde inte finnas. 

Beträffande brandchefs och skolchefs niirvaro vid styrelses sammantriide 

kan en liknande bedömning göras trots de särskilda skyldigheter och be

fogenheter som dessa tjänstemän har tillagts i special\agstiftningen. Reglerna 

om deras niirvaro vid sammanträdena är av begränsat prak1isk1 imresse. 

Såväl brandchef och skolchef som andra kommunala förvallningschefer tor

de så gott som undantagslöst närvara vid berörda nämnders och styrelsers 

sammanträden oavsett om det finns författningss1öd härför eller inte. En 

ovillkorlig närvarorält har i praktiken bara den konsekvensen all niimnden, 

om den i särskilt fall vill överlägga enskilt, måste välja utvägen all sam

manträda formlöst. 

Skäl talar for att överlåta iit niimnderna att avgöra i vilken utsträckning 

de egna tjänstemännen skall få vara närvarande vid sammanträdena och 

delta i överläggningarna. Mot bakgrund av vad som redovisats om för

valtningschefs närvaro i de fall författningsstöd härför saknas kan det inte 

antas bli några mer genomgripande förändringar i nämndernas arbetsformer 

om de särskilda reglerna för brandchef och skolchef slopas. Nuvarande ord

ning är säkert ändamålsenlig i de allra flesta fall och när de särskilda när

varoreglcrna nu föreslås utgå iir avsikten ime att ändra denna ordning utan 

endast att överlåta beslutanderätten i närvarofrågan till nämnden. 

Vad slutligen betriiffar den falska reservationsrätten kan skiil anföras för 

att behålla denna i de fall brnndchef eller skolchef varit närvarande vid 

nämndens sammanträde. Det kan i så fall ifrågasättas om inte samma rätt 

att till protokollet anteckna avvikande mening borde tillerkännas andra för

valtningschefer, åtminstone i den specialreglerade verksamheten. Något be

hov härav har inte aktualiserats och då skälen att särbehandla brandstyrelsens 

och skolstyrelsens förvaltningschefer inte verkar övertygande, föreslås också 

regeln om falsk reservationsrätt utgå. 

5.5 Gemensam personaladministration och fastighetsförrnltning 

5.5.1 Uppgifistiirdelningen 111ellu11 /.:ommunens 11i:i.:a11 

Principen för kompetensfördelningen mellan kommunfullmäktige och 

nämnder anges i 4 ~ KL. Kommunens beslutanderätt tillkommer fullmäk

tige, medan förvaltning och verkställighet utövas av kommunstyrelsen och 

övriga niimnder. KLS innehåller samma regel (4 ~). En i huvudsak mot

svarande bestämmelse finns for landstingens del i 5 ~ LL. Denna grund

läggande uppgiftsfördclning har numera slagits fast i regeringsformen (I 

kap. 6 och 7 ~~ ). Nämnderna har iivcn bcredningsuppgifter. 

Fullmiiktiges beslutamlcriill innehiir att de har att fatta alla viktigare fi

nansiella beslut. Fullmäktige beviljar s<'1lunda bl. a. anslag till alla kommu-
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nala utgifter och kan diirvid genom anslagsvillkor inskriinka nämndernas 
handlingsfrihet. i den mån de inte inkriiktar pi1 niimndernas lagenliga be
tl1genheter. Alla viktigare förmögenhetsf!'>rfogandcn beslutas av fullmäktige. 
Det giiller exempelvis köp och försiiljning av fastigheter. upptagande av 
l[m och ing:'iende av borgen. Till fullmiiktiges befogenheter hör vidare att 
fana alla beslut av mera generell riickvidd. l. ex. att utförda kommunala 
förordningar och anta reglementen för niimnderna. Det iir fullmiiktige som 
faststiiller kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation samt väljer 
niimnder och inrättar tjänster. Fullmiiktige kan förbehålla sig rätten att till

siiua tjänst. som de inrättat. om inte annat är föreskrivet i lag. De kommunala 
revisorerna utses av fullmäktige, som också prövar de anmärkningar som 

kan ha framställts i revisionsberättelsen. 
Niinmdernas förvaltning innefattar i KL och speciall<irfattningarna an

givna nämnduppgifter och sådan verksamhet som grundas pä bemyndi

ganden av fullmäktige. Med verkställighet avses niimnds skyldighet att se 
till att fullmäktiges beslut förverkligas. I denna förvaltande och verkställande 
verksamhet fattar nämnderna en mängd mer eller mindre självstiindiga be

slut. 
Fullmäktige får inte blanda sig i nämndernas löpande förvaltning. t. ex. 

genom att överta beslutanderätten i enskilda ärenden. Denna begränsning 
är särskilt påtaglig i förhållande till de specialreglerade nämnderna. vars 

beslutsfunktioner grundas på specialförfattning. När fullmäktige beviljar an
slag eller fastställer en nämnds budget har dock fullmäktige vissa möjligheter 
att ställa upp villkor för hur anslagna medel skall användas och därigenom 

binda niimnden mera i detalj. 
Va<l här har sagts om fullmäktige gäller i huvudsak ocksä landsting. 
Den kommunala nämndindelningcn är viisentligen en indelning efter sak

omräde och inte efter funktion. Varje niimnd handHigger alla slags ärenden 
inom ett visst område såsom barnavård. hiilsovänl eller kultur, oberoende 
av om det gäller förvaltning. verkställighet, beredning eller utövande av 
självständig beslutanderätt. Kommunstyrelsens verksamhet spHnner över 
hela det kommunala fältet men i regel iir varje niimnds verksamhet be
gränsad till visst sakområde. 

\'id sidan av den förvaltning som direkt knyter an till en nämnds i lag 
eller reglemente angivna uppgifter fullgör niimnden ofta en rad minder cen

trala åligganden. som inte iir typiska for dess verksamhetsområde utan åter
kommer i ungefär samma form hos de flesta nämnder, vare sig de iir ore
glerade eller specialreglerade. Här å~yl"tas i första hand personaladministra

tion. egendomsförvaltning. upphandling och meclelsförvaltning. Som ett led 

i den striivan efter effektivitet och rationalisering som utmiirker modern 
kommunalförvaltning har man i kommunerna sökt föra över dessa uppgifter 
från de olika fackniimnderna till ett centralt organ. Denna utveckling mot 
centraliserad personaladministration etc. har. i den mån den inte har haft 
direkt lagstöd. kunnat ske med den till fullmäktigesanslagsbefogenhet knut-
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na direktiv- och delegationsrätten som rättsgrund. Den har emellcnid brom
sats av kraven ptt alt förvaltningen i ett och samma iirende inte får fördelas 
mellan nera niimnder och all fullmäktige inte far uppdra åt en nämnd att 
handliigga iirenden för vilka en annan niimnd hiir ansvaret (det odelade 
ansvarets princip). Riittsläget iir inte så klan att det iir möjligt att dra några 

siikra griinser mellan å ena sidan det område d:ir fullmiiktige fritt avgör 
vilken nämnd som skall anförtros fårvaltningsuppgifter av det här aktuella 
slaget och li andra sickm det område diir lagstiftningen tvingar kommunen 

att låta resp. faekniimnd handha uppgifterna. På senare tid har intresset 

friimst kretsat kring möjligheterna att centnilisera den kommunala perso
naladministrationen, i synnerhet de s. k. myndighetsfunktionerna. dvs. tjän
stetillsiittningar samt beslut om vikariat, ledighet och .skiljande från tj:inst 
m. rri. I delta sammanhang behandlas främst denna fråga och därutöver 
centrnlisering av egendomsförvaltningen. 

5.5.2 Nämnder fiir oreglerad .fiirl'al111i11g 

Kommunfullmiiktige bestämmer enligt 44 ~ andra stycket KL vilka äm

nesområden de olika oreglerade nämnderna skall svara för. Inom sitt omril.de 
har nämnd enligt 4 ~ KL en egen kompetens i forvaltningsfrågor. Den när

mare omfattningen av denna kompetens när det gäller personaladministra
tion. egendomsförvaltning. medelsförvaltning och upphandling samt full
mäktiges befogenhet att föra över dessa uppgifter från oreglerad facknämnd 
till annat organ kan inte utläsas ur KL. I fråga om egendomsförvaltning 
och medelsförvaltning får man dock viss ledning i några av bestämmelserna 
om kommunstyrelsen. 

Kommunfullmiiktige får enligt 43 * första stycket a) KL i reglemente 
för kommunstyrelsen bestämma att de specialreglerade nämndernas me
delsförvaltning skall föras samman med kommunstyrelsens medelsförvalt
ning. Kommunallagskommillen framhöll i sitt betänkande (SOU 1952:14) 
Kommunallag m. m. att ingen särskild föreskrift behövs för centralisering 
av de oreglerade nämndernas medelsförvallning. eftersom kommun har full 
frihet att besluta hur denna förvaltning skall ombesörjas. I allmänhet om
fattar kommunernas beslut om centralisering samtliga medelsförvaltandc 
organ i kommunen. Kommunallagsutredningen föreslår mot bakgrund av 
utvecklingen i kommunal praxis att den enhetliga kommunallagen som 

huvudregel upptar att medelsförvaltningen skall vara centraliserad och an

komma på kommunstyrelsen (32 ~ andra stycket b) EKL). 

I 30 ~ KL föreskrivs att kommunstyrelsen har all förvalta kommunens 
egendom. i den mån inte sådan förvaltning har uppdragits åt annan niimnd. 
Denna bcs!Hmmelsc ger rullmiiktige relativt fria hiinder att organisera for
\'altningen av den egendom (fastigheter och inventarier) som lir avsedd 
för de oreglerade n;imndcrnas verksamhet efter vad som lir lämpligt. För
valtningsuppgiften kan ligga kvar hos kommunstyrelsen. uppdras åt ett sär-
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skilt organ eller anförtros åt den fackniimnd i vars verksamhet egendomen 

anviinds. Inget hindrar således att förvaltningen av exempelvis i.:n biblio

tcksfastighet överliimnas {Il fastighetsniimndcn, medan kulturniimnden har 

h<md om biblioteksverksamheten. 
Pil motsvarande siitt kan fullmiiktige med stöd av regeln om egenclomsför

valtningen och den till anslagsmaktcn knutna direktiv- och dclegationsrätten 

genomföra en ganska långtgående centralisering av upphandlingen av varor 

och tjänster för de oreglerade facknämndernas behov. 

En viss centralisering av de oreglerade nämndernas personaladministra

tion är förenlig med kommunallagen. I praktiskt taget alla kommuner har 

frågor om arbetstagarnas löne- och anstiillningsvillkor !detta gäller även de 

specialreglerade nämnderna) förts över till en särskilt vald lönenämntL per

sonalnämnd e. d. eller till kommunstyrelsen. Det är diiremot osäkert om 

uppgiften att tillsätta tjänster kan föras över till det centrala personalorganet. 

Med ansvaret för förvaltningen av en viss verksamhet följer rätten att tillsätta 

den personal som behövs. En annan ordning skulle kunna medföra problem 

från revisions- och ansvarssynpunkt. De andra myndighetsfunktionerna, 

dvs. fattande av beslut om bl. a. ledighet, vikariat, avsked och entledigande 

bör bedömas på samma sätt som tillsättning av tjänster. 

5.5.3 Nämnder .fiir .\Jlffialreg/erad jörvalrning 

De specialreglerade nämndernas uppgifter anges i resp. specialförfattning, 

som i en eller annan form föreskriver att nämnden skall utöva inseendet 

över den verksamhet eller handha förvaltningen av de angelägenheter som 

regleras i författningen. Niir det g1iller denna obligatoriska verksamhet in

skränker sig fullmäktiges befogenhet i huvudsak till att anvisa de medel 

som behövs för densamma och utöva revisionskontrollen. 

De specialreglerade nämnderas förvaltningsbefogenhet anses innebära att 

de också skall handha förvaltningen i fråga om den personal och den egen

dom som tas i anspråk för verksamheten. Möjligheten att centralisera de 

specialreglerade nämndernas personaladministration etc. iir mindre än när 

det gäller de oreglerade nämnderna. Inom det specialreglerade området finns 

emellertid på flera håll siirskilda bestämmelser som dels understryker 

nämnds ansvar för en viss förvahningsuppgift, dels ger fullmäktige befo

genhet att föra över uppgift till ett centralt organ. De specialreglerade nämn

dernas medelsförvaltning kan som ovan nämnts genom beslut av fullmiiktige 

enligt 43 ~första stycket a) kommunallagen föras över till kommunstyrelsen. 

I övrigt varierar specialförfattningarnas bestiimmelser om de hiir aktuella 

förvaltningsuppgifterna. 

De sociala niimnderna har var och en att förvalta den egendom som 

hör till den sektor av socialvården som nämnJen ansvarar för, i den man 
fullmäktige inte har uppdragit förvaltningen åt kommunstyrelsen eller annan 

nämnd 14 ~ 2 mom. nykterhetsvårdslagen. 6 ~ lagen om socialhjälp, 3 ~bar-
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navårdslagen, 1 * lagen om social L'entralniimncl). Bestlimmclserna hlirom 
har utformats med förebild i 30 ~ andra stycket b) kommunallagen (Se t. ex. 
prop. 1955: 177 s. 276 och prop. 1956: 137 s. 29). 

Socialvårdslagstiftningen innt:håller också vissa föreskrifter om tillsättning 
av tjiinster. Social centralniimnd tar enligt 5 första stycket och 10 * lagen 
om social centralnlimnd tillsiitta tjänst hos nämnden och tjänst hos social 
distriktsnämncl. Detsamma giiller för socialnämnd enligt 5 ~ första stycket 
socialhjiilpslagen och för barnavårdsnämnd enligt 10 * första stycket bar
navårdslagen, medan motsvarande regel i 7 ~ nykterhetsvårdslagen har for

mulerats så att nyktcrhetsnämnden till sitt biträde får kalla därtill skickade 

mfo och kvinnor. Dessa bcstiimmelser innebär att varje nämnd själv skall 

tillsätta de tjänster som hör uteslutande till den nämnden. 
För tjänst som lir gemensam för de sociala nämnderna giiller siirskilda 

bestiimmelser om tillsiittning. Har sådan tjänst inriittats, får elen tillsättas 
i elen ordning kommunen bestämmer. Denna regel infördes genom lagen 
(1953:228) om tillsiittning av vissa befattningshavare inom socialvården och 

inarbetades senare i socialhjiilpslagen (5 * andra stycket). barnavårdslagen 
( lO ~ tredje stycket) och lagen om social centralnämnd (5 * andra stycket) 
varvid elen utvidgades till att omfatta också tjänster som är gemensamma 

för ifrågavarande nämnd och annat kommunalt förvaltnings- och verkstäl
lighetsorgan. 1953 års lag avsågs utgöra en provisorisk lösning av problemet 

att åstadkomma en rationell ordning för tillsättande av tjänster i socialvården. 
Föredragande departementschefen framhöll att lagen inte får tillämpas på 
tjänstemän som biträder endast en av de sociala nämnderna (prop. 1953: 180 

s. 5). Rätten att tillsätta tjänst hos social centralnämnd kan alltså inte enligt 
gällande regler överlämnas till kommunstyrelsen eller personalnämnden. 

I en motion till 1975 års riksdag hemstiills att socialhjälpslagen och lagen 
om social centralnämnd ändras så att fullmäktige får föreskriva att personal 
hos socialnämnd, social centralnämnd och social distriktsnämnd får ansrnllas 
av annan kommunal nämnd än socialnämnden och sociala centralnämnden 
(mot. 1975: 1291 ). Motionen har linnu inte behandlats. 

Även för skolstyrelsen gäller särskilda bestämmelser om fastighetsför
valtning och personaladministration. Enligt 8 ~ tredje stycket skollagen får 
kommunfullmäktige föreskriva att förvaltning och verkställighet i fråga om 
byggnad och mark för skola som förvaltas av skolstyrelsen skall handhas 

av annan kommunal nämnd. Bestiimmelsen återfanns tidigare i 2 kap. 4 ~ 
skolstadgan () 971 :235). Innan denna regel infördes i skolstadgan medförde 

den bestämmelse i 9 * skollagen enligt vilken skolstyrelsen skall ombesörja 
förvaltning och verkstiillighet inom skolväsendet att förvaltningen av den 

för skoländamål anskaffade egendomen ankom på skolstyrelsen och att full
mäktige inte kunde besluta att skollokalerna skulle förvaltas på annat sätt. 
Den nya regeln tillkom fiir all underrnua dels samordningen av den kom
munala fastighetsförvaltningen. dels förvaltningen av skolbyggnaderna i de 
fall då dessa anviinds till Oera ändamål ( K U 1969:30>. 
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I skolförordningen. som skolstadgan numera heter, regleras bl. a. vilket 
organ som skall tillsiitta 1jiins1er inom skolviisendet. Enligt I 7 kap. 55 ~ 
första stycket skolförordningen anstiillcr skolstyrelsen annan personal iin 
skolledare, Hirare. skolliikare och skolskiiterska. I 18 kap. 9 ~ föreskrivs att 
skols1yrelsen iiven beslutar om ledighc1. vikariat eller skiljande från tjiinst. 
Ar 1972 infördes tilliigg till dessa bestiimmclser av innebörd att. kommun
fullmiiktige för bestämma att beslut om anstiillning etc. skall meddelas av 

annan kommunal niimnd fo skolstyrelsen. Föredragande departementsche
fen ansåg att kommunerna sjiilva borde få avgöra vilket organ som skall 

besluta i dessa frågor 1 prop. 1972: 14 s. 6). Tilliiggsbestämmclsen är numera 
intagen i 8 ~ tredje stycket skollagen. 

Skolområdet uppvisar det mest betydande undantaget från regeln att den 
kommunala personaltjänsten inte iir underkastad mer omfattande statlig 
styrning, nämligen det omfattande regelkomplexet rörande statligt reglerad 

personal, dvs. farare och skolledare. Med hiinsyn till det arbete som bedrivs 
inom utredningen om skolan, staten och kommunerna behandlas reglerna 

rörande denna personal inte vidare i detta sammanhang. 
Enligt 3 ~ brandlagen skall förvaltningen av brandförsvarets angeHigen

heter handhas av brandstyrelsen. I denna förvaltningsuppgift anses ligga 
rätten och skyldigheten att tillsiitta personal inom brandförsvaret och förvalta 

den egendom som har anskaffats för verksamheten. Fullmäktige anses inte 

kunna besluta att annat kommunalt organ skall fullgöra dessa uppgifter. 
För byggnadsnämnd och hiilsovårdsnämnd saknas särskilda bestämmelser 

om egendomsförvaltning och personaladministration. Byggnads- och hiil
sovårdslagstiftningen innehåller inte ens någon allmän bestiimmelse om att 
förvaltning och verkställighet inom ifrågavarande områden skall ombesörjas 
av byggnadsnämnd och hiilso\'årdsniimnd. Det får iindå anses osiikert om 
fullmliktige i någon nämnvärd utstrlickning kan överföra egendomsförvalt
ning och personaladministration, i synnerhet tjänstetillslittning, från bygg
nadsniimnd eller hälsovårdsniimnd till ett centralt organ. 

5.5.4 Övcrviigamlcn och .fiirslag 

Kommunallagens regler om uppgiftsfördelningcn mellan fullmäktige och 
niimnder och specialförfattningarnas åliigganden för de specialreglerade 
niimnderna att handha förvaltningen inom de olika sakomn)dena begriinsar 
möjligheterna för kommunerna att ordna den kommunala förvaltningen 
som de finner liimpligt. Kommunallagarna syftar till att ge en grundhiggande 
enhetlig reglering av den kommunala förvaltningens organisation och ar

betsformer med iakttagande av principen att kommunerna bör ha största· 
möjliga frihet att ordna sin förvaltning och verksamhet med hiinsyn till 
skiftande lokala behov. Från denna synpunkt förefaller fullmliktiges be
fogenheter i fråga om egendomsförvaltning och personaladministration mera 
bcgriinsade iin vad som iir nödvändigt. 
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llos kommunerna har seuan liinge pagåll en utveckling som innebiir alt 
vissa niimndfunktioner förts samman till kommunstyrelsen eller något annat 
centralt kommunalt organ. Man har strävat efter ökau effektivitet i nämn
darbetet och önskat avlasta fi.1ckniimnuerna förvaltningsuppgifter som inte 

har direkt betydelse för verksan~heten på deras olika sakonm1den. Niimnd
ledamöterna har diirigcnom i större utstriickning kunnat koncentrera sina 
insatser till huvuduppgifterna på det område vars förvaltning de har att 
svara får. Denna utveckling har iigt rum pa !lera omräden och tagit sig 

olika former. Kommunerna har infört s. k. centralauministration, central 
byggnadskommitte. centraliserad inköpsvcrksamhet osv. I lagstiftning som 
berör den kommunala uppgiftst<.irdelningen kan på senare tid iakttas en 

motsvarande tendens att ge fullmäktige ökad frihet att bestiimma vilket 
organ som skall handlägga en viss typ av ärenden. 

De här behandlade uppgifterna fullgörs i större eller mindre utstriickning 
av både oreglerade och specialreglerade niimnder. I-los de sistniimnda hand
läggs hithörande ärenden oftast på i stort sett samma siitt som inom den 
oreglerade förvaltningen. Ärendenas kommunala karaktiir tar sig bl. a. det 

uttrycket att besluten kan överklagas genom kommunalbesviir. Detta medför 
i sin tur att förvaltningslagen. om siirskilt undantag inte har gjorts, inte 
blir tillämplig på de specialreglerade nämndernas handläggning av dessa 
ärenden. Staten synes inte heller ha något påtagligt intresse av att reglera 
de specialreglerade nämndernas cgendomsforvaltning och personaladmini
stration mera ingående än de oreglerade niimndernas. 

Av redogörelsen i foregående avsnitt framgår att oklarhet i flera avseenden 
råder om fullmäktiges möjligheter att viilja lämplig organisation för egen
domsförvaltning och personaladministration. Det finns inget utrymme får 
enhetliga lösningar av det slag som är möjligt betrtiffande medelsförvalt
ningen genom bestämmelserna därom i 43 ~ KL. Reglerna varierar från 
nämnd till nämnd. I några fall ges detaljerade föreskrifter i specialförfattning. 
I andra fall får man lita till kommunallagens regler och allmänt kommu
nalrättsliga prim:iper. 

Fullmäktige har redan nu relativt stora möjligheter att uppdra förvalt
ningen av både fast och lös egendom. som används i de kommunala nämn
dernas verksamhet, till kommunstyrelse. fastighetsniimnd, central bygg
nadskommitte eller annat centralt organ. Detta gHller i synnerhet de ore
glerade nämnderna. På det specialreglerade området har genom särskilda 
bestämmelser i resp. specialförfattning öppnats möjligheter för fullmäktige 

att överföra de sociala nämndernas egendomsförvaltning och skolstyrelsens 
fastighetsförvaltning till annan nämnd. Det finns ingen anledning varför 

fullmiiktige inte skulle ha samma befogenhet i fråga om byggnadsniimnds. 
hälsovårdsnämnds och brandstyrelses samt övriga specialreglerade nämnders 

egendomsförvaltning. Här föreslås därför att fullmäktiges befogenhet ut
vidgas i dessa hiinseenden. Detta kommer inte att få n~1gon större betydelse 
for kommunal praxis men kommer att undanröja de formella hindren mot 
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gemensam fastighetsförvaltning, i nköpsverksamhet och lörrådsförvalt ning. 

Personaladministrationen ~ir det område där de författningsmässiga hind

ren för fullm~iktige att viilja organisationsform vållar de största oliigcnheterna 

för kommunerna. Kraven på att den kommunala personalpolitiken skall 

vara konsekvent och iindamålsenlig rn:h att handHiggningen av personal

frågorna skall vara planmiissig och effektiv har stiindigt ökat i styrka. De 

förstiirks ytterligare av den nya arbetsrättsliga lagstiftningen. 

Frågor om lönc- och anstiillningsvillkor samt rådgivande och samordnande 

uppgifter p{1 personalområdet kan, som har skett i åtskilliga kommuner, 

koncentreras till kommunstyrelsen eller en särskilt inriittad personalniimnd. 

O:iremot har fullmäktige, som framgår av redogörelsen i föregående avsnitt, 

bara begriinsade möjligheter att överlåta åt ett centralt personalorgan att 

för alla fackniimnder utöva de s. k. myndighetsfunktionerna, dvs. att besluta 

om tillsiittning av tjiinst, eller om ledighet, vikariat eller skiljande från tjänst 

m. m. Detta gäller framför allt för de specialreglerade nämnderna men iiven 

i viss mån för de oreglerade. Det finns emellertid knappast några viigande 

skäl mot att ge kommunerna rätt att centralisera även tjänstetillsättningarna. 

Kommunerna föreslås diirfor fritt få välja organisationsform för sin per

sonaladministration iiven i den del som avser tillsiittning av tjänst och de 

andra myndighetsfunktionerna. Detta bör gälla alla tjänster hos de oreglerade 

nämnderna och i princip alla icke statligt reglerade tjänster hos de spe

cialreglerade nämnderna. 

Invändningar kan möjligen resas mot att öppna en möjlighet för full

mäktige att frånhiinda fackniimnderna beslutanderätten rörande alla icke 

statligt reglerade tjänster, således iiven sådana specialiserade befattningar 

som bara förekommer inom ett visst sakområde och för vilka särskilda 

kompetenskrav har föreskrivits i specialförfattning. Starka skäl talar emel

lertid för att ge kommunerna största möjliga frihet att utforma sin per

sonaladministration på siitt de finner lämpligt. Härigenom blir det möjligt 

för kommunerna att överlämna beslutanderätten i de frågor det hiir gäller 

till ett organ med tillgång till arbetsrättslig och personaladministrativ sak

kunskap. Behovet av sakkunskap i fråga om de olika förvaltningsområdena 

kan tillgodoses genom samråd med facknämnderna. Tillsättningsbeslut som 

strider mot kompetensvillkor som har föreskrivits i lag eller av fullmäktige 

upphävs efter kommunalbesvär. Några negativa erfarenheter finns veterligen 

inte av vare sig lagen om tillsättning av vissa befattningshavare inom so

cialvården, 1972 års iinclringar i skolstadgan eller den rätt som sedan länge 

har tillskrivits fullmäktige att, om annat ej föreskrivits, i samband med 

inrättande av tjänst förbehålla sig tillsiittningsrätten. 

De tOreslagna ändringarna beträffande egendomsförvaltning och perso

naladministration kan genomföras på olika sätt. När det gäller egendomsför

valtningen kan antingen särskilda best~immelser av det slag som finns i 

socialvårclslagarna tas in i övriga specialförfattningar eller en generell regel 

införas i KL. Om det första alternativet väljs, utelämnas de oreglerade niimn-
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derna. Det lir i och för sig inte nödvändigt att låta en lagiindring innefatta 
dessa. eftersom fullmliktige redan har goda möjligheter att centralisera deras 
egendomsfiirvaltning. Det llimpligaste synes emellertid vara att införa en 
generell bestiimmelse i KL, eftersom principen bör glilla alla nämnder. om 
inget annat sligs i specialförfattning. 

Behovet av en bestlimmelse om befogenhet för fullmiiktige att centralisera 
tjlinstetillsiittningar etc. är bl. a. med hänsyn till frågan om ansvaret för 
tjlinstemiinnens verksamhet större än beträffande egendomsförvaltningen. 

Bestämmelsen bör vara generell. dvs. gälla alla kommunala nlimnder. spe
cialreglerade såväl som oreglerade. I annat fall skulle en särskild föreskrift 
behöva inarbetas i varje specialförfattning. Genom en generell regel i KL 

undanröjs också den oklarhet som hittills har rått i fråga om tillsättningen 
av tjänster hos de oreglerade nämnderna. Inom den specialreglerade för
valtningen bör i första hand den inskränkningen av fullmäktiges befogenhet 
undanröjas som ligger i soeialvårdslagarnas särskilda bestiimmelser som de 

sociala nämndernas exklusiva tillsättningsrätt. För att fullmäktige skall få 

den eftersträvade valfriheten. krävs dessutom en uttrycklig bestämmelse 
av det slag som redan finns i 8 ~ tredje stycket skollagen. I annat fall skulle 
tillsättningsriitten fortfarande ligga kvar hos nämnderna på grund av deras 
i specialförfattningarna ålagda uppgift att utöva förvaltningen på resp. sak

område. Om däremot en generell bestämmelse tas in i KL, får fullmäktige 

möjlighet att till kommunstyrelse eller personalnämnd föra över tillsätt

ningen av tjänster hos alla nämnder. om inget annat sägs i specialförfatt

ningama. 
Den nya bestiimmelsen i KL föreslås få följande lydelse: 
Fullmäktige får. i den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan för

fattning, besluta att styrelsen eller annan nämnd skall 
I. handha förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som eljest 

förvaltas av andra nämnder, 
2. handlägga frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från 

tjänst beträffande personal som är underställd andra nämnder. 
Syftet med bestämmelsen är, som framgår av det följande, att göra det 

möjligt för kommunerna att ordna sin egendomsförvaltning och personal
administration på det sätt som de själva anser mest ändamålsenligt. Staten 

har ingen anledning att på detta område söka påtvinga kommunerna någon 

bestämd lösning. Mest angeliiget är att ge fullmiiktige befogenhet att be
stämma vilket organ som skall tillsätta tjänstemän hos de sociala nämnderna. 
Bctriiffande statligt reglerade tjänster, som finns framför allt inom skol
väsendet, och andra tjänster som enligt uttrycklig bestämmelse i special
författning skall tillsättas av ett visst organ, föreslås hiir inga ändringar. 

Den föreslagna bestiimmelsen kan kanske siigas innebiira att man delvis 
ger upp det odelade ansvarets princip i dess traditionella utformning. Det 
ligger emellertid knappast någon risk i detta. Det bör understrykas att regeln 
inte gör anspråk på att reglera alla detaljfrågor som uppkommer niir en 

12 Riksda~en J97fil 77. I sam/. Nr I 
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kommun skall besluta om sin förvaltningsorganisation. 1:ullm:iktigc bör 
sj:ilvfallet iiven i forts:ittningen sträva efter att kompetensfördelningen mel
lan de kommunala organen sker på sådant siitt att ansvaret för besluten 
blir klan fördelat. Kommun som för över hela personaladministrationen 
till ett u.:ntralt organ kan vidare foruts~ittas se till all samräd sker mellan 
den n:imnd som tills:ittcr tjiinst och den fackniimnd till vilken tjänsten 

hlir. Fiirfattningsföreskrifter hiirom torde inte behövas. Det biir kunna iiver
Hinrnas ät kommunerna att best:imma detta i reglementen för ifråga\'arande 

niimnder eller på annat sätt. 
Den bestiimmelse som nu föreslås bör ha sin plats i regeln om special

reglerade och oreglerade nämnder i 44 ~ KL (43 ~ EKU. 4 ~ handlar vis

serligen om uppgiftsfördelning och i kommunallagsutreclningens förslag 

iiven om kommunal personal. Paragrafen bör dock på grund av sitt allmiinna 
innehäll och sin placering inte innehålla bestiimmelser om speciella delar 

av elen kommunala förvaltningen. 
Vissa följdiimlringar i de olika specialförfattningarna blir nödvändiga. 
rriimst gäller detta socialvårdslagarna, där bestiimmelserna om nämn

dernas riitt att tillsiina tjänster föreslås utgå. De bestiimmelscr som anger 
att cgendomsförvaltningen ankommer på nämnden, om fullmiiktige ej be

slutat annat. föreslås också utgå, medan bestämmelserna om niimndernas 
allmänna förvaltningsansvar föreslås ändrade så att en hänvisning till den 
nya regeln i KL införs. 1953 års lag om tillsättning av vissa tjiinstcm~in 
inom socialvården fyller inte längre någon funktion och kan upphiivas. 

Detsamma gäller 8 ~ tredje stycket skollagen scm i sak stämmer överens 
med den nya regeln i KL. Vissa justeringar föreslås också i 9 ~ skollagen 
samt i 17 kap. 55 * och 18 kap. 9 ~ skolförordningen. 

Brandstyrelsens allmänna forvaltningsansvar framgår av 3 ~ hrandlagen. 
som föreslås ändrad så att det framgår att regeln ej utesluter sådant full
miiktiges beslut som avses i den nya regeln i KL. 

Motsvarande ändringar synes ej erforderliga i byggnadsstadgan eller häl
sovårclsstadgan. I dessa författningar anges att byggnadsniimnden och hiil
snvårdsnämnden skall öva inseende över byggnadsverksamhetcn resp. den 
allmänna htilsovården i kommunen ( 1 ~ byggnadsstadgan och l ~ hälso
vårdsstadgan). Någon regel om att nämnderna handhar förvaltningen ges 
däremot inte. varför det inte bör vara nödvändigt att i dessa specialför

fattningar ange att hinder ej möter att fullmäktige fattar sådant beslut som 
avses i den nya regeln i KL. I hlilsovårdsstadgan ( 14 ~ första stycket) ges 
vidare en regel om tjänstetillsättning i ett fall. Det avser tjiinst som stads

liikare, vilken skall tillsiittas av hiilsovårdsniimnden. om kommunf'ullmiik
tige ej förbehållit sig tillsiittningsrätten. Denna regel torde komma att över

viigas av hälsovårdsstadgekommitten och Wmnas hiir oruhbad. 
Vissa ändringar torde fordras också i andra specialförfattningar. exempelvis 

sjukvårdslagen. för att den föreslagna regeln i KL skall vinna tilliimpning. 
Förslag härom har dock inte utarbetats i denna etapp av översynsarbetet. 
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5.6 Hrstänundser om dl'lri.:ation 

De kommunala niimnderna ges i KL resp. de olika specialförfattningarna 
en mer eller mindre långtgående befogenhet att uppdra åt en eller nera 
förtroenckmlin eller åt tjänsteman att ratta beslut på l1limndens Vlignar. Sådan 
delegation, som i huvudsak avser iirendcn av rutinkarakUr, utgör för nämn
derna - framförallt i de något större kommunerna - en viirdefull arbetsmetod 
som gör det möjligt för nämnderna att iigna ärenden av större omfattning 
eller av principiell betydelse den tid och uppmiirksamhet de förtjänar. 

Delcgationsreglerna är ganska lika för llertalet niimnder, men väsentliga 
avvikelser med exempel på detaljreglering, som kan sii1tas i fråga, före
kom mer. 

5.6.1 Niimnd<'r med ko11111111nsrrrclseregll'I' 

Fullmäktige kan enligt 43 ~ KL i reglemente ge kommunstyrelsen rätt 
att 

"uppdraga åt särskild avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter 
i styrelsen, eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos kommunen 
att å styrelsens viignar fatta beslut i vissa grupper av ärenden, vilkas be
skaffenhet skall i reglementet angivas, dock att framställning eller yttrande 
till kommunfullmäktige icke må beslutas annorledes än av styrelsen sam
fällt". 

Sådant reglemente behöver numera inte underställas länsstyrelsen. Mot
svarande föreskrift beträffande oreglerad nämnd är likalydande bortsett från 
att fullmäktiges delegationsmedgivande inte ges i reglemente utan i särskilt 
beslut (45 ~ andra och tredje styckena KU. 

Kommunallagsutredningcn föreslår den föriindringen att delegationsbe
myndigande för kommunstyrelsen inte behöver ges reglementes form utan 
kan meddelas i annat fullmiiktiges beslut (42 ~ andra stycket EKL). Här
igenom fordras ingen särskild dclegationsregel för de oreglerade niimnderna, 
för vilka kommunstyrelseföreskriften i smilet görs tillämplig genom hän
visning. 

Betriiffande de specialreglerade nämnderna varierar delegationsbcstäm
melserna något. För brandstyrelse och skolstyrelse giiller regler som i hu

vudsak motsvarar föreskrifterna i KL, medan övriga specialförfattningar in

nehåller något större avvikelser. 
För brandstyrelse gäller sålunda reglerna för oreglerad niimnd genom en 

hänvisning till KL (3 a ~ I mom. andra stycket brandlagen). 

För skolstyrelse giiller i huvudsak samma regler. Tiinkbara tjiinstemanna
delegater preciseras dock i viss utsträckning genom att även skolchef och 

annan skolledare utöver t_iiinstcman hos kommunen anges. Vidare undantas 
viss iirendegrupp, niimligen beslut om att meddela eller återkalla godkän
nande av enskild skola ( 15 ~ skollagen). 
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5.6.2 Nii11111cler 11/l'cl 11111c/i/il'raill' k11111111111111~·n·l\Nl-gh•r 

De sociala niimndernas delcgationsregler iir uppbyggda efter kommunal
lagens mönster men skiljer sig hiirifran bl. a. genom att de iiremlegrupper 
fOr vilka delegation får anviindas i vissa foll preciseras och genom all dele
gation till ordföranden i nftgra i lagstiftningen angivna fall får tillgripas, 

om nHmndens beslut inte utan oliigenhet kan avvaktas. 

De regler som giiller för social ccntralniimnds delegation sammanfattar 

i stort vad som giiller enligt resp. siirskilda lag. Fullmäktiges medgivande 
fordras och delegatkretsen är densamma som i KL (6 och 7 ~~ lagen om 
social centralniimnd m. m. l. )\rendegruppcr som kan delegeras anges som 
socialhjiilps-, barnav<'\rds- eller nykterhetsvårdsiirenden. Detta skulle enligt 
ordalydelsen innebiira en begriinsning av området diir delegation kan komma 
i fråga jämfört n1ed reglerna i socialhjiilpslagen och barnavårdslagcn, diir 
inga motsvarande preciseringar av iirendegruppcrna ges. Av propositionen 
( \970: 121) med förslag till lag om social centralniimnd framgår emellertid 
inte någon sådan avsikt. Tvärtom kan den allmiinna inriktningen i pro

positionen beskrivas som en strävan efter att utan mer ingående materiella 
iindringar skapa möjligheter till nämndintegration. Delegationsmöjligheten 
torde heller inte tilliimpas på detta begränsade siitt. 

I likhet med vad som giiller för all nämnddelcgation f'år framstiillning 
eller yttrande till fullmiiktigc inte delegeras. Detsamma gäller vissa kva
lificerade grupper av barnavårds- och nykterhetsvårdsiirenden. 

Delegation till ordföranden får tillgripas i vissa brådskande socialhjiilps
och barnavårdsärenden. Denna befogenhet för ordföranden ges direkt i lagen 
och fordrar således inte nämndens bemyndigande. 

Bestämmelserna om delegation gäller i tilliimpliga delar också social dis
triktsniimnd (10 ~ lagen om social centralniimnd m. m.). 

De regler som giiller socialnämnds delegation behöver inte ytterligare be
handlas, eftersom de helt stiimmer överens med motsvarande regler som 
gäller för socialhjälpsiirenden i social centralnämnd (8 ~ soeialhjälpslagen). 

Betriiffande de regler som gäller för barnavårdsnämnd skall utöver det 
föregående endast antecknas att vissa beslut huvudsakligen av tvångska
raktär enligt barnavårdslagen inte får delegeras vare sig barnomsorgen hand
has· av social centralnämnd eller av barnavårdsnämnd ( 11 och I 2 ~~ bar
naviirdslagcn). 

Möjligheten för nykterhetsnämnd att delgera beslutanderätten är utomor
dentligt begriinsad och avser endast yttranden över körkortsansökningar 

(8 ~ 2 mom. nykterhetsvårdslagen). Fullmäktiges medgivande fordras inte 
i detta fall. 

Tillkomsten av lagen om social centralniimnd innebar en utvidgning av 
möjligheten till delegation av nykterhetsvårdsiirendcn, iiven om vissa iircn
degrupper av tvångskarakttir undantas - helt analogt med harnavärdslagcns 
regler. 
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5.6.3 Nämndl'r mrs cll'll'ga1iu11slwmrncliga11dc .fimlrar 1111der.mil/11i11g hos 

/ii11.1s1rrc/sc11 

För byggnadsniimnd giiller avvikande regler. Dclegationsbemyndigande 
prövas inte av fullmäktige. utan nämndens beslut att delegera skall i stiillet 
understiillas liinsstyrclsen för fastställelse. Vidare får delegation till tjiins

teman endast avse tjänstemiin hos niimnden. Krav på samfällt beslutsfat
tande giiller framställning eller yttrande inte bara till kommunfullmäktige 
utan iiven till liinsstyrelsen och till regeringen. För beslut om före!Hggande 

vid vite eller annat äventyr och för slutliga avgöranden i ärenden av prin
cipiell natur eller eljest av större vikt krävs likaså beslut av nämnden i 
dess helhet !7 ~ byggnadsstadganl. 

Också för hiilsovårdsnämnd avviker delegationsbestiimmelserna väsentligt 

från dem som giiller för flertalet nämnder. Överensstämmelsen med bygg
nadsstadgans bestämmelser är däremot stor. Sålunda kriivs inte heller i häl
sovårdsstadgan fullmäktiges medgivande till delegation men däremot un

derställning hos länsstyrelsen. Tjänstemannadelegationen är på samma sätt 
begränsad till niimndens egna tjänstemän och delegation får inte heller här 
avse framställning till fullmäktige, liinsstyrelsen eller regeringen. Också en
ligt hiilsovårdsstadgan kräver vissa former av myndighetsutövning nämn

dens samfällda beslut, nämligen vitesföreliiggande och verkställande av åt
gärd på den försumliges bekostnad <12 ~ hälsovårdsstadgan). 

5.6.4 Öl'Nväga11cle11 och j(irs/ag 

Ganska stor enhetlighet kan trots de redovisade avvikelserna sägas prägla 

delegationsföreskrifterna i de olika författningarna. 
Delegatkretsen iir i samtliga fall densamma med undantag av de fall då 

beslutanderiitten lämnas till tjiinsteman enligt byggnadsstadgan och häl
sovårdsstadgan. Där har den givits en något snävare omfattning. 

Avgränsningen av ärendegrupper är generös och i stort likalydande med 

vissa undantag. Dessa avser mer ingripande myndighetsutövning eller beslut 
om tvångsåtgärder i resp. specialförfattning. Nyktcrhetsvårdslagens delge
tionsmöjligheter iir dock mycket begränsade. I detta avseende får nykter
hetsvårdslagen anses vara föråldrad, vilket framgår av delegationsinstitutcts 
utformning i lagen om social centralniimnd. 

Den mest påfallande avvikelsen består i byggnadsstadgans och hälsovårds

stadgans regler om underställning hos länsstyrelsen av delegationsbemyn

digande i stället för eljest förekommande medgivande av fullmäktige. 
Denna konstruktion. som betingas av byggnadsnämnds och hälsovårds

niimnds relativt långtgående befogenheter, är främmande för allmänna kom
munalr~ittsliga principer och mindre väl förenlig med striivandena att be
gränsa statlig tillsyn och kontroll. Konstruktionen kan försvaras främst be
triiffancle de iirendcgrupper som kan karaktäriseras som myndighetsutöv
ning, :ivcn om en naturlig invändning iir att motsvarande lösning inte har 
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ansetts nödviindig för övriga myndighetsutiivande niimnder. För dessa har 
det ;insetts tillriickligt att i resp. författning ange de undantag som behövs. 

Liknande undantag ges f. ö. som niimnts ocksi\ i byggnadsstadgans och 

hiilsovårdsstadgans delegationsregler. 
Helt friimmande ter sig kravet på medgivande av liinsstyrelsen i stiillet 

för av fullmäktige beträffande de iirendegrupper som inte hiinför sig till 

specialförfattningen utan utgör giingse inslag i flertalet kommunala niimn
ders lörvaltning. Enligt nuvarande ordning krävs liinsstyrelsens medgivande 

till delegation av exempelvis tillsättningar av kommunala tjänster, andra 

personaliirenden, lokalfrågor, ekonomiska frågor och en rad mer eller mindre 

rutinbetonade iirenden inom det rent kommunala ansvarsområdet. 

Av intresse i detta sammanhang iir att bygglagutrcdningen i sitt betän

kande (SOU 1974:21) förordar en övergång till de dclegationsregler som 

giiller i den kommunala förvaltningen i övrigt for ärenden enligt en framtida 
markanvändnings- och byggnadslagstiftning. 

I syfte att reducera den statliga tillsynen bör nuvarande underställning 

hos länsstyrelsen beträffande bemyndigande för byggnadsnämnd och häl

sovårdsniimnd att delegera beslutanderätt ersättas av eljest förekommande 

medgivande av fullmäktige. 
Siirskilt intressant ter sig därvid möjligheten att anknyta bestämmelserna 

till kommunallagens motsvarande regler för oreglerad nämnd, vilka enligt 

komunnallagsutredningens lörslag skall giilla också IOr kommunstyrelse. 

Ett sådant förenhetligande av lagstiftningen. genomfört exempelvis efter 

brandlagens mönster, bör kunna omfatta också övriga specialreglerade nämn

der, om en hänvisning till 45 * andra och tredje styckena KL i special
författtningarna kompletteras med undantag för särskilt kvalificerade ären
degrupper. Detta synes vara en lämplig och enkel lösning. Konsekvenserna 
skulle bli i huvudsak följande. 

Brandlagen: ingen lörändring i sak. 

Byggnadsstadgan: medgivande att delegera beslutanderätt ankommer på 

fullmiiktige i stället lör på liinsstyrelsen. Kravet att tjänstemannadelegat 
skall vara ansliilld hos nämnden utgår. Vissa ärendegrupper undantas på 
samma sätt som hittills. 

Skollagen: uppräkningen av möjliga tjänstemannadelegater utgår, vilket 

inte innebiir någon saklig ändring, eftersom samtliga angivna tjänstemän 

innefattas i begreppet "tjiinsteman hos kommunen". Samma iirendegrupp 
som f. n. undandtas. 

Lagen om social centralnämnd: uppräkningen av iirendegrupper utgår. 

Hänvisningen till KL kompletteras med reglerom delegation till ordföranden 

i vissa brådskande fall. Uppräkningen av ärendegrupper som undantas från 
delegation behålles. 

Socialhjiilpslagen och barnavårdslagen: vissa lagtekniska ändringar men 
ingen ftiriindring i sak. 

Nykterhetsvårdslagen: nuvarande delegationsmöjlighet ökar genom en an-
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p;1ssning 1ill vad som giiller för nykterhetsvårdsiirenden i social central
niimnd. Vissa iirendegruppcr. som f. n. anges i lagen om social centralnämnd. 
undantas från delegation. 

lfölsovärdss1adgan: samma konsekvenser som i hyggnadsstadgan. 

5. 7 Fiirrskriftt•r om 1m1tokoll 

24 ~ KL finns jämförelsevis deialjerade foreskrif1er om kommunfull
mäktiges protokoll. Dessa regler gäller i huvudsak också för kommunsty

relsens och de oreglerade niimndernas protokoll (39 och 45 **). Niir del 
giiller speciulreglerad niimncls prolokoll hiinvisas regelmässigt i vederbörande 

specialförfattning till kommunallagens hes1ämmelser om kommunstyrelsens 

protokoll. som dock vanligen jämkus genom en särbestämmelse om pro
tokollets innehåll. I den mån frågu är om sådunt ärende om myndighets
utövning mot enskild (s. k. kvalificerat partsärende) som avgörs genom be
slut som överklagas genom förvaltningsbesvär. regleras de specialreglerade 

niimndernas protokollföring iiven av förvaltningslagens bestämmelser om 
heslutsmotivering ( 17 ~ ) och rättelse av beslu1 ( 19 ~I. 

Vid en genomgång av de bestämmelser som reglerar niimndernas or
gunisa1ion och arbe1sformer ter det sig naturligt att behandla också reglerna 

om protokoll. En översyn av dessa regler torde för övrigt vara påkallad 

av brislande kongruens mellan specialförfattningarna och förvultningslagen 
och aktualiseras ytterligare av de förslag till ändringar i kommunallagens 
protokollsbestämmelser som kommunallagsutredningen föreslår. 

5. 7. I f.."omm1111a/lage11.1 pmtoko/f~rcg/er 

Enligt 24 ~ KL skall kommunfullmiiktiges ordforande föra eller på eget 
ansvar låta förn fullmäktiges protokoll. Detta skall innehålla en förteckning 
över niirvarande ledamö1er. en kortfattad redogörelse för varje ärendes be
skaffenhet. i varje iirende frams@lda förslag och yrkanden som inte har 
återkallats samt beslutet i varje iirende. Om omröstning har ägt rum. skall 
dcssuwm i protokollet tas in redogörelse för propositionsordningnen och 
uppgift om hur många som har röstat för eller emot. Vid öppen omröstning 
skall vidare anges hur var och en har röstat. 

Utan uttryckligt stöd i KL anses att reservationer skall redovisas i full

miiktiges protokoll. Diiremot behöver skälen för bcslu1 inte anges i pro

tokollet. 
För justeringen av fullmäktiges protokoll finns utförliga regler i KL. Det 

torde dock inte finnas anledning att hiir närmare redovisa dessa regler. 
Vad som nu sagts om kommunfullmäktiges protokoll gäller enligt 39 

och 45 ~~ KL också kommunstyrelsens och oreglerad niimnds protokoll. 
För justc::ring av dessa niimnders protokoll giillcr hestiimmelser, som i viss 
mtm avviker från reglerna om justering av fullmäktiges prolokoll. 
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Regler om riittelse av forbiseendefcl i protokoll saknas f. n. i KL Kom
munallagsutredningcn förslår dock att i lagen tas in en bestiimmelse enligt 
vilken rättelse före bcsvärstidcns utgång får vidtas i protokoll. om detta 
på grund av skrivfel, r:iknclcl eller annat förbiseende uppenbart har avfattats 
lclaktigt. Bestiimmelsen föreslås giilla för såviil fullmiiktige som styrelse 

och oreglerad n~imml <26 ~ tredje stycket EKL). 
De övriga ändringar i kommunallagens protokollsregler som kommunal

lagsutredningen föreslagit är av mindre intresse i detta sammanhang. Ett 
undantag är utredningens förslag att redovisningen i protokollet av när
varande ledamöter skall kunna ske inte bara genom en förteckning över 
de närvarande utan också genom att de som är frånvarande anges (26 ~ 

första stycket EKU. 

5. 7.2 De spccialreglcradc nii11111dcmas protokoll 

I fråga om specialreglerad niimnds protokoll hänvisas, som tidigare har 

framhållits, regelmässigt i specialförfattningen till kommunallagens bestäm
melser om kommunstyrelsens protokoll. För skolstyrelsens del stannar det 
härvid. När det däremot gäller brandstyrelsen. byggnadsnämnden, de sociala 

nämnderna och hiilsovårdsnämnden föreskrivs i resp. specialförfattning att 
protokollet inte behöver innehålla annat än förteckning över niirvarande 
ledamöter samt för varje ärende beslutet och skiilen därför. I förhållande 
till kommunallagens protokollsregler innebär bestämmelsen en påtaglig be
gränsning men också en viss utvidgning av protokollsskyldigheten. Dessa 

specialreglerade nämnders protokoll måste således - till skillnad från de 
oreglerade nämndernas protokoll - innehålla beslutsmotiveringar. 

Skälen till att de specialreglerade nämndernas protokollsskyldighet har 
begränsats belyses bl. a. i förarbetena till socialhjiilpslagen, vid vars tillkomst 
frågan ingående behandlades av riksdagen. I prop. () 955: 177) med förslag 

till lag om soc_ialhjiilp föreslogs att kommunallagens bestämmelser om kom
munstyrelsens protokoll skulle till fullo göras tillämpliga på socialnämndens 
protokoll. Mot detta förslag framkom erinringar i llera motioner. 

I de likalydande motionerna 1955:1:548 och 11:677 uttalades att fattig
vårdslagens bestämmelse att endast fattigvårdsstyrelsens beslut och skälen 
hiirför skulle antecknas i protokollet borde g~illa också för socialnLimnden. 
Den noggranna protokollföring.som hade föreslagits i propositionen kunde 
enligt motionärerna vara berättigad beträffande kommunens beslutande och 
verkställande organs sammanträden men i fråga om socialnämnden syntes 

den motionärerna medföra ett onödigt betungande arbete, som ibland kunde 

var:i mer till skada än nytta. När det gäller åtgärder och ingripanden mot 
enskilda personer, kunde det enligt motionärerna vara till uppenbar skada 

om vederbörande tick kännedom om varje ledamots personliga ställnings
tagande. 

Fn'\gan om socialniimndens protokoll behandlades ocks{1 i de likalydande 
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motionerna 1955: 1:552 och 11:682. Motioniirerna fann det angeliiget att bc
stiimmelserna om protokollet gjordes enklare och att föreskriften nm re
dovisning a\' de enskilda ledamöternas vota föll bort. 

Andra lagutskottet (2LU 1955:39) framhöll med hänvisning till förslaget 

i propositionen att vissa fördelar givetvis stod att \'inna om reglerna f(.ir 

protokolleringen i olika kommunala niimnder och organ gjordes likalydande. 
Enligt utskottets mening förelåg emellertid i fråga om socialniimndens 

nrotokoll inte samma skäl till utförlighet som i fråga om kommunfull
mäktiges och kommunstyrelsens protokoll. Den protokollsskyldighet som 

hade forcslagits i propositionen ansågs framtvinga ett betydande skrivarbete 
och skulle enligt utskottets mening bli onödigt betungande för nämnderna. 
De i motionerna framförda erinringarna mot att ledamöternas personliga 
ställningstaganden framgick av protokollet kunde enligt utskottet inte heller 
frånkännas betydelse. Utskottet ansåg det inte erforderligt att socialnämn

dens protokoll upptog annat än förteckning över närvarande ledamöter samt 
beslutet i varje ärende och skälen härför. Riksdagen beslöt i enlighet med 
u1skottets förslag (rskr 1955:397). 

I den mån specialreglerade niimnders beslut kan överklagas genom för
valtningsbesviir och innebiir myndighetsutövning mot enskild iir förvalt

ningslagens bestämmelser om bl. a. beslutsmotivering (( 7 * J och riittelse av 
beslut ( 19 *) tillämpliga. Eftersom nämndernas beslut i allmänhet avfattas 

i protokollform. får dessa föreskrifter betydelse för nämndernas protokoll
föring. 

Föreskriften om beslutmotivering innebär att beslut. varigenom ärende 
avgörs dvs. prövas slutligt. skall innehålla de skäl som har bestämt utgången. 

Skälen får uteliimnas bara under vissa bestiimda förutsättningar. som anges 
i lagen, t. ex. om beslutet inte har gått part emot eller när det annars iir 
uppenbart obehövligt att redovisa skälen. 

Rättelseregeln i förvaltningslagen innebiir att beslut, som till följd av skriv
fel. riiknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, 
får rättas först sedan part har liimnats tillfälle att yttra sig. Parten behöver 
dock inte höras om det är uppenbart obehövligt. 

Dessa föreskrifter i förvaltningslagen är som nämnts bara tillämpliga i 

fråga om sådant beslut av specialreglerad nämnd som kan överklagas genom 
förvalt ningsbesviir och som innebär myndighetsutövning mot enskild. Enligt 

en särskild bestiimmelse i barnavårdslagen ( 14 * 4 stycket) är föreskrifterna 
dock tillämpliga också i sådant ärende hos barnavårdsnämnd i vilket med
delas beslut, som kan överklagas genom kommunalhesvär. Föreskrifien om 
beslutsmotivering skall enligt samma bestämmelse tillämpas också på bar
navårdsnämnds beslut under ärendes handläggning. Denna specialreglering 
betriiffandc barnavårdsnämnd hänger samman med att man vid förvalt

ningslagens tillkomst inte ville forsiimra det rättsskydd som den enskilde 
redan tidigare åtnjöt på grund av barnavårdslagens utförliga reglering av 
riirfarandet i iirenclen hos barnavårdsniimnd. Det bör observeras att sär-
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hestiimmelserna endast avser harnavärd~:irenden och inte iirenden av annat 

slag. 
\"ad som nu har sagts om harnadrdsniimnd giiller ockst1 social central

niimnd och social clistriktsniimnd vid hamlEiggning a\· barnav[irdsiirende. 

S.iiiJ\·fallet iir det önskviirt att enhetliga regler så långt möjligt gäller för 

de kommunala niimnderna protokollföring. Detta i"inskem[li iir doL·k svårt 

all helt tillgodose med hiinsyn till de skilda forutsiittningar som giiller !Or 

elen specialreglerade förvaltningen och för den sektor av kommunforvalt

ningen som inte regleras annorstiides iin i kommunallagen. Denna skillnad 

blev, som tidigare har redovisats. utförligt helyst vid socialhjiilpslagens till

komst. Det ans~1gs cl:t inte liimpligt att åliigga socialniimndcn en lika om

fattande protokollsskyldighet som kommunstyrelsen och de oreglerade 

niimnderna. Föreskriften om socialniimnds protokoll motsvaras av regler 

av samma innebörd i övriga hiir aktuella specialtlirfattningar med undantag 

av skollagen. 
De olika förutsiittningar som giiller för specialreglerad och kommunal

lagsreglerad förvaltning har ynerligare markerats genom tillkomsten av för

valtningslagen. som gäller iirende hos kommunal myndighet om iirendet 

avgörs genom heslut, som kan överklagas genom IOrvaltningshesviir men 

inte om det kan angripas med kommunalhesdr. Till följd härav kan för

valtningslagens regler om förfarandet i kvalilicerade pansiirenden - t. ex. 

reglerna om heslutsmotiverin[! och om riittelse av beslut - bli ti!Wmpliga 

i de specialreglerade men inte i de oreglerade niimnderna. 
De särregler som gäller för de hiir hehandbde specialreglerade niimndernas 

protokoll avser framför allt protokollets innehäll. S:irreglerna innebiir i dctla 

hiinseenclc en påtaglig inskriinkning men ncksä en hetydelsefull utvidgning 

av protokollsskyldigheten. 
Att i enhetlighetens intresse ta bort g:illande inskriinkning i de special

reglerade nLimnclernas protokollsskyldighet synes inte höra komma i fråga. 

De sbl på vilka inskränkningen har grundats synes fortfarande vara giltiga. 

Den eftersträvade enhetligheten skulle ocksä kunna uppnås, om motsva

rande insl\r:inkning giirs i kommunstyrelsens och de oreglerade nämndernas 

protokollsskyldighet. Denna fråga kan dock inte liimpligen överviigas inom 

ramen för det nu aktuella iiversynsarhetet. I sammanhanget blir ohserveras 

att knrnmunalbgsutreclningen inte har föreslagit nt1gon ~indring i detta syfte 

av k1)11lmunallagens regler om kommunstyrelsens och de oreglerade nämn

dernas protokoll. Den bristande enhetligheten pii detta område torde fi.ir 

övrigt inte ha vållat några påtagliga olägenheter. 

Den utvidgning av protol\ollsskyldigheten som giiller for de specialre

glerad~ niimndern;1 avser beslutsmntiveringen och grundar sig f. n. pä fö

re.skrifter hädc i specialforfattningarna och i tlirvaltningslagen. Specialfi.ir

fattningarnas fi.ire.skrifter 11m heslutsmotivering kan siigas vara mer kate-
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goriska iin motsvarande hestiimmelsc i forvaltningslagcn. som bara gäller 
;irenden. som innebiir myndighetsut(i\'ning mot enskild \Kh som uttryd;
ligen anger all beslut inte behöver motiveras under \'issa fiirutsiillningar. 

Till skillnad från denna föreskrift i förvaltningslagen giiller specialförfatt
ningarnas foreskrifter om beslutsmotivering inte bara beslut i k\'alificcrat 
partsiirende. som kan överklagas genom forvaltningsbesv;ir. utan ocks(1 <rndra 
typer av beslut. 

'.\lågon anledning att nu ompröva de överviiganden pä vilka liirvaltnings
lagen har grundats i nu berörda hiinseende föreligger inte. Fiirvaltningslagcns 

föreskrift om beslutsmotivering bör fortfarande g;iJla för de specialreglerade 
niimnderna i samma utsträckning som nu. Vid sidan av denna nyanserade 

för::skrifl synes del inte finnas behov av regler om motivering av special

reglerade nämnders beslut. Gällande bestämmelser i specialförfatlningarna 
att skiilen for beslut skall anges i protokollet kan diirtör utgå. Exempel 
på ·~n sådan lösning linns bl. a. i lagen (I CJ73:86 \)om lokal kristidsforvaltning 
(5 ~). 

Den nu förordade lösningen innebiir all de specialreglerade nämndernas 
skyldighet att motivera andra beslut iin de som meddelas i sådana kva
lificerade partsiirenden som kan överklagas genom förvaltningsbesviir faller 

bort. Föreskrifterna om motivering av samtliga beslut wrde inte ha tillämpats 

siirskilt strikt i övriga iirendcn. 

I elen mån det är önskvärt att kr:iva motivering av andra beslut av spe
cialreglerad niimnd än de som omfal!as av förvaltningslagens fi.ireskrift om 
beslutsmotivering. bör elen utviigen väljas att nämnda föreskrifts tillämp

ningsområde utvidgas. Exempel hiirpå finns som tidigare har redovisats 
i barnavårdslagen. 

Enligt siirskilcla bestämmelser i barnavårdslagen ( 14 ~ ljiirde stycket) iir 

förvaltningslagens föreskrifter om bl. a. beslutsmotivering tillämpliga också 
i sådant barnavårdsärende i vilket meddelas beslut som kan överklagas 
genom kommunalbes\·är. Föreskrifterna skall enligt samma bes!Limmelser 
tillämpas ocksä på barnavårclsnämncls beslut under ärendes handläggning. 
Skäl att nu ompröva dessa bestämmelser, som infördes vid förvaltnings
lagens tillkomst. finns inte. 

Som förut har framhållits saknas f. n. i KL regler om rättelse av IOr
biseendefel. Kommunallagsutredningen föreslfa all en sådan regel tas in 

i lagen (26 ~tredje sycket EKU. Den föreslagna besnimmelsen ger möjlighet 
att före besviirstidens utgång riitta såv~il fullmäktiges som styrelsens och 
oreglerad niimnds protokoll. om detta pi1 grund av skrivfel. r;iknefel eller 

;rnnat f'örebiseende uppenbart har avfattats felaktigt. 
Om utredningens förslag förverkligas. uppkommer frågan om kommu

nal/agens riillelscrcgcl skall giilla ock.sil de specialreglcrndc niimndcrnas pro
tokoll. Detta förefaller vara en lfo1plig huvudregel. I den mim det iir fråga 
1.lm kvaliliccrat partsiirende. vilket avgörs genom beslut som kan överklagas 
genom för\'altningsbcsv;ir. g;iller redan llirvaltningslagens regel om kom-
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munik<ttion med part innan riittelse a\' förbiseendeld vidtas t 14 ~).Skäl att 
iindra denna urdning finns int<.:. Hind..:r synes inte llireligga mot att lttla 
b[1da rq.:k:rna giilla samtidigt hetrMfande de kvalificerade partsiirendena. 
Tviirtom talar riitts.'iiikcrhctssldl för en sådan lösning. Den riittelseregel som 
kommunallagsutreclningen t"iin.~slår kommer hiirvid att giilla samtliga iiren
den hos den specialreglerade niimnden. I den mån protokollet redovisar 
beslut som innebiir myndighetsutiivning mot enskild och som kan an!!ripas 

med för\'altningsbesdr !!iiller hiirutöver fortfarande 19 ~ förvaltningslagen 
med det rurstiirkta riiltsskydd denna regel innebär. Detta bör uttryckligen 

an!!eS i hiinvisningen till KL 
Av den tidigare redogörelsen för giillandc bestiimmelscr rramgär att reg

lerna om ansvaret för och justeringen av kommunstyrelsens protokoll är 
tilliimpliga på de specialreglerade niimnclernas protokoll genom särskilda 
hiinvisningar i specialförfattningarna. Det finns inte skiil att iindra denna 

ordning. 
för niir\'arande gäller att såviil kommunstyrelsens och oreglerad niimnds 

protokoll som specialreglerad niimmls protokoll skall innehålla fi.irteckning 
över niir\'arande nämnd ledamöter. Kommunallagsutreclningen föreslar som 
förut niimnts att kommunallagens regler om niirvaroredovisning skall ändras 
så att redovisningen kan ske inte bara genom en förteckning över de när

,·arande ledamöterna utan också genom att de som iir frånvarande anges. 
Denna ordning synes utan komplikationer kunna tillämpas också på de 

spcialregleraclc niimndernas protokoll. Om utredningens förslag fi:irverkligas, 
bör diirför specialförfattningarnas protokollsbestämmelser jiimkas sa att rä
dande enhetlighet behålls. 

5.8 l\ågra återstående frå~or 

I detta avsnitt behandlas de i översynsarbetet aktuella specialförfattning
arnas niimndregler. i elen mån de avviker från kommunallagens motsvarande 
avsnitt och inte tidigare har avhandlats. 

Regler om antal ledamöter ges i samtliga här aktuella specialrörfattningar. 
I td fall avviker föreskrifterna från den regel om minst fem ledamöter 

som giiller för kommunstyrelsen. Skolstyrelse skall sålunda ha minst sju 
ledamöter (] 3 ~ skollagen) och social centralnämnd minst nio 13 ~ lagen 
om social centralniimnd m. m.). 

Föreskrifterna om suppleanter stiimmer överens med kommunallagens 
regler i samtliga aktuella författningar utom nykterhetsvårdslagen. diir an
talet suppleanter i nykterhetsniimnd anges till minst hiilften av antalet le

damöter. lkst~immelsen i 3 l ~ första stycket KL om att suppleanter väljs 
av kommunfullmHkti!!e till det antal fullmäktige bestämmer anses innebiira 
att minst en suppkant skall utses. 

I stiillct för jiivsregeln i 37 ~ andra stycket KL giiller för alla hiir aktuella 
niimnder för\"altningslagens jiivsregler 14 och 5 ~~) i samtliga ärenden. 
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Brandstyrelses r;iu att till kommunstyrelsen överl1imna sitt arkiv löljer 
av en hiinvisning till 45 ~ KL 13 a ~ I mom. andra stycket hrandlagenl. 
Motsvarande bestiimmelse linns positivt uuryckt i skollagen< 12 ~)och so
cialhjiilpslagen < 10 ~)men saknas i iivriga specialförfattningar. De oreglerade 

niimnderna ges i 45 ~ J..:L en möjlighet att till kommunstyrelsen överliimna 
sina arkivhandlingar. Kommunallagsutredningen föresli\r att fullmiiktige 
skall få föreskriva formerna för arkivv[irden 140 ~ tredje stycket LKU. 

De särregler i specialli.irl"attningarna som inte behandlats här eller i fö

regående avsniu kan beskrivas som en reglering utöver kommunallagens 

bestämmelser. I allmiinhet har dessa ytterligare regler sin grund i niimndens 
specialreglerade arbetsuppgifter. 

Som framgår av det förl!g<lende iir det, utöver de tidigare behandlade 

detaljföreskrifterna. endast i ett fåtal avseenden som specialförfattningarnas 
n1imndregler avviker från kommunallagens motsvarande regler. Utöver jiivs

reglerna gäller detta föreskrifterna om antal ledamöter och suppleanter och 
om arkivvård. 

Föreskrifterna om antal ledamöter anger genomgående minimiantal. rör 
skolstyrelse är minimiantalet sju, för social centralnämnd nio. Att skol
styrelse eller social centralniimnd obligatoriskt skall ha f1er ledamöter iin 

exempelvis kommunstyrelsen förefaller svärt att motivera. Det ligger ett 
viirde i sig att till nämnderna knyts så många förtroendemän som iir möjligt 

med hänsyn till kravet på effektivitet och arbetsduglighet. Det bör kunna 
överlämnas åt kommunerna att sjiilva faststiilla antalet ledamöter i niimn
derna utöver ett minimiantal. som lämpligen kan vara det som giiller för 
kommunstyrelsen. S1irbestiimmelserna föreslås diirför utgå. Det bör särskilt 
understrykas att detta förslag inte å'iyftar en minskning av antalet niimnd
ledamöter utan har sin grund uteslutande i en strävan att nå en enhetlig 
reglering med ett minimum av detaljföreskrifter. 

Antalet suppleanter skall i nykterhetsn1imnd uppgå till minst hiilften av 
antalet ledamöter. Motsvarande föreskrift saknas för övriga nämnder och 

inga skiil talar for att behålla den. 
Betriiffandejävsreglerna synes ingen iindring vara påkallad. Det skall också 

framhållas att kommunallagsutredningens förslag innchlir en anpassning till 
förvaltningslagens regel om sliiktskapsjäv. 

De olikheter som har konstaterats beträffande foreskrifterna om de spe
cialreglerade nämndernas arkivvård förefaller sakna berättigande. Ett llcrtal 
kommuner har byggt upp gemensamma arkiv för hela den kommunala 

förvaltningen. Den regel som kommunallagsutrcdningen föreslår om att 
fullmäktige beslutar om arkivvården bör bli tillämplig också på de special
reglerade nämnderna. Diirigenom anpassas lagstiftningen till praxis och 

d~ siirskilda bestämmelserna i specialförfattningarna kan slopas. 
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5. 9 ~iir111:1n· 0111 fiirshtgl'll till fiirf:tllningsändringar 

DL' iiwrdgandi:n som har gjorts i de l!iregt1emk a\·snitten har lett rram 

till att goda förutsiittningar linns fl.ir att med ett minimum a\· siirregler 
anpa~.;a de nlika specialförfattningarnas regler 0111 niinrndernas organisation 

och arbetsformer till knmmunallagens motsvarande bestiimmclser. 

Gcnomg<lcnde föreslås i det följande en hiinvisning i alla behandlade spe

cialtl-irfattningar till kommunallagsutredningens enhetliga kommunallag. 

Den biir ges i princip foljamk lydelse: 

Betriiffande \-niimnd skall bestiimmclserna i 33 ~- 34 ~ forsla stycket. 
J'i-33 ~~- 39 ~ första stycket samt 40-42 ~~ kommunallagen iiga motsva
rande tilliimpning. 

Nämndens protokoll behöver dock ej upptaga annat iin uppgii't om niir
varande ledamöter och beslutet i var.ie iirende. Föreskrifter om i vilken 
utstriickning beslut skall inneh[1lla de sUI som har bestiimt utgiingen finns 

17 ~ förvaltningslagen (1971:290). Föreskrifter om rättelse av beslut finns 
i 19 ~ samma lag. 

Ltan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen iiger 4 nch .'i~~ niimnda lag till
himpning i samtliga iirendcn hns x-niimnd. 

Smiirre ,1v,·ikelser behövs på grund av att skolstyrelses protokoll skall 

\·ara fullstiindigt. att hänvisningen till 17 ~ förvaltningslagen inte !äter sig 

infoga i barnavårdslagen samt att vissa begränsningar i delegationsrätten 

giiller betriilfande några grupper av iirenden. som innefattar k valiticerad myn

dighetsutövning. 
I stort bn den angivna normalhiinvisningen dock anviindas. varigenom 

ett stort antal motsvarande eller likartade regler i specialförfattningarna kan 

mönstras ut. 
Kommunallagsutredningens förslag till ny lagtext f I - 3 kap.) redovisas 

i bilaga 14. 

I detta S<lmmanhang har endast preliminiira överväganden kunnat göras 

betriilfonde de siirskilda lösningar som fordras för Stockholms kommun. 

Inte heller de siirskilda överviiganden som den nya regeringsformen på

kallar om olika reglers status av lag eller förordning återspeglas i författ

n i ngsförslagen. 
I detta kapitel sammanfattas fiirst förslagen till iindringar i KL. varefter 

förslagen till ändringar i specialförfattningarna redovisas niimnd för niimnd. 

Förekommande hiinvisningar till komunallagens bestiimmelser avser kom

munallagsutrcdningens forslag till enhetlig kommunallag. 

5. lJ.l /-i"ir.1/og till ii11tlri11gar i f..L 

I ett föreg(1ende a,·snitt 1S.3l föreslås att en regel om proportionell val metod 

skall inl(iras betriilfonde val till hiilsovärdsniimnd och nykterhetsniimnd 

m. Il. niimnder. 

Denna frirstiirkning av minoritetssknldet n[1s genom att tilliimpligheten 
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a\· kommunallagens bcst:in1melsL' om propnrtionL'iia val L?4 ~ tredje slyL·l\et 

EKU Ul\'idgas. lkgriinsningcn till de oreglerade n~imndcrna slllJXts. Spc

cialftirfallningarnas regler i iimncl kan diirigennm utgi 

I ett tidigare a\·snitl 15.5! föresliis all lwmmunfuJJ111:il'1igc sj:il\ a -;!\all 

foststiilla llirdclningen mellan niimnderna av vissa Jlirvaltningsuppgiher. 

Den l:impligastc metoden all åstadkomma detta iir att foga cll nytt t]iirdc 

st~de till 43 ~ EKL 
.:\ndringsl\.irslagcn, som av praktiska sk:il utfmmats som l\.irslag till :ind

ringar i kommunallagsutredningcns förslag n:KU. redO\ isas i hilag;1 I. 

5.9.2 Fiirs/ay. fil/ ii11dri11gar i hm11illagrn 

Rrandlagstift ningens moderna utformning gör all de iindringar som röresl[1s 

hiir fiir bcgdnsad praktisk betydelse. Bramllagcns regler fyller ganska högt 

stiillda anspråk på enkelhet och - vad betriiffar brandstyrelsens arbetsformer 

- fnlnvaro av detaljbestämmelser. 

I 3 ~ges brandstyrelsen ett allmiint för\'altningsansvar for bramll\irs\'arets 

angelägeneheter. Paragrafen iindras så att det framgiir att fullmiiktige he

triitTandc brandfiirsvare1 får fatta sådant beslut som avses i det nya Jjiirdc 

stycket i 43 ~ EKL. 

Den allmiinn;1 hiinvisningcn till KL ersiittcr nuvarande 3 a ~brandlagen. 

Sakligt inncbiir detta att bcstiimmclscn om den begränsade protokollsskyl

digheten ges en biittrc utformning och att regeln om hram..ld1eb ovillkorliga 

niirvaroriitt och falska rcservationsriitt crsiills av den regel om möjligti:!t 
att tillkalla bl. a. tjänsteman som kommunallagsutredningen har föreslagit 

skall gälla hela den kommunallagsreglerade sektorn. 

Fiirslaget redovisas i bilaga 2. 

5.9.3 Fiirs/ag fil/ ii11dri11gar i hrggnad11·wc(~a11 

Byggnadsniimnds sammansättning och arbetsformer regleras i hyggnads

stadgans första kapitel. 

En tilliimpning av den tlireslagna hiinvisningen till KL medför all en 

betydande del av textmassan kan und\'aras. 

I enlighet med vad som tidigare har föreslagits slopas niirvaroriillen frir 

cle tjiinstcmiin som har föredragsningsskyldighct hos niimnden liksom den 

falska reservationsriitt som tillkommer dessa rn.:h andra tjiinstcmiin. Bestiim

melscr om skyldighet för niimnden att understiilla länsstyrelsen beslut om 

delegation ersiitts a\' kommunallagens delcgatinnsregler. I littills giillande 

bcgriinsning i deleg;1tions6itten betriillandc vissa k valiliceradc iirenclcgruppcr 

behålls. 

I byggnadsstadgan återstitr av niimndbestiimmclscrna diirmcd hiinvisning

en till KL med viss inskriinkning i delegationsriitten od1 en Jöreskrill om 

viss personal hos niimnden.Det kan givet\'is också ifrt1gasiittas nm det iir 
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nöddndigl all behålla dessa regler. De har dock en siidan utformning all 
de knappas! kan anses inncbiira en besvärande tletaljrcglcring och Je bör 
diirfor priivas vid iiverviigandena i anledning av bygglagulredningens bL'

tiinkande. 
Förslaget redovisas i bilaga J. 

5.9.4 hirs/ag till li11dri11gc1r i s/..ollagen och sko//iirord11i11gc11 

Skolstyrelses sammansiittning och arbetsformer regleras i 2 kap. skollagen. 

Bestiirnmelserna i 12-16 och 18 ~~ ersiitts av den genomgäende hföivisningcn 
till Kl.. Skyldigheten att föra protokoll enligt reglerna i KL kvarstår dock 

fullt ut. Liksom f. n. undantas en ärendegrupp från delegation. 
Oc föriindringar detta förslag innebär iir i korthet följande. Minimiantalet 

ledamöter siinks frän nuvarande sju till fem, vilket gäller för kommunstyrelse 
och flertalet övriga nämnder. Det skall erinras om att med detta ll.irslag 
sjiilvfallc1 in1c aves att minska antalet förtroendemän utan endast att över
liimna åt kommunerna att själva utforma sin nämndorganisation. Vidare 
anpassas valbarhetsreglerna till de regler kommunallagsutredningen fömslår 

bctriiffandc kommunstyrelsen. vilket bl. a. innebär att skolchefen blir valbar 
till skolstyrelsen. Hans med tjiinsten förenade riitt och skyldighet att n~irvara 
vid styrelsens sammanträden slopas liksom hans falska reservationsriitt. 

Ett par iindringar föreslås också i skollagen och skolförordningen som 
en följd av det ti!Higg till 43 ~ EKL som har föreslagits i det föregående. 

Sålunda föreslås att 8 ~ tredje stycket skollagen utgår. I detta stycke fö
reskrivs att kommunfullmäktige kan uppdra förvaltning och verkstiillighet 
i rråga om byggnad och mark för skola, som står under skolstyrelsens for
valtning, åt annan nämnd liksom att motsvarande uppdrag kan lämnas 
betriiffande anstiillning m. 111. av viss personal. Bestiimmelserna blir över
flödiga, om en hänvisning till 43 ~ fjiirde stycket EKL ges i 9 ~ skollagen 
samt i 17 kap. 55 ~ och 18 kap. 9 ~ skolförordningen. 

Slutligen föreslås motsvarande ändringar i reglerna om landstingskom
muns utbilclningsnämncl (3 kap. skollagen). 

Förslag till iindring i skollagen redovisas i bilaga 4, förslag till iindring 
i skolförordningen i bilaga 5. 

5.9.5 liirslag till i:i11clri11gar i lagrn 0111 social C<'11tra/11ii11111d 

Förslagen till iindringar i lagen om social centralnämnd motsvarar i stort 
sett ändringsförslagen beträffande de särskilda vårdlagarna. 

Den hiinvisning till KL som föreslås i samtliga specialförfatlningar kom
pletteras hiir. liksom i barnavårdslagen, med en hänvisning betriiffonde pro
tokollföringen till 14 ~ tredje stycket barnavårdslagen. 

De bcgr~insningar i delegationsriitten som föreskrivs för vissa barnavårds
och nykterhetsvårdsiirenden uppriitthålls i förslaget genom att de regler här-
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om som skall giilla för barnavårdsniimnd och nykterhetsn~imnd görs till
liimpliga ~iven i kommun, som har fattat beslut om att inr~itta social cen
tralniimnd. Detta sker genom att 2 ~ första stycket lagen om social cen
tralniimnd iindras så alt delcgationsbestiimmelserna i de siirskilda vårdla
garna inte liingre undantas från tilliimplighet i sådan l\ommun samtidigt 

som den hegr~insning i delegationsriitten i nykterhetsvårdsiirenclen som f. n. 

tinns i lagen om social centralniimnd förs över till nykterhetsvårdslagen. 
Bestämmelsen i 2 ~ andra stycket lagen om social centralniimnd kommer 
därefter att medföra att delegationsbcst~immelserna i de siirskilda vårdlagarna 
blir tillämpliga på social centralnämnd. 

Med samma metod kan bestiimmclserna i 6 ~ om ordförandedelegation 
slopas. 

De iindringar i KL som föreslås innebär att reglerna i lagen om social 
centralniimnd om riitt att tillkalla siirskilda sakkunniga och om tillsättning 
av tjänst, som nämnden har gemensamt med annan nämnd. kan mönstras 
ut. 

Förslaget innebiir sålunda att lagen, utöver inledande bestämmelser om 
inrättande av social centralnämnd och om tillämpligheten av föreskrifterna 

i de tre vårdlagarna i sådant fall. beträffande social centralnämnd endast 

innehåller hänvisning till KL. Beträffande social distriktsnämnd begränsas 

bestämmelserna på motsvarande sätt. 
Sakligt innebär ändringarna i huvudsak att föreskrivet minimiantal le

damöter minskas från nio till för övriga nämnder gällande fem, vilket, lika 
litet som motsvarande ändring beträffande skolstyrelsen, avses få någon 
styrande effekt. Vidare utgår rekommendationen om anlitande av juridisk 
och medicinsk sakkunskap och nämndens delegationsmöjligheter vidgas 
till att omfatta också andra ärenden än socialhjälps-, barnavårds-och nyk
terhetsvårdsärenden. 

Beträffande social distriktsnämnd föreslås att förbudet att göra framställ

ning eller avge yttrande till fullmiiktige slopas. Kommunfullmäktige bör 
få avgöra om distriktsnämnd skall ges sådan befogenhet. 

Förslaget redovisas i bilaga 6. 

5.9.6 Fiirs/ag Till ändringar i sncialhiälps/agen 

De ändringar som föreslå<> i socialhjälpslagens nämnd regler är sakligt sett 

av begränsad betydelse. även om en betydande textmassa utgår. Normal
hänvisningen till KL föreslås ersiitta 3-5 ~~. 8 ~ andra och tredje styckena 
samt 10 §. Bestämmelsen om egendomsförvaltning i 6 § utgår och regeln 

om nämndens allmänna förvaltningsansvar kompletteras med en hänvisning 
till 43 ~ fjärde stycket EKL. Övriga bestämmelser kvarstår oförändrade. De 
sakliga föriindringar förslaget innebiir inskränker sig i stort sett till vad som 
följer av kommunallagsutredningens förslag till ny kommunallag och de 
förslag till iindringar i KL som tidigare har redovisats. 

Förslaget redovisas i bilaga 7. 

IJ Riksdagen J97f>/77. J sam/. Nr 1 
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5.9. 7 fiirslag fil/ ändringar i harnal'drds/agen 

lktriiffande barnavårdslagen föreslås att rekommendationen om att jurist 
skall vara ledamot i nämnden eller att juridiskt bitriide i annat fall bör 

anlitas skall utgå. Bcstiimmelsen om egendomsl<.irvaltning i 3 ~ utgår och 
regeln om nämndens allmänna förvaltningsansvar kompletteras med en hiin
visning till 43 ~ l}ärde stycket EKL. 

I övrigt föreslås den hiinvisning till KL som genumgäendc anviinds ersiitta 

ett llcrtal bestLimmclser. llänvisningen kompletteras med den regel om be
griinsning av delegationsriitten som nu ges i 12 ~ barnav{irdslagen. Reglerna 
om nämnden och dess arbetsformer kan cforigenom hegriinsas till hänvis
ningen till KL, bestämmelsen i 9 ~.som reglerar bl. a. samarbete med andra 
organ, regeln i 11 ~ om ordförandedelegation i vissa fall samt föreskriften 
i 13 ~- som ger regeringen möjlighet att medge undantag frtm föreskriven 
organisation och undantar Stockholms kommun fr<ln tilliimpligheten av bar

navårdslagens nämndregler. 
Förslaget redovisas i bilaga 8. 

5.9.8 Fiirslag rill ändringar i nyl\/crhcf.wdrdslagl'n 111. 111. 

Nykterhetsvårdslagens regler om kommunal nykterhetsniimnd föreslås 
ändrade på i huvudsak samma sätt som reglerna om socialnämnd och bar
navårdsnämnd. 

Sakligt innebär detta att kravet på att såväl män som kvinnor skall vara 
företrädda slopas liksom rekommendationen om att läkare skall vara ledamot 
i eller biträde åt nämnden. Nämndens möjlighet att delegera beslutanderiitt 
utvidgas väsentligt. Bestämmelsen i lagen om social centrahimnd om att 
delegation inte får ske i vissa kvalificerade nykterhetsvårdsiirenclcn flyttas 
till nykterhetsvårdslagen. Övriga ändringar är sådana som följer av EKL. 

Förslaget redovisas i bilaga 9. 
Som tidigare framhållits kan lagen om tillsättning av vissa befattnings

havare inom socialvården i och med de föreslagna ändringarna i social
vårdslagarna upphävas. Förslag till lag härom redovisas i bilaga I 0. 

5.9.9 Förslag fil/ ändringar i hälsrmird1sfw~~a11 111. 111. 

Flertalet bestämmelser i hälsovårdsstadgans 2 kap., som reglerar hälso
vårdsniimnds sammansiittning och arbetsformer. föreslås utgå. 

Den genomgående hänvisningen till KL, som kompletteras med nu\'a

rande begränsning i dclcgationsriillen, fåreslas ersätta 7-12 ~~- I huvudsak 

innebär detta att rekommendationerna om läkares och veterinärs ledanrnt
skap mönstras ut och att bestämmelserna om olika utomstående befatt

ningshavares niirvarorätt och falska rcservationsr:itt utgår. Vidare föresl[1s 
att underställningsskylcligheten betriiffancle delegationsbcmyndigande er
siitts av kommunallagens dclegationsregler. 
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1 lärutöver innehåller 2 kap. föreskrifter om skyldighet all avge årlig 
beriHtclse (! 3 ~) och skyldighet att ha stadsläkare och hälsovårdsinspcktör 
(14 ~).Dessa bestämmelser föresliL~ kvarståoförlindrade i avvaktan på förslag 

från hälsovårdsstadgekommitten, som har i uppdrag att särskilt överväga 
vilka detaljbestämmelser av denna typ som kan mönstras ut. 

Närvarorätt och falsk reservationsrätt tillkommer liinsveterinärcn och dis
trikts- och stadsvctcrinliren också enligt djurskyddslagen ( 1944:219). ;\ven 
dessa best~immelser föreslås utgå. 

förslag till ~indring i h;ilsovårdsstadgan redovisas i bilaga 11 och förslag 

tll ändring i djurskyddslagen i bilaga 12. 

6. Kommuns skyldighet att underställa statlig llllndighet vissa be

slut 

Kommunala beslut skall i vissa fall för att vinna giltighet underställas 
statlig myndighetsprövning. Underställningsskyldigheten enligt KL och oli

. ka specialförfattningar har successivt reducerats. Särskilt gäller detta kom

munernas rätt att ta ut avgifter. där tendensen har varit att ersätta un
derställning av taxor med lagregler som ger kommunerna frihet att själva 
bestämma avgifterna inom ramen för verksamhetens självkostnader. Här 

kan erinras om hamnutredningens förslag att beslut om hamnavgifter skall 

undantas från understiillninsskyldighet. I 74 ~ KL skulle därmed inga un
derställningspliktiga områden återstå. Underställningsskyldighet kvarstår 
däremot såv;i! i andra delar av KL som i vissa specialförfattningar. 

6.1 Underställning enligt KL m. m. 

Underställningsskyldighet föreligger i tre fall i kommunallagens drätsel
kapitel. Den avser beslut om anslag att täckas genom flerårig utdebitering, 
beslut om avsättning till och ianspråktagande av vissa fonder samt beslut 

om upptagande av vissa lån och tecknande av borgen för vissa lån. 
Beviljas anslag att Hickas genom utdebitering under mer än fem år, skall 

beslutet understiillas länsstyrelsens prövning 152 ~ andra stycket KL och 
56 ~andra stycket KLS). För landstingskommun gäller en motsvarande regel 
med den skillnaden att beslutet skall underst1illas regeringen (58 ~ andra 

stycket LL). 
Möjligheten att underst1illningsfritt bilda och ta i anspråk fonder regleras 

i 55 ~ KL, 59 ~ KLS och 61 ~ LL. Besrnmmelsernas utformning är sådan 
att kommunerna mera sällan har behov av att bilda andra fonder eller ta 
i anspråk fondmedel för annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Sådana 
beslut skall annars enligt 56 ~ KL 60 ~ KLS och 62 ~ LL underställas re

geringen. 
Den viktigaste och för kommunerna mest ingripande underställnings

skyldigheten i drlitselkapitlen avser beslut om upptagande av vissa lån och 
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tecknande av borgen för vissa lån. 
Umeriitten och riitten all teckna borgen regleras för kommunerna i 

58-60 ~~ KL och 62--64 ~~ KLS samt for landstingskommunerna i 64 ~ LL. 
Betriitfande möjligheterna att ta upp lån utan regeringens tillstånd fon:liggcr 
vissa skillnader mellan kommun och landstingskommun. 

För båda gliller all lånen skall vara srnllda alt återbetalas inom högst 
fem år. hir kommunerna gmler dessutom en heloppsmiissig inskriinkning, 
så att lånerätten står i relation till skatteunderlaget i kommunen. Lands

tingskommunerna iir inte underkastade denna begriinsning och inte heller 
den för kommunerna gällande bestämmelsen, att lånen årligen skall av
betalas. I andra avseenden är landstingskommunernas riitt att ta upp Ian 
utan regeringens särskilda medgivande mer inskränkt iin kommunernas. 
Detta hiinger samman med kommunernas uppgifter inom bostaclsförsörj
ningens område samt kommunernas ansvar för gemensamma vatten- och 

avloppsanliiggningar m. m. 
Kommunallagsutredningen föreslår att understiillningsskyldigheten slo

pas i fråga om beslut om anslag att tiickas genom flerårig utdebitering och 
beslut om avsättning till och ianspråktagande av vissa fonder. Beträffande 
lån och borgen behålls underställningsskyldigheten. De beloppsmässiga be
gränsningarna och kravet på årlig avbetalning som nu återfinns i KL och 

KLS men inte i LL skall dock enligt utredningens förslag slopas. I detta 
sammanhang föreslås inte några ytterligare ändringar i fråga om under
stiillningsskyklighcten i driitselkapitlcn. 

6.2 Den kommunala fiirordningsmakten 

Utöver de beslut som nu har nämnts iir kommunerna skyldiga underställa 
statlig myndighet i huvudsak vissa beslut om lokala förordningar. vissa 
taxor på det specialreglerade området samt planbeslut. 

6.2.1 Lokala .fiirord11i11gar 

Med lokala förordningar. som regelmässigt skall understiillas statlig myn

dighet avses i det följande lokal ordningsstadga. lokal hälsovårdsordning, 
hrandordning och hamnordning. 

All ta bort statsuppsikten i fråga om de lokala förordningarna eller att 

1indra formerna för denna medför svåröverskådliga konsekvenser. Dessa 
förcskritier bygger på tillgång till bl. a. straffsanktioner och det torde inte 
vara förenligt med svensk rättsuppfattning att ge kommunerna en rätt att 

sj~ilvständigt besluta om straffsanktionerade föreskrifter. 
Av statsmakterna fastställda normalföreskrifter av samma typ som ex

empelvis normalhiilsovårdsordningen ( 1971 :761) också på de områden diir 
sådana i dag inte förekommer skulle snarast innchlira en hårdare styrning 
än hittills. Metoden lir också mindre Wmplig på områden med större behov 
av lokala variationer. 
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Av bl. a. dessa skäl finns anledning att åtminstone tills vidare undanta 

de lokala förordningarna från övcrsynsarbetet. En avveckling av statskon
trollen av dessa har så vittgående och komplicerade konsekvenser att den 
knappast kan övervägas utan en mer omfattande utredning. 

I detta sammanhang skall noteras att hamnutredningen föreslår att sy
stemet mecl särskilda hamnordningar skall slopas. De föreskrifter utöver 
den föreslagna hamnlagen som kan erfordras för allmiin ordning och siikerhet 

skall kunna ges i lokal ordningsstadga. Härutöver skall hamninnehavaren 
kunna utförda särskilda driftsföreskrifter utan straffsanktion. 

Formerna för antagande och fastställclse av lokal hälsovårdsorclning får 
förutsättas bli övervägda av hiilsovårdsstadgekommitten. 

6.2.2 Planbes/111 

För flertalet planbeslut gäller att de skall fastställas av länsstyrelsen. Hela 
planväsendet har emellertid övervägts av bygglagutredningen. I sitt prin

cipbetänkande föreslår utredningen väsentliga liittnader i statskontrollen på 
detta omräde. Det finns således inte anledning att i detta sammanhang 
gå närmare in på dessa frågor. 

6.2.3 Offen1/igrä11s/iga m•gif/er m. m. 

Avgiftsmakten, som kan ses som ett utflöde av förordningsmakten. har 
sedan länge underkastats en ingående statlig kontroll. Det främsta instru
mentet har härvid varit underställningsinstitutet. Som tidigare har fram
hållits har det underställningspliktiga området successivt reducerats. Be
träffande avgifterna har underställningsskyldigheten i allmänhet ersatts av 
generellt hållna författningsföreskrifter. I flertalet fall gäller att avgifterna 
skall svara mot kommunens självkostnad. Taxorna skall härutöver givetvis 
vara förenliga med den kommunala likstiillighetsprincipen. 

1972 års riksdagsbeslut om slopad underställningsskyldighet i vissa av
seenden gällde i stor utsträckning de offentligr'.ittsliga avgifterna. näm

ligen torgavgifter, gatuhandelsavgifter m. m .• parkeringsavgifter och sot
ningsavgiftcr. Beträffande torg- och gatuhandelsavgifterna föreskrivs en skä
lighetsprincip. som innebär att kommunen vid avgiftssiittningen får ta hän
syn inte bara till sina egna kostnader utan också till bl. a. nyttjarens fördel 

av markupplåtelsen. För parkeringsavgifter gäller i stället får självkostnads
principen att kommunen får ta ut den avgift som fordras för trafikens ord
nande. Friheten att fastställa avgifter för särskilda uppställningsplatser för 

den yrkesmässiga trafiken och sotningsavgifter begriinsas av självkostnads

principen. 
Sammanfattningsvis kan siigas att kommunens frihet att sjUlv fastställa 

avgitier i dag iir relativt stor. De inskränkningar som finns giiller utöver 
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hamntaxan, diir hamnutredningen har föreslagit att understiillningsskyldig

heten skall ersiittas av ett system efter mönster av va-avgifterna. två typer 

av avgifter enligt byggnadslagstiftningen. Ifråga om gatubyggnadskostnads

bidrag skall varje utökning av fastighetsägares skyldighet underställas statlig 

myndighet. Taxa för avgifter hos byggnadsnämnd utfärdas av Hinsstyrelsen 

efter förslag av kommunen. Dessa avgifter har redan behandlats inom ramen 

for kommundepartementets översynsarbete (Os Kn 1975: I PM I /\ vgifter 

hos byggnadsniimnd) och regeringen har (prop. 1975:107) begärt riksdagens 

bemyndigande att till kommunen överlåta beslutanderätten beträffande av

gifter hos byggnadsnämnd. 

Beträffande gatubyggnadskostnadsbidrag anförde föredragande departe

mentschefen i prop 1972: 12 all det i avvaktan på resultatet av bygglag

utredningens allmänna översyn av byggnadslagstiftningen saknades anled

ning att slopa underställningsskyldigheten. Chefen for bostadsdepartementet 

har den 15 maj 1975 bemyndigats tillkalla en utredning mr all se över 

bl. a. gatubyggnadskostnadsbidragens utformning i en kommande byggnads

lagstiftning. Det kan förutsättas att ett framtida avgiftssystem ges en sådan 

utformning att det kan överlämnas åt kommunerna att själva besluta dessa 

avgifter. 

En bestämmelse, som har ett påtagligt samband med reglerna om ga

tubyggnadskostnadsbidrag, återfinns i kommunala renhållningslagen 

(! 970:892). Enligt 2 ~ kan kommun ålägga fastighetsägare att svara för ren

hållning m. m. av gångbana. Innebär sådant beslut åläggande av ny skyl

dighet, skall det underställas länsstyrelsen. Skyldigheten anses under vissa 

förutsättningar kunna bytas ut mot en avgiftsplikt. 

Det kan, liksom beträffande gatubyggnadskostnadsbidragen, ifrågasiittas 

om ett underställningsfårfarande inte är ett väl omständligt och tidskrävande 

instrument för att tillgodose rättssäkerhetsintresset. Skäl talar för all det 

skulle vara till fyllest med en besvärskontroll. 

I motioner till riksdagen har vid åtskilliga tillfällen krävts att kommuns 

möjlighet att ålägga fastighetsägare skyldighet att renhålla gångbana slopas. 

Vid den senaste riksdagsbehandlingen ställde sig jordbruksutskottet UoU 

1974:50) inte avvisande till detta krav. Mot bakgrund av bl. a. tredje lag

utskottets uttalande (3 LU 1970:90) i samma fråga förutsatte jordbruks

utskottet att frågan var uppmärksammad och skulle prövas när tiden var 

mogen. Tredje lagutskottet hade uttalat att frågan borde anstå tills förhål

landena efter bl. a. kommunindelningsreformen hade stabiliserats. Riksda

gen följde i båda fallen utskotten. Motionskravet har förnya1s vid inne

varande riksmöte <motion 1975:67). 
Föreskriften om möjlighet att ålägga fastighetsägare att renhålla gångbana 

har samband med reglerna om galllbyggnadskostnadsbidrag inte bara vad 

avser underställningsskyldigheten utan också vad gäller förutsällningarna 

för att en kategori kommunmedlemmar skall kunna åläggas ett särskilt an

svar för vissa åtgärder av gemensamt intresse. Med hänsyn härtill synes 
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det liirnpligast att frågan om understiillningsskyldighet betriiffande åläggande 
att renhålla gångbana inte prövas för sig. Något förslag om iindring i kom
munala renhållningslagen läggs därför inte fram i avvaktan på den nyss
niimnda utredningen om reglerna om gatubyggnadskostnadsbidrag. 

Avgifterna för vård i ålderdomshem är till skillnau från övriga avgifter 
på det sociala området reglerade i detalj. Reglerna ( 19 a ~ socialhjälpslagen 
och kungörelsen, 1971 :830, om avgifter vid ålderdomshem), som tillkom 
år 1971 på förslag av socialutredningen ms s 1970:6), har väckt kritik från 
kommunalt håll främst på grund av den komplicerade och kostnadskrävande 

avgiftsprövning som de föranleder. I korthet innebär reglerna att difTeren

tierade avgifter får tas ut under förutsättning att vårdtagaren garanteras 
ett visst, på särskilt siilt beriiknat belopp för egna utgifter. Om det anses 

nödvändigt att genom författningsbestärnrnelser hindra ett oskäligt avgifts
uttag, bör det vam möjligt att utforma bestämmelser om schablonmässig 

avgiftssättning. Denna fråga har emellertid sådant samband med de frågor 
socialutredningen och kommunalekonomiska utredningen har att överväga, 

att några förslag inte kan läggas fram i förevarande sammanhang. 

6.3 chrig underställning enligt olika specialförfattningar 

Utöver vad som har redovisats i det föregående förekommer i en del 
specialförfattningar underställningsskyldighet i olika ärendegrupper. Den föl

jande framställningen gör inte anspråk på att vara fullständig men behandlar 
några olika fall av underställningsskyldighet, beträffande vilka det har be
dömts möjligt att lägga fram förslag i detta sammanhang. 

Kommun skall upprätta planer för olika verksamheter. Denna skyldighet 
slås fast i olika specialförfattningar, inte minst på det sociala området. Ofta 
gäller att planerna skall fastställas av länsstyrelsen. 

Sålunda föreskrivs exempelvis i 56 och 57 ~~ barnavårdslagen att un
derställning skall ske av såväl landstingskornrnunal barnhernsplan som plan 
för varje barnhem som inrättas. Fosterbarnsutredningcn föreslår i betän
kandet (50U 1974:7) Barn- och ungdomsvård att detta systern. liksom f. ö. 
också socialstyrelsens och länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas barn
och ungdornshem. skall slopas. Betiinkandet har remissbehandlats och över
vägs f. n. inom socialdepartementet. 

Socialutredningen skisserar i sitt betänkande <SOU 1974:39) Socialvården 
en skyldighet för kommunerna och landstingskornmunerna att gemensamt 
utarbeta en plan för hinets totala behov av institutionsresurser. Planen skall 

granskas och fastställas av länsstyrelsen. som också föreslås få kompetens 
att i samband med granskningsarbetet göra erforderliga ändringar i planen. 
exempelvis för att skapa tillriickligt underlag för att trygga iiven mindre 

och medelstora kommuners behov av en si.irskilt resurskrävande institu
tionstyp. Förslaget har sin bakgrund i de huvudmannaskapsreforrner ut
redningen föreslår, vars genomförande enligt utredningen fordrar någon form 
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av regional överblick och samordning. 
I 18 och 19 ~~ socialhjälpslagen ll:ircskrivs att umlerstiillning skall ske 

av bl. a. ålderdomshemsplan. Denna underställningsskyldighet diskuteras 

i avsnitt 6.3.1. I avsnittet 6.3.2 behandlas underställningsskyldigheten be

trMfande beslut om antagande av reglemente angående burskap. 

6.3.1 .4.1t1erdo111slw111spla11 111. 111. 

Uppförande eller mer omfatlande föriindring av ålderdomshem fordrar 

enligt 19 ~andra stycket socialhj~ilpslagen Hinsstyrelsens godkiinnande. Detta 

inhämtas genom att plan för ålderdomshemmet understiills llinsstyrelsen. 

Socialstyrelsens yttrande över planen skall inhämtas före fastställelse. Un

derställningsskyldigheten gäller uppfrirande av ålderdomshem. ändring av 

mer avsevärd omfattning genom om- eller tillbyggnad av sådant hem samt 

inrättande av ålderdomshem i byggnad som har uppförts för annat ändamål. 

Underställningsskyldighet föreskrivs vidare (]8 ~ andra stycket) beträf

fande reglemente för ålderdomshem. som innehas gemensamt av två eller 

flera kommuner. 

I 18 ~ tredje stycket föreskrivs också att llinsstyrclsen får befria kommun 

från skyldighet att ha ålderdomshem. Ett sådant medgivande befriar inte 

kommunen från skyldighet att dra försorg om åldringar och andra vård

behövande, vars vård inte tillgodoses i annan ordning. Detta anges uttryckligt 

i samma bestämmelse. 

Understiillningsskyldigheten beträffande plan för ålderdomshem och in

terkommunalt ålderdomshemsreglemente utgör exempel på sådan statlig 

styrning eller kontroll som bör prövas i denna översyn. 

Det kan invändas att hela den sociala vårdlagstiftningen övervägs av so

cialutredningen. Detta bör dock inte hindra smärre lagändringar i förenk

lande syfte, vilka inte på ett mer genomgripande sätt påverkar regelsystemets 

materiella innehåll och principer eller förutsättningarna för senare reformer. 

Denna ståndpunkt får större tyngd ju högre frekvens en ärendegrupp har. 

Det kan hävdas att ålderdomshemsbyggandet har minskat viisentligt och 

att andra omsorgsformer har fått större betydelse. Detta giiller dock sannolikt 

inte i samma utstriickning om- och tillbyggnader eller omdispositioner. som 

kommer att ha en betydande omfattning så länge äldre och otidsenliga ål

derdomshem finns kvar. 

Det kan vidare anmärkas att socialutredningens förslag om en av kom

munerna och landstingskommunen gemensamt upprättad institutionsplan. 

som skall fastställas av länsstyrelsen, inte avser ålderdomshemmen. En pröv

ning i detta sammanhang föregriper därför inte socialutredningens fortsatta 

överväganden. 

Regeringen har beträffande uppförande av olika institutioner under senare 

år på olika sätt tagit initiativ till all eliminera statlig detaljreglering. 

Exempel hiirpå erbjuder de i kapitel 2 redovisade besluten år 1973 om 
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förenklad handHiggning av skolbyggnads;irenden och om slopande av den 
statliga ritningsgranskning som tidigare kr;ivdes för erhållande av statsbidrag 
vid uppförande av barnstugor m. m. 

Ett slopande av bestämmelsen om undcrstiillningsskyldighct betriiffandc 
plan för ålderdomshem ligger alltså helt i linje med den hittillsvarande ut
vecklingen. Några skäl för att en statlig medverkan i dessa frågor skulle 
vara mer motiverad ;in på de nämnda områdena kan knappast anföras. Det 

kan också anmärkas att ålderdomshemsbygganclet numera inte - till skillnad 
från skol- och barnstugebyggandet - ;ir förknippat med några statsbidrag. 

Regeln om underställningsskyldighet ter sig föråldrad också ur det per
spektivet att naturliga gränser mellan olika boende- 01:h vårclformer blir 
allt svårare att bestiimma. Exempelvis torde det vara svårt att anföra skäl 

för en statlig fastställclseprövning av plan för ålderdomshem. som inte med 
samma styrka gör sig gällande beträffande exempelvis pensionärshem med 
tillgång till vårdpersonal och väl utbyggda servicefunktioner. Bestämmel

sen om att liinsstyrelsen skall godkänna plan för ålderdomshem bör därför 
tas bort. 

Ärenden avseende fastställelseprövning av interkommunalt ålderdoms
hemsreglemente torde numera förekomma mycket sällan. Med hänsyn 

friimst till de effekter kommunindelningsrcformen har givit i form av bär
kraftigare enheter torde denna underställningsskyldighet vara överflödig. 

I det fåtal fall samarbete av detta slag kan komma att aktualiseras kan, 
om kommunalförbundsmöjligheten inte utnyttjas. en lämplig samarbets

form vara att elen ena kommunen får disponera platser i den andra kom
munens ålderdomshem. Denna lösning torde också vara vanligast vid sam
verkan såväl mellan kommuner som mellan landstingskommuner och kom

muner. Enligt tillgängliga uppgifter finns f. n. endast ett kommunalförbund 
för ålderdomshem. På grund av vad nu har anförts bör underställnings
skyldigheten beträffande reglemente för ålderdomshem slopas. 

Möjligheten för länsstyrelsen att befria kommun från skyldighet att ha 
ålderdomshem torde också ha fått avsevärt minskad aktualitet med de större 
och bärkraftigare kommunerna. I princip samma invändningar som beträf
fande fastställclseprövningen av plan för ålderdomshem kan resas mot regeln 
att kommun skall driva ålderdomshem. om Hinsstyrelsen inte har befriat 
den från denna skyldighet. Kommun bör själv få avgöra huruvida den vill 

driva egna ålderdomshem eller erbjuda andra boende- och vårdformer -
kanske i kombination med ett antal ålderdomshemsplatser, som disponeras 

enligt avtal med annan kommun eller enskild. 
Frågan om kommuns skyldighet att ha ålderdomshem hänger mycket 

nära samman med vilken utformning man i en framtida lagstiftning för 
socialvården vill ge det allmiinna vårdansvar som vilar på kommun. Det 

linns d:irför inte anledning att hiir föreslå någon iindring på denna punkt. 
Förslag till iindringar i socialhjiilpslagen redovisas i bilaga 7. 
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6.3.2 F11sr1·1iilla11de m· rcgle1111•1111· a11,t:de11dl' h11rskap 

I 3 kap. handdsbalken finns bestiimmelser om burskap. Till burskap är 

numera inte knutna andra riittsverkningar lin att burskapsiigande borgare 
åtnjuter vissa förmåner med avseende på riitt till understöd från borgerskapet 
understiillda fonder och stiftelser samt till intagning på borgerskapets hem 

och inriittningar. 
Enligt lagen ( 1964:653) om överflyttning av magistratens befattning med 

burskapsärenden m. m. har kommunstyrelsen övertagit den befattning med 
ansökan om burskap och med uppsiigning av burskap som enligt 3 kap. 

I och 5 ~~ hamlelsbalken ankommer på borgmiistare och råd. 
Lagen öppnar också möjlighet att ersiitta bestämmelserna i handelsbalken 

med ett reglemente angående burskap. I ett sådant reglemente kan före
skrifter meddelas om burskapsärendenas behandling och formerna for för
valtning av de fonder och stiftelser som finns till förmån för de burskaps
ägande borgarna. Det ankommer enligt lagen på kommunstyrelsen alt anta 
sådant reglemente. sedan borgerskapet har beretts tillfälle att yttra sig. Reg
lementet skall understiillas Wnsstyrelsen för faststiillelseprövning. Särskilda 
regler om formerna för beslut om ändring i reglemente ges ej. varför samma 
ordning får anses gälla. 

Det kan ifrågasättas om det är nödvändigt alt reglemente angående bur
skap skall faststiillas av länsstyrelsen. De skäl som talar för att denna be
stiimmelse behålls torde framför allt vara att reglemente kan röra frågor 
om förvaltning av betydande fonder. Det skulle därför kunna hävdas att 
liinsstyrelsen, som iir allmän tillsynsmyndighet för stiftelser. bör pröva be
stiimmelserna i reglemente. 

Burskapsinslilutet finns kvar i fyra kommuner, nämligen Stockholm, Upp
sala. Norrköping och Karlskrona. Möjligen kan borgerskapssammanslutning
ar finnas på yllerligare något håll i landet. 

I allmänhet har möjligheten alt anta siirskilt burskapsreglemente utnytt
jats. I en kommun - Norrköping - tillämpas handclsbalkens regler fort
farande. 

Möjligheten att anta burskapsreglementen - och därmed också skyldig
heten att underställa länsstyrelsen dem - infördes i samband med magi
straternas avveckling år 1964. I prop. 1964: 163 anförs beträffande under
stiillningsskyldigheten endast att det liimpligen torde böra tillkomma 
liinsstyrelsen att fastställa sådant reglemente. 

Skiil synes inte längre föreligga att behålla underställningsskyldigheten 

beträffande beslut om burskapsreglemente. Därför bör 1964 års lag ändras 

så att föreskriften att reglemente skall fastställas av liinsstyrelsen utgår. 
Lagens bestiimelse om att kommunstyrelsen skall utöva de uppgifter som 

enligt handclsbalken ankommer på borgmästare och råd bör behållas tills 
vidare. 

Förslag till lagiindringar redovisas i bilaga 13. 
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Bilaga I. 

Förslag till 
Lag om ändring i kommunallagen 

Härigenom föreskrives att 24 och 43 ~§ kommunallagen 1 skall ha nedan 

angi\'na lydelse. 

A \' kommuna/lags111rfdninge11.f(ircs/a- I promemorian .föreslagen lwlc/sc 

gen ~vdel~e 24 ~ 
Sedan överläggningen i ett ärende förklarats avslutad, framställer ord

föranden proposition så avfattad, att den kan besvaras med ja eller nej. 

Ordföranden ger d~irefter till känna, vad som enligt hans uppfattning be

slutats och befäster beslutet med klubbslag, om ej omröstning begäres. Om

röstning verkställes efter upprop och sker öppet utom vid val. Vid öppen 

omröstning får omröstningsapparat användas. Utgången bestämmes genom 

enkel pluralitet av de avgivna rösterna, om ej annat är föreskrivet för särskilda 

fall. Vid lika röstetal för olika meningar skiljes genom lottning om ärendet 

avser val eller tillsättande av tjänst och genom ordförandens utslagsröst 

i övriga ärenden. 

Val av styrelse och sådan nämnd 

som sägs i 43 .1'" andra siycket, av re

visorer och revisorssuppleanter samt 

av två eller flera personer för särskild 

beredning av ärenden, som skall fö

retagas till avgörande av fullmäktige, 

skall vara proportionellt, om det be

gäres av minst så många väljande, 

som motsvarar det tal. vilket erhål

les. om samtliga väljandcs antal de

las med det antal personer valet av

ser, ökat med l. Om förfarandet vid 

sådant proportionellt val finns sär

skilda bestämmelser. 

Val av styrelse och annan nämnd, 

av revisorer och revisorssuppleanter 

samt av två eller flera personer för 

särskild beredning av ärenden, som 

skall företagas till avgörande av full

mäktige, skall vara proportionellt, 

om det begäres av minst så många 

väljande som motsvarar det tal, vil

ket erhålles, om samtliga väljandes 

antal delas med det antal personer 

valet avser, ökat med I. Om förfa

randet vid sådant proportionellt val 

finns särskilda bestämmelser. 

1 \1cd komm~nallagen avses hiir den lag som föreslås i betiinkandet (SOU 1974:991 
Enhetlig kommunallag 
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Av komm11nalla}!,s111rednin}!,en jiire

s/agen ~rdc/sc 

I Stockholms kommun giiller l'.i 

bestämmelserna om proportionellt 
val vid utseende av sådan nämnd, 

som siigs i 43 * andra stycket. 
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I promemorian .fiircslagen lrde/sc 

I Stockholms kommun giillcr be
stiimmelserna om proportionellt val 
vid utseende av sådan niimnd som 

sägs i 43 * cnclasr om clcr är särskilr 
jöreskri1•e1. 

43 § 

Angående utseende av nämnder mr vissa i särskilda författningar angivna 

uppgifter giiller för varje fall i författningen meddelade bestämmelser. 
För förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige tillsätta de niimn

der som behövs. 
Beträffande nämnd som avses i andra stycket äger vad som är föreskrivet 

i 33 * andra stycket, 34 *' 35 * andra stycket och 37--42 ** motsvarande 
tillämpning. 

Fullmäkrige.fär. i den mån e.i annat 
ärfiireskril'et i lag eller annanjii1:fätt

ning, hes/wa all styrelsen eller annan 

nämnd skall 

I. handha förvaltning och l'erkstäl

/ighet i .fi"åga om egendom som e{iesr 

./örl'a/tas G\' andra nämnder. 
2. handlägga .fi"ågor om anställ

ning, ledighet. 1•ikariat eller ski(iande 

Fån (iänst beträ.{fande personal. som 

är undewälld andra nämnder. 
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Bilaga 2. 

Förslag till 
Lag om ändring i brandlagen (1974:80) 

HLirigenom föreskrives att 3 och 3 a §~ brandlagen ( 1974:80) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

l\'urnramle ~rdc/sc Förcs/agm ~l'<le/sc 

H 
Förvaltningen av brancJforsvarets Förvaltningen av brandförsvarets 

angenigenheter skall handhavas av angelLigenheter skall handhavas av 
den kommunala nLimncJ som kom- den nämnd som kommunfullmäk-
munfullmiiktige bestLimmer (brand- tige bestämmer (brandstyrelse). i den 

styrelse). mån .förvaltningen <'.i tillkommer an

nan ('n/igt beslut som arses i 43 {fjärde 

stycket kommunal/agen. 

3 a §1 

I mom. Ledamöter od1 suppleanter 

i särskild hrandstyrelsc l'ä{ies a1• kom

mw1/i1/lmäktige till det a111a/ji1/lmäk

tige hestiimmer. A 111alet ledamiiterfår 

dock icke vara under.km. Valet skall 

vara proportionellt, om det begäres ar 
mins! så många 1•ä{jande, som mo1-

smrar del tal vi/kel erhålles. om samt

liga 1•ä{iandes amal delas med det an

tal personer l'alet al'ser, ökat med I. 

Om Ji.ir/ärandet l'id sådant proportio

nell! val.tinns särskilda hes1ämmel5er. 

Sker ej l'GI ar supp/ea111cr proportio

nell!. skall också hestiimmas den ord

ning i l'ilken suppleanterna skall in

kallas 1il/ 1jä11s1göri11g. 

BNräflänc/(' särskild hrand5tyre/se 

skall heslämmelserna i JJ-36 \\}, 3 7 .1' 

.fiirsra slrlk('f och 38--12 .1'} kommu

nal/agen (1953:753) rörande kom

munstyre/sen sam1 hcs1ämmf'lsf'rna i 

1Senast.: lydelse 1975:96. 

Be1räjJande särskild brands(vrelse 

skall bestämmelserna i 33 1'". 34 .f/ör
sta s~vcket, 35-38 11§, 39 f .fiirsta 

s~rcket saml 40--IJ ff kommunal/a

gen äga motsvarande tillämpning. Vad 

som .föreskrives i 36 .1' .forsla s~vcke1 

nämnda lag skall dock ej 1il/iimpas i 

ji"åga om särskild brandstyre/se i 

Stockholms kommun. 

Brands~rre/ses pro10kol/ hehiNer ('.i 

uppraga annal än uppg,ifi om niin·a

rande /edamäler och bes/111e1 i rmje 

ärende. Föreskrifier om i vilken lll· 

s1räckning beslut skall innehålla de 

skäl som har hes1äm1 111gången .finns 

i 17 ,1 .fhrl'llllningslagen (1971:290). 

Föreskrifier om riillel5e m· hesllll 

.finns i 19 .1\ samma lag. 
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Nurnrande ~1dclse 

45 .11· andra och rrel{je sryckena samma 

lag iji-åga om där al'Scdd nämnd äga 

mor.warande rillämpning. För särskild 

hrandsryrelse i Srockholm skall dock 

gälla bestämmelserna i 51 1' I mom. 

kommunal/agen ( 195 7:50) .för Stock

holm. med unda111ag av hänl'isningen 

till 39 .1\ andra s(vcker nämnda lag, 

samr därllliil'er md kommw1/i1/lmäk

tf~ejiireskrirer med iakrragande ar be

stämmelserna i samma lag. 
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Fiire.1/agi'11 lrdi'lw 

Utan hinder av 2 * 2 förvaltningslagen ( 1971 :290) iiger 4 och 5 *S niimnda 
lag tillämpning i samtliga iircnden hos särskild brandstyrelse. 

Rrands(v1-elses protokoll behöver (i 
upptaga annat än förteckning å när

varande ledamöter samt för l'ar)e 

ärende hes/uret och skälen dä("för. 

J mom. Vid samma111räde med 

brands(vrelsen har brandchefen rä/f 

att deltaga i överläggningarna men ej 

i besluten samt alf .fä sin mening an

tecknad till protokollet. 
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Bilaga 3. 

Förslag till 
Lag om ändring i b~·ggnadsstadgan (1959:612) 

Härigenom föreskrives i fråga om byggnadsstadgan ( 1959:612)1 

dels alt 5-7 ** skall upphöra alt gälla, 
dels att 3 * skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'arande (rdc/se 

/.edamiitC'r och supp/ealller i bygg

nadsnämnd 11ii/jas av kommw1/i1/l

mäktige till det antal .fii/lmiiktige be

sriimma. A111ale1 ledamöter må dock 

icke l'ara under fem. Valet skall ske 

pmporrionellr i de .fall då sådanr är 

.fÖreskri11e1 vid val till kommuns(vrel

sen. Sker e.i val av suppleanter pro

porrionellr. skall rillika hesrämmas den 

ordning, i 11ilken supp/ea111erna skola 

inkallas rill (iänstgöring. 

I övrigr skall med a11seende å bygg

nadsnämnd vad i 32-36 .11}, 37 {första 

s(rcket och 38-41 11§ kommunal/agen 

(I 953: 753) är stadgat om kommuns(v

relsen äga mots11arande tillämpning. 

dock all .för byggnadsnämnden i 

Srockholm skola gälla bestämmelser

na i 51 .11· 1 mom. kommunal/agen 

(1957:50)./Ör Stockholm. med undan

tag m· hänvisningen till 39 .11· andra 

s(rcker nämnda lag, samr därutö1•er 

rad kom11111nfi1/lmäktige med iak11a

gamie av stcuf~andena i samma lag.fii

reskrira. 

Uwn hinder a1• 1•ad i andra s(vcker 

sägs skall gälla. dels all i kommunens 

(jänsr anställd h('.fållningshavare icke 

på grund a11 denna sin (iänsreställning 

skall vara obehörig all vara ledamor 

1Stadgan omtryckt senast 1972:776. 

Frires/agen lvdels<' 

Beträ/Y'ande byggnadsnämnd skola 

hestämmel~erna i 33 .{. 34 .11 .forsra 

s(vcket. 35-38 .11}. 39 .11 fiirsta strcket 

samt 40-41 .11§ kommunal/agen äga 

motsl'arande tillämpning. Vad somfii

reskrives i 36 .11· första s(vcker nämnda 

lag skall dock ej tillämpas ifråga om 

byggnadsnämnden i Stockholms kom

mun. 

Uppdrag som al'ses i 42 § andra 

s(11cke1 kommunal/agen/är ej om/alla 

bejogenhet all beslura om framställ

ning till regeringen eller länsstyrelsen. 

all meddela./(ire/äggande vid 11ite eller 

annat även(1•r eller atr s/ur/igt avgöra 

ärende. som ärm· principiell nalllr el

ler eljesr al' större l'ikr. 

Byggnadsnämnds protokoll behöver 

ej upplaga annat än uppgift om när

varande ledamöter och beslutet i 11ar:ie 

ärende. Föreskrifter om i l'i/ken 111-

sträckning hes/ut skall innehålla de 

skäl som ha besrämt u~~ången finnas 

i 17 § f(irva/tningslagen (1971:290). 

Fiireskritier om rä11e/se 111• beslut fin

nas i 19 .11· samma lag. 
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eller suppleant i byggnadsnämnd dels 

ock alf nämndens protokoll icke be

hiil'er upptaga annat än.fiirteckning å 

nämrande ledamöter samt .för vmje 

ärende beslwet och skälen därjör. 
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Fhreslage11 ~rdelsc 

Utan hinder av 2 * 2 fOrvaltningslagen (1971:290) äga 4 och 5 **nämnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos byggnadsnämnd. 

Ordförande i byggnadsnämnd skall 

tillse. alf nämndens ledamöter erhålla 

kallelse till sammanträdena samt all 

suppleantema underrälfas om tid och 

plats för sammanrrädena. 

I kallelse och underrättelse skall 

lämnas uppgift om de ärenden, som 

skola .forekomma vid sammanträdet. 

5 § 

6§ 
Befalfningshavare. som har till ålig

gande att .föredraga ärenden in.för 

byggnadsnämnden, äger räl/ all del

taga i överläggning men ej i beslut, 

samt all, där han det begär. få sin 

särskilda mening antecknad till pro

tokollet. 

Samma rätt tillkommer sådan 

tjänsteman vid länsstyrelsen eller an

nan tjänsteman, som kallats all i den

na egenskap närvara vid sammanträde 

med nämnden. 

Byggnadsnämnd äger uppdraga åt 

en eller flera ledamöter eller supple

anter i nämnden eller åt befallnings

hamre hos nämnden all å nämndens 

1•ägnar fatta beslut i vissa grupper ai• 

ärenden. l'ilkas beska/lenhet skall när

mare angivas i nämndens beslut. Så

dant uppdrag må dock ej a1•se befo-

14 Riksdagen JQ76177. I sam/. Nr I 

7§ 
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.V111·arw11/c' lrclcl.~e 

gl'nhe1 att hcsl11ta om/iw11s1ällning el

ler y11randc till Kon11ngen. länsstyrel

sen eller kommw1/i1llmäk1ige. all 

meddela.föreläggande rid l'itc eller an

mll i.il'c!llyr eller all slutligt al'göra 

ärende. som iir m· principiell innebörd 

eller e(iest al' stör!'<' l'ikt. 

Nämndens beslut riirande 11ppdrag. 

som i .fiirsta stycket sägs. skall undcr

:,;tällas länss1_1·rel5ens prövning. 

Vad i denna stadga siigs om b_1·gg

nadsnämnd skall i tillämpliga delar 

gälla den. som pd grund m· uppdra?. 

enligt .fih:wa s~rckct handlar å nämn

dens !'ägnar. Beslut, som meddelas på 

grund m• i~vlikt uppdrag. skall anmälas 

l'id nämndens nästa sammanträde. 
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Fiirl'slagrn ~1 cli'lsc 
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Bilaga 4. 

Förslag till 
Lag om ändring i skollagen (1962:319) 

Härigenom föreskrives i fråga om skollagen (1962:319)1 

dels att 12, 14-16 och 18 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 8. 9, 13, 19. 20 h, 20 c och 20 f §* skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rdt'/se Fiireslagcn ~wle/se 

892 
På framställning av kommunfullmäktige må regeringen besluta, att sär

skild styrelse skall finnas för del av kommunens gymnasieskola. 
Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser, som meddelas 

av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar. 
Komm1111tilllmäktige må föreskriva 

au annan kommunal nämnd än skol

s(vrdsen skall 

i. handha.förvaltning och verkstäl

lighet i fi'åga om hyggnad och mark 

.fiir skola som eljest står under sko/

styrelsens .förvaltning. 

2. beträjfånde annan personal 1•id 

kommuns grundskola eller gymnasie

skola än sko/ledare. lärare. sko/läkare 

och sko/sköterska handlägga frågor 

om ans1äl/ning. ledighet. vikariat eller 

ski(jande från tjänst. 

9 §3 

Skolstyrelsen skall beakta den allmänna utvecklingen på skolväsendets 
område. följa skolväsendets tillstånd inom kommunen och taga erforderliga 
initiativ for att bereda barn och ungdom i kommunen tillfredsställande ut
bildning. 

Skolstyrelsen skall vidare 
a) i den mån sådant ej tillkommer 

annan enligt bestämmelser som re
geringen meddelar eller enligt beslut 

som avses i 8 §. ombesörja de an
gelägenheter avseende skolväsendet 

I Lagen omtryckt 1970: 1026. 
2 Senaste lydelse 1975: 159. 
JScnaste lydelse 1975: 159. 

Skolstyrelsen skall vidare 
a) i den mån sådant ej tillkommer 

annan enligt bestämmelser som re
geringen meddelar eller enligt beslut 
som avses i 43 f .fiärde s(vcket kom

munal/agen, ombesörja de angelä-
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N111•ara11de (wlels<' 

i kommunen, vilka iiro att hänföra 

till förvaltning och verkstlillighet, 
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genheter avseende skolväsendet i 

kommunen, vilka äro att hänföra till 

förvaltning och verkställighet, 

b) tillse, att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter, 

och sörja för samordning av och enhetlighet i verksamheten, 

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning samt 

d) verka för samarbete mellan hem och skola. 

Skolstyre/sen äger för 1·ård och .för

tecknande överlämna s(vrelsn1s pro

tokoll och övriga till dess arkil' hörande 

handlingar till kommuns(vrelsen. i den 

mån handlingarna t:i e~fordras.för del 

löpande arbetet. 

12 § 

13 § 

Ledamöter och suppleanter i sko/

styrelsen väljas av kommunfullmäktige 

till det antal fullmäktige bestämma. 

Antalet ledamöter må dock ~i vara un

der sju. 

Valet skall vara proportionellt, där

est det begäres a1• minst så många 1•ä/

jande, som motsvara det tal. 1•ilket er

hålles. om samtliga 1•ä{iandes antal de

las med det antal personer valet a1•ser, 

ökat med I. Om jli!farander 1'id så

dant proportionellt val är särskilt stad

gat. 

Sker ej val av suppleanter propor

tionellt, skall tillika bestämmas den 

ordning, i vilken suppleanterna skola 

inkallas till (iänstgöring. 

BeträJfande sko/s(vrelse skola be

stämmelserna i 33 .\I". 34 {första s(vck

et, 35-38 .~§. 39 f .första s(rcket samt 

40-42 N kommunal/agen äga mot

Sl'arande tillämpning. Vad som .före

skri1•es i 36 _,1· .första s(rcket nämnda 

lag skall dock ej tillämpas ifråga om 

skolsryrelsen i Stockholms kommun. 

Uppdrag som a1•ses i 4:! _,1· andra 

so·ckel kommunallagen.lär ej on1/a/ta 

ht:fogenhet att meddela eller återkalla 

godkännande enligt 34 _,1· denna Jag. 

Föreskri/;er om rättelse al' b('s/ur 

.finnas 19 .\1 .fön•alt11ingslagen 

(197 J :290). 

Utan hinder av 2 _,1· 2 .förvaltnings

/agen (1971 :290) äga 4 och 5,111 
nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos skols(vrelse. 

14§4 

I avseende å 1•albarhe1 till ledamot 

eller suppleant i skols(vrelsen. 1•erkan 

4Senastc lydelse 1971:630. 
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m· ralbarlwll'ns upphörand<' och räl/ 

fil/ avsägelse skall vad i 7 ,,1· kommu-

11allagcn är mu/gal om kommw1/i1/l-

111äk1ig äga mol.warand<' !illämpning; 

dock må u1om person<'r, som a1•ses i 

andra s1ycke1 ar nämnda paragraf ej 

heller skolche/('n i kommunen 111ses fil/ 

ledamo1 eller suppleanl i slyrefsen. 

Be1räjfande skofs(1•refsen skall i ö1·
rig1 l'(J(/ i 33-36 .\I}, 37 §.förs1a s1ycke1 

och 38-42 §.~· kom1111111allage11 är stad

ga/ rörande komm1111s1yrelsen äga 

mo/svarande lillämpning. Om val av 

orc!förande och 1•ice or(/förande skall 

jämväl fänsskolnämnden underrällas. 

U1an hinder av J .11· J .fön•a/1nings

/agen (1971:190) äga 4 och 5_,1§ 

nämnda lag 1illämpning i sam1figa 

äff'nden hos sko/styrelsen. 

15 § 

Om kommuf!fullmäk1ige så besfwa. 

äger sko/s(vrefsen uppdraga åt särskild 

a1•defning. bestående al' ledamöter el

ler supµfeanter i styrelsen, eller åt ~e

damot eller suppleant eller åt sko/che

fen eller annan sko/ledare eller (jäns

l<'fnan hos kommunen a// å styrelsens 

1•ägnar /alfa besfw i vissa grupper m• 
ärenden. vilkas beskaffenhet skall an

gil>as i .fi1/lmäktiges beslut. Skolstyrel

sen må dock (i annor!edt'S än genom 

samfällt beslut pröva fråga om med

delande eller återkallande av godkän

nande enf~~t 34 11 eller göra.fiwnställ

ning eller avgiva yttrande 1illjl1/lmäk

t~(je. 

Beslut, 1•ilke1 ./alfats på grund av 

uppdrag som sägs i.första s(l'cket, skall 

anmälas l'id styrelsens nästa samman

träde. 

213 

Fiireslagc11 ~rdelS(' 
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N11rnra11cle lrde/sc 

I 'id sammanlriide med skof1·(vre!~en 

ellff a\'llc/ning av denna skall skolche

.fi'n närmra sam/ äga räl/ all deltaga 

i iiver/äggningarna men ej i besllllen 

och all,/a sin särskilda mening a111eck

nad 1i// pro1oko//e1. 

fi"ires/age11 lrclelsc 

16 ~ 

18 §5 

Vad i 12-14 1'§ sradgas äger icke 

avseende å skols(rrelsen i Srockholms 

kommun. Berräjfande nämnda skol

slyrelse skola 50 .1". 51§1 mom,, med 

undan/ag m• häm•isningen fil/ 39 § 

andra srycker, samr 52 .11· kommunal

/agen fiir Srockholm äga rillämpning 

med iakllagande a1• all amaler leda

mörer ej må undersliga sju sam/ all 

sko/chefen ej må urses fil/ ledamor eller 

supp/eanr. 

U1an hinder m• 2 .11· 2 ,/örvalrnings

lagen (1971 :290) äga 4 och 5 .11§ 

nämnda lag lillämpning i samrliga 

ärenden hos skols(vrelsen i Srockholms 

kommun. 

Skoldwfen i S1ockholms kommun 

äger urse en honom undersrälld sko/

ledare all i sill srälle delraga i sam

manrräde på säll i 16 .11· sägs. 

19 § 

Skolchefen i kommunen åligger 
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a) att biträda skolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under styrelsen 

vara ledare av skolväsendet i kommunen, 

b) att. i den mån sådant enligt /5 _,1· b) att, i den mån sådant enligt 42 _11· 

uppdrages åt honom, fatta beslut å andra s(vckel kommunal/agen upp-

styrelsens vägnar samt drages åt honom, fatta beslut å sty

relsens vägnar samt 

c) att taga befattning med de ärenden och i övrigt fullgöra de uppgifter, 

vilka enligt särskilda författningar eller skolstyrelsens beslut ankomma på 

honom. 

5 Senaste lydelse 1971:630. 
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Numrandc lvdelw 

20 b ~6 

På framställning av landstinget må regeringen besluta, att särskild styrelse 

skall finnas för del av landstingskommunens gymnasieskola. 

Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser, som meddelas 

av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar. 

Landstinget mdjiireskrirn alf annan 

nämnd hos landstingskommuncn än 

utbildningsnämnden skall 

J. handha.förvaltning och verkstäl

lighet i ,/i"åga om byggnad och mark 

jiir skola som eljest står under wbild

ningsnämndens ./iirvaltning, 

2. beträjfande annan personal l'id 

landstingskommuns gymnasieskola än 

sko/ledare. lärare, sko/läkare och 

sko/sköterska handlägga ji'ågor om 

anställning. fed~~het, 1•ikaria1 eller 

skiljande från tjänst. 

20 c ~ 7 

Utbildningsnämnden skall beakta den allmänna utvecklingen på skol

väsendets område, följa tillståndet i landstingskommunens gymnasieskola 

och taga erforderliga initiativ för att bereda ungdom i landstingskommunen 

tillfredsställande utbildning i gymnasieskolan. 

Utbildningsnämnden skall vidare 

a) i den mån sådant ej tillkommer 

annan enligt bestämmelse som re

geringen meddelar eller enligt beslut 

som avses i]() b .11. ombesörja de an

gelägenheter avseende landstings

kommunens gymnasieskola. vilka 

äro att hänföra till förvaltning och 

verkställighet. 

Utbildningsnämnden skall vidare 

a) i den mån sådant ej tillkommer 

annan enligt bestämmelse som re

geringen meddelar eller enligt beslut 

som avses i 43 .11· .Oärde stycket kom

munal/agen. ombesörja de angelä

genheter avseende landstingskom
munens gymnasieskola, vilka äro att 

hänföra till förvaltning och verkstäl-

lighet, 

b) tillse. att verksamheten vid landstingskommunens gymnasieskola fort-

går enligt gällande föreskrifter och sörja för samordning av och enhetlighet 

verksamheten, 

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning samt 

dl verka för samarbete mellan hem och skola. 

0 Senaste lydelse 1975: 15'1. 
7Scnastc lydelse 1975:15'1. 
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Numrandc lrdel~e Fiircslagl'll lrdelse 

20 f ~· 
I dl'n mån ej annatfö{jer a113 §fem- Beträffande särskild utbildnings-

te s(vcket, väljas ledamöter och sup- nämnd skola 13 och 17 §§äga mot-
plc>anter i 111bildningsnämndc>n av svarande tillämpning. 

landstingc>t till dN antal landstingc>t be-

stämmer. Antalc>t lc>damötc>r må dock 

~i vara under sju. Valet skall vara pro-

portionellt, därest det begäres ai• minst 

så många väljande. som motsvara det 
tal. vilket erhålles. om samtliga väl-

jandes antal delas med det antal per-

soner valet avser. ökat mc>d 1. Omför-

.farandet vid sådant proportionellt val 

är särskilt stadgat. Sker ~i val av sup-

pleanter proportionellt, skal/ tillika be-

stämmas den ordning. i vilkc>n supple-

anterna skola inkallas till (iänstgöring. 

Beträffande utbildningsnämnd. som 

väljes enligt första s~vcket, skola be

stämmelserna i· 17 § ovan samt 
43-47 §§. 48 § .första s(vcket. 49-

51 ''} och 54 ,1 .fiärde s(vcket lands
ting~iagen den 14 maj 1954 (nr 3/9) 

äga motsvarande tillämpning. 
Utan hinder av 2 § 2 fön1altnings

lage11 (1971:290) äga 4 och 5 §§ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos utbildningsnämnd, som 
väljes enligt .första S(ycket. 

8Scnaste lydelse 1971:630. 



Prop. 1976/77: 1 217 

Bilaga 5. 

Förslag till 
Förordning om ändring i skolförordningen (1971 :235) 

Härigenom föreskrives att 17 kap. 55 § och 18 kap. 9 * skolförordningen 
(1971 :235) skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vddse Föreslagen (vdelse 

17 kap. 
55*1 

Annan personal vid grundskolan 
eller gymnasieskolan än som avses 
ovan i detta kapitel anställes av sty

relsen för skolan. om ej annat följer 
av beslut enligt 8 § tredje s~vcket 2 

eller 20 b § tmfje swcket 2 sko/lagen 

(1962:319)eller av bestämmelse som 
regeringen meddelar. 

Annan personal vid grundskolan 
eller gymnasieskolan än som avses 
ovan i detta kapitel anställes av sty
relsen för skolan. om ej annat följer 
av beslut enligt 43 §fjärde stycket 2 

kommunal/agen eller av bestämmelse 
som regeringen meddelar. 

18 kap. 

9 *2 
Styrelsen för skolan beslutar om 

ledighet, vikariat eller skiljande från 
tjänst för annan personal vid grund
skolan eller gymnasieskolan än som 
avses i 1-8 §§,om ej annat följer av 
beslut enligt 8 § tredje s(vcket 2 eller 

20 b § tredje stycket 2 sko/lagen 

(1962:319)eller av bestämmelse som 
regeringen meddelar. 

1 Senaste lydelse 1975: 161. 
2 Senaste lydelse 1975:161. 

Styrelsen för skolan beslutar om 
ledighet, vikariat eller skiljande från 
tjänst för annan personal vid grund
skolan eller gymnasieskolan än som 
avses i 1-8 §§, om ej annat följer av 
beslut enligt 43 § _fjärd<' s(vckN 2 

kommunal/agen eller av bestämmelse 
som regeringen meddelar. 
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Bilaga 6. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970:296) om social centralnämnd m. m. 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1970:296) om social centralnämnd 

m.m. 
dels alt 4-7 och \0 ~~ skall upphöra alt gälla, 
dels att 2, 3 och 8 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nm•arande ~vdelse 

Har beslut fattats enligt 1 *, till

lämpas icke 2-5, 8 och 9 ** lagen 
( 1956:2) om socialhjälp, 2 * andra 
stycket, 7, 8 och /0-12 .11} barna
vårdslagen ( 1960:97), 3 ~ första 
stycket, 5-7 §f samt 8 §I och 2 mom. 

lagen (1954:579) om nykterhetsvård. 

H 

Föreslagen ~vdelse 

Har beslut fattats enligt 1 §, till

lämpas icke 2-3 och 9 ~* lagen 
(1956:2) om socialhjälp, 2 s andra 

stycket och 7 *forsla s(vcket barna
vårdslagen (1960:97), 3 ~ första 
stycket och 5 ~ forsta-tredie s(vckena 

lagen ( 1954:579) om nykterhetsvård. 

Vad i övrigt i lag eller annan författning är föreskrivet om socialnämnd, 
barnavårdsnämnd eller nykterhetsnämnd skall äga motsvarande tillämpning 
i fråga om social centralnämnd och, i förekommande fall, social distrikts
nämnd. 

L<'damö((>r och suppleanter i social 

centra/nämnd vä(ies m• kommunens 

fullmäktige till det antal fullmäktige 

bestämmer. Antalet ledamöter får 

dock l'.i vara under nio. Där så lämp

ligen kan ske, bör Juridisk och medi

cinsk sakkunskap vara.företrädd inom 

nämnden. 

Valet skall vara proportionellt, om 

det begäres m• minst så många väl

jande som motsvarar det tal, vilket er

hålles då samtliga vä(iandes antal de

las med det antal personer valet avser, 

ökat med I. Om .förfarandet vid så

dant proportionellt val .finns särskilda 

bestämmelser. 

Beträffande social centra/nämnd 

skall bestämmelserna i 33 §, 34 §.for

sta stycket. 35-38 §§, 39 § .!Orsta 

s(vcket samt 40-42 §§ kommunal/a

gen äga motsvarande tillämpning. 

Nämndens protokoll behö1•er dock 

c~i . .forutom l'adsomfO(ierm• 14 § tred

je ochJiärde styckena barnavårds/agen 

(1960:97), upptaga annat än uppgift 

om nän•arande ledamöter och beslutet 

i varje ärende. Föreskrifter om i vilken 

utsträckning hes/ut skall innehålla de 

skäl som har bestämt utgången .finns 

i 17 .11· föm1/tnings/agen (/ 9 71 :290). 

Föreskrifier om rättelse av bes/ut.finns 

i 19 .11· samma lag. 
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Sker rj l'OI m· Sllflfl/rantrr propor

tionrllt, skall den ordning bestämmas, 

i vilkrn Sllflfl/rant<'rna skall inkallas till 

(iiinstgöring. 

4 ~I ~ 

Ifråga om social C<'ntralnämnd äger 

32-36 .I'/}, 37 § första s~vl'k<'t och 

38-42 §§ kommunallag<'n (1953:753) 

om kommunstyrelsen motsvarande 

tillämpning. Nämndrns protokoll be

höver, .förutom vad som följer av 14 -~· 

tredje s(Ycket bamm•årds/agen 

(1960:97), ej innehålla annat än .för

teckning på närvarande ledamöter 

samt för vm:ie ärC'nde bl'slutet och skä

ll'n därför. 

Utan hinder av 2 _,1· 2 fön•altnings

/agen (1971 :290) äger 4 och H§ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärendC'n hos social cC'ntralnämnd. 

Social centra/nämnd .tär vid behov 

tillkalla särskilda sakkunniga atr del

taga i nämndens överläggningar, till

särra tjänst hos nämnden och anlita 

det biträde i övrigt somfordras. Ar be

hovet ai• juridisk eller medicin:;k sak

kunskap ej tillgodoserr inom nämnden. 

bör den anlita biträde av personer med 

sådan sakkunskap. 

Har kommunen besl111at inrä11a 

(iänst, som skall vara gemensam .för 

social cemralnämnd och annat kom

munalt .fön•altnings- eller verkstä//ig

hetsorgan. får (jänsten ti//särras i den 

särskilda ordning kommunen bestäm-

mer. 

1 Senaste lydelse 1971:669. 
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Föreslagen ~wielse 

Uran hinder m· 2 .11· 2 .förvaltnings

/agen (/971:290) ägrr 4 och 5§§ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos social centra/nämnd. 
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Ar någon i så trängande behm• ar 

socialhjälp. all med dess avl1iälpande 

<:i kan anstå till dess social centra/

nämnd sammanträder, får nämndens 

ordf(irandr tills vidare bevilja honom 

sociall1iälp. Ord.förandens beslut skall 

anmälas vid nämndens nästa sam

manträde. 

Kan i ärende enligt barnavårds/agen 

(1960:97j soäal centra/nämnds pröv

ning ej avvaktas utan.fara eller alll'arlig 

olägenhet, får nämndc>ns ord.förande 

vidtaga de åtgärder samt meddela de> 

beslut och j(jrordnandc>n som anges i 

J I .\1· ,/(irsta stycket barnavårds/agen. 

Beslut som ord.föranden .falla! med 

stöd ai• detta s~11cke ländc>r omedc>lbart 

till e,t;errällelse och gäller tills vidare 

i avbidan på nämndens prövning. Det 

skall anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. Avser bc>sllllel omhän

dertagande en!~~! 29 eller 30 § bar

navårds/agen eller .förbud enligt 50 .~· 

samma lag, skall ordföranden ome

delbart sammankalla nämnden.för all 

besluta i ärendet. Nämndens sam

manträde skall i sådant.fall hållas utan 

dröjsmål och senast inom tio dagar 

från dagen .för orqförandens beslut. 

Om kommunens .fiJllmäktige be

stämmer det, får social centra/nämnd 

uppdraga åt särskild avdelning, bestå

ende av ledamöter eller suppleanter i 

nämnden. eller åt ledamot eller sup

pleant eller åt (iänsteman hos kom

munen all på nämndens vägnar m•

göra vissa gmpper av socia/~jä/ps-. 

bamal'årds- eller nykterhetsvårdsä

rcndcn. vilkas heska{f<.>nhet skall anges 

i Jidlmäktiges beslut. Därvid skall de 

220 

Fiircs/age11 ~rtle/w 



Prop. 1976177: I 
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bc,;ränsningar i dC'IC'gatio11srä11cn som 

anges i 12 § .första stycket 1-4 bar

nal'årdslagen (1960:97) gälla. Så1•itt 

angår ärenden enligt lagen (1954:5 79) 

om nykterhetsl'ård .tär nämnden en

dast genom sam.fällt beslut wdöma.fö

re/agr vitc,.foranstalta om åtgärd en/iKf 

14 § 2 mom. lagen om nykterhl'ISl'ård, 

meddela beslut om övervakning eller 

lvdnad~föreskrifkr, göra ansökan om 

tvångsintagning på allmän vårdanstalt, 

/<iranstalta om verkställighet GI' slutligt 

bes/ur om ll'ångsintagning, bevi(ia an

stånd därmed, förklara sådant an

stånd.förverkat eller göra anmälan hos 

öve(förmyndare. Framställning eller 

y11rande till jl1llmäktige jär beslll/as 

endast a1• nämnden sam.fällt. 

Bes/ll/ som fattats på grund av upp

drag enligt första stycket skall anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde. 

Ledamöter och suppleanter i social 

distriktsnämnd vä!ies av kommunens 

fullmäktige till det antal fullmäktige 

bestämmer. Anta/er ledamöter får 

dock ej vara under fem. Minst en av 

ledamöterna bör vara ledamot i so

ciala centralnämnden. I övrigt äger 

bestämmelserna i 3 ~ motsvarande 

tilliimpning. 
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I social distriktsnämnd bör minst en 

av ledamöterna vara ledamot i so

ciala centralnämnden. I övrigt äger 

bestämmelserna i 3 ~ motsvarande 

tillämpning. 

10 § 

Bestämmelserna i 4 §. 5 § .första 

s~vcker. 6 och 7 §§gäller i tillämpli.~a 

delar ifråga om social distriktsnämnd 

och dess or((förande. l}änst hos 

nämnden 1illsä11es dock av sociala cen

tra/nämnden. Det ankommer även på 

sociala centra/nämnden att r:örafram

ställning och al'ge 1·11randc till kom

munens fullmäktige. 
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Bilaga 7. 

Ftirslag till 
Lag o!ll ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp 

Hiirigenom föreskrives i fråga om lagen (! 956:2) om socialhjälp 

dels att 4. 5 och 10 ~~ skall upphöra att gälla. 

dels att 3. 6. 8. 18 och 19 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse 

Ledamöter och suppleanter i social

nämnden 1~ä(jas av kommw1fullmäk

tige till det antal.fi11/mäktige bestäm

ma. Antalet ledamöter må dock icke 

vara under fem. 

Valet skall vara proportionellt. där

est det begäres av minst så många väl

jande. som motsvara det tal, vilket er

hålles, om samtliga väljandes antal de

las med det antal personer valet avser. 

ökar med J. Om .förfarandet vid så

dant proportionellt val är särskilt stad

gat. 

Sker <'.i val av suppleant<'r propor

tionellt. skall tillika bestämmas d<'n 

ordning. i vilken suppl<'ant<'rna skola 

inkallas till (iänstgöring. 

Föreslagen lrdelse 

Beträjfande socialnämnd skola be

stämmelserna i 33 .\1·. 34 .1' .första styc

ket. 35-38 {1'. 39 {fnrsta s~vcker samt 

40-42 §§ kommunal/agen äga mot

svarande tillämpning. 

Nämnd<'ns protokoll hd1ö1•a dock 

~i upptaga annat än uppgifi om när

varande /edamöt!'r och hes/I/fet i var:ie 

är<'mle. För<'skri/f<'r om i vilk<'n ut

sträckning beslut skall inn!'hålla de 

skäl som ha bestämt utgång<'n .finnas 

i i 7 § fön•altningslag<'n (1971 :290). 

Förcskrifta om räl/els<' av b<'slut .fin

nas i 19 § samma lag. 

Utan hinda av 2 .\1· 2 .fbn•a/tnings

lag<'n äga 4 och 5 .~§ nämnda lag ti/1-

lämpning i samtlf~a är<'nd<'n hos so

cialnämnd. 

4 ~2 

Ifråga om valbarhet till l<'damot <'I

la suppleant, vakan a1• 1·albarhetens 

upphörande och rätt till avsäg<'lse, 

mandat/id och avgång, l'GI m• rm!fö

rande och vic<' orqförand<'. ställe och 

rid för sammanträde, suppleants 

(iänstgöring och räl/ att närvara vid 

sammanträd<'. besllllförhet. /brf"aran

d<'t vid fartand!' av b<'slut. protokoll 

och reservation. tillkännagirnnd!' va-

' Senaste lydelse 1971 :664. 

2 Senaste lydelse 1971 :664. 
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Nurnrandc ~rdelse 

resr rill nämnden srällda.framsrällning

ar mo/lagas. ridpunkr när handling 

skall anses ha kommir in ri// nämnden, 

skr!firäxling, rård odr.förrecknande av 

handlingar hörande !il! nämndens ar

kh'. utseende ai· kassa.förvaltare samt 

ledamots Ofm•ar och skadeståndssAyl

dighet skall vad i 31-36 .11§, 37 §.första 

stycket och 38-42 H kommunal/agen 

är sta(fi;at rörande kommuns~vrelsc>n 

äga motsvarande tillämpning; dock att 

det ~i ärer(ordc>rligt, att protokoll upp

tager annat än förtc>ckning å närva

rande ledamörer samtfdr var:je ärende> 

bcs/utc>t och skälc>n därför. 

Utan hinder ai• 2 11 2 förvaltnings

lagc>n (197/:290) äga 4 och 5 §§ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärendc>n hos socialnämnd. 

Socialnämnden äger vid behov till

kalla särskilda sakkunniga att deltaga 

i nämndens överläggningar ävensom 

tillsätta b~fattning hos nämnden samt 

anlita det biträde i övrig! som er(odras. 

Har kommunen beslutat inrätta be

fattning. som skall vara gemensam.för 

socialnämndl'n och annat kommunalt 

.förvaltnings- ellc>r V<'rkställigh<'tsor

gan. må blfaflningen ti//säflas i dc>n 

särskilda ordning kommunen bestäm-

mer. 

Socialnämnden har 

6 s3 s 
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Föreslagen lrdelse 

att göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och 

verka för all detta blir tillgodosett; 
att bestämma. i vilka fall. i vilken omfattning och under vilka former 

socialhjälp skall meddelas; 

J Senaste lydelse 1971 :664. 
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att tillhandagå allmänheten med råd och upplysningar i frågor. som iiga 

samband med nämndens verksamhet, samt, där så lämpligen kan ske, lämna 

annat bistånd i personliga angelägenheter; 

au j(irvalta till kommunens social

l1iälpsverksamh<.'I anslagen eller eljest 

hörande egendom, i de11 mån ei.för

valtninge11 dära1· uppdragits åt annan 

nämnd eller åt särskild styrelse: 

att sjiilv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden. 

som angå socialhjälpsverksamheten; samt 

att jämväl i övrigt ombesörja de 

angelägenheter avseende socialhjäl

pen inom kommunen. vilka äro att 

hänföra till förvaltning och verkstäl

lighet. 

att jämväl i övrigt, i den mån deua 

ej tillkommer annan enligt beslut som 

avses i 43 §fjärde s~vcket kommunal

/agen, ombesörja de angelägenheter 

avseende socialhjälpen inom kom-

munen, vilka äro att hänföra till för

valtning och verkställighet. 

Socialnämnden har ock att taga befattning med de ärenden, vilkas hand

läggning enligt särskilda författningar ankommer på nämnden. 

Nämnden skall hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kom

munens övriga nämnder ävensom hos andra myndigheter göra de fram

ställningar, som finnas påkallade, samt äger att från kommunstyrelsen och 

kommunens övriga nämnder samt dess beredningar och befattningshavare 

infordra de yttranden och upplysningar, som erfordras för fullgörande av 

nämndens uppgifter. 

8 ~4 

Är någon i så trängande behov av socialhjälp, att med dess avhjälpande 

ej kan anstå, till dess socialnämnden sammanträder, må nämndens ord

förande tills vidare bevilja honom socialhjälp. 

Om kommun/id/mäktige så besluta. 

äger socialnämnden uppdraga åt sär

skild avdelning, bestående av ledamö

ter eller suppleanter i nämnden. eller 

åt ledamot eller suppleant eller åt 

(iänsteman hos kommunen au å 
nämndens 1•ägnar falla beslut i vissa 

grupper av ärenden. vilkas beskaffen

het skall angivas i.fullmäktiges bes/111. 

Frams1ällning eller y11rande Till jii/1-

4 Senaste lydelse 1971 :664. 



Prop. 1976177: I 225 

N11rnra11de zrdelse li"ireslagen zwlelse 

mäktige må dock icke beslutas annor-

ledes än av nämnden sam/ällr. 

Beslut, vilket fattas med stöd av Beslut, vilket fattas med stöd av 

första stycket eller på grund av upp- första stycket, skall anmälas vid 

drag som sägs i andra stycket. skall nämndens nästa sammanträde. 
anmälas vid nämndens nästa sam-
manträde. 

10 ~5 
Socialnämnden äger för vård och 

.fortecknande överlämna nämndens 

protokoll och övriga till dess arkiv hö

rande? handlingar till kommuns(vrel

sen, i den mån hcndlingarna icke er

fordras för det löpande arbetet. 

18 * 
Det åligger kommun att anordna och driva hem för åldringar och andra 

personer, vilka äro i behov av vård eller tillsyn som icke eljest tillgodoses. 

Två eller flera kommuner må ge- Två eller flera kommuner må ge-

mensamt hava hem, som avses i för

sta stycket. I sådant.fall skola de be

stämmelser. vilka äro erforderliga för 

hemmets skötsel, upptagas i regle

mente. som.fastställes av länsstyrelsen. 

mensamt hava hem, som avses i för

sta stycket. 

Om särskilda skäl äro därtill, må länsstyrelsen tills vidare befria kommun 
från skyldighet att själv eller gemensamt med annan kommun hava hem. 

varom stadgas i denna paragraf. Har så skett. åligger det likväl kommunen 

att sörja för att sådant behov av vård eller tillsyn, som avses i första stycket, 

blir tillgodosett. 

19 § 

Hem, som avses i 18 ~. skall vara så inrättat och utrustat. att skäliga 

krav på trevnad och hygien tillgodoses samt lämplig fördelning av vård

tagarna möjliggöres. 

Innan dylikt hem uppföres eller i 

mera avsevärd omfattning ändras 

genom om- eller tillbyggnad eller in

rättas i byggnad. som upp.forts./iir an-

5 Senaste lydelse 1971 :664. 
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nat ändamål, skall länss~vrdsrn. r,ftrr 

att hava inhämtat yttrande från so-

cialstyrrlsrn. hava godkänt plan för 

hrmmet. 

Vid hemmet skola finnas anställda befattningshavare till det antal och 

med sådan utbildning att de som beretts plats i hemmet kunna erhålla 

tillfredsställande vård och tillsyn. 
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Bilaga 8. 
Förslag till 

Lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97) 

lfärigenom föreskrives i fråga om barnavårdslagen ( 1960:97)1 
dels att 8, 10 och 12 §§ skall upphöra att gälla, 

dels att 3 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1•arande ~l'delse Föreslagen lydelse 

3§ 
Barnavårdsnämnden har 

att göra sig väl förtrogen med barns och ungdoms levnadsförhållanden 

inom kommunen samt därvid särskilt uppmärksamma sådana underåriga 

som med hänsyn till kroppslig eller själslig hälsa och utrustning, hem- och 

familjeförhållanden samt omständigheterna i övrigt kunna anses vara särskilt 

utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt, 

att verka för önskvärda förbättringar i fråga om kommunens barnavård 

samt därvid i mån av behov och möjligheter främja anordningar för bättre 

fritidsförhållanden för barn och ungdom, 

att stödja den personlighetsutvecklande och samhällsfostrande verksam

het som utövas genom ungdomens egna sammanslutningar, 

att lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som äga samband 

med nämndens verksamhet, 

afT förvalta egendom som hör till 

kommunens barnavård, i den mån ej 

förvaltningen uppdragits åt annan 

nämnd eller åt särskild styrelse, 

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
som angå nämndens verksamhet samt 

att även i övrigt ombesörja sådana 

angelägenheter som avse kommu

nens barnavård och äro att hänföra 

till förvaltning och verkställighet. 

Ledamöter och suppleanter i bar

navårdsnämnd väljas ai• kommunfull

mäktige till det antal fullmäktige be

stämma. Antalet ledamöter må dock 

icke vara under.fem. Där så lämpligen 

I Lagen omtryckt 1971 :308. 

7§ 

att även i övrigt, i den mån defTa 

ej tillkommer annan enligt beslut som 

avses i 43 §.fjärde s(vcket kommunal

/agen, ombesörja sådana angelägen

heter som avse kommunens barna

vård och äro att hänföra till förvalt

ning och verkställighet. 

Beträffande barnavårdsnämnd sko

la bestämmelserna i 33 §. 34 §första 

stycket. 35-38 §§, 39 §första stycket 

samt 40-42 §§ kommunal/agen äga 

motsvarande tillämpning. 
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kan ske. biir juridisk sakkunskap vara 

.fiireträdd inom nämnden. 

Valet skall vara proportionellt. om 

det begäres ai• minst så många väl

jande som motsvara det tal, vi/kel er

h/Jl/es då samtliga 1•äljandes anral de

las med der antal personer valet ai•ser. 

ökar med I. Om .fii!larandet rid så

danr proportio11el/1 val är särskilt stad

gat. 
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Uppdrag, som arses i 42 .\1· andra 

s(vcket kommunallagen,jdr ej 0111/alta 

bl'./bgenhet alt 

I. urdiima .f(irelagr vite, 

1. 1•idtaga tlrgärd enlig! 26 .1' J 3 

elll'I" 4 eller enlig! 19 ellcr 30 .1' eller 

.fiwnställning om intagning i ungdoms

l'llrdsskola, 

3. meddela beslut som ai•ses i 46 1' 

andra stycket, rillstånd eller/örhancls

besked som m•ses i 4 7 .1' ellcr förbud 

som al'ses i 50 eller 51 .11". 

4. fullgöra md som ankommer på 

nämnden en/igr.fi.iräldrabalken. enligt 

5 .I~ lagen (1947:529) om allmänna 

bamhidrag eller enligr 9. I I elll'I" 18 1' 
lagen (1964:143) om hidrag~/Örskolt. 

Sker ej val av suppleanter propor- Nämndens protokoll behö1•er ~i. 

rionellt. skall den ordning bestämmas. f(irutom vad som jö{jer m· 14 .11· tredje 

i vilken suppleanterna skola inkallas och .f.iärde s~vckena denna lag, upp-

till tjänstgöring. taga annat än uppgi/i om nän•arande 

Beträffande barnavårdsnämnd skall 

vad i 32-36 §§. 37 .1\"försra s(vcket och 

38-41 .11} kommunal/agen är stadgat 

om kommunstyrelsen äga mots1•aran

de tillämpning. I kommunens tjänst 

anställd blfatrningsharare skall dock 

icke på grund ar denna sin (iänste

ställning vara obehörig att vara leda

mor eller Sllflplealll i barnavårds

nämnd. Ej heller är det er/brder/igt, 

alt bamarårdsnämnds protokoll upp

rager . ./i.irutom vad som må .fiilia m· 

8§ 

ledamöter och besllllet i vw.Je ärende. 

Utan hinder a1• 2 .1'2 .förvaltnings/a

gen äga 4 och 5 §f nämnda lag ti/1-

lämpning i samtliga ärenden hos bar

navårdsnämnd. 
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14 ,1· tre((je st\'cket denna lag, annat 

iin.fiirtffkning på nä1w1rande ledamii

rer och .tiir va1je ärende beslutet och 

skälen där{iir. 

Utan hinder av 2 .\1· 2 ./(in•altnings

lagen (197 J :290) äga 4 och 5 11§ 

nämnda lag tillämpning i samtl~~a 

ärC'ndC'n hos bamarårdsnämnd. 

10 § 

Barnm•årdsnämnden äger vid behov 

tillkalla särskilda sakkunniga att del

raga i nämndens överläggningar samt 

tillsä11a b('.fallning hos nämnden och 

anlita det biträde i övrigt som er.ford

ras. 

Ar behovet ar juridisk sakkunskap 

icke tillgodose/I inom nämnden, hör 

den anlita biträde av lagfaren person. 

Har kommunen beslutat inrä/la be

ja11ning, som skall vara gemensam.för 

barnm1årdsnämnden och annat kom

munalt .f(irvaltnings- eller verkställig

hetsoi:i.:an, må h('.fällningen tillsättas i 

den särskilda ordning kommunen be

stämmer. 

1H2 

Om kommunjiJllmäktige så bestäm

ma. äger hamavårdsnämnden upp

draga åt särskild avdelning, bestående 

av ledamöTer eller supplealller i nämn

den. eller åt ledamot eller suppleant 

eller å1 Tjänsteman hos kommunen all 

på nämndens vägnar avgöra vissa 

grupper av ärenden, vilkas beskaJJ'en

het skall angivas i.fidlmäktiges beslut. 

Nämnden må dock icke annorledes än 

gc'nr>m sam/allt beslut 

I. utdöma .förelagt l'ile. 

2. vidtaga årgärd enligt 26 .11 2. J 

2 Senaste lydelse 197-1:808 
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('//er 4 e/lc>r enligt ]<) ('//er J() § eller 

göra.framställning om intagning i ung

domwårdsskola. 

3. meddela beslut som a1•ses i 46 § 

andra stycket, tillstånd el/er.förhands

besked som avses i 47 § eller förbud 

som avses i 50 eller 51 §, 

4 . .fi1/lgöra 1•ad som ankommer på 

nämnden enligt.föräldrabalken. enligt 

5 § lagen (1947:529) om allmänna 

barnbidrag eller enligt 9, 11 eller 18 § 

lagen (1964:143) om bidrags./örskolf 

eller 

5. göra framställning eller avgiva 

yttrande till kommuf!filllmäktige. 

Beslut som /alfats på grund av upp

drag enligt.första stycket skall anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde. 
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Bilaga 9. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1954:579) om nykterhetsvård 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1954:579) om nykterhetsvård 1 

dels att 6 och 7 §§ samt 8 § 2 mom. skall upphöra att gälla, 

dels att 4 § 2 mom. och 5 § skall ha nedan angiven lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen lydelse 

4§ 

2 mom. Kommunal nykterhetsnämnd har därjämte 

attjörvalra 111/ kommunens nykrer-

hersvård anslagen eller efiesr hörande 

egendom. i den mån e.i .förvaltningen 
därav uppdragits år annan nämnd eller 
åt särskild styrelse; 

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

som angå nykterhetsvården; samt 

att jämväl i övrigt ombesörja de 

angelägenheter avseende nykter

hetsvården inom kommunen, vilka 

äro att hänföra till förvaltning och 

verkställighet. 

5 § 

att jämväl i övrigt, i den mån derra 
ej tillkommer annan enligt bes/ur som 
avses i 43 §jjärde s~vcker kommunal
/agen, ombesörja de angelägenheter 

avseende nykterhetsvården inom 

kommunen, vilka äro att hänföra till 

förvaltning och verkställighet. 

Kommunal nykterhetsnämnd skall utgöras av särskilt tillsatt nämnd eller, 

därest kommunens ringa folkmängd eller liknande förhållande gör sådan 

obehövlig, av kommunens socialnämnd. 

Konungen äger föreskriva, att 

kommun skall tillsätta särskild nyk

terhetsnämnd. Framställning härom 

må göras av länsnykterhetsnämn

den. 

Ledamöter i särskild kommunal 

nykrerhersnämnd urses av kommunen 
rill der antal. som med hänsyn ril/.fålk
miingden och andra .fbrhållanden er
.fordras. dock minst.fem. Suppleanter 
utses al' kommunen till minst /edamö-

1 Lagen omtryckt 1971:307. 

Regeringen äger föreskriva, att 

kommun skall tillsätta särskild nyk

terhetsnämnd. Framställning härom 

må göras av länsnykterhetsnämn

den. 

Beträffande särskild kommunal 
nykrerhersnämnd skola bestämmelser
na i 33 §, 34 {första stycket 35-38 .11§, 

39 .11· .törsta stycket samt 4()-12 11§ 

kommunal/agen äga motsvarande ti/1-
lämpning. 
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Numrandc lrddw· 

temas halva anwl. Sdväl män som 

J..1 1innor skola vara represenrerade i 

nämnden. Om mi.HN~t biir läkare vara 

/edamor av nämnden. 

Vid val av suppleanrer skall tillika 

besrämmas den ordning, i vilken sup

pleanrerna skola inkallas till (iänsrgö

ring. 

Ifråga om valbarhet til/ ledamol el

ler suppleam. verkan av valbarherens 

upphörande och räll fil/ ai•sägelse, 

manda11id och avgång. val av ordfa

rande och vice ordfarande, ställe och 

tid .fiir sammanlräde, suppleanrs 

(jänstgöring och räll all närvara vid 

sammanrräde. bes/u(/arhet . .far/åran

del vid ./(lllande av beslut. protokoll 

och reservarion. tillkännagivande va

resl till nämnden ställdaframsräl/ning

ar mollagas. tidpunkt när handling 

skall anses ha kommit in till nämnden, 

skri/iväxling. vård ochförtecknande av 

handlingar hörande till nämndens ar

kiv. utseende av kassaförmltare samt 

ledamots ansvar och skadeståndsskyl

dighet skall vad i 32-36 1\§, 3 7 {första 

s(l'Cket och 38--42 §1~ kommunal/agen 

är stadgar rörande kommunstyrelsen 

äga mo/si•arande tillämpning; dock all 

det ej ärer:färder/igt, all protokoll upp-

tager annat än förteckning å närva-

rande leda mö/er samtj(ir vwje ärende 

hes/uret och skälen där/ar. 
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Föreslagen lvdelse 

Uppdrag som m•ses i 42 1\ andra 

s(vckel kommunal/agen för ~i om/alla 

b~fogenhet all 

I. u1döma fare/agt vire. 

2. farans1alta om åtgärd enligt 14 11 

2 mom .. 

3. meddela beslut om övervakning 

eller ~vdnad!'//Öreskrifier, 

4. göra ansökan om tvångsintag

ning på allmän vårdansta/1, 

5. faransta//a om verksrällighet m· 

slutligt beslut om tvångsintagning. be

vi{ja anstånd därmed el/erfarklara så

dant ansrånd förverkat. eller 

6. göra anmälan hos över:förmyn

dare. 

Nämndens protokoll behöver ej 

upptaga annal än uppgifi om nän1a-

rande ledamöter och beslwet i var:ie 

ärende. Föreskri/ier om i vilken ut

sträckning beslut skall innehålla de 

skäl som ha bestämt utgången finnas 

i 17 .1\· .fiin1altnings/agen (197 I :290). 

Föreskrifier om rä11else O\' beslut fin-

nas i 19 .11· samma lag. 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen (1971:290) äga 4 och 5 §§nämnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos kommunal nykterhetsnämnd. 

Ar behoi•ef O\' medicinsk sakkun

skap ej til/godosell inom kommunal 

2 Senaste lydelse 1972:669. 
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N111•ara11de ~vdelse 

nykterhetsnämnd. bör nämnden anlita 

biträde av person med sådan sakkun

skap. 

I den mån det .finnes erforderligt, 

må kommunal nykterhetsnämnd till 

sitt biträde kalla därtill skickade män 

och kvinnnor. 

l mom. Kommunal nykterhets

nämnd äger uppdraga åt ordföranden. 

en eller .flera ledamöter eller viss be

jåttningshomre hos nämnden att av

giva yttrande till polismyndighet i ären

de rörande ansökan om eller inneha1• 

av körkort. Atgärd. som vidtagits i an

ledning av sådant uppdrag, skall an

mälas jör nämnden så snart del kan 

ske. 

233 

Fiireslagen lrdel\<' 

7§ 

8 § 
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Bilaga JO. 

Förslag till 
Lag om upphärnnde a,· lagen (1953:228) om tillsättning av vissa 
befattningshavare inom socialvården 

Härigenom föreskrives att lagen (] 953:228) om tillsättning av vissa be
fattningshavare inom socialvården skall upphöra att gälla vid utgången av 
år 0000. 
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Bilaga 1 ! . 

Förslag till 
Låg om ändring i hälsovårdsstadgan (1958:663) 

Härigenom föreskrives i fråga om hälsovårdsstadgan ( 1958:663) 

dels att 8-12 §§ skall upphöra all gälla, 

dels att 7 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~vde/se 

HI 
Ledamöter och suppleanter i häl

sovårdsnämnd i•äljas ar kommw1/idl

mäktige till det antal ./itllmäktige be

stämma. Antalet ledamöter må dock 

icke vara under.fem. Om miHh~t böra 

läkare och veterinär mra ledamöter 

i nämnden. 

Vid val av suppleanter skall tillika 

bestämmas den ordning, i vilken sup

pleanterna skola inkallas till (jänstgö-

ring. 

1 Senaste lydelse 1971:673. 

Beträffande hälS(ll'årdsnämnd skola 

bestämmelserna i 33 f. 34 1' .första 

s~vcket. 35-38 §1'. 39 .1' .första stycket 

samt 40-42 11} kommunal/agen äga 

motsvarande tillämpning. Vad som.fö

reskrives i 36 .fförsta s~vcker nämnda 

lag skall dock ej tillämpas i fråga om 

hälsovårdsnämnden 

kommun. 

Stockholms 

Uppdrag som m•ses i 42 .11· andra 

stycket kommunallagen.för ej om/aua 

befogenhet alf besluta om .framsräll

ning eller ylfrande till regeringen eller 

länsstyrelsen. om.föreläggande vid vite 

eller om verkställande av åtgärd på 

försumligs bekostnad. 

Hälsovårdsnämnds prowkoll behö

i•er ej upptaga annat än uppgifi om 

nän•arandC' ledamöter och beslutet i 

varje ärende. Föreskrifier om i vilken 

wsrräckning beslut skall innehålla de 

skäl som ha bestämt utgången .finnas 

i 1 n .förvaltnings/agen (] 9 71 :]9() ). 

Föreskrifier om räuelse av beslut .fin

nas i 19 _,,. samma lag. 

Uran hinder av 2 .11· l .fön·altnings

lagen äga 4 och 5 1'} nämnda lag till

lämpning i samrliga ärenden hos häl

sovårdsnämnd. 
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N11\'ora11cl1• lrcll'lse 

Alet/ avseende å hälsm•årdmämnd 

skall vad i 3.?-36 {~', 3 7 {fiirsra styck('! 

och 38-4] ,,,, kommunallagen (1953: 

753) är sta(~gar 0111 kommuns~rrelsen 

äga 11101.warande tillämpning. dock att 

.för hii/sovård.miimnd i Stockholm sko

la gälla bestämmelserna i 51 11 I mom. 

kommunallagen (1957:50).för Stock

holm. med undamag al' hänvisningen 

till 39 1' andra stycket nämnda lag. 

samt därutöver vad kommunfi11/mäk

tfge med iakttagande av stadgandena 

i samma lag .fbreskriva. 

V ran hinder m• 1•ad i nästfiiregående 

stycke sägs skall gälla. dels att i kom

munens (iänst anställd hefatfllingsha

l'are icke på grund av denna sin (iän

sreställning skall vara obehör~g all mra 

ledamot eller suppleant i hälwJl'årds

nämnd, dels ock all det icke skall vara 

e1:/imicrligt, att hälsovårdsnämnds 

protokoll upptager annat än .förteck

ning å närmrande ledamöter samt.för 

mrie ärende beslutet och skälen där

fiir. 

Uran hinder av .? .1'· .? jiirvaltnings

lagen (/97/:.?90) äga 4 och 5§1'· 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos hälsovårdsnämnd. 

Om läkare och veterinär icke äm 

ledamöter i hälsovårdsnämnd. skall 

disrrikrsläkaren eller. i kommun med 

srad.~läkare eller motsvarande läkare 

denne respekrive ljänsrevereriniiren el

ler srads1iererinären närmra vid nämn

dens sammanträden. i den mån han 

2 Senaste lydelse 1971:673. 

3 Senaste lydelse 1972:675. 
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Nu1·ara11de ll'llelsr 

icke hi11dras a1• a11dra (jä11s1cåligga11-

den. Han skall därvid äga deltaga i 
iil'erlä11.gningama samt .fä sin mrning 
a111ecknad till protokollet. 

I kommun med mer än en stads

läkare eller stadsveterinär skall md så

lunda stadgats gälla .förste stads/äka

ren respekrh'e.förste stad.weterinärcn. 
Finnes i kommun flera distrikts

läkare, skall 1•ad som .föreskril'es om 

distriktsläkares deltagande i samman

träde med hälsovårdsnämnd a1·se den 

som /itllgör de uppg(/ier som enligt 

smil/skydds/agen (/ 968:23 /) åligger 

distriktsläkare. Har socials~vrelsen en

ligt 22 .11 andra s~vcket smil/skydds/a

gen ./iimrdnat annan läkare all i dis

triktsläkares sräl/e/itl(r,öra de 11ppg!/ier 

som enligt nämnda k1g ankommer på 

distrikrsläkaren gäller vad i denna 

stadga sägs om distrikrsläkare den lä

karen. 

Fiirl's/agen ~1 ·dd1c 

10 §4 

Vid hälsovårdsnämnds sammafl/rä

den äga fö(iande b~fallningshavare, 

även om de icke äro /edamörer eller 
suppleanter i nämnde11. räff alf när

mra och delraga i iiver/äggningarna 

samt.få sin mening antecknad till pro
tokoller nämligen, 

länsläkaren ellC'/" biträdande läns
läkaren, dock ~i såvitt avser hälso

vårdsnämnd i kommun med stadslä

kare. som är likställd med länsläkare. 

länsveterinären eller biträdande 

länSl'eterinären, san11 

distriktsläkaren eller stadsläkaren 
eller motwarantle läkare och (iänste

veterinären eller swdsveterinären. om 

4 Senaste lydelse 1972:675. 
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.Y11rnra11de lrdclsl' 

de icke på grund m· 1·ad i 9 -~ stadgas 

iiro skyldiga all niirmra 1•id näm11de11s 

sa111ma111riide11. 
Hälsorårdsniimml äger tillkalla sär

skild sakkunnig all deltaga i 11ä11111t!ens 

öi·erläggningar. 

Ortf /iirandc 
11 * 

hälso1·dr1lsnii 111 n1I 

skall tillse. att nämndens ledamöter 

samt de be(a11ningslwmrc, som e11lig1 

9 1' äro skyldfi:a all närvara 1•id nämn

dens sammanträden, erhålla kallelse 

till samma111rädena. Ordföranden 

skall därjämte tillse. att näm11dens 

Sllflf!leantcr och de bf~/allningshamre. 

som enlfr.t I 0 .11· äga närmra 1•id nämn

de/IS samma111riide11, erhålla under

rättelse om tid och {llats/ör samman

trädena. 

I kallelse och 11nderrä11else skall 

lämnas uppgi/i om de ärenden, som 

skola .förekomma l'id sammanträdet. 

Fiireslagcn frdelse 

12 §5 

Hälsovårdsnämnd äger uppdraga åt 

en eller .flera ledamöter eller Sllpflle

ant('I' i nämnden eller åt bf'./Gtlnings

hamre hos nämnden att å nämndens 

l'Ögnar .falla beslut i vissa grupper G\' 

ärenden, l'ilkas beskq//Cnhet därvid 

skall närmare angivas. Sådant U[lp

drag må dock f'.i inne.fatta bejiJgenhet 

all besluta om jiwnstäl/ning eller ytt

rande till Konungen, länsstyrelsen eller 

kommu11/i1llmäktige. om.Nireliiggande 

rid vite eller om verkställande av åt

gärd [lå ji.irsumligs bl'kos111ad. 

Hälsol'årt!snämnds bl'slur om llflp

drag cnlfi:t ./iirsra strcket skall undl'r-

5 Senaste lydelse 1971:673. 
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Nurnra11dc zrdelse 

ställas länsstyrelsens prövning. Bes/ur. 

11ilkl'I fattas på grund a11 sådanr .för

ordnande. skall anmälas vid nämn

dens nästa sammanrräde. 

239 

Fiir1'slage11 lrde/se 
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Bilaga 12. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1944:219) om djurskydd 

Härigenom föreskrives att 14 ~ 3 mom. lagen (1944:219) om djurskydd 

skall ha nedan angiven lydelse. 

Numrande ~rdelse Föreslagen ~vdelse 

14 ~· 
3 mom. Vid hälsm•årdsnämnde11s 

ha11dläggning av ärende som rör l'år

den eller behandlingen ai• 1fj11r äger 

länsl'eterinären så ock distrikts- eller 

stadsveterinären 1•ara tillstädes och 

deltaga i Öl'er!äggningama men ej i be

sluten. Hans mening skall på begäran 

antecknas i protokollet. 

Veterinär som äger nän:ara vid 

nämndens sammanträde skall kallas 

i god tid och därvid underrällas om 

ärendets beskaffenhet. 

Sammanträde skall skyndsamt 

äga rum, när länsstyrelsen begär det. 

' Senaste lyr.Jclse 1973:269 

Sammanträde med hälso1•årds

nämnden .tör behandling al' ärende 

som rör vården eller behandlingen m• 

djur skall skyndsamt äga rum, när 

länsstyrelsen begär det. 
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Bilaga 13. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:653) om överflyttande av magistratens 
befattning med burskapsärenden m. m. 

Härigenom föreskrives att lagen <I 964:653) om övertlyttamle av magi
stratens befattning med burskapsärenden m. m. skall ha nedan angivna ly
delse. 

Nuvarande (vdelse 

Stadens s(vre/se skall övertaga den 
befattning med ansökan om burskap 
och med uppsägning av burskap, 
som enligt 3 kap. I och 5 §§ han
delsbalken ankommer på borgmäs
tare och råd. 

Stadens styrelse äger antaga regle
mente angående burskap i staden att 
gälla i stället för vad som stadgas i 
3 kap. handelsbalken. Innan regle
mente antages, skall stadens borger
skap beredas tillfälle yttra sig. Reg
lemente fastställes al' länss(vrelsen. 

16 Riksdagen l'J76!77. I sam/. lVr I 

Föreslagen ~wle/se 

Kommuns(vrelsen skall övertaga 
den befattning med ansökan om bur
skap och med uppsägning av bur
skap, som enligt 3 kap. I och 5 §§ 

handelsbalken ankommer på borg
mästare och råd. 

Kommuns(vrelsen äger antaga reg
lemente angående burskap att gälla 
i stället för vad som stadgas i 3 kap. 
handelsbalken. Innan reglemente 
antages, skall borgerskapet beredas 
til(falle yrrra sig. 
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Sammanfattning 

Behovet av statlig tillsyn och kontroll över kommunerna har minskat 

till följd av bl. a. kommunindelningsreformen. Inom kommundepartementet 

pågår en översyn av den statliga detaljregleringen i syfte att mönstra ut 

sådana föreskrifter som inte längre kan anses nödvändiga. 

Föreliggande promemoria. som är den tredje i detta översynsarbete. be

handlar dels regler om organisation och arbetsformer för vissa specialreg

lerade niimnder. dels bestiimmelser om kommunalförbund i olika special

författningar. 

I en tidigare promemoria <PM Il) har bestämmelserna om de viktigaste 

specialreglerade nämnderna behandlats. Förslagen i PM Il innebär slopande 

av statlig detaljkontroll på en rad punkter och i övrigt en anpassning av 

specialförfattningarnas nämndregler till kommunallagens regler om kom

munstyrelsen. I denna promemoria behandlas reglerna om övriga special

reglerade nämnder. nämligen valnämnd. överförmyndarnämnd. civilför

svarsnämnd, beredskapsnämnd. kristidsnämnd. uttagningsnämnd, familje

bidragsnämnd, krigshjälpsnämnd. hemvärnsnämnd, arbetslöshetsnämnd, 

handels- och sjöfartsnämnd samt slakthusstyrelse. 

Enhetliga regler föreslås för samtliga dessa nämnder utom valnämnd och 

överförmyndarnämnd. Förslaget innebär bl. a. att kommunerna själva be

slutar cm de skall inrätta särskilda nämnder eller anförtro den specialreg

lerade uppgiften åt annan nämnd i kommunen. Dessa ändringar gäller 

närmast uttagningsnämnd, arbetslöshetsnämnd. handels-och sjöfartsnämnd 

samt slakthusstyrelse. 

Vidare föreslås en anpassning av samtliga specialförfattningars r:ämndreg

ler till reglerna om kommunstyrelsen. Detta innebär på nera punkter att 

detaljföreskrifter mönstras ut och statlig detaljkontroll i form av exempelvis 

närvarorätt för statliga tjänstemän slopas. 

Slutligen behandlas de regler om kommunalförbund som finns i olika 

specialförfattningar. Det gäller kommunalförbund för skola och för bo

stadsförmedling samt regionplaneförbund. De statliga myndigheternas möj

lighet att mot kommunernas vilja inrätta kommunalförbund för skola fö

reslås upphöra. Liknande resonemang förs beträffande de två övriga slagen 

av kommunalförbund. Beträffande kommunalförbund för bostadsförmed

ling föreslås att vissa bestämmelser om statlig detaljkontroll slopas. Be

träffande regionplaneförbund anförs i promemorian att denna fråga bör lösas 

inom ramen för en ny byggnadslagstiftning. 
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1 lnlednin~ 

En översyn av statens tillsyn o.:h kontroll över kommunerna pågår inom 
kornrnunueparternentet. Syftet är att mönstra ut sådana detaljföreskrifter 
som mot bakgrund av bl. a. den genomförda kommunindelningsreformen 
inte Wngrc iir nödv:incliga. 

Som resultat av övcrsynsarbctet har två promemorior publi.:crats. De
parternentsprnrnernorian (Ds Kn 1975: l) Minskad statlig detaljreglering av 
kommunerna, PM I, Avgifter hos byggnadsnämnd har lagts till grund för 
en proposition (1975: l 07) angående föreskrifter om avgifter hos byggnads
nämnd. I propositionen som har antagits av riksdagen (CU 1975:29, rskr 
1975:220) föreslås att regeringen får bemyndigande att meddela föreskrifter 
om avgifter hos byggnadsnämnd och att överlåta åt kommun att meddela 
sådana föreskrifte.-. Genom ändring(! 975:462) i byggnadsstaclgan ( 1959:612) 
har regeringen slopat tidigare understiillningsförfarande hos länsstyrelsen 
och överlåtit åt kommun att själv fastställa grunder för avgifter enligt bygg
nadsstadgan. Motsvarande ändring (1975:821) har gjorts i förordningen 
( 1961 :568) om brandfarliga varor. 

Departementspromemorian <Os Kn 1975:3) Minskad statlig detaljreglering 
av kommunerna. PM Il. Nämndorganisationen, underställning m. m. (för
kortas i fortsättningen PM Il) innehåller dels förslag om slopad underställning 
av kommunala beslut hos statlig myndighet i några fall. dels en genomgång 
av reglerna om de viktigaste specialreglerade nämndernas organisation och 
arbetsformer. En rad förslag till förenklingar och slopande av detaljföre
skrifter läggs fram. De redovisas i huvuddrag nedan i kapitel 3. Promemorian 
remissbehancllas f. n. 

Översynen av reglerna om nämnderna har påkallats också av kommu
nallagsutrcdningens betänkande (SOU 1974:99) Enhetlig kommunallag. som 
remissbehandlas samtidigt som PM Il. En ny kommunallag för med sig 
följdändringar i flertalet författningar om elen specialreglerade kommunala 
verksamheten. 

I PM Il behandlas de viktigaste specialreglerade nämnderna i kommun. 
nämligen brandstyrelse. byggnadsnämnd, skolstyrelse, social centralnämnd, 
socialnämnd. barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och hälsovårdsnämnd. 
Härutöver finns ett inte obetydligt antal specialreglerade nämnder som i 

allmänhet är fakultativa. I många kommuner fullgörs de funktioner som 

ankommer på dessa fakultativa nämnder av kommunstyrelsen eller annan 
nämnd. Vissa kommuner. företrädesvis de större, har emellertid särskilda 

nämnder för flera av dessa verksamheter. Regler för sådana särskilda niimn
der ges med något undantag i specialförfattningar. Införandet av en enhetlig 
kommunallag fordrar en översyn av dessa författningar. I föreliggande pro
memoria behandlas reglerna om de huvudsakligen fakultativa specialregle
rade nämnderna på i princip samma sätt som de obligatoriska nämnderna 
i PM Il. De nämnder som behandlas är valnämnd. överförmyndarnämnd. 

särskild civilförsvarsniimnd. särskild bcredskapsnämnd, särskild kristids-
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nämnd. uttagningsnämnd. särskild familjebidragsnämnd, sräskild krigs

hjälpsnämnd. särskild hemvärnsnämnd, särskild arbetslöshetsnämnd. han

dels- och sjöfartsnämnd samt slakthusstyrelse. Av dessa iir f. n. val nämnd, 

uttagningsnämnd och i vissa fall handels- och sjöfartsnämnd obligatoriska. 

Kommunallagsutredningcns förslag innebär bl. a. att bestämmelserna om 

kommunalförbund skall fogas in i den nya kommunallagen. En sådan lös

ning påkallar en genomgång av de bestämmelser om kommunalförbund 

som finns i olika specialförfattningar. I föreliggande promemoria behandlas 

därför också reglerna om kommunalförbund för skola, kommunalförbund 

för bostadsförmedling samt regionplaneförbund. 

Bland nämnder och styrelser hos landstingskommun har en nämnd be

handlats i PM Il, nämligen utbildningsnämnd. Övriga specialreglerade lands

tingskommunala nämnder kommer att behandlas i en särskild PM IV. Det 

gäller sjukvårdsstyrelse, direktion för sjukhus, styrelse för omsorger om psy

kiskt utvecklingsstörda, särkild regionplanenämnd och semesterhems

nämnd. 

2 Nämndreglernas principiella uppbyggnad 

I 3 kap. kommunallagen (1953:753, omtryckt 1969:765) (KL) finns regler 

om kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. Reglerna om kom

munstyrelsen hänvisar beträffande valbarhet, obehörighet och avsägelse.jäv, 

beslutsförfarande, protokoll och protokollsjusteringar samt arvoden till mot

svarande regler för kommunfullmäktige. Övriga frågor rörande kommun

styrelsens organisation och arbetsformer regleras i 3 kap. 

I 45 ~ges regler om nämnder för oreglerad förvaltning. Genom hänvisning 

gäller för dessa nämnder samtliga regler om kommunstyrelsen utom reglerna 

om antal ledamöter, mandattid, presidium och reglemente. Dessa frågor 

avgörs av varje kommun. Härutöver innehåller 45 ~ regler om delegation, 

vilka i huvudsak stämmer överens med motsvarande regler för kommun
styrelsen, och om arkivvård. 

Särskilda regler om de specialreglerade nämnderna ges inte i KL Fö

reskrifter om sådana nämnders organisation och arbetsformer finns i stället 

i resp. specialförfattning. I allmänhet gäller att reglerna om kommunstyrelsen 

genom hänvisning i specialförfattningar till sin huvuddel görs tillämpliga 

på den specialreglerade nämnden. I växlande omfattning innehåller spe

cialförfattningarna dock en självständig reglering av nämndernas organi

sation och arbetsformer. Dessa regler kan avse frågor som beträffande kom

munstyrelsen regleras i KL Ofta gäller då för den specialreglerade nämnden 

någon avvikelse från kommunstyrelseföreskriften. Exempel härpå utgör 

jävsreglerna. där förvaltningslagens regler i allmänhet gäller i specialreglerade 

nämnder. föreskrifter om antal ledamöter och om delegation. Det förekom

mer också alt i specialförfattningarna regleras frågor, vilka saknar motsva

righet i KL 
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3 Förslagen i PM Il 

I PM Il diskuteras utförligt skillnaderna i reglerna om nämndernas or
ganisation och arbetsformer mellan KL och specialförfattningarna. De förslag 
som ges i promemorian kan kortfattat beskrivas som en anpassning av den 
specialreglerade nämndorganisationen till reglerna i KL. I det följande re

dovisas i korthet de bedömningar i olika sakfrågor som görs i PM Il och 
den modell för hänvisning till KL som där föreslås beträffande brandstyrelse. 
byggnadsniimnd, skolstyrelse. de sociala nämnderna och hälsovårdsnämnd. 

3.1 Valbarhetsbestämmelser 

Regler om valbarhet till kommunstyrelsen finns i 32 ~ KL. Kommunal
lagsutredningen föreslår att nu gällande valbarhetshinder för vissa tjäns
temän slopas. men att en särskild jävsregel införs som hindrar förvaltnings
chef att som niimndledamot delta i avgörande som rör det egna verket. 

1 PM Il föreslås att valbarhetshindren för vissa tjänstemän i olika spe
cialförfattningar slopas efter mönster av kommunallagsutredningens förslag 
beträffande kommunstyrelsen och av de regler som redan gäller beträffande 
val till några nämnder, nämligen byggnadsnämnd, barnavårdsnämnd och 
hälsovårdsnämnd. Däremot föreslås inte regeln om jäv för förvaltningschef 
bli tillämplig på de specialreglerade nämnderna. 

3.2 Särskilda regler om nämndernas sammansättning 

Hälsovårdsstadgan och flera av lagarna om de sociala nämnderna inne
håller regler eller rekommendationer om hur nämnderna skall vara sam
mansatta. Framför allt gäller det representation eller närvaro av läkare, ve
terinärer och jurister. 

I PM Il föreslås att alla föreskrifter om särskild yrkesrepresentation mön
stras ut ur specialförfattningarna. 

3.3 Proportionella val Bl' nämnder 

För flertalet specialreglerade nämnder föreskrivs - antingen genom hän
visning till motsvarande regler i KL för kommunstyrelsen eller genom en 
positiv bestämmelse i specialförfattningen - att val till nämnden skall ske 
proportionellt om en på ett bestämt sätt beräknad minoritet påkallar det. 
Bland de nämnder som behandlas i PM Il är det endast två som saknar 
denna regel. nämligen nykterhetsnämnd och hälsovårdsnämnd. 

1 PM Il föreslås att regeln om rätt att påkalla proportionella val skall 
gälla val till alla nämnder. Detta medför att nykterhetsnämnd och hälso
vårdsnämnd skall kunna väljas proportionellt. Med den utformning regeln 
har givits i PM 11 blir den tilliimplig också på några nämnder som behandlas 
i föreliggande promemoria, nämligen uttagningsnämnd, handels-och sjö
fartsnämnd och slakthusstyrelse. 
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3.4 Utomståendes närvarorätt 

I de olika specialförfattningarna finns varierande bestämmelser om när
varorätt och i vissa fall s. k. falsk reservationsrätt för olika utomstående. 
Det kan gälla vissa experter, vissa statliga tjänstemän, förvaltningschef eller 
annan föredragande. 

I PM Il föreslås att samtliga dessa bestämmelser mönstras ut ur spe
cialförfattningarna. Den regel om rätt för nämnd att kalla sakkunnig eller 
tjänsteman till sammanträde som kommunallagsutredningen föreslår bör 
kunna ersätta dessa bestämmelser. 

3.5 Gemensam personaladministration 

Genom ett tillägg till kommunallagsutredningens förslag till enhetlig kom
munallag (EKL) föreslås i PM Il kommunfullmäktige ta avgöra vilken 
nämnd som skall handlägga frågor rörande personaladministration och egen
domsförvaltning. Regeln avses omfatta samtliga nämnder men torde sakna 
större intresse beträffande de nämnder som behandlas i föreliggande pro
memoria. 

3.6 Bestämmelser om delegation 

Skiftande bestämmelserom delegation finns i flertalet specialförfattningar. 
Jämfört med motsvarande regler i KL gäller för flertalet specialreglerade 
nämnder mer restriktiva regler. Restriktionerna kan avse vilka ärendegrupper 
som far delegeras eller delegatkretsen. I ett par fall fordras länsstyrelsens 

medgivande för att delegation skall ta ske. 
I PM Il föreslås att KL:s regler om delegation blir tillämpliga i samtliga 

där behandlade nämnder. Vissa undantag för särskilt kvalificerade ären
degrupper behålls dock. däremot inte kraven på länsstyrelsens medgivande 
i vissa fall. 

3.7 Föreskrifter om protokoll 

Jämfört med reglerna i KL är skyldigheten för de specialreglerade nämn
derna att föra protokoll begränsad. För flertalet specialreglerade nämnder 
gäller att protokoll endast behöver innehålla förteckning över de närvarande, 

beslutet i varje ärende och skälen för beslutet. 
I PM Il konstateras att förvaltningslagen (1971 :290) (FL) innehåller krav 

på motivering av beslut som torde vara fullt tillräckliga för de specialreglerade 
nämndernas verksamhet. Med hänsyn härtill föreslås att skyldigheten att 
redovisa skiilen för ett beslut i protokollet ersätts med en hänvisning till 

IH FL. 
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3.8 Antal ledamöter m. m. 

Ytterligare några särregler för de specialreglerade nämnderna redovisas 

PM Il. 

Ett par författningar innehåller regler om minsta antal ledamöter. I PM 

Il föreslås att dessa regler ersätts av motsvarande regel för kommunstyrelsen 

(minst fem ledamöter). 

Enligt 31 ~ första stycket KL vliljs suppleanter till kommunstyrelsen till 

det antal fullmäktige bestämmer. Samtliga specialförfattningar som behand

las i PM Il utom en innehåller motsvarande regel. För nykterhetsnlimnd 

gäller att antalet suppleanter skall vara hälften av antalet ledamöter. Denna 

särregel föreslås utgå. 

Slutligen behandlas specialförfattningarnas regler om arkivvård. Kommu
nall<:!gsutredningen föreslår att fullmäktige beslutar om vården av styrelsens 

arkiv. I PM Il föreslås att denna regel skall gälla också de specialreglerade 

nämnderna. 

3.9 En allmän modell för regler om nämndernas organisation och arbets
former 

Efter genomgången av de olika delfrågorna konstateras i PM Il att goda 

förutsättningar finns för att med ett minimum av särregler anpassa de olika 

specialförfattningarnas nämndregler till motsvarande bestämmelser i KL. 

Genomgående föreslås en hänvisning i resp. specialförfattning till EKL av 

i princip följande lydelse: 
Beträffande x-nämnd skall bestämmelserna i 33 ~, 34 ~ första stycket, 

35-38 ~~- 39 ~ första stycket samt 4G-42 ~~ kommunallagen (1976:000) äga 
motsvarande tillämpning. 

Nämndens protokoll bchöverdockej upptaga annat Un uppgift om nUrvaran
de Jedamöteroch beslutet i varje Urende. Föreskrifterom i vilken utsträckning 
beslut skall innehålla de skäl som har bestämt utgången finns i 17 ~förvaltnings
lagen () 971 :290). Föreskrifter om rättelse av beslut finns I 19 ~ samma lag. 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen (1971:290)iiger4och5 ~~nämnda lag 
tillämpning i samtliga ärenden hos x-nUmnd. 

Med vissa smärre avvikelser föreslås i PM Il att denna enhetliga modell 

tas in i brandlagen (1974:80). byggnadsstadgan. skollagen (1962:319, om

tryckt 1970: 1026). lagen om social centralnämnd 0970:296), socialvårdslagen 

(I 956:2), barnavårdslagen (I 960:97, omtryckt 1971 :308), nykterhetsvårdsla

gen (1954:579, omtryckt 1971:307) och hälsovårdsstadgan (1958:663). 

När PM Il lades fram. förelåg ännu inte huvudbetänkandet (SOU 1975:41) 

Kommunal demokrati från utredningen om den kommunala demokratin. 

Hänvisningarna till EKL avsåg därför kommunallagsutredningens förslag 

i betänkandet (1974:99) Enhetlig kommunallag. I PM Il framhålls att för-
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slagen till anpassning av specialförfattningarnas nämndreglcr till EKL inte 

avser att föregripa demokratifrågornas lösning. Sådana förändringar i kom

munstyrelsereglerna som kunde komma att föreslås av demokratiutredning

en i syfte att stärka medborgarintlytandet förutsattes i PM Il bli tillHmpliga 

också på de specialreglerade nämnderna. 

När demokratiutredningens betänkande nu föreligger. kan det konstateras 

att betänkandet innehåller vissa förslag till ändringar i bl. a. kommunsty

relsereglerna i kommunallagsutredningens ursprungliga förslag. Det gäller 

34 ~ (rätt till ledighet för fullgörande av förtroendeuppdrag), 36 ~ (val av 

ordförnnde och vice ordförande, mandattid ett år och regler om ersättare 

för ordföranden), 37 ~ andra och tredje styckena (rätt att tillkalla förtro

endeman för att meddela upplysningar) samt 38 ~ första stycket (inkallande 

av suppleant och suppleants tjänstgöringsrätt). Dessa nya regler kommer 

således att bli tillämpliga även på de specialreglerade nämnderna, om hän

visningsbestämmelserna i PM Il lämnas i oförändrat skick. vilket förefaller 

lämpligt och välmotiverat. 

I föreliggande promemoria prövas möjligheten att i övriga specialförfatt

ningar tillämpa samma modell för hänvisning till EKL. Vidare kartläggs 

de författningsändringar som i övrigt kan påkallas av införandet av en kom

munallagsreform. 

4 Jävsregler 

Några frågor av mer generell räckvidd skall belysas innan reglerna om 

de olika nämnderna behandlas var för sig. Det gäller dels jävsbestämmel

serna, dels frågan om i vilken utsträckning det skall vara obligatoriskt för 

kommun att inrätta särskild nämnd för det område resp. specialförfattning 

reglerar. Dessa spörsmål har inte närmare behandlats i PM Il. De där be

handlade nämnderna är samtliga utom särskild brandstyrelse och utbild

ningsnämnd hos landstingskommun obligatoriska. Frågan om jävsbestäm

melser beträffande de nämnder som behandlas i PM Il diskuterades ingående 

vid tillkomsten av FL (prop. 1971 :30). Någon anledning att inom ramen 

för detta översynsarbete ompröva reglerna om jäv i dessa nämnder har inte 

funnits. 
I de kommunala nämndernas arbete kan gälla jävsbestämmelserna i an

tingen KL eller FL. Förvaltningslagsjäven är mer detaljerade och kan be

traktas som strängare än kommunallagsjäven. Kommunallagsjäven gäller 

i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i nämnderna för oreglerad 

förvaltning. Förvaltningslagsjäven gäller vanligen i nämnderna för special

reglerad förvaltning. Lagtekniskt förhåller sig regelsystemcn så till varandra 

att FL är en baslag, vars regler gäller endast när annat ej har föreskrivits. 

Således tar KL:s jävsreglcr över motsvarande bestämmelser i FL. I ex

empelvis en kommunstyrelse, som samtidigt utgör brandstyrelse. skall frå

gan om ledamots jäv bedömas enligt KL:s regler {iven i ärenden som avser 
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hrandförsvaret. trots att besluten kan angripas genom förvaltningsbesvär. 
fL:s regler giiller enligt 2 ~ 2 inte iirenden hos kommunal myndighet, 

om beslut i iirendet kan angripas med kommunalbesviir eller besvär hos 
kommunal besvärsnämnd. Denna huvudregel skulle innebära att en spe
cialreglerad niimnd tick tilkimpa olika jiivsregler i olika ärenden om annat 
inte föreskrevs. I exempelvis en skolstyrelse skulle kommunallagsjäven gälla 
vid tillsiittning av en tjänst som skolvaktmästare men FL:s jävsregler vid 
tillsiittning av en tjänst som lärare. För att undvika ett sådant förhållande 
och s1'.apa största möjliga klarhet och överskådlighet i regelsystemet in

fördes i flertalet specialförfattningar i samband med tillkomsten av FL en 
särskild regel av innebörden att FL:s jävsregler utan hinder av 2 ~ 2 skall 
gälla i samtliga ärenden hos den specialreglerade nämnden. 

Sådana bestämmelser gäller för samtliga nämnder som behandlas i PM 
Il liksom för flertalet av de nämnder som behandlas i denna promemoria. 
Denna lösning förefaller att vara lämplig och riktig och hittills ha fungerat 
väl. Jävsfrågan kommer därför inte att diskuteras ytterligare betr'dffande 

dessa nämnder. 
Beträffande de nämnder för vilka FL:s regler inte giiller iir frågan om 

jäv inte enhetligt reglerad. I två nämnder. särskild arbetslöshetsnämnd och 
slakthusstyrelse, gäller genom hänvisning KL:s jävsregler. Något utrymme 
för tillämpning av motsvarande bestämmelser i FL finns i sådant fall inte. 

för tre nämnder saknas jävsbestämmelser helt i resp. specialförfattning. 
Det gäller uttagningsniimnd. siirskild hemviirnsnämnd samt handels- och 

sjöfartsnämnd. 
Vad först angår särskild hemvärnsnämnd saknas numera över huvud 

taget bestämmelser om sadan nämnd. I den utsträckning kommuner har 
inrättat hemvärnsnämnder torde KL:s regler om bl. a. jäv gälla. 

För uttagningsnämnd gäller. utöver vad som är föreskrivet i uttagnings
kungörelsen <1963:110). byggnadsstadgans bestiimmelser i tillämpliga delar 
beträffande valbarhet. rätt att avsäga sig uppdraget, tjänstgöringstid. fyll
nadsval. val av ordförande och vice ordförande. ordningen för fattande av 
beslut samt förande av protokoll. Någon hänvisning till de jävsbestämmelser 
som gäller i byggnadsnämnd (4 och 5 g FU görs däremot inte. Om kom

munfullmäktige inte meddelar kompletterande föreskrifter. vilket får anses 
kunna ske i viss utsträckning i fall som detta. uppstår frågan vilka jävsregler 

som skall gälla. I den utsträckning nämnden fattar beslut som kan angripas 
med förvaltningshesvär. vilket är tveksamt om den gör, g(i]ler givetvis FL:s 

jävsregler. Det står vidare klart att något slags jävsprincip kan hävdas även 

om uttryckliga regler saknas. Det framgår klart av ett antal rättsfall från 
tiden före tillkomsten av nu gällande jävsbestämmelser i KL och FL. När
mast till hands ligger alt anta att KL:s jiivsbestämmelser i brist på annan 
reglering lär anses iiga motsvarande tillämpning. 

Vad slutligen ang[ir handels- och sjöfartsniimnd saknas likaledes ultryck
liga jävsbestiimmelser. En sådan nämnd faltar vissa beslut som kan angripas 
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med förvaltningsbesviir. I dessa ärenden g;illcr 1-L:s jävsbestiimmelser. I 

övriga fall torde KL:s jiivsrcgler \'ara tillämpliga. 

I samband med tillkomsten av FL infördes. som förut har framhållits, 

enhetliga jiivsbestämmelscr för flertalet specialreglerade niimncler. De inne

biir att FL:s .iiivsbcstiimmelser skall giilla i samtliga ärenden hos niimn

den. De fem nämnder som har diskuterats i det föregående aktualiserades 

inte i detta sammanhang. Anledning finns därför att nu niirmare pröva 

vilka jävsbestämmelser som bör gälla i dessa niimnder. 

I slakthusstyrelse, vars uppgift är att förvalta offentligt slakthus, bör KL:s 

jävsbcstämmelser också i fortsättningen kunna tillämpas. 

Annorlunda kan förhållandet vara beträffande särskild arbetslöshets

nämnd. Det är ovisst varför denna nämnd inte aktualiserades i samband 

med förvaltningslagsreformen. I synnerhet medan arbetslöshetsnämnd ännu 

hade kontantunderstödsverksamhet om hand kunde det ifrågasättas om det 

inte hade varit ändamålsenligt och lämpligt att verksamheten omfattades 

av det långtgående skydd för den enskilde som FL:s regler ger. Även nu, 

sedan kontantunderstödsverksamheten har ersatts av andra former av ar

betsmarknadsstöd. förefaller det mest ändamålsenliga vara att i särskild ar

betslöshetsnämnd tillämpa samma modell som i flertalet specialreglerade 

nämnder. dvs. att FL:s jävsregler skall gälla i samtliga ärenden hos särskild 

arbetslöshetsnämnd. 

Uttagningsnämnds och särskild hemvärnsnämnds verksamhet riktar sig 
huvudsakligen mot enskilda - hästägare resp. hemvärnsmän eller hemviirns

män in spe. Övervägandena bakom FL och utformningen av dess jävsregler · 

talar för att dessa är bättre lämpade att tillämpas i dessa typer av verksamhet 

än KL:s motsvarande regler. Några nackdelar synes ej vara förknippade 

med en lösning som innebär att FL:s jävsbestämmelser tillämpas i samtliga 

ärenden hos dessa niimnder även om deras beslut inte synes kunna angripas 

med förvaltningsbesviir. 

Vad slutligen beträffar handels- och sjöfartsnämnd gäller, som förut har 

framhållits. FL:s jävsregler redan i vissa ärenden hos denna nämnd. Att 

den år 1971 införda regeln om förvaltningslagsjäv i samtliga ärenden hos 

specialreglerad nämnd ej kom att omfatta också handels- och sjöfartsnämnd 

torde vara ett förbiseende. Förhållandet bör riittas till i detta sammanhang. 

5 Obligatoriska särskilda nämnder 

Samtliga nämnder som behandlas i PM Il utom särskild brandstyrelse 

och utbildningsnämnd hos landstingskommun är obligatoriska. Det fanns 

i det sammanhanget inte anledning att ifrågasätta detta förhållande och 

inte heller all närmare överviiga vilken utformning en bestiimmelse om 

att en nämnd :ir fakultativ borde ges. 

De niimnder som behandlas i denna promemoria är samtliga utom val

nämnd, uttagningsniimnd och i vissa fall handels- och sjöfartsnämnd fa-
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kultativa. Kommunen kan inriitta siirskild niimnd för det område special

förfat1ningen reglerar. I annat fall utgör i regel kommunstyrelsen !i ett 

fall socialnämnden) sådan niimnd. I allmänhet gäller vidare alt kommunen 

kan uppdra åt annan kommunal nämnd att ha uppgifterna om hand. 

Ett genomgående tema i PM Il är att kommunerna bör lämnas största 

möjliga frihet att utforma sin nämndorganisation efter lokala värderingar 

och förutsättningar. Med hiinvisning till detta finns anledning att behandla 

specialförfattningarnas bestiimmelser om inrättande av nämnder. 

En första fråga iir givetvis huruvida tillräckliga skäl talar för att det fort

farande skall var obligatoriskt alt inrätta vissa särskilda nämnder. Det gäller 

val nämnd, uttagningsnämnd och i vissa fall handels- och sjöfartsnämnd. 

Vad först beträffar valniimnd torde någon annan lösning inte kunna kom

ma i fråga. Att låta kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd sköta 

val nämndens mycket speciella uppgifter reser en rad invändningar samtidigt 

som inga skäl tycks tala för en sådan lösning. 

Också uttagningsnämnds och handels- och sjöfartsnämnus uppgifter kan 

beskrivas som speciella. Här talar emellertid inga principiella skiil mot att 

kommunen ges frihet att bestämma i vilken form dessa uppgifter skall lösas. 

Det bör betonas att en motsvarande frihet finns beträffande alla nämnder 

med försvars- eller beredskapsanknytning utom uttagningsnämnd. 

Återstår frågan vilken utformning bestämmelserna om inrättande av 

nämnder bör ges. Innebörden bör vara att kommun fl'lr tillsätta siirskild 

nämnd för .de uppgifter specialregleringen avser, att kommun får uppdra 

åt annan nämnd att fullgöra dessa uppgifter och slutligen att viss styrelse 

eller nämnd skall ansvara för uppgifterna. om fullmäktige inte har beslutat 

annorlunda. En sådan utformning överensstämmer i sak med vad som gäller 

beträffande flertalet fakultativa specialreglerade nämnder. Den har den för

delen att den samtidigt som den ger kommunen full frihet att utforma 

nämndorganisationen på det sätt den finner lämpligast garanterar alt det 

alltid finns en niimnd som har det direkta ansvaret för de specialreglerade 

uppgifter det är fråga om. 

Beträffande några nämnder gäller andra regler. Överförmyndarnämnd kan 

inrättas av kommun i stället för överförmyndare. Dessa regler är helt nya. 

Några erfarenheter har ännu inte vunnits. Med hänsyn härtill och till att 

det knappast kan finnas något behov av en möjlighet för kommun att uppdra 

åt annan kommunal niimnd att vara överförmyndarnämnd, föreslås ingen 

ändring i dessa regler. 

Den f. n. obligatoriska uttagningsnämnden bör som fakultativ nämnd där

emot kunna antingen inriittas som särskild nämnd eller utgöras av kom

munstyrelsen eller annan nämnd som kommunfullmäktige bestämmer. Här 

kan man tärif;a sig exempelvis brandstyrelse eller civilförsvarsnämnd. Sam

ma regel bör kunna gälla beträffande handels- o.:h sjöfartsnämnd. Om nämn

den inte behålls som siirskild niimnd, kan man tiinka sig att uppgifterna 

handhas av exempelvis hamnstyrelse, näringslivsnämnd eller drätselniimnd. 
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Beslutar inte kommunfullmiiktige annat, bör uppgiften ankomma på kom

munstyrelsen. 

Arbetslöshetsniimnd skall utgöras av endera kommunstyrelsen eller siir

skild arbetslöshetsniimnd. Detta förhållande har vållat problem för de kom

muner som har önskat utforma sin nämndorganisation på annat siitt och 

samordna arbetslöshetsnämndsuppgifterna med andra kommunala uppgif

ter. Exempel på tänkbara kombinationer kan vara arbetslöshets- och nä

ringslivsnämnd. arbetslöshets- och sysselsättningsnämnd. arbetslöshets- och 

arbetsvårdsnämnd, arbetslöshetsnämnd och styrelse för skyddad verksamhet 

eller, vilket förekommer i en kommun. arbetslöshets- och familjebidrags

nämnd. Sådana kombinationer har endast kunnat inrättas efter regeringens 

medgivande. 

Några bärande skäl att föreskriva att arbetslöshetsnämndsuppgifterna skall 

fullgöras av endera kommunstyrelsen eller särskild arhetslöshetsnämnd sy

nes inte föreligga utan kommun bör ges samma möjligheter på detta område 

som den har beträffande andra fakultativa specialreglerade nämnder. 

Även om de specialreglerade nämnder det här är fråga om iir eller görs 

fakultativa är det viktigt att understryka att de uppgifter som regleras i 

specialförfattningarna i allmänhet är obligatoriska. En föreskrift om inrät

tande av särskild nämnd kan därför lämpligen inledas med en bestämmelse 

av innebörd att det i varje kommun skall finnas en x-nämnd, varefter det 

anges att kommunen får inrätta särskild x-nämnd, vilken nämnd eller sty

relse som i annat fall skall vara x-nämnd samt att kommunen får uppdra 

åt annan nämnd att vara x-nämnd. I flertalet fall bör det ankomma på 

kommunstyrelsen att vara x-nämnd, om annat inte har beslutats. Betriiffande 

familjebidragsnämnd och krigshjälpsnämnd bör ansvaret dock vila på so

cialnämnden. vilket i kommuner som tillämpar familjevårdsprincipen är 

liktydigt med sociala centralnämnden och - i förekommande fall - di

striktsnämnderna. Uttrycket "annat kommunalt organ". som finns i ett flertal 
specialförfattningar, bör mönstras ut eftersom det är oklart och saknar mot

svarighet i kommunallagarna. 

Flera skäl talar för en enhetlig utformning av föreskrifterna om inrättande 

av specialreglerade nämnder. Genom att kommunerna lämnas en frihet 

att själva utforma nämndorganisationen skapas möjligheter att i varje kom

mun lösa givna uppgifter efter lokala förutsättningar. En särskilt intressant 

möjlighet kan vara att befria kommunstyrelsen frän vissa specialreglerade 

uppgifter, som kan anförtros en särskild nämnd. Denna kan genom att 

flera i och för sig begränsade ansvarsområden förs samman beredas me

ningsfulla arbetsuppgifter. 

En modell för reglering av nämndfrågan skulle med hänvisning till det 

föregående kunna ges följande utformning. 

I varje kommun skall finnas en x-nämnd. Kommun får tillstitta särskild 
x-nämnd. Om särskild x-nämnd ej finns skall kommunstyrelsen vara x
nämnd. Kommun kan också uppdra åt annan niimnd att vara x-niimnd. 

Med vissa avvikelser föreslås denna modell ersätta motsvarande bestäm-
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mclser i samtliga regler om fakultativa niimnder som behandlas denna 
promemoria. 

6 Nämnderna 

I detta kapitel behandlas reglerna om niimndernas organisation och ar
betsformer. Specialförfattningarnas bestiimmelser gås igenom niimnd för 

nämnd. En jämförelse görs med den i kapitel 3 redovisade modellen för 
hänvisning till EKL. Varje avsnitt avslutas med överviiganden och förslag 

till författningsämlringar. vilka i utarbetat skick redovisas i bilagor. 

6.1 Valnämnd 

Bestämmelser om val nämnd finns i 3 kap. vallagen (I 972:620). I varje 
kommun skall finnas en valniimnd ([ ~ första stycket). Någon möjlighet 
att uppdra åt annan nämnd att vara valniimnd finns ime. Valnämnden 
är alltså en obligatorisk specialreglerad niimnd. 

Valnämnden utgör i och med 1972 års vallag ett rent kommunalt organ. 
Samtliga ledamöter utses av fullmäktige. Tidigare giillde bl. a. att ordför

anden utsågs av länsstyrelsen. 
I prop. 1972: 105 med förslag till vallag uttalar föredraganden bl. a. att 

frågan om hur ledamöter och suppleanter skall utses och hur verksamheten 
inom valnämnderna skall bedrivas bör kunna regleras på samma sätt som 
har skett niir det gäller andra kommunala nämnder (s. 100). 

Bestämmelserna om valnämnd hänvisar till huvuddelen av KL:s bestäm
melser om kommunstyrelsen. Avvikelserna avser främst reglerna om jäv 
och protokoll. Bestämmelserna i 4 och 5 ~~ FL skall tilllimpas i samtliga 
ärenden hos valnämnd. Protokoll behöver endast upptaga närvarande le
damöter samt för varje iirende beslutet och skälen för detta. Vidare saknas 
regler om delegation. 

Vallagens moderna utformning innebär att överensstämmelsen är stor 
också med den i kapitel 3 presenterade modellen för hänvisning till EKL. 
Avvikelserna är endast två. nämligen i fråga om protokollens utformning 

och i fråga om delegation. Skyldigheten att i protokoll redovisa skälen för 
beslut bör kunna ersättas med en hänvisning till 17 ~ FL (jfr avsnitt 3. 7). 

Val nämnd bör liksom andra nämnder med fullmäktiges medgivande kun
na delegera beslutanderätten till ledamot eller tjänsteman. Behovet därav 

kan komma att öka, om valniimnden. som utredningen om den kommunala 

demokratin föreslår. kommer att kunna åliiggas ytterligare uppgifter. Det 
kan i detta sammanhang noteras att riksskatteverket i en promemoria den 
17 januari 1975 mcu förslag till ändringar i valförfarandet har föreslagit 
att en regel om uelegation förs in i vallagen. Verket redovisar önskemål 
härom från flera valniimnder och framhåller att bristande möjlighet att dele
gera vållar komplikationer. i synnerhet för stora kommuner. Riksskatte-
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verket föreslår för sin del en regel efter förebild av 7 ~ hyggnadsstadgan. 

Den bestämmelsen, som bl. a. innefattar en föreskrift om understiillning 

hos länsstyrelsen av dclegationsbemyndigande, föreslås i PM Il bli ersatt 

av en hänvisning till EKL:s delegationsbestämmelse. Samma lösning bör 

vara lämplig också betriiffande valniimnd. 

Slutsatsen blir alltså att den enhetliga modellen för h~invisning till EKL 

med fördel kan infogas i vallagen. Liimpligen hör iindrin;,;ar genomföras 

så att 1 ~ andra stycket upphävs. Av 1 ~ återstå; dii. endast bestiim melser 

om att valnämnd skall finnas i varje kommun och om att valnämndcn 

skall ha tillgång till personal i erforderlig omfattning. Hela nuvarande 2 ~ 

ersätts av den redovisade modellen för hiinvisning till EKL. Några särskilda 

bestämmelser för Stockholms kommun synes ej erforderliga. 

Förslaget redovisas i bilaga 1. 

6.2 Överförmyndarnämnd 

Genom ändring 0974:1038) i 19 kap. föriildrahalken kommer kommu

nerna fr. o. m. år 1976 att i stället för överförmyndare kunna utse en över

förmyndarnämnd. Sådan nämnd har tidigare funnits endast i Stockholms 

kommun. 

Bestämmelserna om överförmyndarnämnd anknyter i viisentliga delar till 

KL:s regler om kommunstyrelsen. Avvikelserna är dock flera och gäller 

hl. a. antalet ledmöter (minst tre). valbarhetshinder (konkurstillstånd), jäv 

(4 och 5 ~~ FL) och omröstningsregler (16 kap. rättcgångsbalken). Vidare 

har förmynderskapsdomstolen tillsyn över överförmyndarnämnden. Rätten 

har en allmän tillsynsskyldighet och kan ocks~ entlediga en olämplig ledamot 

av överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Anknytningen till KL:s 

nämndregler har tekniskt lösts så att reglerna om nämnder för oreglerad 

förvaltning med angivna avvikelser skall gälla för överförmyndarnämnd. 

Reglerna om överförmyndarnämnd är helt nya och träder inte i kraft 

förrän den 1 januari 1976. Några erfarenheter har man alltså inte hunnit 

vinna ännu och det kan inte anses motiverat att i detta sammanhang över

väga några mer genomgripande förändringar. 

EKL påkallar dock följdiindringar i de paragrafer som innehåller hän

visningar till KL. Det gäller 15 ~.som hänvisar till KL:s arvodesbestämmlser. 

och 16 ~.som hänvisar till KL:s regler om nämnder för oreglerad förvaltning. 

Förslag till ändringar i dessa paragrafer har utarbetats. De avses ej innebära 

andra förändringar i sa~ än de som följer av kommunallagsutredningens 

förslag. 

Förslaget redovisas i bilaga 2. 

6.3 Särskild civilförsvarsnämnd 

I var:ie kommun skall finnas en civilforsvarsniimnd. Kommunen kan an

tingen inrätta en särskild niimnd för ändamålet eller uppdra åt kommun-



Prop. 1976/77: I 256 

styrelsen eller annat kommunalt organ att vara civilförsvarsniimnd. 
Bestämmelser om civilförsvaret finns i civilförsvarslagcn ( 1960:74, om

tryckt 1975:712). Reglerna om siirskild civilförsvarsniimnd (41 ~ 2 mom.) 
överensstämmer väl med dem som gäller för flertalet specialreglerade niimn
der, exempelvis särskild brandstyrelse. Antalet ledamöter skall vara minst 

fem. proportionellt val kan påkallas och för niimndens arbete iiger kom

munstyrelsereglerna i 31 ~andra stycket, 32-36 ~*- 37 ~första stycket samt 

38-42 *~ KL motsvarande tillämpning. Beträffande delegation gäl'er KL:s 
regler för oreglerad niimnd. Protokollsskyldigheten är begriinsad och FL:s 
jävsrcgler giiller i samtliga iirenden hos nämnden. Särskilda regler ges för 

Stockholms kommun. 
Särskild civilförsvarsnämnd torde finnas i endast ett begränsat antal kom

muner, företrädesvis de allra största. 
Den moderna utformningen av reglerna om särskild civilförsvarsnämnd 

innebär att överensstämmelsen med den i kapital 3 presenterade modellen 
för hänvisning till EKL är stor. En tillämpning av denna skulle inte innebära 
några andra förändringar i sak än de som följer av kommunallagsutred
ningens förslag. Skäl kan ändå anföras för att så långt möjligt ge speical

författningarnas nämndregler en enhetlig utformning i samband med de 
nödviincliga följdändringarna till EKL. Förslag till ändring i 41 ~ civilför

svarslagen har därför utarbetats med huvudsaklig förebild i den i PM Il 
föreslagna iindringen i brandlagen. 

Förslaget redovisas i bilaga 3. 

6.4 Särskild beredskapsnämnd 

Uppgift som kommun skall fullgöra under civilförsvarsberedskap och som 
saknar motsvarighet i fredstid skall, om annat ej har föreskrivits, handhas 
av en bereclskapsnämnd. I allmänhet torde gälla att kommunstyrelsen funge
rar som beredskapsnämnd men uppgiften kan uppdras åt annat kommunalt 
organ. Kommun kan också inrätta siirskild beredskapsniimnd. Detta torde 
inte ha skett i många om ens i något fall. 

Bestiimmelser om den kommunala beredskapsorganisationen finns i lagen 
(1964:63) om kommunal beredskap. Lagen ändrades senast år 1971 
( 1971: 1168), vilket beträffande reglerna om beredskapsnämnd främst innebar 
anpassningar till FL och ändringar i KL, som hade gjorts efter bcredskaps
lagens tillkomst. 

Reglerna om särskild beredskapsnämnd överensstiimmer helt med dem 
som gäller för särskild civilförsvarsniimnd. Vad som har anförts cliirom i 
föregående avsnitt iiger alltså giltighet också hiir. Förslag till ändring i 10 ~ 

lagen om kommunal beredskap har utarbetats helt i överensstiimmelse med 
förslaget till ändring i 41 ~ 2 mom. civilförsvarslagen. Analogt med förslaget 
till ändring i 41 ~ l mom. civilförsvarslagen har i 9 ~ infogats en hänvisning 
till 43 ~ (iiirde stycket EKL dvs. den regel som har föreslagits i PM Il om 

rätt för fullmäktige att uppdra nämnds ärenden rörande pcrsonaladmini-
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stration och egendomsförvaltning åt annan niimnd. Denna regel synes ligga 

väl i linje med besWmmelsen i 8 ~ att uppgift som enligt lagen ankommer 

på kommun under civilförsvarsberedskap och som motsvarar fredstida kom

munal uppgift skall fullgöras av det kommunala organ, på vilket uppgiften 
ankommer i fredstid. 

Förslaget redovisas i bilaga 4. 

6.5 Särskild kristidsnämnd 

Kommun är skyldig att vid krig, krigsfara eller vissa andra utomordentliga 

händelser i den omfattning regeringen bestämmer svara för vissa insatser 

av betydelse för folkförsörjningcn. Sådana uppgifter ankommer på kom

munens kristidsnämnd. Vanligen torde kommunstyrelsen utgöra kristids

nämnd, men kommunen kan också inrätta en särskild nämnd för ändamålet 

eller uppdra åt annat kommunalt organ att vara kristidsniimnd. Särskild 

kristidsnämnd har enligt tillgängliga uppgifter inrättats av någon enstaka 

kommun. 

Bestämmelser om kristidsnämnd finns i lagen (1973:861) om lokal kris

tidsförvaltning. Lagen ersatte lagen (1939:254) om skyldighet för kommun 

att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter. I propositionen 

(J 973: 132) framhålls att den nya lagen främst innebär en modernisering 

av reglerna, huvudsakligen av formell natur. Samtidigt ( 1973:864) upphävdes 

kungörelsen ( 1939:659) om kommunala kristidsförbund. Enligt denna kunde 

länsstyrelsen besluta om inrättande av detta slags kommunalförbund liksom 

om förbundets benämning, fördelning av ledamöter och suppleanter mellan 

kommunerna m. m. Fr. o. m. år 1974 gäller för denna liksom för andra 

verksamheter i kommunalförbunds regi lagen (1957:281) om kommmunal

förbund. 

Nämndreglerna i lagen om lokal kristidsförvaltning (4 och 5 ~~)är alltså 

moderna. För särskild kristidsnämnd gäller i huvudsak samma regler som 

för särskild brandstyrelse. Beträffande protokollsskyldigheten är denna be

gränsad så, att protokoll endast behöver innehålla förteckning över när

varande ledamöter och beslutet i varje ärende. Den föreskrift som finns 

i brandlagen och åtskilliga andra specialförfattningar om att skälen skall 

anges för varje beslut saknas således i denna lag. 

En tillämpning av den i föregående kapitel redovisade modellen för hän

visning till EKL innebär inga andra sakliga ändringar än de som följer av 

kommunallagsutredningens förslag. Av enhetlighetsskäl bör en författnings

ändring ändå övervägas och förslag därtill har utarbetats. 

Förslaget redovisas i bilaga 5. 

6.6 Uttagningsnämnd 

I varje kommun skall finnas en uttagningsnämnd. Nämnden har till upp

gift att ta tillvara näringslivets intressen i fråga om uttagning av hästar 

för krigsmakten. 
17 Riksdagen /117()/ 77. I sam/. ,Vr I 
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Regler om uHagning finns i kungörelsen (1963:1 JO) om uttagning i fred 

av vissa förnödenheter för totalförsvaret (uttagningskungörelsen). som er

satte bl. a. militiira uttagningsförordningn (l 953:67J). I 4 kap. behandlas ut

tagning av hiistar och i samband därmed uttagningsnämnden. Nämndreg

lerna iir jiimförelsevis detaljerade och avviker på flera punkter från Jad som 

iir vanligt i specialförfattningarna. Nämnden skall sålunda bestå av tre eller 

fem ledamöter. För varje ledamot skall finnas en suppleant. Valbar iir den 

som bor inom kommunen eller brukar jordbruksfastighet där. Ledamöter 

eller suppleanter bör äga ingående kännedom om kommunens hiistbestånd 

och de bör i första hand utses bland dem som har utsetts att inom kommunen 

inträda som överblock ledare eller dennes ersättare. I övrigt gäller beträffande 

valbarhet, rätt att avsäga sig uppdrag. tjänstgöringstid, fyllnadsval. presi

dium. beslutsordning och protokoll i tillämpliga delar vad som föreskrivs 

i byggnadsstadgan om byggnadsnämnd. Den som har utsetts till ordförande 

skall underriitta uttagningsmyndigheten (försvarets materielverk). som också 

är den myndighet som i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen utfärdar när

mare föreskrifter för nämndernas verksamhet. Ersättning till. ledamot eller 

suppleant utgår av allmänna medel. 

I PM Il föreslås iindringar i reglerna om byggnadsnämnd i överensstäm
melse med den redovisade modellen för hiinvisning till EKL. Genomförs 

dessa iindringar i byggnadsstadgan. blir de tillämpliga också på uttagnings

niimnd. Med den utformning som har föreslagits beträffande regkrna om 

byggnadsnämnd synes det inte finnas något skäl att i uttagningskungörelsen 

hänvisa till byggnadsstadgan i stället för att hänvisa direkt till EKL. 

Uttagningsnämnd är. som har framgått, en obligatorisk specialreglernd 

nämnd. Skäl har anförts för att detta organ med dess mycket specialiserade 

och begränsade uppgifter görs fakultativt (kapitel 5). 

Nämndreglerna i uttagningskungörelsen kommer därmed att avse särskild 

uttagningsnämnd. Den bör lämpligen fä samma reglering som övriga fa
kultativa specialreglerade nämnder. Antalet ledamöter bör sättas till minst 

fem i stället för nuvarande tre eller fem. Genom att regeln att för varje 

ledamot skall finnas en suppleant utesluts kan den kommun som så önskar 

hålla antalet förtroendemän oförändrat. 

Enligt uttagningskungörelsens valbarhetsregler är den valbar som brukar 

jordbruksfastighet i kommunen utan att bo där. Bestämmelsen, som bör 

ses mot bakgrund av uttagningsnämndens speciella arbetsuppgifter, torde 

knappast ha någon praktisk betydelse och föreslås utgå. Detsamma gäller 

rekommendationerna om vilka krav som i övrigt skall ställas på ledamöterna. 

Föreskriften om att den som har utsetts till ordförande skall underrätta 

uttagningsmyndigheten därom har sin motsvarighet i KL och därmed i 

flera andra specialförfattningar. Enligt dessa bestämmelser skall länsstyrelsen 

eller i något fall annan länsmyndighet underrättas härom. Motsvarande regler 

har slopats i EKL och i de författningsförslag som läggs fram i P\1 Il. 

De torde kunna undvaras också beträffande uttagningsnämnd. 



Prop. 1976/77: I 259 

I enlighet med det anförda har författningsförslag upprättats. 1 förslaget 

har intagits en ändring föranledd av lagen (1969:780) med anledning av 

införande av enhetlig kommunbeteckning m. m. 

1 förslaget har vidare intagits en hänvisning till FL:s jävsregler för samtliga 

ärenden hos särskild uttagningsnämnd. Någon särskild reglering för Stock

holms kommun synes ej erforderlig. 

Det bör slutligen anmärkas att 1967 års rekvisitions- och förfogandeut

redning i betänkandet (SOU 1975:65) Förfogandelagstiftningen helt nyligen 

har föreslagit att uttagningskungörelsen skall ersättas av en förordning om 

förberedelser för krigsanskalTning. Förordningen innehåller inte några regler 

om uttagning av hästar och därmed heller inte om uttagningsnämnd men 

utredningen föreslår att uttagningskungörelsens bestämmelser om hästut

tagning övergångsvis skall gälla intill dess regeringen beslutar annat. För

slagen i denna promemora avses fä aktualitet endast för det fall att dessa 

bestämmelser fortfarande gäller när en ny kommunallag träder i kraft. 

Förslaget redovisas i bilaga 6. 

6.7 Särskild familjebidragsnämnd 

För handlägning av ärenden rörande familjebidrag till värnpliktiga skall 

kommun ha en farniljebidragsnämnd. Kommunen kan antingen inrätta en 

särskild sådan nämnd eller uppdra åt annat kommunalt organ att vara fa

miljebidragsnämnd. Något tiotal kommuner har i dag särskild familjebi

dragsnämnd. Det vanligaste torde vara att uppgiften anförtros åt sociala 

centralnämnden eller socialnämnden. Hithörande frågor regleras i famil

jebidragsförordningen (1946:99). Nämndreglerna ändrades senast i samband 

med förvaltningsrättsreformen varigenom bestämmelserna anpassades till 

FL och till gjorda ändringar i KL (se SFS 1971 :651). 

Kommunens befattning med familjebidrngsfrågorna har diskuterats under 

senare år. Bl. a. har det anförts att familjebidragsprövningen är så noggrant 

detaljreglerad att inget utrymme finns för en lokal förtroendemi.innamed

verkan. Utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga föreslog 
i sitt betänkande (SOU 1972:68) Värnpliktsförmåner att den lokala admini

strationen av familjebidragen skulle flyttas från kommunerna till försäkrings

kassorna. Utredningens förslag har ytterligare övervägts av en arbetsgrupp 

inom försvarsdepartementet som i departementspromemorian (Os Fö 1974:2) 

Principiella förslag angående ersättningar åt värnpliktiga m. fl. delar utred

ningens synpunkter i denna fråga. 

Promemorian har legat till grund fören proposition (I 975:37)och riksdagen 

<FöU 1975:18, rskr 1975:195) har godtagit riktlinjerna för ett nytt förmåns

system för värnpliktiga m. fl., vilket i huvudsak skall administreras av för

säkringskassorna. Av propositionen framgår att frågan om en överflyttning 

av administrationen av vissa stödformer, som inte har anknutits till sjuk

penningförsäkringen kan avgöras först efter ytterligare överväganden. Det 
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finns därför anledning att räkna med att det åtminstone under en över
gångstid fortfarande kommer att behövas regler om familjebidragsniimnd. 

Reglerna om siirskild familjebidragsnämnd kan jiimföras med dem som 
giiller beträffande särskild civilförsvarsniirnnd, särskild beredskaps nämnd 

eller siirskild kristidsniimnd. Något egentligt behov av iindringar i sak fö

religger knappast utan bestämmelserna fyller de anspråk man kan ställa 

på regleringen av en fakultativ specialreglerad niimnd. Det viirde som ligger 

i en enhetlig författningsreglering av den kommunala nämndorganisationen 

har emellertid motiverat de förslag till ändringar i 23-26 ~~ familjebidrags
förordningen som har utarbetats. I enlighet med vad som har anförts i 

kapitel 5 har en bestämmelse infogats om att socialniimnden skall vara 

familjebidragsnämnd, om fullmäktige inte har beslutat annat. Förslaget in

nebär i övrigt inga andra sakliga ändringar än de som följer av kommu
nallagsreformen. 

Förslaget redovisas i bilaga 7. 

6.8 Särskild krigshjälpsnämnd 

Alla som på grund av krigsskada, utrymning eller andra med krig eller 
krigsf.lra sammanhängande förhållanden saknar medel till sitt uppehälle eller 

till erforderlig vård skall ha rätt tiil ett visst ekonomiskt grundskydd - krigs

hjälp. Kommunerna skall administrera krigshjälpen och för detta ändamål 

skall finnas en krigshjiilpsnämnd. Socialnämnden skall vara krigshjälps

nämnd om kommunen inte anförtror uppgiften åt annat kommunalt organ 

eller inrättar särskild krigshjälpsnämnd. Detta trode knappast ha förekom

mit, varför krigshjälpsnämnden i flertalet av landets kommuner utgörs av 

sociala centralnämnden eller - i ett 20-tal fall - socialnämnden. 
Bestämmelser om krigshjälp finns i lagen (1964:47) om krigshjälp. Reg

lerna om krigshjälpsnärnnd överensstämmer med bestämmelserna för flera 
i tidigare avsnitt behandlade nämnder, exempelvis särskild beredskaps
nämnd. Något större behov av sakliga ändringar finns alltså inte och förslaget 
till ändring i 6 ~ motiveras helt av intresset av en enhetlig författnings
reglering av den kommunala nämndorganisationen. 

En bestämmelse om delegation finns i 7 *· Den föreskriver att ledamot 

och den som har utsetts att ta emot ansökan om krigshjälp (ofta chefs

tjänsteman vid socialbyrå) får bevilja krigshjälp för tid intill nämndens 

nästa sammanträde, om detta ej kan avvaktas. Nämndens bemyndigande 

fordras alltså inte, vilket överensstämmer med reglerna i exempelvis so

cialhjälpslagen. Enligt denna lag ankommer detta slag av beslut på nämndens 

ordförande. Krigshjälp kan däremot beviljas av vilken ledamot som helst 

eller den som har att ta emot ansökan därom. /\ v förarbetena (prop. 1964:5) 

framgår att de extraordinära förhållanden varunder krigshjälp skall utgå in

nebär att enbart ordförandedelegation inte är tillfyllest. Lagtextens formu
lering "ledamot av krigshjälpsnämnd och den som av nämnden utsetts att 
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mottaga ansökan om krigshjiilp ... " kan misstolkas och föreslås ändrad 

så att det klart framgår att det inte är ledamot och tjänsteman i förening 

som avses. Någon s. k. blandad delegation torde inte ha avsetts i denna 
niimnd lika litet som i övriga nämnder. 

Förslaget redovisas i bilaga 8. 

6.9 Särskild heml·ärnsnämnd 

HemvärneL som tillhör armen, består av frivilliga förband med uppgift 

att skydda hembygd och arbetsplats. Hemvärnets organisation och arbets

uppgifter regleras i hemvärnskungörelsen (1970:304), som också ger kommun 

vissa uppgifter. Sålunda skall hemortskommun ges tillfälle att yttra sig i 

ärende om förordnande av hemvärnschef och om antagande av hemvärns

man. Kommunens yttrande får ej frångås utan särskilda skäl. Kommun 

skall också yttra sig i ärende om hävande av hemvärnskontrakt och utser 

vidare representant i hemvärnsområdets förtroendenämnd. Totalt sett är 

hemviirnsärendena i landets kommuner av inte obetydlig volym. eftersom 

hemvärnets personalomsättning är av storleksordningen 10 000 man per år 

och kommunerna medverkar vid såväl slutande av kontrakt som hävande. 

Nu gällande hemvärnskungörelse föreskriver ingen form för kommunens 

handläggning av uppgifterna inom hemvärnet. Den tidigare hemvärns

kungörelsen (1947:673) föreskrev däremot att hemortskommuns yttrande 

fick avges av drätselkammaren, kommunalnämnden, särskild för ändamålet 

tillsatt nämnd eller annan kommunal myndighet, åt vilken handläggningen 

av dessa frågor hade uppdragits (20 s 4 mom.). Särskild hemvärnsnämnd 

finns i Stockholms kommun och möjligen ytterligare några kommuner. Be

träffande sådan nämnd torde KL:s bestämmelser om nämnd för oreglerad 

förvaltning vara analogt tillämpliga i den mån kommunfullmäktige inte 

har meddelat särskilda föreskrifter. I flertalet fall torde hemvärnsärendena 

avgöras av förtroendeman eller tjänsteman med stöd av delegation från 

sociala centralnämnden. kommunstyrelsen eller möjligen annan nämnd. Det 

förefaller lämpligt att i hemvärnskungörelsen ange att kommuns uppgifter 

enligt kungörelsen ankommer på viss nämnd - i detta fall lämpligen kom

munstyrelsen - med möjlighet för kommunen att anförtro uppgiften åt annan 

nämnd eller att inrätta en särskild nämnd för ändamålet. Beträffande sådan 

särskild hemvärnsnämnd bör den tidigare redovisade modellen för hän

visning till EKL gälla. Förslag till författningsändringar i enlighet härmed 

har utarbetats. 

Förslaget redovisas i bilaga 9. 

6.10 Särskild arbetslöshetsnämnd 

För att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet 

kan kommun inrätta arbetslöshetsnämnd. Bestämmelser härom finns i lagen 
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(1944:475) om arbetslöshetsnämnd och i kungörelsen (1966:369) med när

mare föreskrifter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet m. m. Sär

skild arbetslöshetsnämnd finns i ett 40-tal kommuner. 

Behovet av att behålla arbetslöshetsnämnderna har ibland ifrågasatts, i 

synnerhet sedan den kommunala kontantunderstödsverksamheten fr. o. m. 

år 1974 har ersatts av en statlig stödform vid arbetslöshet. Denna fråga 

torde komma att prövas av sysselsättningsutredningen (A 1974:02). Arbets

löshetsnämnden bör dock inte i avvaktan på förslag från utredningen lämnas 

utanför en genomgång av den specialreglerade kommunala nämndorgani

sationen. 1 det följande förutsätts alltså att arbetslöshetsnämnden finns kvar 

som kommunal nämnd. Sysselsättningsutredningen torde inte heller komma 

att lägga fram något förslag i denna del före kommunallagsreformen. 

Regeringen kan föreskriva att i kommun skall finnas arbetslöshetsnämnd. 

I kommun som inte har inrättat särskild arbetslöshetsnämnd skall kom

munstyrelsen vara arbetslöshetsnämnd. I 113 § arbetsmarknadskungörelsen 

( J 966:368) föreskrivs att arbetslöshetsnämnd, om regeringen inte föreskriver 

annat. skall finnas i kommun som anordnar beredskapsarbete med stats

bidrag. Varken i lagen eller i kungörelserna ges någon möjlighet för kom

munen att uppdra åt annan nämnd än kommunstyrelsen att vara arbets

löshetsnämnd. 

Detta förhållande har diskuterats i kapitel 5, där det konstateras att några 

bärande skäl att föreskriva att arbetslöshetsnämndsuppgifterna skall fullgöras 

av endera kommunstyrelsen eller särskild arbetslöshetsnämnd inte förelig

ger. Kommun bör ges samma möjligheter på detta område som den har 

beträffande andra fakultativa specialreglerade nämnder. 

Beträffande arbetslöshetsnämnd gäller vidare att den kan vara gemensam 

för flera kommuner. Behov av en sådan regel, som endast torde kunna 

avse särskild nämnd, föreligger knappast längre, sedan kommunindel

ningsreformen har genomförts. Eftersom en ordning med en för flera kom

muner gemensam nämnd skapar en mängd oklarheter betr'd!Tande nämndens 

ställning och vilka regler som skall gälla, förefaller det lämpligast att slopa 

möjligheten att inrätta interkommunala arbetslöshetsnämnder. l den ut

sträckning det finns behov av ett så nära samarbete, bör andra former för 

interkommunal samverkan kunna användas. 

Närmare bestämmelser om särskild arbetslöshetsnämnd finns i kungö

relsen. Sådan nämnd skall bestå av ordförande samt minst fyra och högst 

tio andra ledamöter. Suppleanter skall finnas för ordföranden och minst 

halva antalet ledamöter. Kommunfullmäktige utser nämnden för viss tid. 

Beträffande valet gäller de vanliga reglerna om rätt att påkalla proportionellt 

val och om ordningen för suppleanternas inträde. En ändring av innebörd 

att EKL:s motsvarande regler betr'c:iffande kommunstyrelsen blir tillämpliga 

innebär att förutom ordförande även vice ordförande skall utses, att maxi

meringen av antalet ledamöter faller bort, liksom den särskilda regeln om 

antalet suppleanter, vilket allt förefaller att vara lämpligt. Vidare blir man-
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dattiden tre år, vilket torde stämma överens med vad som redan tilliimpas. 

Särskilda valbarhetsregler giiller för arbetslöshetsnämnd. I särskild arbets

löshetsnämnd får ledamot. suppleant eller tjiinsteman hos arbetsmarknads

styrelsen eller liinsarhetsnämnden inte vara ledamot. I arbetslöshetsnlimnd 

får inte heller tjänsteman hos kommunen vara ledamot. om han på grund 

av sin tjänst iir redovisningsskyldig inför niimnden. Lagligheten i denna 

senare regeL som alltså gäller inte enbart beträffande särskild nämnd, kan 

ifrågasättas, om den vid val till ledamot av kommunstyrelsen som är ar

betslöshetsniimnd utesluter tjänsteman hos kommunen som enligt KL är 

valbar till kommunstyrelse. Med hiinsyn till den begränsning av valbar

hetshindren som föreslås av kommunallagsutredningen och. beträffande de 

specialreglerade nämnderna. i PM Il bör valbarhetshindret för vissa tjäns

temän hos kommunen slopas. 

Vad beträffar valbarhetshindret för ledamot. suppleant eller tjänsteman 

hos arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden kan en annan bedöm

ning vara motiverad. Liknande valbarhetshinder för befattningshavare hos 

statlig tillsynsmyndighet finns bl. a. i KL (7 *l. där landshövding, 

länsöverdirektör och avdelningschef vid länsstyrelse undantas från valbarhet 

till kommunfullmäktige och på grund av 32 ~ också till kommunstyrelsen 

och flertalet nämnder. Kommunallagsutredningen föreslår ingen ändring 

i detta avseende. 

De skäl som åberopas för valbarhetshindret för denna personkrets är myn

dighetens uppgifter som besvärsinstans och tillsynsmyndighet. FL:s jävs

reglcr kan enligt kommunallagsutredningens bedömning inte ersätta val

barhetshindret. 

Beträffande andra specialreglerade nämnder än arbetslöshetsnämnd sak

nas andra valbarhetshinder för tjänstemän m. tl. hos statliga myndigheter 

än de som följer av KL (i lagen, 1962:381). om allmän försäkring finns 

däremot motsvarande regler beträffande val till styrelse hos försiikringskassa. 

försäkringsnämnd m. m., varvid befattningshavare hos riksförsäkringsverket 

undantas från valbarhet). Det förefaller riktigast att söka paralleller bland 

de specialreglerade nämnder som i likhet med arbetslöshetsnämnden har 

en tillsynsmyndighet på såväl riks- som länsnivå. En jämförelse med skol

styrelse ligger då nära till hands. För dess verksamhet är länsskolnämnden 

regional tillsynsmyndighet och över dess beslut enligt skollagen och skol

förordningen (1971 :235) kan besvär anföras hos länsskolnämnden och skol

överstyrelsen. Dessa förhållanden har inte ansetts motivera valbarhetshinder 

för ledamöter eller tjänstemän hos vare sig skolöverstyrelsen eller 

länsskolnämnden. Mot bakgrund härav och med hänvisning till intresset 

av att inte utan tungt vägande skiil begränsa möjligheterna att ta del i det 

politiska livet föreslås att valbarhetshindret för befattningshavare hos ar

betsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnd utgår. 

I 8 ~ kungörelsen ges arbetsmarknadsstyrelsen eller liinsarbetsniimnden 

en rätt att granska nämndens räkenskaper, protokoll och andra handlingar 
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liksom en riitt all påkalla sammanträde med nämnden. Företrädare för dessa 

myndigheter får också närvara vid sammantriic.Jc med nämnden m:h delta 

i överläggningarna. 

Frågan om utomståendes närvarorätt vid sammanträde med kommunal 

niimnd och riitt att delta i överläggningarna har utförligt behandlats i PM Il. 

Genomgående föreslås regler om utomståendes närvaro- och yttranderätt 

utgå. Den regel som kommunallagsutredningen föreslår om rätt för styrelsen 

att med enkel majoritet besluta att kalla sakkunniga föreslås i stället gälla 

också de specialreglerade nämnderna. Några skäl att bedöma frågan på annat 

sätt vad gäller arbetslöshetsnämnderna förefaller inte att finnas. 

Regeln om arbetsmarknadsstyrelsens eller länsarbetsnämndens rätt att 

påkalla sammanträde med arbetslöshetsnämnd saknar motsvarighet beträf

fande alla andra nämnder. En liknande bestämmelse finns däremot i 13 * 
KL, där länsstyrelsen ges rätt att förordna om sammanträde med kom

munfullmäktige, och i 19 s landstingslagen (1954:319), omtryckt 1972:101), 
där regeringen ges samma möjlighet beträfTand~ landsting. Kommunallags

utredningen bedömer behovet av dessa regler som ringa och menar att man 

i de situationer där de verkligen skulle fylla ett praktiskt behov har anledning 

att räkna med att fullmäktiges ordförande ser till att sammanträde hålls. 

Samma bedömning bör kunna anläggas beträffande arbetslöshetsnämnd. 

Skyldigheten att bereda arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden 

tillfälle att granska arbetslöshetsnämndens räkenskaper, protokoll och andra 

handlingar torde numera sakna motsvarighet beträffande alla andra nämn

der. Generellt gäller att statsmakterna litar på den kontroll kommunerna 

utövar av sina nämnders verksamhet, bl. a. genom den kommunala re

visionen. Något behov av en statlig kontroll därutöver finns inte. Regeln 

bör därför utgå. 
Vad slutligen gäller föreskriften i 9 § att arbetslöshetsnämnd till arbets

marknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden skall lämna de handlingar och 

uppgifter om verksamheten som dessa myndigheter begär så torde sådant 

uppgiftslämnandc i rimlig utsträckning ligga i verksamhetens natur. Någon 

särskild bestämmelse härom torde inte behövas beträffande arbetslöshets

nämnd lika litet som beträffande exempelvis skolstyrelse. Föreskriften i 

2 § kungörelsen om att arbetslöshetsnämnd bl. a. skall samarbeta med myn

digheter och enskilda, vars verksamhet rör syssclsättningsfrågor torde vara 

tillfyllest. 

De gjorda bedömningarna ger vid handen att behovet av författnings

reglering inskränker sig till en föreskrift om inrättande av särskild arbets

löshetsnämnd, närmast motsvarande 1 ~ lagen om arbetslöshetsnämnd, fö

reskrifter om nämnds uppgifter. motsvarande 1-3 *§kungörelsen, samt be

stämmelser om organisation och arbetsformer. De sistnämnda bör utformas 

efter mönster av den genomgående tillämpade hänvisningen till EKL och 

ersätter därvid 4-9 ~~ kungörelsen. 

Genom att bestämmelsen i lagen om att regeringen kan föreskriva att 
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arbetslöshetsnämnd skall finnas ersätls av en bestämmelse om att arbets

löshetsnämnd skall finnas i varje kommun, blir bcstiimmclsen i 113 ~ ar

betsmarknadskungörelsen onödig. 

Grunderna för bl. a. kommunernas organisation och verksamhetsformer 

skall enligt 8 kap. 5 * regeringsformen bestämmas i lag. Till dessa grunder 

anses höra bl. a. bestämmelser om niimnderna. Med hiinsyn hiirtill bör de 

bestämmelser i kungörelsen som inte kan tas bort inordnas i lagen och 

kungörelsen upphävas. I samband härmed bör man kunna slopa kungö

relsens föreskrifter om att niimnden skall tillse att hjälpverksamheten be

gränsas till vad som påkallas av verkligt behov och särskilt iaktlaga att 

verksamheten inte kommer arbetsovilliga eller andra obehöriga till godo. 

Författningsförslag i enlighet därmed har upprättats. 

Förslag till lag om ändring i lagen om arbetslöshetsnämnd redovisas i 

bilaga 10. 

Förslag till förordning om upphävande av kungörelsen med närmare fö

reskrifter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet redovisas i bilaga 

I!. 
Förslag till förordning om upphävande av 113 * arbetsmarknadskungö

relsen redovisas i bilaga 12. 

6.11 Handels- och sjöfartsnämnd 

I l § mäklareordningen (1893:51 s. 1) anges att mäklare får antagas i stä

derna för att biträda allmänheten vid köp och försäljning av varor. fartyg 

eller andelar däri. växlar och andra värdepapper samt vid uppgörande av 

avtal om försträckning, hyra, arrende och försäkring och av andra likartade 

avtal. 

Där förordnad stadsmäklare finns skall fullmäktige tillsätla en särskild 

nämnd. handels- och sjöfartsnämnd. för behandling av de frågor som anges 

i mäklareordningen, däribland antagande av stadsmäklare. som sedan för

ordnas av länsstyrelsen. Där mäklare saknas får handels- och sjöfartsnämnd 

utses om fråga uppstår om antagande av mäklare. 

Flertalet av de uppgifter som enligt denna och andra författningar ankom 

på stadsmäklare eller på handels- och sjöfartsnämnd fullgörs numera av 

andra organ. Fortfarande gäller dock bl. a. att försäljning av värdepapper, 

som enligt föreskrift i författning skall försäljas på auktion, skall förrättas 

av stadsmäklare. där sådan finns. Handels- och sjöfartsnämnden i Stockholm 

och Göteborg har vidare att till resp. hovrjtt avge yttrande om lämplighet 

och skicklighet hos sökande vid tillsättning av befattning som dispaschör 

eller dispaschörsassistent. Där fondbörs finns (endast i Stockholm) har han

dels- och sjöfartsnämnden vidare enligt mäklareordningen att antaga fond

mäklare. Enligt 56 ~ lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fond

börsverksamhet skall dock de åligganden beträffande försäljning på offentlig 

auktion av fondpapper som tillkommer sådan mäklare ombesö~jas av person 

som förordnas av fondbörsens styrelse. 
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Behovet av stadsmäklare och därmed av handels- och sjöfartsnämnd har 

under senare år starkt ifrågasatts. Stockholms handels- och sjöfartsnämnd. 

som då inte har antagit någon stadsmäklare sedan år 1933. begärde år 1951 

hos regeringen en utredning om stadsmäklareförfattningarna. Dom

stolskommitten uttalade i sitt betänkande (SOU 1963:56) Rådhusrätternas 

förstatligande att behov inte längre torde föreligga av särskilt utsedda stads

mäklare och att nya förordnanden sannolikt inte skulle komma att utfärdas. 

Kommunalrättskommittcn ansåg i sitt betänkande X (SOU 1967:58) En

hetlig kommuntyp, städernas auktionsmonopol m. m. att institutionerna 

stadsmäklare och handels- och sjöfartsnämnd hade överlevt sig själva. Mäk

Iareordningen och övriga författningar med regler knutna till kommuntypen 

stad borde upphävas eller ändras. Att behålla bestämmelserna övergångsvis 

torce enligt kommitten inte vara något kommunalt önskemål. Stadsmäk

laren och handels- och sjöfartsnämnden i Stockholm med sina traditionella 

uppgifter borde dock behållas tills vidare. Kommittens förslag ledde i denna 

del inte till lagstiftning. 

Handels- och sjöfartsnämnd fanns enligt kommunalrättskommitten i ett 

30-tal städer. Enligt nu tillgängliga uppgifter lever institutionen kvar i ett 

tiotal kommuner. däribland Stockholm. Göteborg och Malmö. Antalet stads

mäklare redovisas till tre i propositionen (1969:63) med förslag om införande 

av enhetlig kommunbeteckning. m. m. 

Det torde i detta sammanhang inte komma i fråga att avveckla kom

munernas möjlighet att inrätta handels- och sjöfartsnämnc..1. Härför talar 

inte minst det förhållandet att kommunerna åt dessa nämnder har uppdragit 

uppgifter inom ramen för sin allmänna kompetens, såsom att följa de frågor 

som rör handel och sjöfart i kommunen. Däremot förefaller det vara lämpligt 

att ändra mäklareordningen så, att inrättande av särskild handels- och sjö

fartsnämnd görs frivilligt, med möjlighet för kommunen att uppdra hand

havandet av de uppgifter som ankommer på sådan nämnd åt annan kom

munal nämnd. Som vanligt bör också anges vilken nämnd som har att 

handlägga dessa frågor. om fullmäktige inte har fattat särskilt beslut härom. 

Kommunstyrelsen förefaller mest lämpad härför. Utvecklingen får sedan 

visa om handels- och sjöfartsnämnden. som kommunalrättskommitten an

såg, har överlevt sig själv. 

Bestämmelserna i mäklareordningen om handels- och sjöfartsnämnd bör 

ändras så att de avser särskild sådan nämnd. Härvid bör reglerna anpassas 

till EKL:s motsvarande regler om kommunstyrelsen i enlighet med den 

genomgående tillämpade modellen härför. Denna ändring innebär i huvud

sak att antalet ledamöter skall vara minst fem i stället för mellan sju och 

tolv, att mandattiden skall vara tre år i stället för högst två år och att nämn

dens omröstningsregler anpassas till vad som gäller för andra nämnder. 

Vidare slopas skyldigheten att underställa länsstyrelsen instruktion för 

nämnden. 

I enlighet med vad som har framförts i kapitel 4 bör jävsbestämmelserna 
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i 4 och 5 ** göras tilliimpliga i samtliga ärenden hos särskild handels- och 
sjöfartsnämnd. 

I PM Il behandlas frågor om understiillning hos statlig myndighet av kom
munala beslut. I linje med de där förda resonemangen kan vissa ytterligare 
ändringar i mäklarcordningen överviigas, exempelvis .ändring av bestäm
melsen att mäklare som har antagits av handels- och sjöfartsnämnd skall 
förordnas av länsstyrelsen. Med hänvisning till att dessa regler numera har 
ringa eller ingen tillämpning föreslås här inga sådana ändringar. Det kan 
f. ö. sättas i fråga om det i det anförda exemplet verkligen är fråga om 
underställning i vanlig mening, eftersom länsstyrelsen enligt 4 §sista stycket 
"har att för den antagne förordnande utfärda." 

Författningsförslag enligt det anförda har utarbetats. 
Förslaget redovisas i bilaga 13. 

6 .12 Slakthusstyrelse 

Kommun kan inrätta offentligt slakthus, vilket i så fall skall förvaltas 
av en särskild styrelse. Offentligt slakthus och slakthusstyrelse finns endast 
i några enstaka kommuner i landet. 

Bestämmelser om offentligt slakthus och om slakthusstyrelse finns i 11 * 
lagen (1959:99) om köttbesiktning. 

Beträffande slakthusstyrelse gäller genom hänvisning till 45 * KL bestäm
melserna om kommunal nämnd för oreglerad förvaltning med den begräns
ningen att i slakthusstyrelses protokoll endast behöver anges närvarande 
ledamöter och beslutet i varje ärende. Härutöver gäller vad kommunfull

mäktige föreskriver (]I * 2 mom.) 
Till sammanträde med slakthusstyrelse skall vederbörande stads- eller 

länsveterinär och främste veterinären vid slakthuset kallas. De har r'dtt att 
delta i överläggningarna men ej i besluten och att få sin mening antecknad 
till protokollet (I I § 3 mom. l 

Regler om utomståendes närvaror'dtt och falska reservationsrätt har ut
förligt behandlats i PM Il. Där föreslås sådana regler utgå ur bl. a. hälso
vårdsstadgan. vars regler förefaller ha utgjort mönster för köttbesiktnings
lagens motsvarande regler. Den regel som kommunallagsutredningen har 
föreslagit om rätt för styrelsen att med enkel majoritet besluta kalla sak
kunnig till sammanträde bedöms i PM Il vara lämplig också beträffande 
de specialreglerade nämnderna. Denna bedömning omfattar också slakt
husstyrelse, varför 11 § 3 mom. föreslås utgå. 

Bestämmelsen att de paragrafer som anges i 45 * KL skall tillämpas på 
slakthusstyrelse skulle motsvaras av en hänvisning till 43 * tredje stycket 
EKL. De kommunstyrelseregler som där görs tillämpliga på där avsedda 
nämnder överensstämmer med några undantag med den hänvisning till 
EKL som genomgående har tillämpats i denna promemoria. Undantagen 
avser 33 § första stycket (minst fem ledamöter), 35 ~ första stycket (treårig 
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mandallidL 36 ~ (val av presidium) och 39 ~ andra stycket (jäv). Bortsett 
från all EK L:s jiivsbest:immelse under alla förhållanden bör behållas he
triiffande slakthusstyrelse förefaller dessa skillnader vara av uteslutande for
mell natur. En tillämpning av hänvisningen till EKL torde inte medföra 
några förändringar i sak utan endast en anpassning av la1;.stiftningen till 
faktiska förhållanden. Intresset av en enhetlig reglering av nämndorgani
sationen talar under sådana förhållanden för en sådan ändring i köttbe

siktningslagen. 
Vad slutligen gäller skyldigheten att inrätta särskild styrelse diir offentligt 

slakthus finns, bör i lagen införas en möjlighet för kommun att uppdra 
förvaltningen åt annan kommunal nämnd. Författningsförslag enligt vad 

som har anförts har upprättats. 
Förslaget redovisas i bilaga 14. 

7 Bestämmelser i specialförfattnin~arna om kommunalförbund 

Uttryckliga bestämmelser om kommunalförbund finns i tre specialför
fattningar, nämligen skollagen (SL), lagen (1947:523) om kommunala åt

gärder till bostadsförsörjningens främjande m. m. (BFL) och byggnadslagen 
(BL). Dessutom finns en särskild lag (1968:598) angående handläggning av 
frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län, vilken i det följande 
något behandlas i anslutning till motsvarande regler i BL 

EKL skall enligt kommunallagsutredningens förslag innehålla ett särskilt 

kapitel om kommunalförbund. Detta påkallar en översyn av specialförfatt
ningarnas motsvarande regler. 

7 .1 Kommunalförbund för skola 

Länsskolnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, förordna att kom
munalförbund skall bildas för förvaltningen av skola eller del därav (47 ~ 
SU En förutsättning är därvid att elevområdet omfattar mera än en kom
mun. Om kommunerna inte kan enas om förbundsordningen, beslutar 
länsstyrelsen efter hörande av länsskolnämnden. SL reglerar i övrigt inte 
kommunalförbund för skola. 

Bestämmelsen att länsstyrelsen fastställer förbundsordningen överens
stämmer med motsvarande regel i lagen om kommunalförbund (LKF). Kom

munallagsutredningen föreslår ingen ändring i detta avseende. 

Möjligheten att tvångsvis bilda kommunalförbund återfanns redan i skol
styrelselagen (1956:614) och överfördes med vissa föriindringar till SL. Vid 
SL:s tillkomst lprop. 1956: 182) framhöll departementschel'en bl. a. vikten 

av att frågan om kommunal samverkan på skolväsendets område såvitt 
möjligt löstes på överenskommelsens väg. Tvångsvis förordnande om skol

förbund liksom beslut av länsskolnämnden om andra former av samverkan 
mot en eller flera berörda kommuners vilja borde användas endast som 
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en sista utväg. Trots delta kunde inte möjligheten att förordna om skol
förbund undvaras. Friimsta skälet härför angavs vara behovet av elevun
derlag för enhetsskolans högstadium. 4 000 invånare ansågs som ett mi
nimiantal och hiilften av landets kommuner nådde vid denna tidpunkt inte 
upp till denna siffra. 

SL innebar väsentliga inskränkningar i möjligheterna att föreskriva olika 
former av interkommunal samverkan på skolområdet. Vad som återstår 

är möjligheten för liinsskolnämnd att förordna om skolförbund. Till denna 
möjlighet har knutits villkoret att elevområdet skall omfatta mer än en 
kommun. Vidare kan kommunalförbundet numera omfatta enbart en skola 

och inte som tidigare endast kommunernas hela skolväsende. Föredraganden 
framhöll (prop. 1962: I 33latt den planerade kommunindelningsreformen kun

de förväntas minska behovet av interkommunal samverkan på skolområdet. 
Möjligheten att tvångsvis förordna om kommunalförbund kunde dock inte 

undvaras, även om den enligt föredraganden skulle tillämpas endast i nödfall. 

Antalet kommunalförbund har successivt minskat till följd av främst den 
genomförda kommunindelningsreformen och - tidigare - förstatligandet av 
polisväsendet. Antalet kommunalförbund uppgick den I januari 1975 till 

20, varav för skola endast ett. 
Möjligheten att tvångsvis förordna om bildande av kommunalförbund 

för skola kan ifrågasättas utifrån de synpunkter som vägleder detta över
synsarbete. Bestämmelsen torde ha förlorat det mesta av sin betydelse i 
och med att kommunindelningsreformen nu har genomförts, en reform 

som i betydande utsträckning tog hänsyn till skolans behov. Det är knappast 

realistiskt att tro att de statliga skolmyndigheterna eller ytterst regeringen 
skulle utnyttja SL:s möjlighet att mot en eller flera kommuners vilja bilda 
ett skolförbund. Bestämmelsen om tvångsvis förordnande om kommunal
förbund för skola föreslås därför utgå. Det torde ligga i sakens natur att 
länsstyrelsen hör länsskolniimnden innan den fastställer förbundsordning. 

Någon särskild föreskrift diirom behövs knappast. 
Utredningen (U 1972:06) om skolan, staten och kommunerna (SSK) torde 

i och för sig komma att överväga näraliggande frågor, men det här framlagda 

förslaget torde inte föregripa utredningens arbete. 
Författningsförslag i enlighet med vad som har anförts har utarbetats. 

Förslaget redovisas i bilaga 15. 

7 .2 Kommunalförbund för bostad.,förmedling 

Om det behövs för bostadsförsörjningens främjande, skall kommun enligt 
4 ~ BFL anordna avgiftsfri bostadsförmedling. I område som kan anses ut
göra en enhet i hostadsförsörjningshänseende skall gemensam bostadsför
medling anordnas. Regeringen kan ålägga kommuner att anordna sådan 
gemensam bostadsförmedling. Om så har skett skall den organiseras som 

kommunalförbund. 
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Om kommuner som ingår i kommunalförbund inte kan enas om fdr

bundsordning, om ändring av denna, eller om val av ordförande, avgörs 

frågan av länsstyrelsen eller, om kommuner i flera län berörs, av regeringen. 

Möjligheten att tvinga kommunerna att anordna gemensam bostadsförmed

ling har aldrig behövt utnyltjas. 

Samma resonemang som beträffande skolförbund kan fdras beträffande 

kommunalförbund för bostadsförmedling och möjligheten att tvångsvis in

rätta sådant förbund. F. n. finns endast ett bostadsförmedlingsförbund, näm

ligen Stor-Stockholms. Behovet av bostadsförmedling i hittillsvarande form 

torde ha avtagit. Detsamma torde i än högre grad gälla kommunalförbund 

för bostadsförmedling. Det kan därför sättas i fråga om de redovisade be

stämmelserna är nödviindiga. 

Denna fråga berörs något i proposition (1975: 15) med förslag till ändring 

i BFL. Propositionen, som har resulterat i betydande ändringar (1975: 131) 

i lagen, har beträffande de här aktuella bestämmelserna sin utgångspunkt 

i behovet av en anpassning av BFL till regeringsformens regler om norm

givningsmakten. Föredraganden anförde i propositionen bl. a. att det mot 

bakgrund av att bestämmelserna har tillämpats endast i fråga om ett fåtal 

kommuner och då endast på framställning av kommun kunde sättas i fråga 

om man inte skulle kunna överlämna till kommunerna själva att bedöma 

i vilka fall det behövs bostadsförmedling. Med hänsyn till bostadsförmed

lingarnas betydelse från bostadsförsörjningssynpunkt fann föredraganden 

dock att en möjlighet till statligt ingripande borde finnas kvar. Denna möj

lighet innebär enligt lagens nuvarande lydelse en rätt för regeringen att 

ålägga kommun att fullgörn skyldighet att anordna avgiftsfri bostadsför

medling eller, i område som kan &nses utgöra en enhet från bostadsför

sörjningssynpunkt, att ålägga flera kommuner att anordna gemensam bo

stadsförmedling, vilken i så fall skall organiseras som kommunalförbund. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna har i betänkandet (SOU 

1975:51) Bostadsförsörjning och bostadsbidrag föreslagit en ny lag om bo

stadsförsörjningen, vilken föreslås ersätta nuvarande BFL. Bestämmelserna 

i 4 ~, som främst är av intresse i detta sammanhang, föreslås oförändrnde 

ingå i den nya lagen. Utredningen tar inte uttryckligen ställning till behovet 

av en regel om tvångsvis förordnade kommunalförbund men pekar på möj

ligheten att lösa behovet av samverkan på bostadsförsörjningsområdet inom 

ramen för en reformerad byggnadslagstiftning. 

Frågan om inrättande av gemensam bostadsförmedling torde vara aktuell 

endast i de tre storstadsområdena. I dessa har kommunindelningsreformen 

inte haft samma avgörande betydelse för kommunstrukturen som i landet 

i övrigt. De skiil som har anförts för att slopa möjligheten att inrätta ob

ligatorisk<! skolforbund kan alltså inte anföras betriiffande kommunalför

bund för bostadsförmedling. Med hänvisning härtill och till att frågan 

prövats så sent som under vårens riksmöte föreslås här ingen ändring be

triitfancle möjligheten för regeringen att föreskriva gemensam bostadst<.1r-
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medling och därmed kommunalförbund. 
De bestämmelser som finns om länsstyrelsens resp. regeringens inflytande 

över förbundsordning och val av ordförande i förbundsfullmiiktige eller för
bundsstyrelse bör betecknas som ett utslag av sådan statlig detaljreglering 
som kan undvaras. Reglerna i LKF eller 8 kap. EKL bör i sin helhet kunna 
gälla också kommunalförbund för bostadsförmedling. Någon särskild hiin
visning i BFL torde inte behövas. Författningsförslag i enlighet därmed 
har utarbetats. 

Förslaget redovisas i bilaga 16. 

7 .3 Regionplancförbund 

Det vanligaste specialreglerade kommunalförbundet är regionplaneförbun
det. som bildas med stöd av 128 ~ BL. Motsvarande bestämmelse finns 
i 1 ~ lagen angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna 
i Stockholms län. Enligt tillgängliga uppgifter fanns vid årsskiftet 1974175 
i landet sju rcgionplaneförbund. 

Vad först beträffar den särskilda lagen för Stockholms län har dess be

stämmelser om kommunalförbund för regionplan förlorat aktualitet i och 
med Stockholms kommuns inträde i Stockholms läns landstingskommun. 
Vad som fonfarande är av intresse är lagens bestämmelser om särskild 
regionplanenämnd hos landstingskommun. Dessa kommer liksom reglerna 
om övriga landstingskommunala nämnder att behandlas i en särskild pro
memoria (PM IV). 

Bestämmelser om regionplaneförbund finns i 126-135 ~~ BL Regeringen 
bestämmer om det för ett område skall finnas regionplan, dvs. för kom
munerna gemensam planläggning beträffande grunddragen för markens an
vändning i fråga om exempelvis viktigare trafikleder. flygplats, områden 
för tätbebyggelse och för fritidsverksarnhet samt anläggningar för vatten
försörjning och avlopp. Om regeringen har förordnat att regionplan skall 
finnas, skall berörda kommuner bilda regionplaneförbund (128 ~ ). Beträf
fande sådant förbund gäller LKF med de avvikelser som anges i BL. 

Bland avvikelserna kan nämnas bl. a. att förburidsfullmäktiges ordförande 

utses av regeringen och att länsstyrelsen beslutar om förbundsordning. om 
kommunerna inte är eniga om denna (129 ~ BU 

Bygglagutredningen har i sitt betänkande (SOU 1974:21) Markanvändning 

och byggande funnit att övervägande skäl talar för att en framtida bygg
nadslagstiftning bör baseras på den förutsättningen att någon särskild re

gionplan inte upprättas. Enligt utredningens mening är det av värde om 
det interkommunala samarbete som behövs i vissa fall kan ske i olika former 
s1 att det kan anpassas till lokala förhållanden i s/\ilda delar av landet. 

Några regler om arbetsformerna bör därför inte tas in i en blivande lag
stiftning. 

Betänkandet har rcmisshehandlats och bereds f. n. ytterligare inom bo-
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stadsdepartementet. En s~irskild remissam mans@lning (SOL 1975: 17) har 
publicerats. Av denna framgär att majoriteten av remissinstanserna h:.1r en 
negativ ins@lning till utredningsförslaget. även om betydelsefulla instanser 
såsom statens planverk, Svenska kommunförbundet och åtta länsstyrelser 
ansluter sig till förslaget. 

Frågan om ett regionplaneinstitut behövs kan inte behandlas isolerad från 

fr<'igan om plansystemets utformning i övrigt. från samma utgångspunkter 
som betr~iffande skolfårhund och bostadsförmedlingsforbund kan vissa be
stämmelser om regionplaneförbund s~ittas i fråga. Det g~iller dels bestäm
melsen att förbund skall bildas, om regeringen har förordnat att regionplan 
skall finnas. dels bestlimmelserna att regeringen utser ordförande i förbunds
fullmäktige och att Hinsstyrelsen får besluta om förbundsordning vid oe
nighet därom mellan kommunerna. 

Som ett resultat av de:n vidare beredningen inom bostaclsclepartcmentct 
av bygglagutredningens förslag kommer ett förslag till nytt plansystem att 

läggas fram under år 1976. Mot den bakgrunden synes inga betydande för

delar vara förknippade med att i detta sammanhang föreslå några ändringar 
i BL:s bestämmelser om regionplancfårbund. Därför föreslås nu endast en 
formell ändring i 128 ~ BL. 

Förslaget redovisas i bilaga 17. 
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Bila1w/örte<kning 

Förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620) 

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 

Förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 

Förslag till lag om ändring i lagen (l 964:63) om kommunal 

beredskap 

Förslag till lag om ändring i lagen (1973:861) om lokal kris

tidsförvaltning 

Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1963: 110) 

om uttagning i fred av vissa förnödenheter för totalför

svaret (uttagningskungörelsen) 

Förslag till lag om ändring i familjebidragsförordningen 

(1946:99) 

Förslag till lag om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp 

Förslag till lag om ändring i hemvärnskungörelsen 
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Förslag till förordning om upphävande av kungörelsen 

(1966:369) med närmare föreskrifter om arbetslöshets

nämnd och dess verksamhet m. m. 

Förslag till förordning om ändring i arbetsmarknadskungö

relsen (l 966:368) 

Förslag till lag om ändring i mäklareordningen (1893:51 s. l) 

Förslag till lag om ändring i lagen (1959:99) om köttbe

siktning 

Förslag till lag om ändring i skollagen (1962:319) 
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Förslag till lag om ändring i byggnadslagen (1947:385) 
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Bilaga I. 

Förslag till 
Lag om ändring i vallagen (1972:620) 

Härigenom föreskrives att 3 kap. I och 2 ~§ vallagen (1972:620) skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen {vdelse 

1§ 

I varje kommun skall finnas en valnämnd. 

Ledamöter och suppleanter i va/-

nämnden vä(ies ai• kommunfullmäk-

tige till det anta/.fi1llmäktige bestäm-

mer. Antalet ledamöter får dock icke 

vara under fem. Valet skall ske pro-

portionellt i de fall då sådant är fö-

reskrivet vid val till kommunstyrelsen. 

Sker l'.i valet av suppleanter propor-

tionellt, skall bestämmas i vilken ord-

ning de skall kallas in till tjänstgöring. 

Valnämnd skall ha tillgång till personal i den omfattning som behövs 

för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Ifråga om annan va/nämnd än va/

nämnden i Stockholm äger bestäm

melserna i 32-42 §§ kommunal/agen 

(1953:753) om kommunstyrelse mot

svarande tillämpning. För va/nämnden 

i Stockholm gäller 51 § I mom. kom

munal/agen (1957:50) för Stockholm 

och vad kommunfullmäktige med iakt

tagande av sistnämnda lagföreskrh•er. 

l stället för 37 § andra stycket kom

munal/agen och 39 § andra stycket 

kommunal/agen för Stockholm skall 

dock 4 och 5 H förvaltnings/agen 

(1971:290) tillämpas i samtliga ären

den hos va/nämnd. 

Utan hinder av.föreskrifter som av

ses i.första s(vcket gäller att nämndens 

protokoll icke behöi•er upptaga annat 

2§ 

Beträ.ffande va/nämnd skall be

stämmelserna i 33 §, 34 §.första s(vck

et, 35-38 §§, 39 §.första stycket samt 

40-42 §§ kommunal/agen (1976:000) 

äga motsvarande tillämpning. 

Nämndens protokoll behöver dock 

ej upptaga annat än uppgift om när

varande ledamöter och beslutet i va~ie 

ärende. Föreskrifter om i vilken ut

sträckning besh1t skall innehålla de 

skäl som har bestämt utgången finns 

i I 7 § .förvaltnings/agen (1971 :290). 

Föreskrifter om rättelse av beslut.finns 

i 19 § samma lag. 

Utan hinder ai• 2 § 2 .förvaltnings

/agen (197/:290) äger 4 och 5 .\\§ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos va/nämnd. 
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/Vurarande ~vde/se 

än närvarandl' ledamöter somt för 

varje ärende beslutet och skälen för 

detta. 
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Föreslagen ~wMse 
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Bilaga ]. 

Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrives att 19 kap. 15 och 16 ~~ föräldrabalken skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vde/sc 

I fråga om ersättning till överför

myndare, ledamot i överförmyndar

nämnd och ersättare äger vad som 

föreskrives i 28 § 1och2 mom. kom

munallagen (1953:753) om ersätt

ning till kommunfullmäktig mot

svarande tillämpning. I Stockholms 

kommun tillämpas dock l'Gd som .fö

reskrives i 29 § 1 och 2 mom. kom

munal/agen (1957:50).för Stockholm. 

Vad som föreskrives i kommunal

lagen (1953:753) om nämnd som av

ses i 44 § andra stycket kommunal

/agen gäller, med de avvikelser som 

följa av detta kapitel, i fråga om över

förmyndarnämnd och i tillämpliga 

delar beträffande överförmyndare. I 
Stockholms kommun tillämpas dock. 

med de awikclser som nu angivits. vad 

som föreskrives i kommunal/agen 

(1957:50) .för Stockholm om nämnd 

som avses i 49 § andra swcket nämnda 

lag. 

I Senaste lydelse 1974:1038. 
2 Senaste lydelse 1974: 1038. 

Föreslagen (vdelse 

I fråga om ersättning till överför

myndare, ledamot i överförmyndar

nämnd och ersättare äger vad som 

föreskrives i 30 § kommunallagen 

(1976:000) om ersättni:"Ig till kom

munfullmäktig motsvarande till

lämpning. 

Vad som föreskrives i kommunal

lagen (197fi:OOO)om nämnd som av

ses i 43 § andra stycket nämnda lag 

gäller, med de avvikelser som följa 

av detta kapitel, i fråga om överför

myndarnämnd och i tillämpliga de

lar beträffande överförmyndare. 
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Bilaga 3. 

Förslag till 
Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 

Härigenom föreskrives att 41 § civilförsvarslagen (1960:74)1 skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

41§ 

I mo m. I varje kommun skola 

de kommunen med avseende å ci

vilförsvaret åvilande uppgifterna 

handha vas av en c i v i I för -

s v a r s n ä m n d , om ej annat följer 

av andra stycket. 

Kommun äger uppdraga åt annat 

kommunalt organ än civilförsvars

nämnden att upprätta skyddsrums

plan. Har enligt 23 § överlämnats åt 

kommunen att antaga skydds

rumsplan, fattas beslut härom av 

kommunfullmäktige. 

I mo m. I varje kommun skola 

de kommunen med avseende å ci

vilförsvaret åvilande uppgifterna 

handhavas av en civilför

s va r s nä m n d , om ej annat följer 

av andra stycket eller av sådant beslut 

som avses i 43 .~i .fiärde s(vcket kom

munal/agen (1976:000). 

Kommunfullmäktige äger uppdraga 

åt annan nämnd än civilförsvars

nämnden att upprätta skyddsrums

plan. Har enligt 23 § överlämnats åt 

kommunen att antaga skydds

rumsplan, fattas beslut härom av 

kommunfullmäktige. 

Kommun äger tillsätta särskild civilförsvarsnämnd. Under \'.ivilförsvars

beredskap må regeringen förordna, att särskild civilförsvarsnämnd skall till
sättas. 

Där särskild civilförsvarsnämnd ej 

finnes, skall kommunstyrelsen vara 

civilförsvarsnämnd: kommun dock 

obetaget att uppdraga åt annat kom

munalt organ att vara civilförsvars

nämnd. 

2 mo m. Ledamöter och supple

anter i särskild civilförsvarsnämnd väl

jas av kommuf!fullmäktige till det antal 

fullmäktige bestämma. Antalet leda

möter må dock inte vara under fem. 

Valet skall vara proportionellt, därest 

det begäres av minst så många väl-

1 Lagen omtryckt 1975:712. 

Där särskild civilförsvarsnämnd ej 

finnes, skall kommunstyrelsen vara 

civilförsvarsnämnd; kommun kan 

också uppdraga åt annan nämnd att 

vara civilförsvarsnämnd. 

2 m o m. Betrqffande särskild civil

.försvarsnämnd skola bestämmelserna 

i 33 §, 34 §.första stycket, 35-38 §§, 

39 § .första s(vcket samt 40-42 §§ 

kommunal/agen (1976:000) äga mot

svarande tillämpning. Vad som .före

skriw:s i 36 § första stvcket nämnda 
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/1/111•ara11de (rdd5i' 

}ande, som motsvara det tal, 1•ilket er

hålles. om samtliga vä(iandes antal de

las med det antal personer valet avser, 

ökat med I. Om .förfarandet vid så

dant proportionellt val är särskilt stad

gat. 

I fråga om särskild civi(försvars

nämnd i annan kommun än Stock

holm skall därjämte vad i 31 § and

ra stycket, 32-36 §§, 37 §.första styck

et och 38-42 §.~· kommunal/agen 

(1953:753) är stadgat rörande kom

munstyrelsen övensom i 45 § andra 

och tredje s(vckena samma lag i fråga 

om där avsedd nämnd äga motsva-

rande tillämpning. dock att det ej är 

erforderligt att protokoll upptager an-

nat än .förteckning å närvarande le-

damöter och beslutet i var:ie ärende. 

Beträffande särskild civi(försvars

nämnd i Stockholm skola, utöver vad 

i detta moments.första stycke sägs. be

stämmelserna i 51 § kommunal/agen 

(1957:50).för Stockholm, med undan

tag av hänvisningen till 39 § andra 

s(vcket nämnda lag. äga tillämpning, 

varjämte skall gälla vad kommunfull

mäktige med iakttagande av stadgan

dena i sagda /ag.föreskriva. Protokoll 

som .föres vid civi(försvarsnämndens 

sammanträde behöver dock ej upptaga 

annat än.förteckning å närvarande le

damöter och beslutet i varje ärende. 
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Föreslagen (vdelse 

lag skall dock ~i tillämpas ifråga om 

särskild civi{försvarsnämnd i Stock

holms kommun. 

Civi(försvarsnämnds protokoll be

höver ej upptaga annat än uppgift om 

närvarande ledamöter och beslutet i 

varje ärende. Föreskrifter om i vilken 

utsträckning beslut skall innehålla de 

skäl som ha bestämt utgången finnas 

i 17§ .förvaltnings/agen (1971:290). 

Föreskrifter om rättelse av beslut fin

nas i 19 § samma lag. 

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971 :290) äga 4 och 5 §§ nämnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild civilförsvarsnämnd. 
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Bilaga 4. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap 

Härigenom föreskrives att 9 och 10 *!i lagen (1964:63) om kommunal 

beredskap skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdclsc Föreslagen lydelse 

9 §I 

Uppgift som kommun skall full- Uppgift som kommun skall full-

göra under civilförsvarsberedskap 

och som saknar motsvarighet i freds

tid skall, i den mån föreskrifter för 

uppgiftens handhavande ej medde

lats i särskild lag eller författning, 

handha vas av en beredskapsnämnd. 

göra under civilförsvarsberedskap 

och som saknar motsvarighet i freds

tid, skall i den mån föreskrifter för 

uppgiftens handhavande ej medde

lats i särskild lag eller rorfattning el
ler annat följer av sådant bes/111 som 

avses i 43 §fjärde stycket kommunal

/agen (1976:000). handhavas av en 

beredskapsnämnd. 

Kommun äger tillsätta särskild beredskapsnämnd. Beredskapsnämnd må 

tillsättas redan i fredstid. 

Där särskild beredskapsnämnd ej 

inrättas, skall kommunstyrelsen 

vara beredskapsnämnd; kommun 

dock obetaget att uppdraga åt annat 

kommunalt organ att vara bered

skapsnämnd. 

ledamöter och suppleanter i sär

skild beredskapsnämnd väljas ai• kom

munfullmäktige till det anta/fullmäk

tige bestämma. Antalet ledamöter må 

dock icke vara under.fem. Valet skall 

vara proportionellt, därest det begäres 

av minst så många vä(jande. som mot

svara det tal. vilket erhålles, om samt

liga vä(jandes antal delas med det an

tal personer vale1 avser. ökat med /. 

I Senaste lydelse 1971:1168. 
2 Senaste lydelse 1971:1168. 

Där särskild beredskapsnämnd ej 

inrättas, skall kommunstyrelsen 

vara beredskapsnämnd; kommun 

kan också uppdraga åt annan nämnd 

att vara beredskapsnämnd. 

Betrqffande särskild beredskaps

nämnd skola bestämmelserna i 33 :':/. 

34 §första s(vcket, 35-38 §§, 39 §.tör

sta stycket samt 40-42 H kommunal

/agen (1976:000)äga m01svarande till

lämpning. Vad som föreskrives i 36 § 

.första s(vcket nämnda lag skall dock 

ej tillämpas ifråga om särskild bered

skapsnämnd i Stockholms kommun. 

Beredskapsnämnds protokoll behö-
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Nu\'{/randc ~rdel.1<' 

Om ./Ö(farandet vid sådant proportio

nellt val är särskilt sradgat. Sker ej val 

av suppll'anter proportionellt. skall till

lika bestämmas den ordning. i vilken 

suppleanterna skola inkallas till (jänst

göring. 

I fråga om särskild beredskaps

nämnd i annan kommun än Stock
holm skall därjämte vad i 32-36 §§, 

37 fförsta s~vcket och 38-42 §§kom-
munal/agen (1953:753) är stadgat rö-

rande kommuns~vrelsen ävensom i 

45 §andra och tredje s~vckena samma 
lag i fråga om där a1•sedd nämnd äga 

motsvarande tillämpning. dock att der 
ej är e(forderligt att prorokoll upptager 

annar än.förteckning å närvarande le-

damöter och beslurer i vm:ie ärende. 
Berrä/fande särskild beredskaps

nämnd i Stockholm skola, utöver vad 

i .första s~ycket sägs. bestämmelserna 

i 51 § kommunal/agen (1957:50) .för 

Stockholm. med undantag av hänvis

ningen till 39 § andra stycket nämnda 
lag. äga tillämpning, varjämte skall 
gälla vad kommunfullmäktige med 

iakffagande av stadgandena i sagda 

lag .föreskriva. Protokoll behöver dock 

ej upptaga annat än.förteckning å när

varande ledamöter och beslutet i 1•aT:ie 
ärende. 

280 

Föreslagen ~rdelsc 

ver ej upptaga annat än 11ppg{(r om 

närvarande ledamöter och besluter i 

varje ärende. Föreskrifter om i vilken 

utsträckning beslut skall innehålla de 

skäl som ha bestämt utgången finnas 

i 17 § .förvaltnings/agen (1971 :290). 

Föreskrifter om rättelse av bes/w .fin

nas i 19 § samma lag. 

Utan hinder av 2 §2 förvaltningslagen (1971 :290) äga 4 och 5 §§ nämnda 

lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild beredskapsnämnd. 
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Bilaga 5. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning 

Härigenom föreskrives att 4 och 5 *§ lagen (1973:861) om lokal kristids
förvaltning skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarandl' (vdelsl' Förl'slagl'n (vdl'lsl' 

H 
Uppgift enligt 2 § och planläggning, som föranledes därav, ankommer 

på kristidsnämnd. 

Kommun kan tillsätta särskild Kommun kan tillsätta särskild 
kristidsnämnd. Om särskild kristids- kristidsnämnd. Om särskild kristids-
nämnd ej finns, skall kommunsty- nämnd ej finns, skall kommunsty-

relsen vara kristidsnämnd. Kom- relsen vara kristidsnämnd. Kom-
mun kan också uppdraga åt annat mun kan också uppdraga åt annan 

kommunalt organ att vara kristids- nämnd att vara kristidsnämnd. 
nämnd. 

LC'damötl'r och suppll'antl'r i sär

skild kristidsnämnd vä(il's av kommun

.fullmäktigl' till dl't antal fu//mäktigl' 

bestämml'r. Antall't ll'damötl'r Jär ~i 

vara undl'r,/em. Vall't skall vara pro

portiondlt. om dl't bl'gärl's av minst 

så många vä(iande. som motsvarardl't 

tal. vilkl't erhålles, om samtliga väl

jandes antal dl'las ml'd dl't antal pl'r

sonl'r vall't avsl'r. ökat med I. Omför

farandl't vid sådant proportionellt val 

finns särskilda bl'stämml'lsl'r. Sker l'} 

val ai• suppleantl'r proportionellt, skall 

bestämmas den ordnin[?. i vilken sup

pleanterna skall inkallas till (iänstgö

ring. 

I fråga om särskild kristidsnämnd 

i annan kommun än Stockholm ägl'r 

bes1ämml'lserna i 32-36 §§. 37 §för

s/a styckl'I och 38-42 §§ kommunal

lagen (J 953: 753)om kommunsrvrl'lsl'n 

sam1 45 § andra och 1redjl' styckena 

Bl'lrä.flåndl' särskild kristidsnämnd 

skall bestämmelserna i 33 §. 34 §för

sta styckl't. 35-38 ·''§. 39 § första 

stycket sam/ 40-42 §§ kommunal/a

gen (1976:000) äga mO/svarandl' 1il/

lämpning. Vad som fÖrC'skrives i 36 § 

förs/a styckl't nämnda lag skall dock 

~i tillämpas i fråga om särskild kris

tidsnämnd i S!Ockholms kommun. 

Kristidsnämnds protokoll bl'höver ~i 

upplaga annal än uppgifl om närva

rande ll'damötl'r och bl'slull't i varie 

ärendl'. Föreskrifter om i vilkl'n ut

sträckning beslul skall innehålla de 

skäl som har bes1än11 wgångl'n finns 

i I 7 § fön•allflings/agen (I 97 I :290). 

FörC'skrif!l'r om räfll'lsl' av beslut.finns 

i 19 § samma lag. 
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samma lag i fråga om där m'S('dd 

nämnd motsvarande tillämpning. Pro

tokoll behö1•er c'.i innehålla annat än 

förteckning över närvarande /edamii

ter och beslutet i varje ärende. 

Beträffande kristidsnämnd i Stock

holm gäller 51 _,1· kommunal/agen 

(1957:50).för Stockholm med undan

tag av hänvisningen till 39 .\\" andra 

stycket nämnda lag. Dessutom gäller 

vad kommun.fi1/lmäkt~ge (<jffskriver 

enligt samma lag. Protokoll behörer 

dock ej innehålla annat än.förteckning 

över närvarande ledamöter och beslu

tet i var:ie ärende. 
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Fiirl'slagen lrcl<>lw 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen (] 971 :290) äger 4 och 5 *~ nämnda 
lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild kristidsnämnd. 
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Bilaga 6. 

Förslag till 

Förordning om ändring i kungörelsen (1963:110) om uttagning i 
fred av vissa förnödenheter för totalförsnret (uttagningskungörel
sen) 

Härigenom föreskrives i fråga om kungörelsen (1963:110) om uttagning 
fred av vissa förnödenheter för totalförsvaret (uttagningskungörclsen) 
dels att i 30 * orden "kommunalnämnd och drätselkammare" skall bytas 

ut mot ''kommunstyrelsen". 
dels att 28 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vde/se 

2H 
Inom varje kommun skall finnas en uttagningsnämnd, som har att till

varataga näringslivets intressen i fråga om uttagning av hästar. 
Uttagningsnämnd består av tre eller 

fem ledamöter. För 1•ar:ie ledamot skall 

.finnas en suppleant. Ledamöter och 

suppleanter utses av kommunens.ful/

mäktige och skola bo inom kommunen 

eller bruka jordbruks.fastighet inom 

densamma. De böra äga ingående 

kännedom om kommunens hästbe

stånd samt böra i ./Orsta hand utses 

bland dem som. enligt vad därom sär

skilt stadgas, äro utsedda alf inom 

kommunen inträda som överblnckle

dare eller dennes ersä1tare. 

I övrigt skall för uttagningsnämnd 

betrq[fande ralbarhet, rätt alf avsäga 

S(f! uppdraget, (iänstgöringstid, fvll

nadsval, val av ord/Orande och vice 

ordförande, ordningen för beslutsfat

tande samr .lärande a1• protokoll i till

lämpliga delar gälla vad som .linnes 

stadgat om byggnadsnämnd. 

Den som blivit utsedd till ord.fiirande 

i u!lagningsnämnd skall snarast under

rälfa 111fagningsn(11ndighe1en därom 

samt lämna uppgifr om sin µosradress. 

Kommun.får tillsätta särskild uttag

ningsnämnd. Om särskild uttagnings

nämnd e.i.finns. skall kommuns~vrelsen 

vara uttagningsnämnd. Kommun kan 

också uppdraga åt annan nämnd att 

vara uflagningsnämnd. 

Beträffande särskild uffagnings

nämnd skola bestämmelserna i 33 §. 

34 §/Orsta s~vcket, 35-38 §§, 39 §.!Or

sta s~vcket samt 40-42 §§kommunal

/agen (1976:000) äga motsvarande ri/1-

lämpning. 

Uttagningsnämndsprotokoll behö

ver ej upptaga annat än uppg//i om 

närvarande ledamöter och besluter i 

varje ärende. 

Utan hinder m· 2 .\\ 2fiirvaltningsla

gen (1971 :290) äga 4 och 5 §§nämnda 

lag tillämpning i samtliga ärenden hos 

särskild uttagningsnämnd. 
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N111'Cm111dc lrdelw 

Ledamot av uttagningsnämnd åtnjuter ersättning av allmänna medel en

ligt vad därom särskilt stadgas. 

Närmare föreskrifter för uttagningsnämndernas verksamhet utfördas av 

uttagningsmyndigheten i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen samt efter 

hörande av lantbruksstyrclsen och statens jordbruksnämnd. 
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Bilaga 7. 

Förslag till 

Lag om ändring i familjebidra2sförordningen (1946:99) 

Härigenom föreskrives i fråga om familjebidragsförordningen (1946:99)' 
dels att 25 och 26 ~~ skall upphöra att gälla, 
dels att 23 och 24 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

23 ~ 
Kommun skall antingen inrätta 

särskild familjebidragsnämnd eller 

ock uppdraga åt annat kommunalt or

gan att vara familjebidragsnämnd. 

I var:ie kommun ska/I.finnas en .få
mi(iehidragsnämnd. Kommun.får ti/1-

sälla särskild familjebidragsnämnd. 
Om särskild fami(iebidragsnämnd ej 

.finns, skall socialnämnden varafamil

jebidragsnämnd. Kommun kan också 

uppdraga åt annan .1ämnd att vara 
familjebidragsnämnd. 

24 §2 

ledamöter och suppleanter i sär

skild fami/iebidragsnämnd vä/ias av 

kommunfullmäktige till det anta/full

mäktige bestämma. Antalet ledamöter 

må dock icke 1•ara under .fem. 

Valet skall vara proportionellt. där

est det begäres av minst så många väl

jande. som motsvara det tal, vilket er

hålles, om samtliga vä(iandes antal de-

Beträffande särskildfami(iebidrags

nämnd skola bestämmelserna i 33 §, 

34 §första stycket, 35-38 §§, 39 §for

sla stycket samt 40-42 §§ kommunal

/agen (1976:000) äga motsvarande ti/1-

lämpning. Vad som föreskrives i 36 § 

.första s~vcket nämnda lag skall dock 

ej tillämpas ifråga om särskildfamil

jebidragsnämnd i Stockholms kom-

fas med det antal personer valet avser. mun. 

ökat med 1. Om förfarandet vid så- Fami/iebidragsnämnds protokoll 

dant proportionellt val är särskilt stad

gat. Sker ej val av suppleanter pro

portionellt, skall tillika bestämmas den 

ordning, i vilken suppleanterna skola 

inkallas till (iänstgöring. 

Förordningen omtryckt 1960: 152. 
Senaste lydelse 1971 :651. 

behöver ej upptaga annat än uppg({t 

om närvarande ledamöter och bes/U/et 

i 1•ar:ie ärende. Föreskr({ter om i vilken 

utsträckning beslut skall innehålla de 

skäl som ha bestämt utgången .finnas 

i 17 .~ .förvaltnings/agen (19 71 :290). 

Föreskrifter om rättelse av beslut .fin

nas i 19 § samma lag. 

Utan hinder av l .~· 2 {Orvaltnings-
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lagen (1971:290) äga 4 uch 5 .11§ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos särskild familiebidrags

nämnd. 

2H3 

I fråga om särskild fami(iebidrags

nämnd i annan kommun än Stock

holm skall 11/Ö\'l'r bestämmelserna i 

24 .11· md i 32-36 .11§, 37 fforsta stycket 

och 3N-42 .11} kommunal/agen är stad

gat riirande kommuns(rrelsen även

som i 45 .11· andra och tret!ie s(vckena 

samma lag i .fi-åga om där avsedd 

nämnd äga motsl'arande tillämpning, 

dock att det ej är erforderligt all pro

tokollet upptager annat än.forteckning 

å närmrande ledamöter och beslutet i 

1•m:ie ärende. 

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings

lagcn (1971:290) äga 4 och 5 §§ 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos särskild familjebidrags

nämnd. 

26 §4 

Betr(iffande särskildfami(iebidrags

nämnd i Stockholm skola. utö1•er vad 

i 24 § är stadgat. bestämmelserna i 

51 f kommunal/agen .for Stockholm. 

med 1mdantag av hänvisningen ti/139 § 

andra s(vcket nämnda lag, äga ti/1-

lämpning. varjämte skall gälla vad 

kommunfi1llmäktige med tillämpning 

m• stadgandena i sagda lag.foreskriva. 

Protokoll som.fares vid särskildfamil

jebidragsnämnds sammanträde behö

ver dock ('.i upptaga annat än.forteck

ning å närvarande ledamöter och be

slutet i i·arje ärende. 

J Senaste lydelse I 97 I :651. 
4 Senaste lydelse 1971 :651. 
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Numramlc ~1·cll'lse 

Uran hinder av :! .~· 2 fon•almings

lagen (19 71 :290) äga 4 och 5 §§ 

nämnda lag rillämpning i samrliga 

ärenden hos särskild fami(jehidrags

nämnd. 
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Fiircslagen ~1 clelse 
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Bilaga 8. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp 

Härigenom föreskrives att 6 och 7 §§ lagen ( 1964:47) om krigshjälp skall 

ha nedan angivna lydelse. 

N11l'ara11dc lrddse 

varje kommun skall finnas en 
krigshjälpsn(imnd för handhavande 
av de uppgifter. som åvila kommu
nen enligt denna lag. Socia/11ä11111de11 

skall vara krigshjälpsnämnd, där 

kommu11en icke llflpdragC'/" åt annar 

kommunalt oi:i~a11 att vara krigs
hjälpsnämnd eller i11rä11ar särskild 

krigsl1iälps11äm11d. 

Ledamöter och Sllflp/eanter i sär

skild krigshiälpsnämnd l'älias al' kom

mu11fullmäkt(~e till de1 antal.fi1/lmäk-

1ige besiämma. Amalel ledamöter må 

dock icke l'ara u11derfem. Va/el skall 

mra propor1ionell1. därest del begäres 

ar mi11s1 så många l'ä/iande. som mo1-

sl'ara del wl. l'i/ket l'fhålles. om sam1-

l~~a 1•äliandes an1al delas med det an

tal {lersoner mlel al'ser. ökar med I. 

Om forfarande1 l'id sådant (lroponio

ne/11 ml är särskilt stac(~at. 

Sker f'.i val ar suppleamer propor

lione/11 skall 1illika bestämmas den 

ordning. i l'ilken suppleamema skola 

inkallas 1ill 1iäns1giiring. 

l ji-åga om särskild krigshiälps

nämnd i annan kommun ii11 S1ock

holm skall vad i 32-36 ~.\'. 37 \\ fiirslll 

s1ycke1 och 38-42 .H kommunal/agen 

(1953:753) är stadga1 rörande kom-

1Senaste lydelse 1971:1167. 

Föreslagen ~vdelse 

I varje kommun skall finnas en 
krigshjälpsnämnd för handhavande 

av de uppgifter. som åvila kommu
nen enligt denna lag. Kommun får 

1il/sä11a sä1:~kild kr(r:sl1iälpsnämnd. 

Om särskild krigsl1jälpsnäm11d (;'.i.finns. 

skall socialnämnden vara krigshjiilps
nämnd. Kommun kan också uppdra

ga åt annan nämnd att vara krigs

hjäl psnämnd. 

Betri{(lande särskild krigshjä/ps

nämnd skola bes1ämmelsema i 33 1'. 
34 {forsta stycke1. 35-38 11_1'. 39 .1'/or

sta s~vcket samt 40-42 .1'.11 kommunal

/agen(/ 976:000) äga motsl'Grande till

lämpning. Vad som ./Oreskrh>es i 36 .11· 

.torsta s~vcket nämnda lag skall dock 

f'.i tillämpas i ji-åga om särskild krigs

l1iälpsnämnd i Stockholms kommun. 

Krigshjälpsnämnds protokoll behö

ver ej upptaga annat än uppg{fi om 

närl'arande ledamö1er och beslutel i 

vm"je ärende. Fiireskr{fier om i vilken 

utsträckning beslut skall in11ehålla de 

skäl som ha bestämt Ulgången .finnas 

i 17 .11 formltningslagen (1971 :190). 

Föreskrifier om rä11else ar beslut .fin

nas i 19 1' samma lag. 
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munstyrelsen iil'ensom i 45 1' andra 

vch tredje styckena samma lag i/i"åga 

om där al'sedd nämnd äga motwa

rande tillämpning, dock att det l~f är 

ert<>rderligt att protvkol/ 11p11tagcr an

nat än .forteckning å närmrande le

damiiter och beslutet i rn1jc ärende. 

Beträ.f/'ande särskild kr~i.:sl1Jälps

niimnd i Stockholm skola hestämmel

serna i 51 ,,,.kommunal/agen(/ 95 7:50) 

.för Stockholm med 1111c/all/agjbr hän

l'isningen till 39 .1' andra stycket sagda 

lag äga tillämpning. 1·ariämte skal/gäl

la vad komm11nti1/lmäktige med iakt

tagande GI' stadgandena i sagda lag 

./breskrh•a. Protokoll behöver dock ej 

upptaga annat än .fbrteckning å när-

1•arande ledamöter och besllllet i 1wJe 

ärende. 
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l/ireslagen lrdell'C' 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen () 971 :290) äga 4 och 5 ~~ nämnda 

lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild krigshjälpsnämnd. 

Ledamot av krigshjälpsnämnd och 

den som av nämnden uttsetts att 

mottaga ansökan om krigshjälp må, 

för tid intill dess nämnden nästa 

gång sammanträder, ä dess vägnar 

bevilja krigshjlilp, om sökanden är 

i så trängande behov därav, att 

nämndens sammanträde ej kan av

vaktas, eller om hjälpen skall utgå 

enligt 2 ~ andra stycket. Sådant be

slut skall anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde. 

19 Riksdagen JCJ76!77. 1 sam!. Nr 1 

H 
Ledamot av krigshjälpsnämnd el

ler den som av nämnden utsetts att 

mottaga ansökan om krigshjälp må, 

för tid intill dess nämnden nästa 

gång sammanträder, ä dess vägnar 

bevilja krigshjälp, om sökanden är 

i så trängande behov därav, att 

nämndens sammanträde ej kan av

vaktas, eller om hjälpen skall utgå 

enligt 2 ~ andra stycket. Sådant be

sl1Jt skall anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde. 
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Bilaga 9. 

Förslag till 
Lag om ändring i heml·ärnskungörelsen (1970:304) 

Härigenom föreskrives att i hemdrnskungörelsen ( 1970:304) skall införas 

en ny paragraf, 48 a ~- av nedan angiven lydelse. 

Nrn·arande lvdelse Fiircslagen ~rdelse 

U ppgi/i som enligt denna kungörelse 

eller med sriid dära\' meddelade jii

reskri/ier ankommer på kommun skall 

handhm.·as ai· hem\'ämsnämnd. Kom

m11n .tär tillsä11a särskild hcmväms

nämnd. Om särskild hemvärnsnämnd 

<:i .finns. skall kommunstyrelsen vara 

hcml'ärnsnämnd. Kommun kan också 

11ppdraga åt annan nämnd all vara 

henn•ärnsnämnd. 

Beträ/lande särskild heml'äms

nämnd skall bestämmelserna i 33 .1'. 
34 ffiirsta s~vcket, 35-3R .\~.\\, 39 {för

sta s~1·cket samt 40-42 .1'§ komm11nal

lagcn (1976:000)äga motwarande till

lämpning. Vad som .föreskril'es i 36 ~· 

.fiirsta stycket nämnda lag skall dock 

~i tillämpas i fråga om särskild hem-

1•ämsnämnd i Srockholms kommun. 

Hemvämsnämnds protokoll behii

ver t'.i upptaga anna1 än 11ppgifi om 

närvarande ledamöter och hesllllet i 

mr:ie ärende. 

Utan hinder av 2 .~ 2 förvaltnings

/agen (1971:290) äger 4 och 51'\I' 
nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos särskild herm•ämsnämnd. 
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Bilaga I(). 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetsHishetsnämnd 

H1irigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1944:475) om arbctslöshctsntimnd 
dels att I och 2 ~~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 3-5 ~~' av nedan angivna 

lydelse. 

Nu\'arandc ~wlcl~e 

Konungen äger )iirordna. aff inom 

kommun skall .finnas arbetsliishets

niimnd!iir handhamnde al' lokala åt

gärder i.fi·åga om statlig och slatsun

derstödd l1iälpl'erksamhe1 vid <1/iimll
lad arbe1slöshe1. ä1·emom aff för än

damålet skall 1illsiiffas särskild sådan 

nämnd. Innefattar .förordnande som 

nyss sag1s e.i .fiireskrifl om 1il/säffande 

av särskild nämnd och bes/U/ar kom

munen ej härom. skall i s!ad drätsel

kammare och på landet kommunal

nämnd vara arh<'tslöshe1snämnd. 

Arbe1s/öshe1snämnd må mra ge

mensam .fiir .flera kommuner. 

I s s 

2§ 

Föreslagen ~wielse 

I 1wje kommun ska/I.finnas en ar

betslöshelsnämnd. Kommun får 1il/

säfta särskild arbetslöshetsnämnd. Om 

särskild arbets/öshe1snämnd e.i .finns. 

skall kommunstyrelsen mra arbets/ös

h('f.5fläm11d. Kommun kan också upp

draga åt annan nämnd att mra ar

b<'ts/öshersnämnd. 

Närmare .fiireskrifier om utseende Arbets/öshelsnämnd har till upp[!.(fi 

av särskild arbe1s/öshe1snämnd. om att vidtaga eller på annat sätt frä111ia 

re1•ision av arbers/iishe/snämnds verk- kommunala åt[!,ärder.fiir attjbrebygga 

samhet. sä ock om 1illämpning i iil•rigl arbe1slöshe1 eller minska verkningarna 

av denna lag meddelas av Konungen. GI' arbe1sliishe1. 

3§ 
Del åligger nämnd särskilt aff 

handlägga frågor om kommuns 

l1iiilp1•erksamhe1 vid arbe1slöshet enlig! 

arbf'fsmark11adsk1111görels<'n (} 966: 

368). 

samarbe1a med myndigheler och 

enskilda 1•ilkas i•erksamhel rör .~vssel-
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Fiires/agen ~1 ·dl'lsc 

sättnings.fi·ågor, 

11111ecle/ha rt 1111clcrrii t la lii nsa rhets-

11ii 11111dc·11 11111 arhe1sko11//ik1 s11111 på-
1•1•rkar hjii/prl'rk.\11111/wt i110111 k1111111111-

11e11. 

A rbetslöshets11äm11cl skall göra de 

.fi"amställningar till kommw1/i1llmäkti

ge och kommunstyrelsen som behifrs 

(<jr nämndens 1•erksamhet. Nämnden 

får in.fordra yttranden och upp~1·sning

ar från kommunswrelsen. annan 

nämnd, beredning eller Uänsteman 

hos kommunen. 

s § 

Beträjfande särskild arhetslöshets

nämnd skall bestämmelserna i 13 §, 

34 {första s~vcket, 35-38 .1~.11. 39 {för

sta stycket samt 40-4:! .11§ kommunal

/agen (1Q76:000) äga motsvarande till

/ämpning. Vad som .föreskril'es i 36 .11· 

.första stycket nämnda lag skall dock 

ej tillämpas ifråga om särskild arbets

löshetsnämnd i Stockholms kommun. 

Arbetslöshetsnämnds protokoll be

hö1•er ej upptaga annat än uppyJ!i om 

närvarande ledamöter och beslutet i 

1wje ärende. 

Utan hinder G\' :! ,1· J ./Örl'a/tnings

lagen äger 4 och 5 .11§ nämnda lag till

lämpning i samtliga ärenden hos sär

skild arbetslöshetsnämnd. 
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Förslag till 
Förordning om upphävande av kungörelsen (1966:369) med närmare 
föreskrifter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet m. m. 

Härigenom föreskrives att kungörelsen (1966:369) med närmare föreskrif
ter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet m. m. skall upphöra att 
gälla vid utgången av år 1976. 
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Bilaga I}. 

Förslag till 
förordning om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) 

Härigenom föreskrives att 113 * arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (rdelse Föreslagen (wlelse 

113 *' 
Om kommuns handläggning av Om kommuns handläggning av 

frågor om arbetslöshetshjälp enligt frågor om arbetslöshetshjälp enligt 

denna kungörelse gälla bestämmel- denna kungörelse gälla bestämmel-

serna i lagen den 30 juni 1944 (nr serna i lagen (1944:475) om arb<'ts-

475) om arbetslöshetsnämnd och KK liishetsnämnd. 

3 juni 1966 (nr 369) med närmare/ö-

reskri/ier om arbetslöshetsnämnd och 

dess verksamhet m. m. 

I kommun som anordnar bered

skapsarbete med statsbidrag enl~~t 

denna kungörelse skal/ .finnas arbets

löshetsnämnd. om regeringen icke.fö

reskriver annat. 

' Senaste lydelse 1974:980. 
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Bilaga 13. 

Förslag till 

Lag om ändring i mäklareordningen (1893:51 s. 1) 

Härigenom föreskrives beträffande mäklareordningen () 893:51 s. I) 
dels att i 5, 6, 7, 11, 12. 21 och 22 §§ orden "Konungens befallnings

havande" eller böjningsform därav skall bytas ut mot "länsstyrelsen" eller 
motsvarande form därav, 

dels att i I. 3. 15 och 22 §§ ordet "stad" eller böjningsform därav skall 
bytas ut mot "kommun" eller motsvarande böjningsform därav. 

dels att i 5, 21och22 **ordet "rådhuset" skall bytas ut mot ''kommunens 
anslagstavla", 

dels att 3 och 4 *§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse 

I likhet med hl'Gd för Stockholm 

genom nådiga instruktionen.för nämn

da stads handels och vqfartsniimnd 

den 24september1867 är vordet stad

gad!. skola jemväl wi q(riga s1äder, 
hvarest vederbörligen förordnade 
mäklare redan finnas, stad:jfullmäk-

1ige tillsätta en särskild nämnd, kallad 

handels- och sjöfarts
n ä m n d , för behandling af de frå
gor, som, enligt hvad denna mäkla
reordning innehåller. böra af särskild 
nämnd pröfvas och afgöras. 

Äfven i s1ad. där mäklare ej är för
ordnad. må swd51/idlmäk1ige eller. der 
sådane t:i.finnas, allmänna råds/ligan. 
i händelse fråga om mäklares anta
gande uppstår. ega att, der så nödigt 
anses. handels- och sjöfansnämnd 
för ofvannämnda ändamål utse. 

Nämnden skall bestå af mins! !!iU 

och hiigsl 101( ledamö1er, hl'ilka ut.ses 

för viss 1id. l:i ö/i•ersrigande /\'å år: 

dock md a/kdende ledamor å1ervä(ias. 

Srads/i1llmäk11/~e eller allmän rådsluga 
cga a11, med ia/.:11agande a{hl'Gd så-

3§ 

Föreslagen (vdel~e 

I kommun, varest vederbörligen 
förordnade mäklare redan finnas, må 

komm1111/i1llmäk1ige tillsätta en sär
skild ha n de I s - o c h sjö -
fartsnämnd, för behandling av 

de frågor. som enligt vad denna 
mäklareordning innehåller, böra 
av handels- och sjöfartsnämnd prö
vas och avgöras. 

Även i kommun. där mäkare ej är 
förodnad, må kommunfi1ffmäkl~'l,e, i 
händelse fråga om mäklares anta
gande uppstår, äga att, där så nödigt 
anses. särskild handels- och sjöfarts
nämnd för ovannämnda ändamål 

utse. 
I kommun som avses i jiirs1a eller 

andra s1ycke1 och som ej har u1se11 

särskild handels- och !!iiilartsnämnd 
skall kommum:1yrel1n1 vara handels

och .~ii!/arrsnä1lmd. Sådan kommun 
kan också uppdraga år annan nämnd 
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lunda och i ij/'rigl i d<'nna fbrfallning 

om 11iimnde11.fÖr<'skri/i1<'s,./(ir d('f1sam

ma m<'dde/a in.1·1ruk1io11, som Vår 

l'e(i<'rbörandc B<>./'allningshafvandes 

pri!fiming undawäll<'s. 
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Fiires/age11 (rdl'lsc 

all \•ara handels- och siö/artsnämnd. 

Betriij/andc särskild handels- och 

sjö.fartsnämnd skola bestämmelserna i 

33 f 34 .11 första s~vcke1, 35-38 .11}. 
39 § första stycket sam/ 40-42 .11} 

kommunal/agen (}976:000) äga mot

smrande tillämpning. Vad som .fbre

skrives i 36 ~· förs1a s1ycke1 nämnda 

lag skall dock ej tillämpas i fråga om 

särskild handels- och sjiif'artsnämnd i 

Stockholms kommun. 

Handels- och si<Har1snämnds pro

tokoll behö11er ej upplaga annat än 

uppgi/i om närvarande ledamöter och 

bes/111e1 i var:je ärende. Föreskrifier om 

i vilken 111sträckning bes/u/ skall inne

hålla de skäl som ha bestämt utgång

en finnas i 17 § .fiirvalmingslagen 

(}97/ :290). Föreskrifter om rättelse av 

beslut finnas i 19 .11 samma lag. 

Utan hinder av 2 .~· 2 .förvaltnings

/agen (1971:290) äga 4 och 5.h1 

nämnda lag tillämpning i samtliga 

ärenden hos särskild handels- och siö

jartsnämnd. 

4 ~I 

Den i § 3 omförmälda nämnd 

äger, såväl vid mäklares avgång som 

eljest, att pröva, om behov av ny mä

klares antagande är för handen. Frå

ga härom må <'.i hos nämnd<'n före

/agas. med mindre underrä//els<' där

om i-arit vid kallelsen till sammanträ

det meddelad och minst hä((len OI' det 

för nämnden bestämda antal ledamö

ter är tillstädes. Uppstå i.frågan skilj

aktiga meningar, gällde den. som av 

de.flesta närvarande ledamöterna om

fa11as. Bliva rösterna lika .. för.fal/efrå-

1Senaste lydelse 1964:694. 

Den i § 3 omförmälda nämnd 

äger, såväl vid mäklares avgång som 

eljest, att pröva, om behov av ny mä

klares antagande är för handen. Har 

nämnden beslutit, att mäklare anta-
\. 

gas skall, utförde nämnden kungö-

relse därom med underrättelse, inom 

vilken tid och varest ansökning att 

varda till mäklare antagen bör ingi

vas. Denna kungörelse skall anslås 

å börs eller, där sådan ej finnes, å 

kommunens anslagstal'la samt införas 

i den eller de tidningar, vari kom-
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g(l/1. Har niimnden beslutit. att mii- munala meddelanden för kommunen 
klare antagas skall. ut färde nämnden införas. 

kungörelse därom med underrättel-

se. inom vilken tid och varest an-

sökning att varda till mäklare an-

tagen bör ingivas. Denna kungörelse 

skall anslås å börs eller. där sådan 

ej finnes, å rådhuset samt införas i 

den eller de tidningar, vari kommu-

nala meddelanden får stad('J1 införas. 
Sedan den utsatta tiden tillända- Sedan den utsatta tiden tillända-

gått, sammanträde nämnden ånyo gått, sammanträde nämnden ånyo 

för att, efter pröfning af ansökning- för att, efter prövning av ansökning-

arne, mäklare antaga. EJ må dervid arna, mäklare antaga. 

någon såsom antagen anses, derest ej 
mer än hä{fien af det för nämnden 
bestämda antal ledamöter om honom 
sig förenat. Erhåller ingen af de sö-
kande sådant röstetal, må omröst-
ningen kunna genast eller vid annat 
sammanträde .förnyas; men vinnes ej 
heller då sådant röstetal, ansesfrågan 
om mäklarl's antagandl' hajvajör d('fl 

gången förfallit. 

Då mäklare blivit av nämnden an-

tagen, göres anmälan därom hos Ko
nungl'ns b('fallningshavande, som har 

att för den antagne förordnande ut

färda. 

Då mäklare blivit av nämnden an-

tagen. göres anmälan därom hos 

länssryrl'lsen, som har att för den an

tagne förordnande utfärda. 
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Bilaga /.I. 

Förslag till 
Lag om ändring i Jagen (1959:99) om köttbesiktning 

Hiirigenom föreskrives i fråga om lagen <1959:99) om köttbesiktning 

del\ att 11 ~ 3 mom. skall upphöra att gälla. 
dels att 11 ~ 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'(/randc lrdelse 

2 mom. Offentligt slakthus skall 
stå under förvaltning av särskild sty

relse. 
Vad i 45 -~· kommunal/agen är stad

gar i.fi"åga om där msedd nämnd skall 

äga morwarandc rilläm{lning beträ/~ 

/ände slakthussryrelse i annan kom

mun än Stockholm. För slakrhussry

ref~e i Stockholm skola gälla bestäm

melserna i 5 I f kommunal/agen .för 

Srocklwlm. Uran hinder av vad nu 

sagrs må f!l'Olokoll. som.fiires vid slakr

huss(rrelscns sammanträde, begrän

sas rill afl Uf'fllaga jiineckning å när

mrande ledamöter samt beslutet i var

je ärende. 

Utöver vad i andra stycket stadgas 
skall beträffande slakthusstyrelse 
gälla vad kommunensji1/lmäktige fö
reskriva. 

Föreslagen lrdelse 

2 mom. Offentligt slakthus skall 
stå under förvaltning av särskild sty
relse eller den nämnd kommun/ii/1-

mäktige bestämmer. 

Berräjfande särskild slakrl111ss1yrel

se skola bestämmelserna i 33 11". 34 ,1· 

.fiirsra s(vcker. 35-42 {1' kommunal/a

gen (}976:000) äga mot.\"l'arande ti/1-

läm{Jning. Vad som jiireskrives i 36 .1' 

första stycket nämnda lag skall dock 

(:i tillämpas iji"åga om särskild slakr

husstyre/se i Stockholms kommun. 

Slakrhusstyre/ses fl/'Olokol! behii1•er 

ej upptaga annat än llflfl?.ili om när

mrande /edamiiter och hes/uret i 1•mje 

ärende. 

Utöver vad i andra stycket stadgas 
skall beträffande slakthusstyrelse 
gälla vad komm11n/i1/lmäktige före
skriva. 
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Bilaga 15. 

Förslag till 

Lag om ändring i skollagen (1962:319) 

Härigenom föreskrives att 47 ~skollagen ( 1962:319) skall upphöra att giilla. 

Numramif· ~rdelsc Förcslagm ~rde/sc 

4H 
Aro särskilda skäl därtill. äger 

länsskolnämndenfiirordna, attfiir.fijr

valtningen m• sådan skola eller del där

m'. mrs elevområde om(aflar mera än 

en kommun, skall m• kommunerna bil

das kommuna(/örbund. Kunna kom

munerna dän•id icke enas om .för

bundsordningen. beslutar länsstyrelsen 

eficr hörande m· länsskolnämnden. 
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Bilaga 16. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till 
bostadsförsörjningens främjande m. m. 

Jförigenom föreskrives att 4 * lagen (1947:523) om kommunala åtgärder 

till bostadsförsörjningens främjande m. m.' skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'ara11cie (l'de/se Föreslagen (vdelse 

4~ 

Om det behövs för bostadsförsörjningens främjande skall kommun an

ordna avgiftsfri bostadsförmedling. I område som kan anses utgöra en enhet 

i bostadsfcirsörjningshänseende åligger sådan skyldighet kommunerna i om

rådet. Därvid skall gemensam bostadsförmedling anordnas och enhetliga 

grunder tillämpas vid anvisning av bostäder. 

Regeringen kan ålägga kommun att fullgöra skyldighet enligt första slyc

ket. 
Har regeringen ålagt kommuner 

att anordna gemensam bostadsför

medling skola de deltagande kom

munerna handha denna i kommu

nalfårhund. Enas de icke om .för

buncisordningen eller ändring a1· den 

eller om ordfbrande i.förbundets ./i1//

mäkt~l!e eller s(vrelse. beslutar läns
styrelsen eller, om kommuner i mer 

än ett län beröras, regeringen. I ärrigt 

gäller lagen (1957:181) om komm11-
11alförb11nd. 

' Lagen omtryckt 1975: 131. 

Har regeringen ålagt kommuner 

att anordna gemensam bostadsför

medling skola de deltagande kom

munerna handha denna i kommu

nalförbund. 
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Bilaga 17. 

Förslag till 
Lag om ändring i byggnadslagen (1947:385) 

Härigenom föreskrives att 128 ~ byggnadslagen' ( 1947:385) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nu1•arw1de ~vde/se Föreslagen ~wlclse 

128 ~ 
Har Konungen förordnat att re

gionplan skall finnas, skola för hand
läggning av frågor rörande planen de 
kommuner som beröras av denna 
bilda regionplaneförbund. 

Beträffande sådant förbund skall, 
med de avvikelser som följa av vad 
i denna lag stadgas, lagen om kom

muna{forbund äga tillämpning. 

Har regeringen förordnat att re
gionplan skall finnas, skola för hand
läggning av frågor rörande planen de 
kommuner som beröras av denna 
bilJa regionplancförbund. 

Beträffande sådant förbund skall, 
med de avvikelser som följa av vad 
i denna lag stadgas, 8 kap. kommu
nal/agen (1976:000) äga tillämpning. 

För handläggningen av frågor om regionplan för kommunerna i Stock
holms län finnas särskilda bestämmelser. 

1 
Lagen omtryckt 1972:775. 





Minskad statlig 
detaljreglering 
av kommunerna . 

PMIV 

Landstingskommunernas 
speCialreglerade . nämnder · 

Ds Kn 1975:7 

Bilaga 3 
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Sammanfattning 

I föreliggande promemoria föreslå-; :indringar i reglerna om de special

reglerade landstingskommunala nämndernas organisation och arbetsformer. 

Förslagen innebiir att bestämmelser som har karaktär av detaljreglering eller 

utgör en onödig statlig styrning av den landstingskommunala verksamheten 

ta~ bort. Vidare anpassas reglerna om landsting~kommunernas specialre

glerade niimnder till niimndreglerna i den nyligen föreslagna enhetliga kom

munallagen. Promemorian iir ett led i det översynsarbete som pågår inom 

kommundepartementet i syfte att minska den statliga detaljregleringen av 
kommunerna. Översynen har tidigare resulterat i två promemorior om bl. a. 
de specialreglerade kommunala niimndernas organisation och arbetsformer. 
Tillsammans med dessa promemorior innebiir förslagen i föreliggande pro

memoria att ett betydande mått av enhetlighet uppnås i reglerna om de 

specialreglerade kommunala och lamlstingskommunala nämnderna med 

den enhetliga kommunallagens niimndreglcr som förebild. 
I denna promemoria behandlas reglerna om s,iukvårdsstyrelse, s,iukhus

direktion, tandvårdsnämnd. omsorgsstyrelse, regionplanenämnd. semester

hemsnämnd samt styrelser för landstingskommunala och kommunala folk

högskolor och sjuksköterskeskolor. Översynen berör således i första hand 

s,iukvårdslagen, folktandvårdslagen, lagen angående omsorger om vissa psy
kiskt utvecklingsstörda, lagen angående handläggning av frågor om region

plan för kommunerna i Stockholms län, kungörelsen om statsbidrag till 
driften av semesterhem, folkhögskoleförordningen och brevet med vissa 
bestämmelser angående sjuksköterskeskolor. Övervägandena och förslagen 

i promemorian gäller även de sjukvårdsstyrelser. direktioner, omsorgssty

relser m. m. som kan finnas i de landstingsfria kommunerna. dvs. Gotlands. 
Malmö och Göteborgs kommuner. 

I det följande anges i korthet de iindringar som föreslås i reglerna om 
niimndernas organisation och arbetsformer. 

Bestämmelserna om inrättande av specialreglerad nämnd föreslås i samt
liga fall utom i fråga om direktion för sjukhus få den innebörden att lands
tinget bestämmer om särskild nämnd skall inrättas eller om den special

reglerade uppgiften skall anförtros åt annan niimnd i landstingskommunen . 

. Ä.ndringen medför bl. a. att landstinget kan viilia mellan att tillsiitta särskilda 
styrelser för landstingskommunens folkhögskolor och alt uppdra åt utbild
ningsnämnden att vara folkhögskolestyrelse. 

Minimiantalet ledamöter i s,iukhusdirektionen hö.is från tre till fem. Sam
ma regler om antalet ledamöter och suppleanter kommer att gälla i för
valtningsutskottet och alla specialreglerade nämnde,r. 

Bestäm melscrna om valbarhet till siukvårdsstyrclse~ direktion. tandvårds
n~imnd. omsorgsstyrelse och regionplaneniimnd ändras efter mönster av val-
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barhctsreglerna i kommunallagsutrcdningcns forslag till enhetlig kommu
nallag. Diirigenom upphör nuvarande valbarhetshinder för landstingsdirek
tör. sjukvårdsdirektör och andra förvaltningschefer. Samma valbarhetsregler 
kommer att gälla för ledamöter i de specialreglerade niimnderna som för 
ledamöter i landstinget, förvaltningsutskottct och de oreglerade nämnderna. 
En särskild jävsrcgel hindrar förvaltningschef att som nämndlcdamot delta 
i avgörande av ärende som rör det egna verket. 

Bestämmelsen om att rektor är självskriven ledamot av folkhögskole
styrelse föreslås utgå ur folkhögskoleförordningen när det gäller folkhögskola 
med landstingskommun som huvudman. Sådant självskrivet ledamotskap 
i kommunala nämnder för vissa tjänstemiin eller företriidare för vissa yr
kesgrupper är knappast förenligt med moderna demokratiska tankegångar. 

I de olika specialförfattningarna finns varierande, ibland långtgående be
stämmelser om rätt för läkare. chefstjänstemän och andra utomstående att 
närvara vid nämndernas sammanträden, yttra sig och ta sin mening an

tecknad till protokollet. Alla dessa bestämmelser föreslås utgå. Nämnderna 
har visserligen ett stort behov av sakkunskap men de bör sjiilva fä avgöra 
i vilka former sådan skall anlitas. Den särskilda bestämmelsen om rätt för 
lärarrepresentant att delta i folkhögskolestyrelses sammanträden tas också 
bort. I stället för de särskilda närvarorättsreglerna införs i specialförfatt
ningarna en hänvisning till den bestämmelse som kommunal lagsutredning
en föreslår om rätt för nämnd att tillkalla bl. a. tjänstemän för att meddela 
de upplysningar som behövs. 

Den allmänna beslutfårhetsregeln i den enhetliga kommunallagen bör 
gälla utan begränsningar i alla specialreglerade nämnder. De avvikande be
stämmelser om beslutförhet som gäller för sjukhusdirektion, scmesterhems
nämnd och folkhögskolestyrelse föreslås utgå. 

Jävsreglerna behålls i stort sett oförändrade. Kommunallagens allmänna 
jävsregel görs tillämplig även på de specialreglerade nämnderna genom hän
visning i resp. specialförfattning. De strängare förvaltningslagsjäven föreslås 
dock gälla i samtliga ärenden hos styrelser för landstingskommunala och 
kommunala folkhögskolor och sjuksköterskeskolor. 

I fråga om protokollföringen föreslås att de begränsningar i protokolls
skyldigheten som f. n. gäller för sjukvårdsstyrelse. direktion. tandvårds
nämnd och omsorgsstyrelse tas bort. Reglerna i den enhetliga kommunal

lagen om protokollföring i förvaltningsutskottet görs i sin helhet tillämpliga 
på alla specialreglerade nämnder. Den nya bestämmelsen om rättelse av 

skrivfel, räknefel och andras. k. förbiseendefel i protokoll föreslås således 

gälla även i de specialreglerade nämnderna 
I samtliga specialförfattningar som behandlas i promemorian införs en 

hänvisning till den allmänna delegationsregeln i den enhetliga kommunal

lagen. Denna regel föreslås således bli tillämplig även på semesterhems
nämnd och styrelser för landstingskommunala och kommunaln folkhög
skolor och sjuksköterskeskolor. I övrigt innebiir forslaget beträffande dele-
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gation inga större förändringar i sak. 

Den regel som kommunallagsutredningen förölår om att landstinget be
stämmer om formerna för förvaltningsutskottets arkivvård föreslås bli till
Wmplig ;iven på de specialreglerade nämnderna. 

I promemorian !Os Kn 1975:3) Minskad statlig detaljreglering av kom
munerna. PM Il föreslås landstinget få avgöra vilken nämnd som skall hand
liigga frågor om personaladministmtion och egendomsförvaltning. Denna 
regel omfattar även de specialreglerade landstingskommunala nämnderna. 
I föreliggande promemoria görs vissa foljdiindringar i bestämmelser om dessa 
niimnders förvaltningsansvar. 

Övervägandena i promemorian ger till resultat att goda förutsättningar 

linns för att anpassa de olika specialförfattningarnas bestämmelserom nämn
dernas organisation och arbetsformer till den enhetliga kommunallagens 
motsvarande regler. Detta sker genom hänvisning i specialförfattningarna 
till bestämmelserna om förvaltningsutskottet och kommunstyrelsen i den 
nya kommunallagen. Den föreslagna hänvisningsregeln, som med ett par 

mindre undantag har samma lydelse i alla specialforfattningarna, innebär 
bl. a., utöver vad som har sagts ovan, att de av kommunaldemokratiut

redningens forslag foranledda reglerna om riitt till ledighet vid fullgörande 
av förtroendeuppdrag, utseende av ordförande och vice ordförande, man
dattid och suppleants tjänstgöringsrätt blir tillämpliga på landstingskom

munernas specialreglerade nämnder. Vidare kommer för folkhögskolesty
relserna att gälla samma regler som för övriga nämnder i stället för de 
i nera avseenden avvikande bestämmelser som f. n. linns i folkhögsko
leförordningen. Även tandvårdsnämnden kommer att få samma ställning 
som de andra nämnderna och regleras på i princip samma sätt som dessa 
genom bestämmelser i folktandvårdslagen. 

1 Inledning 

Förändringarna i den kommunala verksamhetens omfattning och inrikt
ning har skapat förutsättningar för att vidga den kommunala självstyrelsen. 
Kommuner och landstingskommuner svarar numera för nästan två tred
jedelar av den offentliga sektorn. Kommunindelningsreformerna har vä
sentligt förändrat ramen för den kommunala verksamheten. Kommunernas 
och landstingskommunernas förvaltningsorganisation har byggts ut i takt 
med den kommunala sektorns expansion och givit ökad tillgång till sak
kunskap på olika områden. Den service som kommunförbunden lämnar 

sina medlemmar har också medverkat till effektivitet och enhetlighet i den 
kommunala förvaltningen. Behovet av statlig tillsyn och kontroll över kom

munernas och landstingskommunernas sätt att fullgö~a sina uppgifter har 

därför minskat. 
Formerna för statens relationer till kommunerna har utvecklats under 

en tid då den kommunala strukturen och förvaltningen såg annorlunda 

20 Riksdagen /'i/fJ/ 77. I sam/. Nr I 
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ut iin i dag. Statsmakterna har på senare tid vid olika tillfällen uttalat att 
den statliga detaljkontrollen av kommunal verksamhet bör begriinsas och 
vidtagit åtgiirder i denna riktning. Kommunernas skyldighet att undcrstiilla 
statlig myndighet beslut om reglementen, avgiftstaxor m. m. har på flera 
områden avskaffi.Hs. Vidare har i direktiven till olika statliga utredningar 
framhållits att ett ökat kommunalt ansvarstagande med minskad statlig 

detaljkontroll skall eftersträvas. 
Omfattningen av statskontrollen över kommunerna bör prövas kontinu

erligt. Både i 1974 års statsverksproposition (prop. 1974:1, bil. 16) och i 1975 
:'lrs budgetproposition (prop. 1975:1. bil. 16) uttalades att en fortsatt översyn 
skulle göras av statens tillsyns- och kontrollfunktioner gentemot kommu
nerna. Mot denna bakgrund pågår inom kommundepartementet en successiv 
översyn av den statliga tillsynen och kontrollen över kommuner och lands
tingskommuner. Syftet med översynen är alt mönstra ut sådana detaljfö
reskrifter som med hänsyn till kommunernas ställning och resurser inte 
längre än nödvändiga. 

Statens tillsyn och kontroll utövas i olika former och med växlande in
tensitet på skilda verksamhetsområden. Översynsarbetet har därför uppdelats 
i olika etapper, nämligen 

• lagar och andra författningar rörande kommunal verksamhet 
• lagar och andra författningar rörande landstingskommunal verksamhet 
• statliga myndigheters råd- och anvisningsvcrksamhet 
• kommunala frågor som behandlas av statliga kommitteer. 

Någon klar gräns går knappast att dra mellan frågan om fördelning av 
uppgifter på olika samhällsorgan och frågan om statens tillsyn och kontroll 
av den kommunala verksamheten. Det torde därför inte vara möjligt att 
stiilla upp någon allmängiltig princip, som kan tillämpas på alla områden, 
när man tar ställning till hur statens tillsyns- och kontrollfunktioner skall 
utformas. Mot önskemålet att öka kommunernas handlingsfrihet står bl. a. 
behovet av samordning och likformighet i samhällsarbetet samt de krav 
i fråga om verksamhetens inriktning och kvalitet som statsmakterna måste 
ställa på kommunerna när reformer skall genomföras på olika områden. 
En avvägning mellan delvis motstridiga intressen måste därför komma till 
stånd vid va~je tillfälle. 

Översynsarbetet har hittills resulterat i tre betänkanden. I promemorian 
(Ds Kn 1975:1) Minskad statlig detaljreglering av kommunerna, PM I, Av
gifter hos byggnadsnämnd föreslås att kommuns skyldighet att underställa 

länsstyrelsen beslut om avgifter hos byggnadsnämnd slopas. Förslaget har 

lett till lagstiftning (förordningen, 1975:462. om ändring i byggnadsstadgan, 
1959:612, samt förordningen, 1975:821. om ändring i förordningen, 1961 :568, 
om brandfarliga varor). 

Promemorian (Os Kn 1975:3) Minskad statlig detaljreglering av kommu
nerna, PM Il, Nämndorganisation, underställning m. m. (förkortas i fort
siittningen PM lll innehåller förslag dels om ändringar i reglerna om de 



Prup. 1976177: I 307 

viktigaste specialreglerade primärkomn.wnala niimndernas organisation och 

arbetsformer. dels om slopande av kommuns skyldighet att understiilla stat
lig myndighet vissa beslut. I anslutning till den primärkommunala skol
styrelsen behandlas också den landstingsknmmunala utbildningsnämnden. 
Förslagen rörande niimnderna innebiir att bestämmelser som har karaktär 
av dctal_iföreskrifter utgör onödig statlig styrning av den kommunala verk

samheten eller innehåller omotiverade avvikelser från reglerna i den nyligen 
föreslagna enhetliga kommunallagen, tas bort. I PM Il lämnas också en 
utförlig redogördse för bakgrunden till översynsarbetet. PM Il remissbe
handlas r. n. 

Nyligen har ytterligare en promemoria (Os Kn 1975:6) Minskad statlig 
detaljreglering av kommunerna. P\.1 111. Övriga specialreglerade kommunala 
niimnder m. m. (förkortas i fortsättningen PM III) presenterats. Där behand

las de specialreglerade nämnder hos primärkommunerna som inte togs 
upp i PM Il. Förslagen om ändringar har i stort sett samma innebörd som 
förslagen i PM Il. I PM 111 avhandlas också de bestämmelser om kommu
nalförbund som finns i olika specialförfattningar. 

I föreliggande promemoria, som i likhet med de föregående har utarbetats 
inom kommundepartementet i samråd med berörda departement, behandlas 

reglerna om de specialreglerade landstingskommunala nämndernas orga
nisation och arbetsformer. Promemorian är en motsvarighet på den lands
tingskommunala sidan till PM Il och PM III. Kontakter har under arbetets 
gång tagits med L:tndstingsförbundet och några landstingskommuner. 

Landstingskommunernas centrala verksamhetsområden är f. n. eller vän

tas snart bli föremål för offentliga utredningar. Utredningen (U I 972:06) 
om skolan. staten och kommunerna har till uppgift att överväga den framtida 
ansvarsfördelningen mellan staten. kommunerna och landstingskommuner
n,1 på skolans område. Frågan om en utredning om hälso- och sjukvården 
i dess helhet övervägs f. n. inom socialdepartementet. I betänkande (SöU 

1975176:5) med anledning av motioner om vissa frågor rörande psykiskt 
utvecklingsstörda framhåller socialutskottet att frågan om en översyn av 
omsorgslagen på grundval av de erfarenheter som har vunnits under lagens 
tillämpningstid torde bli aktuell inom en inte alltför avlägsen framtid. I 
dessa sammanhang kan utredningarna antas överväga frågan om den statliga 
detaljregleringen av den landstingskommunala verksamhetens innehåll och 
omfattning på de olika sakområdena kan minskas. Av bl. a. detta skäl har 
denna promemoria begränsats till att avse nämndorganisationen. En prio
ritering av frågor som har anknytning till kommunallagarna har också ansetts 

lämplig eftersom förslag bör läggas fram i samband med propositionen om 

enhetlig kommunallag. 



Prop. 1976/77: I :108 

2 Reglerna om dl' landstingskommunala nämndl•rnas oq.~anisation 

och arbetsformer 

2.1 Nurnrandl' rl·i:ll'r 

Förvaltning och verkstiillighet hos landstingskommun skall enligt 5 ~ 
land.~tingslagen ( 1954:319. omtryck! 1972: IO I )(LLJ handhas av förvaltnings
utskottet och övriga nämnder. Vid sidan av förvaltningsutskottet finns två 
olika typer av facknämnder. niimligen dels niimnder som regleras endast 
i landstingslagen (s. k. oreglerade niimnder), dels niimnder som regleras i 
specialförfattningar (s. k. specialreglerade nämnder). Denna uppdelning har 

kommit till uttryck i 54 ~ LL. 
De oreglerade nämnderna, som inriittas med stöd av LL, iir fakultativa. 

Landstinget får tillsätta dem om man anser att det behövs. Om landstinget 
inte inriittar fakultativ niimnd för en viss uppgift som landstingskommunen 
ägnar sig ål och inte heller överlämnar den till en redan befintlig fakultativ 
n:imnd, ligger uppgiften kvar hos förvaltningsutskottet. 

Landstingskommuns specialreglerade nämnder är, med undantag av sty

relse för folkhögskola. till skillnad från de viktigaste specialreglerade nämn
derna hos kommunen inte obligatoriska i den meningen att de måste finnas 
som särskilda nämnder. Däremot är deras funktioner i princip obligatoriska. 
Men dessa kan således läggas på förvaltningsutskottet eller annan nämnd. 

På landstingssidan har nämndspecialiseringen inte gått lika långt som 
i kommunerna. De specialreglerade nämnder som kan finnas i lands
tingskommunerna är sjukvårdsstyrelse, särskild nämnd för ledningen av 
folktandvården (tandvårdsnämnd), styrelse för omsorger om psykiskt ut
vecklingsstörda (omsorgsstyrelse), utbildningsnämnd, semesterhemsnämnd, 

regionplanenämnd, direktion för sjukhus, styrelse för folkhögskola och sty
relse för sjuksköterskeskola. De tre sistnämnda kan vara lokala nämnder. 
Varje sjukhus. folkhögskola och sjuksköterskeskola i landstingskommunen 
kan således ha sin egen direktion resp. styrelse. Sjukhusdirektionen intar 
dessutom en siirställning på det sättet att den enligt 11 ~ I mom. sjuk
vårdslagen (! 962:242) är underordnad sjukvårdsstyrclsen. 

I 4 kap. LL regleras förvaltningsutskottets och de oreglerade nämndernas 
organisation och arbetsformer. Beträffande förvaltningsutskottct finns diir 
bestämmelser om val, valbarhet, sammansättning, suppleanter, beslutförhet, 

j~iv, protokollföring, reglementen. delegation m. m. På Oera punkter hänvisas 

till de regler som enligt 2 och 3 kap. LL gäller får landstinget. I 54 ~ LL 

finns regler om de oreglerade nämnderna. Genom hänvisning gäller för 
dessa nämnder reglerna om förvaltningsutskottet utom föreskrifterna om 

antal ledamöter, mandattid, ordförande och vice ordförande, reglemente 
och delegation. I 54 ~ finns också en regel om delegation som i huvudsak 
stämmer överens med motsvarande regel för förvaltningsutskottet. 

LL innehåller inga särskilda regler om de specialreglerade nämndernas 
organisation och arbetsformer. Sådana bestiimmelser finns vanligen i resp. 
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specialförfattning. före år 1965 innehöll 53 ~ LL föreskrifter om sjuk
vårdsstyrelsen. Att LL gav direkta regler om ett förvaltningsorgan för en 
specialreglerad verksamhet innebar en avvikelse från kommunallagarnas 
v<.1nliga systematik. År 1962 hade bestämmelser om sjukvårdsstyrelsens ålig

ganden tagits in i sjukvårdslagen. I samband med 1965 års iindringar i LL 

samlades alla best:immelser om sjukvårdsstyrelsen i sjukvårdslagen och reg
lerna i 53 ~ LL flyt lades över till 9 ~ sjukvårdslagen. Detta iir belysande 
för den teknik som anviinds för regleringen av de specialreglerade nämn
dernas organisation och arbetsformer. Nu innehåller 53 ~ LL endast en hän
visning till vad sjukvårdslagcn föreskriver om ledningen av landstingskom
munens sjukvårdande verksamhet. Kommunallagsutredningen föreslår i sitt 
betänkande <SOU 1974:99) Enhetlig kommunallag ingen motsvarighet till 
53 ~ LL i den nya kommunallagen. 

Specialförfattningarnas nämndregler innebär i allmänhet att bestämmel
serna i LL om förvaltningsutskottet genom hänvisning till stor del blir till
liimpliga på de specialreglerade nämnderna. Avvikelser förekommer i väx
lande omfattning i de olika specialförfattningarna. Vissa avvikande regler, 

t. ex. om närvaror'dtt för statliga tjänstemän, är att betrakta som medel för 
utövande av statens tillsyn och kontroll över landstingskommunerna. Av
vikelserna är flest när det gäller sjukhusdirektion och folkhögskolestyrelse. 
Reglerna om de specialreglerade landstingskommunala nämndernas orga
nisation och arbetsformer är i allmänhet intagna i lag. Folkhögskolestyrelse. 

semesterhemsnärnnd och styrelse för sjuksköterskeskola är emellertid reg

lerade i författningar av lägre dignitet (förordning, statsbidragskungörelse 
resp. kungligt brev). Regleringens fullständighet varierar från nämnd till 
nämnd. Mest omfattande är bestämmelserna för de nämnder som regleras 
i lag. För de andra nämnderna är regleringen mer summarisk. Den finns 
i sin helhet i resp. författning och således utan hänvisning till LL. I fråga 
om folkhögskolestyrelse och styrelse för sjuksköterskeskola kan komplet
terande nämnd regler tas in i reglemente som fastställs av skolöverstyrelsen. 

Det regelsystem som gäller för de landstingskommunala nämndernas or
ganisation och arbetsformer är såväl till sin uppbyggnad som till sitt innehåll 
mycket likt reglerna om kommunernas nämnder. Även om det finns vissa 
skillnader är det efter tillkomsten av LL och 1965 års ändringar däri betydligt 

mera som förenar än som skiljer. 

2.2 Kommunallagsrdormcn 

Kommunallagsutredningen har i sitt betänkande !SOU 1974:99) Enhetlig 
kommunallag lagt fram förslag till en ny kommunallag (förkortas i fort
'iittningen EKU som skall crsiitta kommunallagen; (1953:753. o.ntryckt 

1%9:765) (förkortas i fortsättningen KU. kommunallagen för Stockholm 
!1957:50. omtryckt 1969:766), LL, lagen (1969:215) med särskilda bestäm
melser om Stockholms liins landstingskommun och: lagen (J 957:281) om 
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kommunalförbund. Förslaget är resultatet av en lagteknisk övers~·n av kom
munallagstiftningen i syfte att göra denna enklare och mera enhetlig samt 
anpassa bestämmelserna till utvecklingen i kommunal praxis. Genom EKL 
framhävs de giillande kommunallagarnas k<1raktiir av ramlagar. Det<lljfö
reskrifter av olika slag har rensats ut. Kommuner och landstingskommuner 
får därigenom större rörelsefrihet och möjligheter att anpassa sina verk
samhetsformer efter lokala förhållanden och till den framtida utvecklingen. 

Kommunaldcmokratiutredningens överviiganden, som redovisas i betän
kandet (SOU 1975:41) Kommunal demokrati. utmynnar delvis i förslag till 
lagändringar. Kommunallagsutredningen har utarbetat författningsförsla
gen. Dessa presenteras i betänkandet Kommunal demokrati som ändringar 
i EKL. Hänvisningarna nedan avser den reviderade versionen av EKL. 

Reglerna i LL har till stora delar utformats efter förebild i KL och skill
naderna mellan bestämmelserna om kommunernas nämnder och bestäm
melserna om landstingskommunernas nämnder är, som förut har nämnts, 
fä. Kommunallagsutredningen har inte ansett olikheterna hindra att KL 
och LL förs samman till en gemensam lag. Nämndkapitlet i EKL (3 kap.) 

är utan undantag tillämpligt på såväl kommunernas som landstingskom
muncrnas nämnder. Det innehåller inga särbestämmelser för de lands
tingskommunala nämnderna. 

2.3 Allmänna s~·npunkter 

Beträffande nertalet av de specialreglerade landstingskommunala nämn
derna har bestämmelserna i LL om förvaltningsutskottet och de oreglerade 
nämnderna gjorts tillämpliga genom hänvisningar i resp. specialförfattning. 
Det finns emellertid avvikande regler. ibland med karaktär av detaljföre
skrifter. Dessa kan stundom syfta till statlig tillsyn och kontroll av den 
landstingskommunala verksamheten och innebära en onödig statlig styr
ning. I arbetet med att minska den statliga detaljregleringen av kommu
nernas och landstingskommunernas verksamhet bör ingå att mönstra ut 
regler av sådant slag. 

Det är önskvärt att så långt det är möjligt åstadkomma enhetlighet i 
reglerna om de specialreglerade nämndernas och förvaltningsutskottets or
ganisation och arbetsformer. Detta bör ske genom att reglerna i EKL om 

förvaltningsutskottet och de oreglerade nämnderna i största möjliga utsträck

ning görs tillämpliga på de specialreglerade nämnderna och genom al\ sär
regler som inte är sakligt motiverade tas bort. 

I PM Il och III redovisas en översyn av reglerna om kommunernas spe
cialreglerade nämnder utifrån de utgångspunkter som nyss har angivits. 
Det är angeläget att ta upp även de landstingskommunala nämnderna till 
samma granskning. I föreliggande promemoria görs en sådan översyn. Den 
omfattar sjukvårdsstyrelsc, tandvårdsniimnd, omsorgsstyrelse, rcgionplane
niimnd, semcsterhemsniimnd, sjukhusdirektion. styrelse för landstingskom-



Prop. 1976177: 1 31 I 

munal folkhögskola och styrelse för kommunal eller landstingskommunal 

sjuksköterskeskola. De författningar som i första hand behandlas är sålunda 

sjukvårdslagen, folktandvårdslagen (1973:457), lagen (1969:940) angående 

omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (kallas i fortsättningen om

sorgslagen), lagen ( 1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan 

för kommunerna i Stockholms liin (kallas i fortsättningen regionplanelageni, 

kungörelsen <1967:472) om statsbidrag till driften av semesterhem m. m. 

(kallas i fortsättningen semesterhemskungörelsen), folkhögskoleförordning

en() 958:478) och brevet den 30 april 1971 med vissa bestämmelser angående 

sjuksköterskeskolor m. m. 

Den landstingskommunala utbildningsnämnden har behandlats tillsam

mans med den kommunala skolstyrelsen i PM Il. Där redovisas förslag 

till ändringar i skollagens (1962:319) bestämmelser om utbildningsnämnden. 

Denna behandlas därför inte annat än i några speciella sammanhang i fö

religgande promemoria. I PM Il föreslås också att regeln i 24 ~ EKL om 

proportionellt val ändras och att en ny bestämmelse om egendomsförvaltning 

och personaladministration införs i 43 ~ EKL. Dessa förslag berör även lands

tingskommunernas nämnder. 

Nämndreglerna i de specialförfattningar som behandlas i denna prome

moria är i allmänhet tillämpliga även på kommun som inte tillhör lands

tingskommun, dvs. för närvarande endast Gotlands, Malmö och Göteborgs 

kommuner. Övervägandena och förslagen i promemorian gäller även de 

sjukvårdsstyrelser, sjukhusdirektioner, omsorgsstyrelser m. m. som kan fin

nas i dessa kommuner. 

Den statliga kontrollen av hur landstingskommunerna fullgör de förvalt

ningsuppgifter som har ålagts dem genom specialförfattningar uppfattas ofta 

som besvärande men torde på det hela taget vara mindre kännbar än mot

svarande kontroll av kommunernas verksamhet. Exempelvis saknar sjuk

vårdslagen och folktandvårdslagen bestämmelser om hur landstingskom

muns skyldighet att svara för sjukvården och tandvården skall genomdrivas. 

Nämndreglerna i LL och specialförfattningarna har också gett lands

tingskommunerna jämförelsevis stor frihet att utforma sin nämndorgani

sation efter vad som har ansetts lämpligt med hänsyn till lokala förhållanden 

och behov. Bestämmelserna om sjukvårdsstyrelse och sjukhusdirektion i 

9 och 11 ~~ sjukvårdslagen har sålunda inte utgjort något hinder för de 

ändringar i sjukvårdsförvaltningens organisation med införande av distrikts

indelning, blockorganisation m. m. som många landstingskommuner har 

genomfört på senare år. De ändringar i specialförfattningarnas nämndregler 

som föreslås i denna promemoria innebär att dessa regler anpassas till be

sliimmclserna om kommunstyrelse. förvaltningsutskott och oreglerade 

nämnder i EKL. Avsikten därmed är naturligtvis inte att begränsa lands

tingens nuvarande möjligheter att ordna nämndernas organisation och ar

betsformer på det sätt som de finner lämpligast utan tvärtom att i någon 

man underlätta sådana striivanden. Det ligger i statens intresse att tillse 
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att sjukvården, omsorgsverksamheten, utbildningen m. m. till sitt innehåll 

är så bra som möjligt. Men hur dessa verksamheter skall organiseras bör 

i största möjliga utsträckning vara en sak för landstingskommunerna själva. 

För de nämnder vars organisation och arbetsformer är ofullständigt reg

lerade i författning, dvs. semesterhemsnämnd, folkhögskolestyrelse och sty

relse för sjuksköterskeskola bör en anpassning ske till det allmänna kom

munala nämndregclsystemet. Därigenom blir de reglementen som fastst1ills 

av skolöverstyrelsen helt eller delvis överflödiga för folkhögskolor och sjuk

sköterskeskolor med kommuner och landstingskommuner som huvudm1in. 

3 Fakultatirn eller obligatoriska nämnder 

De specialreglerade landstingskommunala nämnderna är till skillnad från 

de viktigaste kommunala nämnderna fakultativa. Det är säledes inte ob

ligatoriskt för landstinget att inrätta särskilda nämnder för att handha de 

specialreglerade förvaltningsuppgifterna, utan landstinget kan lägga dessa 

pä nägon av de nämnder som redan finns. Däremot är de specialreglerade 

nämnderna obligatoriska som funktion. Om landstinget inte utser särskild 

nämnd för förvaltningsuppgiften, måste landstinget uppdra åt någon annan 

av nämnderna att vara sådan nämnd. 

Bestämmelserna om inrättande av specialreglerade nämnder hos lands

tingskommunerna är något olika utformade i de skilda specialförfattning

arna. Enligt 9 ~ 1 mom. sjukvårdslagen skall ledningen av landstingskom

munens sjukvårdande verksamhet utövas av sjukvårdsstyrelsen. Lands

tinget kan också besluta att förvaltningsutskottet eller en avdelning av ut

skottet skall vara sjukvårdsstyrelse. Detta var tidigare vanligt. På senare 

år har emellertid särskilt de större landstingskommunerna övergått till en 

organisation med fristående sjukvårdsstyrelse. Numera fungerar förvalt

ningsutskottet som sjukvårdsstyrelsc endast i fyra landstingskommuner. 

Ledningen av folktandvården utövas enligt 5 ~ folktandvårdslagen i varje 

landstingskommun av sjukvårdsstyrelsen. Landstinget får dock utse särskild 

nämnd för ändamålet. l fråga om sådan nämnd äger enligt 5 ~ bestäm

melserna om sjukvårdsstyrelse i 9 ~ I och 2 mom. sjukvårdslagen mot

svarande tillämpning. Sådan nämnd för ledning av folktandvården har inte 

fått något särskilt namn i lagen. Nämnd av detta slag finns f. n. endast 

i Stockholms läns landstingskommun där den kallas tandvårdsnämnd. 

När det gäller omsorgsstyrelse kan landstinget inrätta sådan som särskild 

nämnd eller besluta att nämnd som handhar andra landstingskommunens 

förvaltningsuppgifter skall vara omsorgsstyrelse (6 ~ omsorgslagen). Mot

svarande ordning gäller för semestcrhcmsni.imnd (6 ~ semesterhemskungö

relscn), regionplanenämnd (3 ~ regionplanelagen) och även för utbildnings

n:imnd 13 ~ skollagen, 1962:319, omtryckt 1970:1026). Särskild omsorgs

styrelse finns i fyra landstingskommuner. I nästan alla de andra lands

tingskommunerna är sociala nämnden även omsorgsstyrelse. Särskild se-



Prop. 1976177: 1 313 

mesterhemsniimnd har inrättats av endast ett landsting. I övriga fall iir 

vanligen sociala niimnden semesterhemsniirnnd. Regionplanclagen innebiir 

att specialreglerad regionplaneniimnd kan finnas endast i Stockholms läns 

landstingskommun, som har inriittat särskild regionplaneniimml. 

Enligt I I ~ I mom. sjukvårdslagen utövas tillsynen vid och ansvaret för 

förvaltning av sjukhus av en direktion som är underordnad sjukvårdssty

rclsen. Landstinget kan besluta att sjukvårdsstyrelsen skall vara direktion. 

Det är vidare möjligt att låta direktion vara gemensam för två eller llera 

sjukhus. Dessa bestämmelser ger landstinget stor frihet att ordna sjukhus

förvaltningen efter vad som bedöms lämpligt. En fjärdedel av lands

tingskommunerna har lokala direktioner för enskilda sjukhus. Övriga har 

i regel i stället indelat landstingsområdet i distrikt med en direktion för 

varje distrikt. I några fall är sjukvårdsstyrelsen direktion för landstingskom

munens samtliga sjukvårdsinrättningar. 

För folkhögskola skall enligt 3 ~ I mom. folkhögskoleförordningen finnas 

en styrelse. Detta gäller både folkhögskola med landstingskommun som 

huvudman och skola med privat huvudman som vanligen är en folkrörelse. 

förordningens bestämmelser om styrelsens organisation och arbetsformer 

iir tillämpliga på alla statsunderstödda folkhögskolor oberoende av huvud

mannaskapet. Enligt folkhögskoleförordningen skall särskild styrelse finnas 

för varje landstingskommunal folkhögskola. Skolöverstyrelsen fastställer 

reglemente för varje folkhögskola. Sådant reglemente skall enligt 5 ~ folk

högskoleförordningen innehålla bl. a. vissa bestämmelser om styrelsens or

ganisation. Landstingskommunernas styrelser för folkhögskolorna anges inte 

sällan sortera under utbildningsnämnden. Sju landsting har utsett ledamö

terna i folkhögskolornas styrelser helt eller delvis bland utbildningsnämn

dens ledamöter. 

Enligt 7 ~ brevet angående sjuksköterskeskolorna utövas ledningen av 

sjuksköterskeskola av en styrelse och rektor. Bestämmelserna i brevet är 

i princip tillämpliga på alla sjuksköterskeskolor vare sig de har enskild, kom

mun eller landstingskommun som huvudman. Landstinget kan besluta att 

utbildningsnämnden skall vara styrelse för landstingskommunens sjukskö

terskeskolor. Landstinget har också möjlighet att låta styrelse för annan 

vårdyrkesutbildning som landstingskommunen anordnar vara styrelse även 

för sjuksköterskeskola (36 ~ niimnda brev). Landstinget får även besluta 

att särskild styrelse skall finnas för sjuksköterskeskola. För sådan särskild 

styrelse fastställer skolöverstyrelsen reglemente (37 §). Motsvarande regler 

giiller för styrelse för sjuksköterskeskola som har kommun som huvdman 

136 och 37 ~~ ). Särskild styrelse för sjuksköterskeskolor förekommer endast 

i ett fåtal fall. I allmiinhet är utbildningsniimnden oc~så styrelse för lands-

ti ngskom mu nens sjuksköterskeskolor. 

Alla de nämnder som behandlas här utom styrelse för folkhögskola är 

fakultativa i den bemärkelsen att de inte behöver finnas som särskilda nämn

der. Frågan är om det finns några skäl att behålla folkhögskolestyrelsen 
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som obligatorisk niimnd. Styrel~en intar av tradition en särstiillning i det 
hiinseendet att folkhögskolorna i utformningen av sin verksamhet har varit 
friare iin andra skolformer. Detta har motiverat sjiilvständiga styrelser som 
kan hiivda särskilda. ibland lokala intressen. Obligatoriska fristående folk
högskolestyrelser bidrar naturligtvis också till att motverka centralisering 
och minskning av antalet förtroendeuppdrag. A andra sidan bör landstingen 
ha frihet att själva i största möjliga utsträckning bestämma hur nämnd

organisationen skall utformas. Denna grundsats om organisatorisk hand
lingsfrihet har sedan liinge haft inflytande på lagstiftningen om de lands
tingskommunala nämnderna och den betonas genomgående i PM Il och 
111. I sista hand är frågan om folkhögskolestyrelsens ställning en fråga om 
avvägning mellan kraven på lokalt inflytande och intresset av att ha en 
samordnad förvaltning. Sådana överviiganden görs rimligtvis biist av lands
tinget, som är huvudman för folkhögskolan. Folkhögskoleförordningen bör 
därför ändras så att även folkhögskolestyrelserna blir fakultativa i den me
ningen att de inte behöver finnas som särskilda nämnder. Det skall tilläggas 

att landstingen redan nu kan ge folkhögskolestyrelse en viss karaktär av 
central nämnd eftersom valbarheten till styrelsen inte är begränsad genom 
krav på bosättning i viss del av landstingskommunen och ledamöterna kan 

utses helt eller delvis bland utbildningsnämndens ledamöter. 
Nästa fråga är om landstinget över hela fältet bör ha frihet att avgöra 

vilken nämnd som skall ha hand om en viss förvaltningsuppgift. Sådan 
handlingsfrihet har landstinget i fråga om omsorgsstyrelse, utbildnings
nämnd. semesterhemsnämnd och regionplanenämnd. I övriga fall gäller vis
sa begränsningar. Enda alternativet till särskild sjukvårdsstyrelse är att för
valtningsutskottet också är sjukvärdsstyrelse. I fråga om folktandvården har 
landstinget att välja mellan sjukvårdsstyrelsen och särskilt utsedd nämnd 
för ledning av tandvården. Beträffande sjukhusdirektion gäller att landstinget 
måste antingen tillsätta särskild direktion eller besluta att sjukvårdsstyrelsen 
skall utgöra direktion. När det gäller styrelse för sjuksköterskeskola har 
landstinget tre möjligheter, nämligen att tillsätta särskild styrelse, att besluta 
att utbildningsnämnden skall vara styrelse eller att liimna uppdraget åt sty~ 
relse för annan vårdyrkesutbildning som landstingskommunen anordnar. 

Sjukvårdsstyrelsens uppgifter - att handha den sjukvårdande verksam
heten - är visserligen på sitt sätt speciella men det kan knappast resas några 

principiella invändningar mot att här ge landstinget samma frihet att välja 
nämnd för förvaltningsuppgifterna som det har i fråga om övriga special

reglerade nämnder. Kravet på organisatorisk handlingsfrihet för landstinget 
och intresset av enhetliga bestämmelser om inriittande av specialreglerade 
nämnder bör i detta sammanhang få väga tyngst. De praktiska konsekven
serna av en iindring i sådan riktning blir emellertid sannolikt små. eftersom 
sjukvården iir en sådan dominerande uppgift för landstingen att den på 

de flesta håll kräver att särskilda niimnder inr~ittas för att sköta den. Det 
finns inte heller några skäl att behålla siirreglerna för tandvårdsn~imnd eller 
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för s.iuksköterskeskola. Tandvårdsniimnden utövar ledningen av en av lands
tingskommunens viktigaste verksamheter. Den bör ges samma ställning 
enligt författningsbestämmelserna som de andra specialreglerade nämnderna 
och få en självständig reglering i folktandvårdslagen av samma slag som 

gäller för dessa. Däremot bör nuvarande bestämmelser behållas i fråga om 
direktion, eftersom denna är underordnad s,iukvårclsstyrelsen. 

Därefter återstår frågan hur bestämmelserna om inrättande av de spe
cialreglerade nämnderna, som är fakultativa men obligatoriska som funktion. 
bör utformas. Innebörden av dessa bestämmelser bör vara att det i varje 
lanclstingskommun skall finnas en nämnd för elen specialreglerade uppgiften 
och att landstingskommunen får tillsätta särskild sådan nämnd eller uppdra 
ät annan nämnd att vara nämnd för uppgiften i fråga. Sådana regler, med 
något varierande utformning, gäller nu för utbilclningsnämnd, omsorgssty
relse. regionplanenämnd, semesterhemsnämncl och styrelse för sjuksköter

skeskola och bör, som förut har framhållits. även gälla för sjukvårdsstyrelse, 
tandvårdsnämnd och styrelse för folkhögskola. 

Reglerna om inrättande av de specialreglerade nämnderna bör utformas 
på ett enhetligt sätt. En sådan enhetlig regel skulle med hänvisning till 

det föregående kunna ges följande lydelse. 

I varje landstingskommun skall finnas en x-nämnd. Landstingskommu
nen får tillsätta särskild x-nämnd eller uppdra åt annan nämnd att vara 
x-nämnd. 

Med vissa avvikelser föreslås denna regel ersätta motsvarande bestäm
melser i de specialförfattningar som behandlas i denna promemoria. Regeln 

ansluter nära till den bestämmelse som föreslås i PM lll för de special
reglerade kommunala nämnder som behandlas där. I PM III föreslås också 
en hjälpregel med den innebörden att kommunstyrelsen eller viss annan 
nämnd skall vara nämnd för uppgiften i fråga. om fullmäktige inte har 
beslutat annorlunda. Därigenom garanteras att det alltid finns en nämnd 
som har det direkta ansvaret för den specialreglerade uppgift som det är 
fråga om. Vad gäller de specialreglerade landstingskommunala nämnder 
som handhar de viktigaste förvaltningsuppgifterna, dvs. sjukvårdsstyrelsen. 
omsorgsstyrelsen och utbildningsnämnden. får en hjälpregel av det slag som 
nyss har beskrivits anses överflödig. De övriga nämndernas uppgifter kan 
inte heller sägas vara av sådan art att en hjälpregel behövs. 

4 Antalet ledamöter och suppleanter m. m. 

Landstinget bestämmer enligt 42 ~ första stycket LL hur många ledamöter 
och suppleanter som skall finnas i förvaltningsutskottet. Antalet ledamöter 
får dock inte vara under fem. Beträffande suppleanter har något minimiantal 
inte satts ut. Motsvarande regler gäller enligt 31 ~första' stycket KL Motiven 
till KL ger vid handen att minst en suppleant bör utses. Om antalet ledamöter 
och suppleanter i de oreglerade niimnderna bestämmer landsting och kom-
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munfullmiiktige fritt. Inget minimiantal iir föreskrivet. För sjuk vårdsst~Telse. 
tanclv;irdsniimnd. omsnrgsstyrclsc och rcgionplaneniimnd giillcr samma reg
ler om antalet ledamöter och suppleanter som för förvaltningsutskottet (9 ~ 
I mom. siukdrdslagcn. 5 ~ folktandvårdslagen. 14 ~ omsorgslagen och 3 ~ 
regionplanelagcn ). Scmesterhemsnämnd består enligt 6 S semesterhems
kungörelsen av ordförande och fyra andra ledamöter. För varje ledamot 

skall linnas en suppleant. Bestämmelsen i 11 ~ 2 mom. sjukvårdslagen om 
antalet ledamöter och suppleanter i sjukhusdirektion avviker från huvud
regeln pä det sLittct att antalet ledamöter inte får vara under tre. Styrelse 
för folkhögskola skall enligt 3 ~ I mom. folkhögskoleförordningen bestå 
av minst fem ledamöter och minst tre suppleanter. I brevet om sjukskö

terskeskolor saknas bestämmelser om antalet ledamöter och suppleanter 

i styrelse för sjuksköterskeskola. 
Enligt 33 ~ EKL bestämmer kommunfullmäktige och landsting antalet 

ledamöter och suppleanter i kommunstyrelse och förvaltningsutskott. An

talet ledamöter får inte vara under fem. I PM Il och 111 föreslås att samma 
regel genom hänvisning i resp. specialförfattning skall gälla för samtliga 

kommunala specialreglerade nämnder samt för landstingskommuns utbild
ningsniimnd. 

Det ligger ett värde i sig att till nämnderna knyts så många förtroendemän 
som är möjligt med hänsyn till kravet på effektivitet och arbetsduglighet. 
Det bör kunna överlämnas åt landstingen alt själva bestämma antalet le
damöter i nämnderna utöver ett visst minimiantal. Detta kan för alla nämn
der lämpligen vara det som gäller för förvaltningsutskottet, dvs. fem. Mi

nimiantalet för ledamöter i sjukhusdirektion bör därför höjas från tre till 
fem. Direktionens särställning som lokal styrelse behöver inte hindra en 
sådan höjning. F. ö. torde det vara sällsynt att direktioner har mindre än 

fem ledamöter. Hos de tretton landstingskommunerna som har infört dis
triktsinctelning finns f. n. ingen direktion med mindre än sju ledamöter. 
Det bör tilläggas att fem är ett minimiantal och ingen rekommendation 
om vad som är ett lämpligt antal ledamöter i landstingskommunernas nämn
der. Valet av minimiantalet fem har snarare sin grund i strävan att nå 
en enhetlig reglering med ett minimum av detaljföreskrifter. 

Särbestiimmelserna om antalet suppleanter i 6 ~ semesterhemskungörelsen 

och i 3 ~ I mom. folkhögskoleförordningen vad gäller styrelse för lands
tingskommuns folkhögskola iir inte sakligt motiverade och bör utgå. Hu

vudregel om frihet för landstinget att bestämma antalet suppleanter bör 
gälla iiven för semesterhemsniimnd och folkhögskolestyrelse. 

Med hiinvisning till vad som nyss har sagts bör specialförfattningarnas 

hestämmelser om antalet ledamöter och suppleanter i de specialreglerade 
niimnderna crsiittas av hänvisningar till motsvarande regel för förvaltnings
utskottet i 33 ~ EKL. Denna regel bör vara tilliimplig iiven pä styrelse för 
kommuns och landstingskommuns sjuksköterskeskola. 
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5 Valbarhet m. m. 

Landstingsmiin rn.:h suppleanter väl.is enligt 8 ~ LL bland dem som upp
fyller villkoren för rösträtt i landstingskommunen. Röstriitt vid landstingsval 
har den som är röstberättigad vid val av kommunfullmiiktige i kommun 
inom landstingskommun (7 ~ LU. För valbarhet till landsting fordras således 
svenskt medborgarskap, kyrkobok!Oring i kommunen och uppnådda arton 

års ålder (6 ~ KL>. Den som iir omyndigförklarad har dock inte röstr;i11 

och är därmed inte valbar. I 7 ~ LL uppstiills vidare valharhetshinder för 

landshövding. avdelningschef vid länsstyrelse samt landstingsdircktör eller 
motsvarande tjänsteman hos landstingskommuncn. 

För valbarhet till förvaltningsutskol! och oreglerade nämnder gäller enligt 

43 och 54 ~~ LL vad som har föreskrivits om valbarhet till landstinget. 

Dessutom gäller ett speciellt valbarhetshinder för cheferna för verk inom 
resp. nämnds förvaltningsområde (verkschef). I sak samma valharhetsregler 
giiller vid val av kommunstyrelse och oreglerade kommunala nämnder. 

När det gäller de specialreglerade nämnderna varierar valbarhetsvillkorcn. 
För sjukvårdsstyrelse, tandvårdsnämnd. omsorgsstyrelse och regionplane
nämnd gäller genom hänvisningsrcgler (9 ~ 2 mom. sjukvårdslagen. 5 ~folk
t:Jndvårdslagen. 14 ~ omsorgs/agen och 3 ~ regionplanelagen) samma be

stämmelser som för förvaltningsutskottet. Uteslutna från valbarhet är således 
bl. a. lamlstingsdirektören och vederbörande verkschefer. Exempelvis kan 

sjukvårdsdirektör som är verkschef hos sjukvårdsstyrelsen inte väljas till 

ledamot i styrelsen. För sjukhusdirektion gäller enligt 11 § 3 mom. sjuk
vårdslagen att den som inte är valbar till ledamot eller suppleant i sjuk
vårdsstyrelse inte kan väljas till ledamot eller suppleant i direktion. Dessutom 

föreskrivs ett särskilt valbarhetshinder för tjänstemän i sjukhusledningen, 
nämligen sjukhusdircktör. styresman, chefsläkare eller den som leder den 
ekonomiska förvaltningen vid direktionen understiillt sjukhus med styres
man eller sjukvårdsdirektör som är högsta förvaltningschef för sådant sjuk
hus. Av 9 ~ 2 mom. sjukvårdslagen följer att hinder inte föreligger att välja 
sjukhusdirektör. styresman. chefsläkare eller sjukhusintendent I motsvaran
de) till ledamot eller suppleant i sjukvårdsstyrelse. Om siukvårdsstyrelsen 

samtidigt är direktion för det sjukhus där tjänstemannen är anställd. får 
denne dock enligt 11 ~ 3 mom. sjukvårdslagen inte delta i handUggningen 
av sådant ärende rörande detta sjukhus som styrelsen handlägger i sin egen

skap av direktion. Semesterhemskungörelsen. folkhögskoleförordningen och 
brevet om sjuksköterskeskolorna innehåller inga bestämmelser om valbarhet 
till semesterhemsniimnd, folkhögskolestyrelse resp. styrelse för sjuksköter

skeskola. 
l betUnkandet (SOU 1952:14) Kommunallag m. m. motiverade kommu

nallagskommillen valharhetshindrcn för den ledande tjänstemannen och 

förvaltningschcferna med att dessa borde tillföra rfamndcn sina särskilda 
kunskaper och erfarenheter enbart i sin egenskap som tjänstemän (s. 223). 
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Det ansågs angeläget att tjänstemiinnen står neutrala, åtminstone såtillvida 
att de inte företriidcr visst parti såsom ledamot av kommunal niimncl och 
att deras ansvarsställning i förhållande till niimnden är klar. I propositionen 
med förslag till kommunallag uttalade departemenlschefcn bl. a. all val
barhctshindrct för förvaltningschefer innebar en godtagbar kompromiss mel
lan ett totalförbud för de anställda all tillhöra den niimnd som de lyder 
under och ett slopande av alla valbarhctshinder (prop. 1953:210 s. 143). 

Kommunallagsutredningen föreslår alt de valbarhctsbcstiimmelser som 

giiller för förvaltningsutskoltet. kommunstyrelsen och de oreglerade niimn
derna ändras så att valbarhetshindren för den ledande tjänstemannen (lands
tingsdirektören) och verkscheferna faller bort (9, 34 och 43 ~~ EKL). I fråga 

om valbarhetshindret för den ledande tjänstemannen framhåller utredningen 
bl. a. att det ibland kan vara svårt all ange vilken tjiinsteman del gäller, 
att kommunalråden och landstingsråden spelar elen ledande rollen i de flesta 
kommuner och landstingskommuncr och att hindret därför numera inte 
fyller den funktion, som ursprungligen hade avsetts (50U 1974:99 s. 181). 
Den obehörighet för verkschef som kunde anses påkallad med hänsyn till 
dennes särskilda uppgifter avser numera i allmänhet endast en begränsad 
del av en nämnds arbetsuppgifter och motiverar enligt utredningen knappast 
etl totalt hinder mol medverkan i nämndarbelet (s. 259). Utredningen fö

reslår att valbarhctshindret för verkschefer ersälts av en särskild jävsregel 

av innebörd att verkschef inte får delta i nämnds avgörande av ärende 
som rör verket (39 ~ EKL). 

Förslagen i PM Il och 111 innebär vad gäller bestämmelserna om valbarhet 

till de specialreglerade kommunala nämnderna alt regeln i 34 ~ EKL om 
valbarhet blir tillämplig på alla sådana nämnder. Därmed faller valbarhets
hindret för den ledande tjänstemannen och förvaltningscheferna helt bort 
inom den kommunala sektorn. 

Motiveringen för valbarhetshindren har i huvudsak varit densamma för 
alla kommunala och landstingskommunala nämnder. De skiil som kom
munallagsutredningen har åberopat för all ta bort hindren och som har 
angivits ovan får anses väga lika tungt i fråga om landstingskommunernas 
specialreglerade nämnder som beträffande förvaltningsutskottet, kommun

styrelsen och de oreglerade niimnderna. Hiirtill kommer all gränsen mellan 
valbara och icke valbara tjiinstemän kan uppfattas som godtyckligt dragen 

när.kretsen av icke valbara, såsom är fallet beträffande sjukhusdirektion, 
är relativt stor och landstingskomrnunerna har en tjänsteorganisation som 
något avviker från den som har varit förutsatt i besliimmelserna om val

barhetshindren. Det bör kunna överlämnas åt partierna all bedöma om det 

är lämpligt att nominera en chefstjänsteman i landstingskommunen till för
troendeuppdrag. Det fria politiska urvalssystemet iir överlägset urvalssystem 
som skapas genom särskilda lagregler. Om valbarhetshindren för lands
tingskommunernas chefstjänstemän tas bort, når man också jämställdhet 

i valbarhetshänseende mellan alla kommunaltjänstemän. Lagregleringen av 
valbarheten blir enhetlig och enkel. 
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För byggnadsnämnd, barnavårdsn;imnd och h;ilsovårdsniimnd har sedan 
!lera år inte funnits några valbarhetshindcr för L·hcfst_iiinstemiin. Della synes 
inte ha vållat några olägenheter. 

Med hiinvisning till vad som har sagts ovan föreslås all hindren för lands
tingsdirektör och övriga chefstjänstemän att välias till ledamöter och sup
pleanter i landstingskommunernas specialreglerade niimnder slopas. I spe

cialförfattningarna bör valbarheten regleras endast genom hiinvisning till 
bestämmelsen i 34 ~- första stycket EKL om valbarhet till förvaltningsut
skoltel och kommunstyrelsen. Detta bör gälla iiven semesterhemskungö
relsen. folkhögskoleförordningen och brevet om sjuksköterskeskolorna där 

valbarhetsbestämmelser inte tidigare har funnits. Den särskilda valbarhels
regeln för sjukhusdirektion i 11~3 mom. första stycket sjukvårdslagen utgår. 
Den speciella jävsregeln i 11 ~ 3 mom. andra stycket blir överflödig och 

kan mönstras ut, eftersom v;ilbarhetshindren för diir avsedda tjänstemän 
faller bort varigenom samma valbarhetsregel kommer att gälla i direktion 
och sjukvårdsstyrelse. 

I 34 ~ första stycket EKL hänvisas inte endast beträffande valbarhet utan 
även i fråga om rätt alt fullgöra uppdrag, verkan av alt valbarheten upphör 
och rätt till avsägelse till bestämmelserna i 9 ~ EKL om ledamöter och 
suppleanter i kommunfullmäktige och landsting. Dessa bestämmelser bör 

gälla i alla de nämnder som behandlas här och del blir också fallet genom 
specialförfattningarnas hänvisningar till 34 ~ första stycket EKL. 

Som ersättning för det slopade valbarhetshindret för verkscheferna föreslår 
kommunallagsutredningen en särskild jävsregel av innebörd att verkschef 
inte får delta i förvaltningsutskottets eller kommunstyrelsens avgörande av 
ärende som rör det verk som han är chef för (39 ~ tredje stycket EKL). 
För de specialreglerade kommunala nämnder där den ganska vidsträckta 
jävsregeln i 4 ~ förvaltni.ngslagen fullt ut är tillämplig behövs ingen sådan 
särskild jävsregel som kommunallagsutredningen har föreslagit. För de 
landstingskommunala nämnderna gäller emellertid endast jävsreglerna i LL. 
Som framgår av det följande föreslås inte heller några ändringar i detta 
hänseende. Jävsreglerna i LL hindrar inte verkschefen från att delta i nämn
dernas behandling av ärende enbart av den anledningen att det avser verkets 
förvaltningsområde, utan iirendet skall röra honom eller någon honom när
stående personligen. Därför bör den särskilda jävsregcln i 39 ~ tredje stycket 
EKL genom hänvisning i resp. specialförfattning göras tillämplig även i 

de specialreglerade landstingskommunala nämnderna. Frågan om en sådan 
jävsregel. förvaltningsorganisationens uppbyggnad eller annan omstiindighet 

gör det omöjligt för verkschef att på ett meningsfullt sätt delta i n~imndarbetet 
bör överlämnas åt partierna att avgöra niir de nominerar kandidater för 

n~imndvalen. 
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6 'länmdernas sammansättning 

Siirskilda regler om niirnmls sammansiittning, ofta utformade si\ att vissa 
yrkcsgru ppcr t liikarc, veteriniirer eller jurister) bör vara företriidda i niim nden, 
förekommer i fem specialförfattningar på det kommunala området. Sådana 
regler har till syfte att ge niimnden tillgång till den sakkunskap som behövs. 

Av de författningar som behandlas i denna promemoria iir det endast folk
hi)gskl)ietlirnrdningcn som innehåller en s{1dan bestiimmclse. Enligt 3 ~ 
I 1110111. skall folkhögskolans tjiinstgörande rektor vara ledamot av sk<Jlans 

styrelse och tillika dess sekreterare. 
I PM Il lciresliis att bestiimmelserna om siirskild yrkcsreprescntation mön

stras ut ur de fem författningar rörande kommunala niimnder som iinnu 
innehiiller s[1dana regler. 

Det iir, som srn:ialutredningen i promemorian tStem:il S I %9: 11 l Lag
stiftning om sociala niimnder i kommunerna har påpekat, inte förenligt 
med moderna demokratiska tankegångar att föreskriva eller ens rekom

mendera yrke eller utbildning som kompetensgrund niir det giilkr val till 
l)fTentligt uppdrag. Det måste siigas vara i hög grad otidsenligt att på sådant 

siitt destinera mandat till vissa yrkesgrupper. Partierna bör inte vara bundna 

av sådana föreskrifter eller rekommendationer niir de nominerar förtroen
clemiin. Niimndernas behov av sakkunskap kan tillgodoses på andra siitt 
iin genom siirskild yrkesrepresentation eller självskrivet ledamotskap mr 
vissa tjiinstemiin. Om nämnden vill ha tillgång till sakkunskap. kan den 
tillkalla tjiinsteman hos nämnden eller siirskild expert som sitter inne med 
den kunskap som behövs. 

Vad som nu har anförts leder till slutsatsen att bestämmelsen om att 
rektor iir sjiilvskriven ledamot av folkhögskolestyrelse bör utgå ur folkhög
skoleförordningen, åtminstone när det giiller folkhögskola med landstings
kommunal huvudman. 

7 Proportionella val al· nämnder m. m. 

Fiir sjukvårdsstyrelse, tandvårdsnämnd. omsorgsstyrclse och regionpla

neniimnd föreskrivs att de skall viiljas proportionellt, om det begiirs av ett 
\'isst antal ledamöter i landstinget, nämligen minst så många väljande som 
motsvarar det tal som erhålls, om samtliga väljandes antal delas med clet 
antal personer valet avser, ökat med ett (9 ~ I mom. sjukvårdslagen, 14 ~ 
umsorgslagen och 3 ~ regionplanelagen). För sjukhusdirektion, semester

hemsniimncl, styrelse för folkhögskola och styrelse för sjuksköterskeskola 
saknas cHiremot sådan föreskrift om minoritets riitt att påkalla proportionellt 

val. Dessa nämnder väljs alltså formellt alltid genom majoritetsval. 
I 24 ~ EKL linns motsvarande bestiimmelse om proportionellt val av för

valtningsutskott. kommunstyrelse och oreglerade niimnder. I PM Il föreslå~ 
att denna regel iindras så att den blir ti!Himplig även pä alla specialreglerade 
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kommunala och landstingskommunala nämnder. Detta innebär att även 
sjukhusdirektion, semcsterhemsnämnd, styrelse för folkhögskola och sty
relse för sjuksköterskeskola kommer att formellt kunna väljas proportionellt, 
om den föreskrivna minoriteten begär det. Ändringen medför också att 
de siirskilda best;immelserna i sjukvårdslagen, omsorgslagen och region
planclagen om proportionellt val blir överflödiga och kan utgå. 

I 9 ~ I mom. sjukvårdslagen, 14 ~ omsorgslagen och 3 ~ regionplanelagen 
finns också en bestämmelse av innebörd att landstinget skall bestämma 
den ordning i vilken suppleanterna skall kallas in till tjänstgöring, om valet 
av suppleanter inte sker proportionellt. Samma regel giiller enligt 42 och 
54 ~~ LL även för förvaltningsutskottet och de oreglerade nämnderna. Den 
står med några mindre ändringar kvar i 33 ~ andra stycket EKL. 

En regel om att landstinget reglerar turordningen vid inkallande av sup
pleanter som inte har valts proportionellt bör gälla för alla nämnder som 
behandlas i promemorian. Detta sker enklast genom att specialförfattning
arna hänvisar till bestämmelsen i EKL. De uttryckliga reglerna om bestäm
mande av turordningen i sjukvårdslagen, omsorgslagen och regionplanet agen 
kan därmed utgå. 

8 Utomståendes närvarorätt 

I de olika specialförfattningarna finns varierande regler om rätt för ut
omstående, dvs. annan än ledamot eller suppleant, att vara närvarande vid 
nämndernas sammanträden. Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse skall 
enligt 9 § 3 mom. sjukvårdslagen kallas sjukvårdsdirektör eller, om sådan 
inte finns. landstingsdirektör samt länsläkaren eller förste stadsläkaren. Om 
landstinget eller kommunfullmäktige i kommun utanför landstingskommun 
bestämmer det, skall även annan som har att föredra sjukvårdsärenden inför 
förvaltningsutskottet eller kommunstyrelsen kallas till sådant sammanträde. 
Den som inställer sig efter sådan kallelse har rätt att delta i sjukvårdssty
relsens överläggningar men inte i besluten samt få sin mening antecknad 
till protokollet. Om sjukvårdsärende av större vikt skall behandlas vid sam
manträde med sjukvårdsstyrelsen, skall beroende på ärendets art kallas an
tingen en överläkare eller en distriktsläkare. Han har rätt att delta i över
läggningarna men inte i besluten och att få sin mening antecknad till pro
tokollet. Styrelsen utser för viss tid en överläkare och en distriktsläkare 
inom sjukvårdsområdet att stå till förfogande för detta ändamål. Till sam
manträde med sjukvårdsstyrelsen skall också enligt 15 ~ omsorgslagen kallas 
särskolechef, vårdchef och överläkare hos omsorgsstyrelsen, om ärende som 
rör inrättning inom tjänstemannens verksamhetsområde skall behandlas vid 
sammanträdet. De får delta i överläggningarna men; inte i besluten och 
har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Oin sjukvårdsstyrelsen 
utövar ledningen av specialsjukhus, bör styrelsen vidare enligt 6 ~ stadgan 
(! 963: 146, omtryckt 1972:456) angående omsorger 01)1 vissa psykiskt ut-

21 Riksdagen /97fi!77. I sam/. Nr I 
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vecklingsstiirda bereda representant för föriildraförening tillfolle att närvara 

vid styrelsens sammanträden eller på annat Himpligt siitt informera för

eningen om sin verksamhet. 

ii. ven i fråga om sjukhusdirektion är kretsen av utomstående personer 

med niirvaroriill omfattande. Enligt 12 ~ sjukvårdslagen skall sjukvårdsdi

rektör eller. om sådan inte finns, landstingsdirektör samt sjukhusdirektör, 

styresman, chefsliikare och den som vid sjukhus med styresman leder den 

ekonomiska förvaltningen kallas till direktionens sammanträden. De har 

rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt att få sin mening 

antecknad till protokollet. Samma närvarorätt, yttranderiitt och falska re

servationsrätt tillkommer även överläkare, sjukstuguläkare och sjukhems

liikare samt distriktsläkare som lyder direkt under direktion, var och en 

såvitt angår hans verksamhetsområde. Detsamma gäller i frågor angående 

sjukvårdspersonalen den som närmast under sjukhusdirektör eller styresman 

handlägger frågor rörande denna personal. 

Till sammanträde med omsorgsstyrelsen skall enligt 15 ~ omsorgslagen 

särskolchefen, vårdchefen och styrelsens överläkare kallas. När de är när

varande har de riitt att delta i överläggningarna men inte i besluten och 

få sin mening antecknad i protokollet. Omsorgsstyrelsen bör vidare enligt 

6 * stadgan angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda bereda 

representant för föräldraförening tillfälle att närvara vid styrelsens samman

träden eller på annat lämpligt sätt informera föreningen om sin verksamhet. 

Enligt 3 ~ 2 mom. folkhögskoleförordningen skall skolHikare kallas till 

sammanträde med styrelse för folkhögskola, vid vilket elevernas h1ilsotill

stånd eller sundhetsförhållandena vid skolan behandlas. I 3 ~ 2 mom. finns 

också en särskild bestämmelse om lärarrepresentation i folkhögskolesty

relsen. En lärare, som för varje arbetsår utses av lärarrådet, har rätt att 

som lärarnas representant närvara vid styrelsens sammanträden. Han har 

rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten och att få sin mening 

antecknad till protokollet. 

För de andra specialreglerade nämnderna liksom för förvaltningsutskottet 

och de oreglerade nämnderna saknas författningsbestämmelser om niirva

rorätt. För att kommunal tjänsteman, utomstående expert och förtroen

deman, som inte är ledamot i viss nämnd, utan uttryckligt lagstöd skall 

få närvara och yttra sig i nämnden fordras enligt rättspraxis enighet i nämn

den. 

Kommunallagsutredningen och kommunaldemokratiutredningen föreslår 

att förvaltningsutskottet, kommunstyrelsen och de oreglerade nämnderna 

skall få tillkalla förtroendeman eller tjänsteman hos den egna kommunen 

eller landstingskommunen eller särskild sakkunnig för att meddela de upp
lysningar som behövs (37 ~ andra stycket EKU. För att tillgodose syftet 

med närvarorätten - att niimnden får det bcslutsunderlag som den behöver 

- räcker det enligt kommunallagsutredningen med att den utomstående 

får liimna upplysningar på frågor som nämndledamöterna ställer. Yltran-
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derätten beror således på om någon ledamot påkallar att vederbörande hörs. 
Den utomstående skall inte heller ha riitt all få sin mening antecknad till 
protokollet. Beslut enligt 37 ~ andra stycket EKL om att höra utomstående 
upplysningsvis fattas med enkel majoritet. 

I fråga om de anställdas närvarorätt pågår försöksverksamhet med stöd 
av lagen (1972:271) om närvarorätl vid sammanträde med kommunal eller 
landstingskommunal nämnd. Vidare har kommunaldemokratiutredningen 
genom tilläggsdirektiv (1973 års riksdagsberättelse C IO) fått i uppdrag att 
utreda de problem som med hänsyn till den politiska demokratin och den 
kommunala verksamhetens karaktiir är förenade med frågan om personal
representation i kommunala och landstingskommunala nämnder. Dessa frå
gor berörs inte vidare i denna promemoria. 

De olika bestämmelserna i specialförfattningarna om närvarorätt vid 
nämndsammanträde för andra än ledamöter i nämnden har motiverats 
främst av angelägenheten att tillförsäkra nämnderna erforderlig medicinsk 
och annan sakkunskap. Det råder inte några delade meningar om att nämn
derna behöver anlita utomstående sakkunskap och att det är önskvärt att 
detta behov kan tillgodoses. Det kan däremot ifrågasättas om det är nöd
vändigt att reglera detta genom lagstiftning. Det kan svårligen hävdas att 
nämnderna inte själva skulle kunna avgöra när särskild sakkunskap behöver 
anlitas. Vad som sägs i det följande får inte uppfattas så att nämndernas 
behov av sakkunskap nu är mindre än tidigare. 

Nämndernas behov av utomstående sakkunskap finns kvar och kan i 
viss mån sägas ha vuxit i takt med att nämnderna har anförtrotts nya ar
betsuppgifter. Behovet växlar emellertid starkt från uppgift till uppgift. Frå
gan hur det bäst tillgodoses besvaras också olika beroende på hur nämnden 
har ordnat sin tjänsteorganisation. Författningsbestämmelser som innebär 
att expertbehovet skall tillgodoses på ett bestämt sätt kan därför medföra 
stelhet vid tillämpningen. Om de som har närvarorätt i nämnd enligt lag 
är många, kanske betydligt flera än ledamöterna, och de regelmässigt infinner 
sig vid sammanträdena, kan nämndverksamheten befaras bli onödigt tung
rodd. Intresset av statlig tillsyn och kontroll över nämndernas verksamhet 
är i allmänhet inte av sådan art och styrka att staten genom lagstiftning 
i detalj behöver föreskriva hur nämndernas behov av sakkunskap skall till
godoses. Nämnderna ansvarar själva får att ledamöterna har ett sådant un
derlag får sina beslut att de kan fullgöra sina författningsenliga uppgifter. 
Nämndernas frihet att själva avgöra när biträde·av utomstående sakkunskap 
behövs bör inte inskränkas utan tungt vägande skäl. 

De bestämmelser om närvarorält som behandlas här har det gemensamt 
att de ger de förvaltningschefer. läkare m. fl. som avses en ovillkorlig när
varorätt som nämnden inte kan frånta dem. Frågan om' villkorlig närvaroräll, 
dvs. närvarorätt som lir beroende av nämndens medgivande, regleras inte 
i någon av specialförfattningarna. Ett sådant medgivande måste således läm
nas genom enhälligt beslut i :1ämndcn. Kommunallag.sutredningen föreslår, 
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som förut har nämnts, en bestämmelse om villkorlig niirvaroriill i forvalt

ningsutskottet och de oreglerade nämnderna. enligt vilken nämnd får tillkalla 

förtroendeman. tjänsteman hos landstingskommunen eller siirskild sakkun

nig för att meddela de upplysningar som behövs . .i\ ven för de specialreglerade 

nämnderna bör det vara möjligt att med enkel majoritet tillkalla utomstående 

sakkunskap. Det förefaller också rimligt att begränsa yttranderä1ten för en 

utomstående, som nämnden tillkallar, på det siitt som kommunallagsut

redningen föreslår. Bärande skäl synes inte heller finnas för att tillerkänna 

en tillkallad sakkunnig riitt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Med hänsyn till vad som nu har anförts föreslå5 att en hänvisning till be

stämmelsen i EKL om tillkallande av sakkunnig tas in i de författningar 

som reglerar landstingskommuncrnas specialreglerade nämnder. Skäl att där

vid undanta någon av nämnderna synes inte mreligga. 

De bestämmelser om närvarorätt som behandlas här motiveras huvud

sakligen av att nämnderna skall tillförsäkras den särskilda sakkunskap som 

administratörer och läkare besitter. Undantagen är länsliikarens närvarorätt 

i sjukvärdsstyrelsen, som åtminstone delvis torde vara betingad av det stat

liga tillsyns- och kontrollintresset, samt rätten för lärare att närvara vid 

sammanträde med folkhögskolestyrelse, vilken är att betrakta som en fack

representation. 

Nämndernas intresse av att tillförsäkras den sakkunskap som de behöver 

för att kunna fullgöra sina uppgifter fordrar inte att nuvarande bestämmelser 

om närvarorätt för läkare och administratörer behålls. Landstinget och nämn

derna bör i största möjliga utsträckning själva bestämma hur nämndarbetet 

skall ordnas. Nämnderna bör själva fä avgöra vilka föredragande, egna tjän

stemän, andra nämnders tjänstemän och experter utanför landstingskom

munen som bör tillkallas för att föredra ärenden och meddela upplysningar 

och för att nämndens beslutsunderlag över huvud taget skall bli sä full

ständigt och felfritt som möjligt. Nämndernas tjänsteorganisation varierar 

frän landstingskommun till landstingskommun och det kan finnas flera 

rimliga lösningar på problemen med att tillhandahålla nämnden erforderlig 

sakkunskap i lämpliga former. 

Reglerna om läkarnas och chefstjänstemännens rätt att närvara vid nämn

dernas sammanträden är sannolikt av begränsat praktiskt intresse. Det fram

står oftast som självklart att vissa tjänstemän och andra utomstående är 

närvarande vid sammanträdena oavsett om det finns författningsstöd härför 

eller inte. En ovillkorlig närvarorätt har i praktiken bara den konsekvensen 

att nämnden. om den i särskilda fall vill överlägga enskilt, måste välja 

utvägen att sammanträda formlöst. Frågan om tjänstemännens närvaro i 

nämnden är ytterst en fråga om nämndledamöternas och tjänstemännens 

förtroende för varandra som knappast lämpar sig för reglering i lag. Det 

skall tilläggas att tandvärdschefen saknar lagstadgad närvarorätt i sjuk

värdsstyrelse och tandvårdsnämnd. Detta har veterligen inte vållat några 

problem. 
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Sldil talar således för att överlåta åt nämnderna att sjiilva avgöra när ut
omstående skall niirvara vid sammanträdena och delta i överliiggningarna. 
Det finns därvid ingen anledning att göra någon skillnad mellan olika grupper 
av utomstående. Principen bör gälla såviil nämndens egna tjiinstemän som 
andra tjänstemän hos kommunen och icke kommunala experter. 

Länsläkare~s närvarorätt i sjukvårdsstyrelsen är åtminstone delvis grun
dad på intresset av statlig tillsyn och kontroll av styrelsens verksamhet. 
Varken detta eller styrelsens intresse av att ha tillgång till sakkunskap be
höver nödvändigtvis tillgodoses genom att en statlig tjänsteman alltid har 

r~itt att närvara vid styrelsens sammanträden. Den statliga tillsynen torde 
kunna utövas i andra former, vilka inte såsom länsHikarens närvarorätt fram
står som foimmande för ett modernt kommunaldemokratiskt tänkesätt. Det 
är svårt att påvisa att just sjukvårdsstyrelsens verksamhet Hr av sådan art 
att en utomstående tjänsteman måste ha niirvarorätt vid styrelsens sam

manträden. Sjukvårdsstyrelsen bör själv fä avgöra när Hinsläkarens sakkun
skap behöver tas i anspråk vid sammanträdena. 

I fråga om landslingskommunens och framför allt den aktuella nlimndens 

egna tjänstemän kan övervägas om vissa av dem intar en sådan särställning 
att de bör ha en lagstadgad ovillkorlig närvarorätt i niimnden. Det kan 

giilla den ledande tjänstemannen, som under nämnden är chef för hela 
verksamheten, sådana tjänstemän som kan sägas ha ett särskilt ansvar för 
att kraven på rättssäkerhet är tillgodosedda hos nämnden eller tjänstemän 
som i lag har tillagts särskilda skyldigheter och befogenheter. Det är emel

lertid svårt att finna en grund för att i speciallagstiftningen särbehandla 
vissa grupper av tjänstemän med avseende på närvarorätten. Övervägande 

skäl talar för en enhetlig princip av innebörd att nämnderna själva bestämmer 

om utomståendes närvarorätt. 
De särskilda närvarorättsreglerna i 9 ~ 3 mom. och 12 ~ sjukvårdslagen. 

15 ~ omsorgslagen och 3 ~ 2 mom. folkhögskoleförordningen bör därför utgå. 
Nämndernas behov av sakkunskap har inte blivit mindre än tidigare. Tvärt
om kan det antas ha ökat med den landstingskommunala verksamhetens 
expansion. När de särskilda närvaroreglerna nu föreslås utgå är avsikten 
därför inte att radikalt ändra den ordning som tillämpas i nämnderna i 
fråga om utomståendes närvaro vid sammanträdena utan att överlämna 
beslutanderätten till nämnderna, som har att se till att rätt tjänsteman eller 

sakkunnig är närvarande vid rätt tidpunkt. 
Rätten för liirarrepresentant att delta i folkhögskolestyrelsens samman

träden enligt 3 ~ 2 mom. folkhögskoleförordningen innebär en fackrepre

sentation av samma slag som tidigare fanns i skolstyrelsen enligt skollagen 
och 1962 års skolstadga. Denna lärarrepresentation i skolstyrelsen avskaf
fades år 1970 efter motioner i riksdagen. Andra lagutskottet erim.tde om 
att starka betänkligheter hade framförts mot fackrepresentationen och fram
höll alt skolstyrelsens behov av sakkunnig hjälp kunde tillgodoses på samma 
sätt som på andra områden av den kommunala verksam.heten (2LU 1969:88). 
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Även bestämmelsen om rätt för lärarrepresentant all delta i sammanträde 
med styrelse för folkhögskola med landstingskommun som huvudman bör 

tas bort. De särskilda jävsreglerna för !lirarrepresentant i 3 * 4 mom. folk

högskoleförordningen blir därmed överflödiga och kan utgå. 

Bestämmelsen i 6 * stadgan angående omsorger om vissa psykiskt ut

vecklingsstörda om föräldrarepresentant i omsorgsstyrclsen och i vissa fall 

i sjukvårdsstyrclsen är speciell såtillvida som den inte föreskriver närvarorätt 

utan endast rekommenderar att styrelsen bereder representant för föräldra

förening tillfälle att närvara vid sammanträdena. Från principiell synpunkt 

bör kommunala och landstingskommunala nämnder inte onödigtvis styras 

av rekommendationer när de bedömer om utomstående behöver närvara 

vid sammanträdena. Motivering för bestämmelsen om föräldrarepresentan

ter synes inte i första hand vara att ge styrelsen tillgång till sakkunskap 

utan att skapa goda förbindelser mellan styrelsen och föräldraföreningarna. 

Det är självfallet angeläget att styrelsen och dess tjänstemän har god kontakt 

med föräldraföreningarna. Men styrelsen bör fritt få bestämma formerna 

för samarbetet och avgöra om dt:t i ett visst fall är lämpligast att kalla 

föräldrarepresentant till sammanträde eller om informationen bör lämnas 

på något annat sätt. Bestämmelsen i 6 § första stycket bör innehålla endast 

en rekommendation till omsorgsstyrelsen att på lämpligt sätt informera för

äldraförening om sin verksamhet. 

I stället för de särskilda närvarorättsregler som här föreslås utgå bör i 

specialförfattningarna tas in en hänvisning till bestämmelsen i 37 ~ andra 

stycket EKL om rätt för nämnd att tillkalla bl. a. tjänstemän för att meddela 

de upplysningar som behövs. Tillkallandet kan beslutas med enkel majoritet. 

Bestämmelsen ger inte den kallade någon rätt att yttra sig när som helst 

vid sammanträde med nämnden. Yttranderätten beror på om någon ledamot 

påkallar att vederbörande lämnar upplysningar. När det gäller nämndens 

egna chefstjänstemän och föredragande kan man emellertid utgå från att 

de genom enhälligt nämndbeslut, uttryckligt eller tyst, får samma rätt att 

yttra sig i nämnd som de hittills har haft. Någon särskild bestämmelse 

om yttranderätt för deras del behövs därför inte. 

9 Beslutförhet 

För sjukvårdsstyrelse, tandvårdsnämnd. omsorgsstyrelse och regionpla

nenämnd gäller genom hänvisning i specialförfattningarna samma regel om 

beslutförhet som för förvaltningsutskottet och de oreglerade nämnderna. 

Enligt denna regel (48 ~ LL) får nämnderna inte handlägga ärende, om inte 

flera än hälften av ledamöterna är närvarande. Denna beslutförhetsregel 
gäller i allmänhet också på den kommunala sidan. 

Avvikande bestämmelser om beslutförhet finns i resp. specialförfattning 

såvitt gäller sjukhusdirektion, semesterhcmsnämnd och folkhögskolcstyrel-
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se. Enligt 11 § 5 mom. s.iukvårdslagcn iir sådan direktion som hestår av 

tre ledamöter beslutför niir två ledamöter iir närvarande och är ense om 

beslutet. När antalet ledamöter iir större g:iller genom hänvisning huv-ud

regeln i 48 § LL. Särskild semesterhemsnämnd är enligt 6 § semesterhems

kungörelsen beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är 

närvarande. För beslutförhet i folkhögskolestyrelse krävs enligt 3 § 5 mom. 

folkhögskoleförordningen att mer än halva antalet ledamöter är närvarande. 

Men minst två tredjedelar av antalet ledamöter skall närvara vid beslut 

om tillsättande av rektor eller ordinarie lärare eller om disciplinär åtgärd 

mot rektor eller lärare. 

Kommunallagsutredningen föreslår en beslutförhetsregel av innebörd att 

förvaltningsutskottet, kommunstyrelsen och de oreglerade nämnderna får 

besluta i ärende när ner än hälften av ledamöterna är närvarande (39 § 

första stycket EKL). I PM Il och Jll föreslås att denna bestämmelse skall 

gälla även i fråga om de specialreglerade kommunala nämnderna. 

Det finns inte längre några bärande skäl att behålla de särbestämmelser 

om beslutförhet som nyss har angivits. I avsnitt 4 ovan föreslås att antalet 

ledamöter skall vara minst fem även i direktion. Ordföranden i semester

hemsnämnd bör inte behandlas annorlunda än ordförandena i de andra 

nämnderna. Folkhögskolestyrelsen intar knappast en sådan särställning i 

förhållande till utbildningsnämnd, skolstyrelse och andra nämnder att den 

kan motivera den särskilda bestämmelsen om kvalificerat närvarokrav vid 

vissa beslut. Särbestämmelserna i sjukvårdslagen och semesterhemskungö

relsen samt i folkhögskoleförordningen beträffande landstingskommunal 

folkhögskolestyrelse bör därför tas bort. Den allmänna beslutförhetsregeln 

i 39 § EKL bör gälla utan begränsningar i alla specialreglerade landstings

kommunala nämnder, således även i direktion. semesterhemsnämnd, folk

högskolestyrelse och styrelse för sjuksköterskeskola. 

10 Jävsregler 

I sjukvårdsstyrelsen, sjukhusdirektionen, tandvårdsnämnden, omsorgs

styrelsen och regionplanenämnden gäller LL:s jävsbestämmelser för leda

möter och för tjänstemän som handlägger ärenden hos styrelsen eller nämn

den. I resp. specialförfattning hänvisas till 48 ~ LL som innehåller regler 

om bl. a. jäv i förvaltningsutskottet. Dessa innebär att ledamöter och tjän

stemän inte får handlägga ärende som personligen rör honom eller någon 

honom närstående som sägs i 4 kap. 13 § 2. rättegångsbalken om jäv mot 

domare. I 3 § 4 mom. folkhögskoleförordningen finns en regel av samma 

innebörd om jäv för ledamöter i folkhögskolestyrelse. Varken semester

hemskungörelsen eller brevet angående sjuksköters~eskolorna innehåller 

några jävsregler. 
Kommunallagsutredningen foresllir den iindringen i KL:s och LL:s all

männa jävsregel att den krets av niirstående personer :vars intresse i saken 

gör ledamot jävig anges uttryckligen i stället för genom: hänvisning till rätte-
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gångsbalken ( 17 och 39 ~~ EKU. Genom ändringen kommer släktskaps

jiiven att avgränsas på samma s~itt som i förvaltningslagcn. I övrigt liimnar 

kommunallagsutredningen jävsregefn oförändrad. 

I 4 och 5 ~~ förvaltningslagen (1971:290) finns generella regler om jäv 

hos offentliga förvaltningsmyndigheter. Jäven enligt förvaltningslagen är 

strängare än kommunallagsjäven. De omfattar s. k. sakägar-, intresse- och 

sliiktskapsjäv samt ställföreträdarjtiv, tvåinstansjäv och ombudsjäv. Detta 

kompletteras av en generalklausul om att den, som har att handlägga ärende 

är jävig om i övrigt särskild omständighet föreligger som är iignad att rubha 

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 

På grund av regeln i 2 ~ 2 förvaltningslagen om lagens tillämpning inom 

den kommunala förvaltningen gäller jävsbestämmelserna endast i sådana 

ärenden hos kommunal nämnd som avgörs med beslut som överklagas 

genom förvaltningsbesvär. I övriga ärenden, där talan mot besluten förs 

genom kommunalbesvär, gäller kommunallagsjäven. 

För att undvika att olika jävsregler skulle bli tillämpliga i en och samma 

nämnd ändrades i samband med förvaltningsrättsreformen år 1971 flera 

specialförfattningar så att förvaltningslagens jävsregler gäller i alla ärenden 

hos de nämnder som behandlas i författningarna (prop. 1971:30 s. 354). 

De hänvisningar till KL:s jävsbestämmelser som tidigare fanns i dessa för

fattningar ersattes av bestämmelser av innebörd att förvaltningslagens jävs

regler utan hinder av 2 ~ 2 skall gälla i samtliga ärenden hos den speci

alreglerade nämnden. Sådana ändringar gjordes beträffande flertalet spe

cialreglerade kommunala nämnder. 

På den landstingskommunala sidan var det endast skollagens jävsregler 

för utbildningsniimnden som ändrades på det sätt som nyss har angivits. 

I de specialförfattningar som behandlas i denna promemoria behölls utan 

närmare motivering hänvisningarna till LL:s jävsregler. Eftersom förvalt

ningslagcns regler triider tillbaka för avvikande bestämmelser i annan för

fattning ( 1 ~andra stycket förvaltningslagen) gäller landstingslagsjäven även 

i de ganska få ärenden hos nämnderna som avgörs genom beslut som angrips 

med förvaltningsbesvär. Däremot gäller förvaltningslagsjäven i ärenden som 

avgörs av tjänsteman hos nämnd, t. ex. särskolechef hos omsorgsstyrelsen, 

när beslutanderätten genom bestämmelse i lag eller författning har lagts 

på tjänstemannen. 

När man överväger vilka jävsregler, LL:s eller förvaltningslagcns, som 

bör tillämpas i landstingskommunernas specialreglerade nämnder är först 

att märka att beslut av de nämnder som behandlas här sällan kan överklagas 

med förvaltningsbesvär. Talan mot sjukvårdsstyrelses och direktions beslut 

förs alltid genom kommunalbesvär 134 ~ I mom. sjukvårdslagcn). Tand

vårdsnämnds beslut kan inte heller överklagas genom annat än kommu

nalbesvär ( 12 och 13 ~~ folktandvårdskungörclsen). Detsamma gäller beslut 

av rcgionplanenämnd samt med några undantag beslut av styrelse för folk

högskola och styrelse för sjuksköterskeskola. När det gäller omsorgsstyrelsen 



Prop. 1976/77: I 329 

kan i princip endast beslut om tillsättning av tjiinster överklagas genom 
förvaltningshesvär. Beslut enligt omsorgslagen i ärenden som rör enskilda 
personer fattas i regel inte av omsorgsstyrelsen utan av särskolechef, vårdchef 
och iiverHikare eller beslutsniimncl for psykiskt utvecklingsstörda som genom 
bestämmelser i lagen tillagts beslutanclcriittcn. Riittsmedlct lir i dessa fall 
fiir förvaltningsbesvär och jävsreglcrna i 4 och 5 ~~ förvaltningslagen iir 
tilliimpliga. Semesterhemsnämnds beslut i iirende om resa till och från sc

mesterhem eller i samband med annan semestervistelse överklagas genom 

förvaltningsbesvär (8 * semesterhemskungörelsen). Beslut av folkhögsko
lestyrelse överklagas i några fall genom förvaltningsbcsvär hos skolöver
styrelsen (43 ~folkhögskoleförordningen). Så5om förvaltningslagens tillämp
ningsområde anges i 2 ~ 2 förvaltningslagen skulle förvaltningslagsjäven 

således sällan gälla i dessa nämnder med undantag av semesterhemsnämn
den. Principen att samma jävsregel bör gälla i alla ärenden hos en och 
samma nämnd kan inte ensam motivera att förvaltningslagsjäven genom 
särskild bestämmelse görs tillämpliga överlag i varje specialreglerad lands
tingskommunal nämnd. 

Det är vidare tveksamt om de ärenden som nämnderna handlägger i 

någon större utsträckning är av den arten att det iir väsentligt att de som 
kommer i kontakt med nämnderna får det starkare rättsskydd som ligger 

i förvaltningslagsjävenjämförda med landstingslagsjäven. Den stora fördelen 
med att behålla landstingslagsjäven är att samma jävsregel då gäller inom 
praktiskt taget hela den landstingskommunala förvaltningen. En bestäm

melse om att förvaltningslagsjäven skall gälla i de specialreglerade särskilda 
nämnderna får begränsad räckvidd eftersom landstingen inte sällan har upp
dragit åt annan, oreglerad nämnd att utföra den specialreglerade nämndens 

uppgifter. I sådana fall blir LL:sjävsregler tillämpliga om annat inte föreskrivs 
särskilt. Om särskild omsorgsstyrelse finns skulle således förvaltningslags
jäven gälla i omsorgsärendena. men om sociala nämnden är omsorgsstyrelse 
skulle landstingslagsjäven gälla i dessa ärenden. Att olika jävsregler skulle 
gälla i omsorgsärenden beroende på om de handläggs av särskild omsorgs
styrelse eller annan oreglerad nämnd är naturligtvis inte tillfredsställande. 
Om däremot förvaltningslagsjäven görs tillämpliga inte endast i särskild 
omsorgsstyrelse utan iiven hetrHffande omsorgsärenden i annan nämnd som 
tillika iir omsorgsstyrelse. kommer sådan nämnd i sin verksamhet att få 

tillämpa särskilda jiivsregler när den är omsorgsstyrelse. Detta strider mot 
den principiella lösning av jiivsregelsprohlemet som valdes vid förvaltnings

lagens tillkomst. 
När det finns två olika typer av jäv och en del av de specialreglerade 

nämnderna är fakultativa är det kanppast möjligt att finna en lösning som 
innebär att samma jiivsregel alltid gäller i samma t:yp av iirenden och i 
alla iirenden hos en och. samma nämnd. De giillande reglerna om jiiv i 
de specialreglerade landstingskommunala niimnderna 'rår anses fylla de krav 
på enhetlighet och iiverskådlighet som man under sådana omständigheter 
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rimligen kan stiilla. Visserligen sker della till priset av att de mindre långt

gfo.~nde landstingslagsj;iven g;iller i stället för förvaltningslagsjiiven. Men 

de hiir aktuella nämnderna torde såsom har framhållits tidigare mestadels 

handliigga iirenden som inte rör enskild person på ett sådant siill all behovet 

av garantier för opartisk bedömning gör sig giillandc siirskilt starkt. Nu

varande jävsrcgler bör därför i princip behållas. Hänvisningarna i sjukvårdsla

gen, omsorgslagcn och rcgionplanelagen hör i fortsiittningcn gälla den all

männa jävsregcln i EKL. 

För semesterhemsnämnd finns f. n. inga jävsbestiimmelser eller hänvis

ningar till LL:s jävsrcgler i scmcsterhemskungörelsen. Det linns vissa skäl 

till att förvaltningslagsjäven bör gälla i alla ärenden hos semestcrhcmsnämn

den. Särskild scmestcrhcmsnämnd finns emellertid endast i en lands

tingskommun. I övriga fall är i allmänhet sociala nämnden semesterhems

nämnd och för sociala nämnden i denna dess egenskap gäller landstingslags

jäven när talan förs genom kommunalbesvär. Att införa förvaltningslags

jäven för samtliga ärenden i särskild semesterhemsnämnd får därför ringa 

praktisk betydelse. Att låta förvaltningslagsjäven gälla i samtliga ärenden 

även närt. ex. sociala nämnden är semesterhemsnämnd är inte heller lämp

ligt. I stället föreslås för enhetlighets och klarhets skull att en hänvisning 

till EKL:s jävsregel tas in i semesterhemskungörelsen. 

För folkhögskolestyrelse och styrelse för sjuksköterskeskola är läget an

norlunda. De handlägger ärenden av samma art som utbildningsnämnden 

och den kommunala skolstyrelsen. Besluten kan ibland överklagas med 

förvaltningsbesvär. Utbildningsnämnden, där förvaltningslagsjäv redan gäl

ler i samtliga ärenden, är vanligen styrelse för sjuksköterskeskola och skall 

enligt förslaget i avsnitt 3 ovan kunna vara styrelse även för folkhögskola. 

På grund härav föreslås att jävsbestämmelserna i 4 och 5 ~~ forvaltningslagen 

skall tillämpas i samtliga ärenden hos landstingskommunal folkhögskole

styrelse och kommunal eller Iandstingskommunal styrelse för sjuksköter

skeskola. En regel av denna innebörd bör tas in i folkhögskoleförordningen 

och bland bestämmelserna om sjuksköterskeskolorna. 

11 Protokoll 

I 34 ~ LL finns detaljerade föreskrifter om landstings protokoll. Detta 

skall innehålla en förteckning över närvarande ledamöter, en kortfattad re

dogörelse för varje ärendes beskaffenhet. förslag och yrkanden som har fram

ställts och som inte har återkallats samt beslutet i varje ärende. Om om

röstning har ägt rum, skall dessutom i protokollet tas in en redogörelse 

för propositionsordningen och uppgift om hur många som har röstat för 

eller emot. Vid öppen omröstning skall vidare anges hur var och en har 

röstat. Diiremot behöver skälen för beslut inte redovisas i protokollet. I 

34 ~ finns också regler om justering av landstings protokoll. 

Vad som har sagts om landstingets protokoll giiller. med vissa avvikelser 
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i fråga om justering, också förvaltningsutskottets och de oreglerade nämn

dernas protokoll (50 och 54 s~ LU. 

Kommunallagsutredningen föreslår vissa ändringar i protokollsreglerna 

(26 och 40 ~~ EKL). Grunderna liimnas dock orubbade. Av intresse i detta 

sammanhang är förslaget att i EKL tas in en bestämmelse om att rättelse 

före besvärstidens utgång får vidtas i protokoll, om detta på grund av skrivfel, 

riiknefel eller annat förbiseende uppenbart har avfattats felaktigt (26 *tredje 

stycket). Bestämmelsen föreslås gälla för såväl landsting och fullmäktige 

som förvaltningsutskott, kommunstyrelse och oreglerade nämnder. Vidare 

skall nämnas att utredningen föreslår en sådan ändring att redovisningen 

i protokollet av närvarande ledamöter skall kunna ske inte endast genom 

en förteckning över de närvarande utan också genom att de som är från

varande anges. 

I fråga om sjukvårdsstyrelses, direktions, tandvårdsnämnds, omsorgssty

relses och regionplanenämnds protokoll hänvisas i specialförfattningarna till 

LL:s bestämmelser om förvaltningsutskottets protokoll. För regionplane

nämndens del stannar det härvid. För de andra nämnderna finns i resp. 

specialförfattning en särregel om att protokollet inte behöver innehålla annat 

än förteckning över närvarande ledamöter och beslutet i varje ärende. I 

motsats till vad som är fallet beträffande flera specialreglerade kommunala 

nämnder uppställs inget krav på att protokoll skall innehålla skälen för beslut. 

De specialreglerade landstingskommunala nämndernas beslut behöver så

ledes inte motiveras annat än i de fall då skyldighet härtill föreligger på 

grund av att 17 ~ förvaltningslagen är tillämplig. Om protokollföring i se

mesterhemsnämnd, folkhögskolestyrelse och styrelse för sjuksköterskeskola 

finns över huvud taget inga bestämmelser i specialförfattningarna. 

Den särskilda bestämmelsen om begränsning av nämndernas protokolls

skyldighet synes ha hämtats från lagen () 954:579) om nykterhetsvård och 

lagen <I 956:2) om socialhjälp (prop. 1959: 19 med förslag till sjukhuslag 

s. 223). I förarbetena till lagen om socialhjälp framhöll andra lagutskottet 

att vissa fördelar stod att vinna, om reglerna för protokollföring i olika 

kommunala nämnder och organ gjordes likalydande (2LU 1955:39). Enligt 

utskottets mening förelåg emellertid i fråga om socialnämnds protokoll inte 

samma skäl till utförlighet som i fråga om kommunfullmäktiges och kom

munstyrelsens protokoll. En protokollsskyldighet av sådant slag skulle bli 

onödigt betungande för nämnderna. Argumentet att det kunde var till uppen

bar skada, om ledamöternas personliga ställningstaganden i ärenden om 

åtgärder och ingripanden mot enskilda framgick av protokollet, kunde inte 

heller frånkännas be!ydelse. 

I den män de specialreglerade nämndernas beslut överklags genom för

val1ningshesvär och innehiir myndighc!sutövning mö! enskild är bestäm

melserna i 17 och 19 ~~ förvaltningslagen om moti~ering av beslut resp. 

rättelse av beslut 1illämpliga. Eflersom nämndernas beslut i allmänhet av

fattas i pro!okollform, får dessa regler viss he!ydclse :för niimndcrnas pro-
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tokollfiiring. Föreskriften om beslutsmotivering innebiir att beslut varigenom 
iircnde avgörs. dvs. prövas slutligt. skall innehålla de sUI som har ht:stiimt 
utgtlngen. Sl\lilen tar utelämnas bara under vissa bestiimda förutsällningar 
som anges i lagen. Regeln om rätlelsc av beslut innebär all beslut. som 
till följd av sl\rivfeL riil\nefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppt:n
bar oriktighet. tar riillas först sedan part har rntt tillfalk alt yltra sig, om 
inte detta iir obehövligt. Denna regel brukar uppfattas som etl indirel\t ut
tryck för en allmiin princip om myndighets befogenhet utt riitta forbise

cndefel. 
Det iir sjiilvfallet önskvUrt att enhetiiga regler så långt möjligt gäller för 

protokollföringen i de landstingskommunala nämnderna. F. n. giiller. såsom 
förut har nämnts. särregler om begrUnsning av protokollsskyldigheten i sjuk
vårdsstyrelse, direktion, tandvårdsnämml och omsorgsstyrelse. Dessa nämn
ders protokoll behöver endast innehålla förteckning över nUrvarande leda

möter och beslutet i varje ärende. Det kan ifrågasättas om inte denna bc
griinsning i enhetlighetens intresse bör tas bort. Att i stället göra motsvarande 
inskränkning i förvaltningsutskoltcts och de oreglerade niimndernas pro

tokollsskyldighet kan knappast komma i fråga. 
De skäl på vilka begriinsningen har grundats har knappast samma giltighet 

i fråga om de niimnder som nyss har nUmnts som betrUITande de kommunala 
niimnder fi:ir vilka begränsningarna ursprungligen aktualiserades. De förra 
torde siillan vidta- den typ av {ngärder och ingripanden mot enskild person 
som motiverade den begriinsade protokollsskyldigheten i nyktcrhetsnämnd, 
socialnämnd och barnavårdsniimnd. Det är också tveksamt om den pro
tokollsskyldighet som anses acceptabel för förvaltningsutskottet och de oreg
lerade nämnderna kan betraktas som alltför betungande för de spcciaireg
lerade nämnderna. Dessa fattar åtskilliga beslut i frågor om vilka det från 
demokratisk synpunkt är lika angeläget med en utförligare protokollföring 
som när det gäller förvaltningsutskottet och de oreglerade nämnderna. I 

landstingskommunal praxis är skillnaderna i protokollföringen sannolikt 
mindre än vad man hade kunnat vänta sig med hänsyn till olikheterna 
i reglerna om protokoll i LL och specialförfattningarna. 

Det förekommer att landstinget har uppdragit åt förvaltningsutskottet 
att vara sjukvårdsstyrelse. Då gäller den begränsade protokollsskyldigheten 
när förvaltningsutskottet fungerar som sjukvårdsstyrelse. I särskild omsorgs
styrelse giiller den begränsade protokollsskyldigheten medan däremot LL:s 

protokollsbestämmelser är tillämpliga om annan oreglerad nUmnd, t. ex. 

sociala nämnden. är omsorgsstyrelse. För att undvika olägenheter av detta 

slag och uppnå enhetlighet i bestämmelserna om protokollföring i lands

tingskommunernas nämnder bör gällande begränsningar i de spcialregleradc 

nämndernas protokollsskyldigheter tas bort. Att LL:s protokollsregler kom
mer att gälla oavkortat även i dessa nämnder kan knappast medföra någon 
kiinnbar utvidgning av protokollsskyldigheten. För övrigt kan tilläggas att 

LL:s protokollsregler gäller utart inskränkningar i utbildningsniimnden och 
regionplanenUm nden. 
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I fråga om landstingskommunal folkhögskolestyrelse, kommunal eller 
landstingskommunal styrelse för sjuksköterskeskula och semesterhems
nämnd för vilka regler om protokollföring f. n. saknas, bör göras klart att 
de allmänna landstingskommunala protokollsreglerna är tillämpliga. 

Mot bakgrund av vad som har sagts ovan föreslås au en förbehållslös 
hänvisning till bestämmelserna i 40 ~ EKL om protokollföring i förvalt
ningsutskottet införs i alla de specialförfattningar som behandlas här. Hän
visningen omfattar således också de nya reglerna om niirvarorcdovisning 

och om riittelse av förbiseendefel. Den förra inncbiir att redovisningen kan 

ske inte bara genom förteckning över de niirvarande ledamöterna utan också 

genom att de som är frånvarande anges. Denna ordning synes kunna till
lämpas utan komplikationer även på de specialreglerade nämndernas pro
tokoll. 

Landstingskommunernas specialreglerade niimnder är, som har nämnts 
tidigare, inte skyldiga att motivera beslut i andra fall än när 17 ~ förvalt

ningslagen är tillämplig. Detta är fallet endast i sådana ärenden om myn
dighetsutövning mot enskild som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Ärenden av detta slag är relativt sällsynta i de landstingskommunala nämn

derna. I fråga om de nämnder där sådana ärenden kan förekomma bör 

en hänvisning till 17 § förvaltningslagen tas in i resp. specialförfattning. 
Som förut har framhållits föreslår kommunallagsutredningen att en be

stämmelse om rättelse av förbiseendefel i kommunala och landstingskom
munala protokoll tas in i EKL. I PM Il och Ill föreslås att denna rättelseregel 
skall vara tillämplig också på de specialreglerade kommunala nämndernas 
protokoll. Detsamma bör gälla de landstingskommunala nämnderna. I den 
mån det är fråga om kvalificerat partsärende, som avgörs genom beslut 
som kan överklagas genom förvaltningsbesvär, gäller redan förvaltnings
lagens regel om kommunikation med part innan förbiseendefel rättas ( 19 ~). 
Hinder synes inte föreligga mot att låta båda reglerna gälla samtidigt i de 
kvalificerade partsärendena. Tviirtom talar rättssäkerhetsskäl för en sådan 
lösning. Den rättelseregel som kommunallagsutredningen föreslår kommer 
härvid att gälla samtliga ärenden hos den specialreglerade nämnden. När 
beslut innebär myndighetsutövning mot enskild och kan angripas med for
valtningsbesvär gäller härutöver fortfarande 19 ~ förvaltningslagen med det 
förstärkta rättsskydd denna regel ger. En erinran härom för de niimnder 
där sådana beslut kan förekomma bör tas in i resp. specialförfattning. 

12 Arkinård 

För sjukvårdsstyrclse, direktion. tandvårdsnämnd. omsorgsstyrelse och 
regionplanenämnd giiller genom hänvisning i sreciall~rfatrningarna bestäm
melsen i 50 ~fjärde stycket LL om forvaltningsutskottets arkiv. Enligt denna 
bestämmelse skall utskottets protokoll och i.ivriga handlingar som hör till 
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dess arkiv vårdas och förtecknas på det sätt som utskottet har bestämt. 
Detta äger motsvarande tillämpning på de oreglerade nämnderna. För se
mesterhemsnämnd, folkhögskolestyrelse och styrelse för sjuksköterskola 
saknas bestämmelser om arkiv. 

Enligt 41 § e) LL tillkommer det förvaltningsutskottet att vårda lands
tingets och nämndernas arkiv i den mån de har överlämnats till utskottet. 
Särskilda bestämmelser om rätt för nämnderna att överlämna sina arkiv 
till förvaltningsutskottet finns inte. 

Kommunallagsutredningen föreslår ingen direkt motsvarighet till de ar
kivregler i LL som har nämnts ovan, utan en bestiimmelse om att landstinget 
får föreskriva vad som skall gälla i fråga om förvaltningsutskottets och de 
oreglerade nämndernas arkiv (40 och 43 ~~ EKL). 

Landstingens arkivutredning har lagt fram förslag till detaljerade anvis
ningar rörande vård av och gallring i arkiven hos landstingen och dessas 
olika organ. Utredningen, vars förslag redovisas i betänkandet (SOU 1975:71) 
Landstingens arkiv, har utarbetat bl. a. exempel på stadga för landstings 
arkiv. Avsikten är att varje landsting skall anta en sådan stadga som anpassas 
till de lokala förhållandena. Enligt l ~ stadgan skall landstingets, förvalt
ningsutskottets och övriga landstingsmyndigheters arkiv vårdas och för
tecknas enligt LL. I 2 ~ ges landstingets förvaltningar rätt att överlämna 
sina arkiv till landstingets centralarkiv. 

Landstingen bör fil bestämma grunderna för hur de landstingskommunala 
organens arkivvård skall organiseras. Den regel som kommunallagsutred
ningen föreslår om att landstinget föreskriver vad som skall gälla i fråga 
om vården av förvaltningsutskottets och de oreglerade nämndernas arkiv 
bör bli tillämplig också på de specialreglerade nämnderna. Detta sker genom 
hänvisning i specialförfattningarna till 40 ~ EKL. 

13 Delegation 

För förvaltningsutskottet och de oreglerade nämnderna finns bestämmel
ser om delegation i LL. Enligt 54 ~ fjärde stycket LL får oreglerad nämnd, 
om landstinget beslutar det, överlåta nämndens beslutanderätt i vissa grupper 
av ärenden åt en eller flera ledamöter eller suppleanter i nämnden eller 
åt tjänsteman hos landstingskommunen. Landstinget skall i beslut ange 
beskaffenheten av de ärenden i vilka beslutanderätten får delegeras. Beslut 
som har fattats med stöd av delegationen skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Liknande delegationsmöjligheter finns för förvaltningsutskot
tet enligt 52 ~ tredje stycket LL och för kommunstyrelsen och de oreglerade 

primärkommunala nämnderna enligt 43 och 45 *~ KL. 
För sjukvårdsstyrelse. direktion, tandvårdsnämnd, omsorgsstyrelse och 

regionplanenämnd gäller reglerna i 54 ~ LL för oreglerad nämnd genom 
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hänvisning i specialförfattningarna. För semestcrhemsnämnd, folkhögsko
lestyrelse och styrelse för sjuksköterskeskola linns inga bestämmelser om 
delegation. 

I sjukvärdslagstiftningen linns ytterligare några bestämmelser med an
knytning till delegation. Enligt 14 * andra stycket sjukvårds lagen och 7 ~ 
sjukvårdskungörelsen har sjukvårdsstyrelsen vissa möjligheter att på sjuk

vårdsdirektör föra över uppgifter som eljest ankommer på direktion eller 
delegera beslutanderätt till honom. Till skillnad från vad som g~iller vid 

vanlig delegation krävs i detta fall inte landstingets bemyndigande. Enligt 

24 * sjukvårdslagen beslutar vederbörande överläkare, sjukstuguläkare eller 
sjukhemsläkare "inom ramen för vad sjukvårdsstyrelsen bestämt" om in

tagning på sjukhus. Denna läkare får vid behov överlåta sin beslutanderätt 
på annan läkare som är anställd vid sjukhuset. Dessa typer av uppgifts-

9verföring och delegation av beslutanderätt iir av speciell karaktär och be

gränsar inte sjukvårdsstyrelses och direktions möjligheter att delegera beslu
tanderätt enligt den allmänna delegationsregeln. Dessa särskilda regler be
handlas därför inte vidare i detta sammanhang. Däremot skall diskuteras 
bestämmelsen i 6 * sjukvårdskungörelsen om yttranderätt för vissa läkare 
m. fl. i ärende som avgörs av direktionsledamot eller tjänsteman efter dele
gation från direktionen. 

Kommunallagsutredningen föreslår för förvaltningsutskottet, kommun
styrelsen och de oreglerade nämnderna en delegationsregel som i allt vä

sentligt lämnar gällande principer för delegation orubbade (42 ~ EKL). En 
nyhet för de landstingskommunala nämnderna är att framställning eller 

yttrande till landstinget eller yttrande över besvär enligt lagen måste beslutas 
av nämnden samfällt. Någon särskild delegationsregel för de oreglerade 
nämnderna ges inte. I stället görs förvaltningsutskottsregeln tillämplig 
genom hänvisning (43 ~ EKL). 

I samtliga specialförfattningar som behandlas hiir bör en hänvisning till 
den allmänna delegationsregeln i 42 * EKL införas. Detta innebär ingen 
större förändring i sak för sjukvårdsstyrelse, direktion, omsorgsstyrelse, tand
vårdsnämnd och regionplanenämnd. 

Bestämmelsen i 42 ~ EKL bör vara tillämplig även på semesterhems
nämnd, styrelse för landstingskommunal folkhögskola och styrelse för kom
munal eller landstingskommunal sjuksköterskeskola. För de båda senare 
nämnderna gäller ibland enligt reglementen som utfärdas av skolöversty
relsen delegationsregler som avviker från den allmänna kommunala dele

gationsbestämmelsen. Om denna bestämmelse görs tillämplig på de lands

tingskommunala skolorna, blir det i stället för skolöverstyrelsen landstingen 

som enligt de principer som gäller för övriga landsting~kommunala nämnder 
bestämmer om och i vilka grupper av ärenden folkhögskolestyrelse och 
styrelse for sjuksköterskeskola skall kunna delegera sin beslwanderiit!. Goda 

skäl talar for en sådan ordning. 
I den särskilda regeln i 6 * sjukvårdskungörelsen om yllranderiitt i sam-
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band med beslut. som fattas efter delegation från direktion. anges kretsen 
av personer med yttranderiitt genom hänvisning till bestämmelsen i 12 ~ 
andra stycket sjukvårclslagen om vilka som har niirvarorätt i direktionen. 
Denna bestiirnmelse har ovan i avsnitt 8 föreslagits utgå. Bestämmelsen 
i 6 ~ sjukvårdskungörelsen är veterligen elen enda föreskriften om sådan 
speciell rätt att yttra sig till delegat som finns i lagstiftningen. Best~immelsen 
bör utgå. Om landstinget anser yttranderiitt i dessa fall nödvändig kan sådan 

föreskrivas i reglemente eller instruktion. 

14 Gemensam personaladministration och egendom"ifönaltning 

I PM Il föreslås att i 43 ~ EKL infc.irs en ny bestiimmelse om befogenhet 
för landsting och kommunfullmäktige att besluta om handläggningen av 
personalfrågor och frågor om egendomsförvaltning. Enligt denna bestäm
melse får landsting och fullmäktige i den mån inte annat är föreskrivet 

i lag eller annan författning, besluta att förvaltningsutskottet resp. kom
munstyrelsen eller annan nämnd skall handha förvaltning och verkställighet 
i fråga om egendom som eljest förvaltas av andra nämnder. Samma över
föring får göras i fråga om handläggningen av frågor om anställning, ledighet. 

vikariat eller skiljande från tjänst betriiffande personal som är understiilld 

andra nämnder. 
Syftet med bestämmelsen är att förbättra möjligheterna för kommuner 

och landstingskommuner att ordna sin egendomsförvaltning och personal
administration på det sätt som de själva anser mest ändamålsenligt. Staten 
har ingen anledning att på detta område söka påtvinga kommuner och lands
tingskommuner någon bestämd lösning. För en närmare redogörelse för 
förslaget. dess bakgrund och innebörd hänvisas till PM Il s. 68-82. 

Den föreslagna bestämmelsen är tillämplig på bl. a. landstingskommu
nernas specialreglerade nämnder. Behovet av en bestämmelse om befogenhet 
att införa gemensam personaladministration och egendomsförvaltning har 
emellertid varit störst på den kommunala sidan. Bestämmelsen kommer 
antagligen inte att medföra några drastiska förändringar i landstingskom
munernas personaladministration och egendomsförvaltning. Landstingens 

möjligheter att besluta om uppgiftsfördelningen på dessa områden är inte 
lika kringskurna av regler i specialförfattningarna som kommunfullmäktiges. 

Beträffande statligt reglerade tjänster och andra tjänster som enligt ut
trycklig bestämmelse i specialförfattning skall tillsättas av ett visst organ 
samt egendom som enligt specialregler skall förvaltas av en viss nämnd 

rr:edför den föreslagna regeln inga ändringar. om inte följdändringar görs 
i de olika specialförfattningarna. För ledande förvaltningstjänstemän och 
för liikare. tandliikare och lärare finns i sjukvårds-. tandvårds- och om
sorgslagstiftningen samt i folkhögskoleförordningen bestämmelser som läg
ger tillsättningsrätten hos sjukvårdsstyrelse. direktion. tandvårdsnämml. 

omsorgsstyrelse och folkhögskolestyrelse. Oiiri föreslås hiir inga ändringar. 
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För övrig personal finns i regel inga föreskrifter om tillsättningsräll i spe
cialförfattningarna. Övrig personal som behövs inom vårddelen av omsorgs
verksamheten utgör ett undantag. Sådan personal tillsätts enligt 105 ~ om
sorgsstadgan av omsorgsstyrelsen. På motsvarande sätt anställs annan per

sonal än rektorer och liirare vid sjuksköterskeskola enligt 40 ~ brevet an
gående sjuksköterskeskolor av skolans styrelse. Landstinget kan således inte 
flytta befogenheten att tillsiitta dessa tjänster till annan nämnd. Det synes 
inte finnas några vägande skäl för denna särbehandling. Bestämmelsen i 

105 * omsorgsstaclgan och 40 *brevet angående sjuksköterskeskolor om till
s$ttning av övrig personal bör ändras så att det framgår att landstinget kan 

fatta sådant beslut som avses i den nya bestiimmelsen i 43 *. EKL 

I de fall då nämnd i specialförfattning har ålagts ett allmänt ansvar för 

förvaltningen inom sitt verksamhetsområde råder viss oklarhet om i vad 
mån detta hindrar landstinget från att !lytta personaladministration och egen
clomsförvaltning till annan nämnd. Av de nämnder som behandlas i denna 
promemoria har sjukvårdsstyrelse. direktion, tandvårdsnämnd, omsorgssty
relse och styrelse för kommunal eller landstingskommunal sjuksköterske
skola ett sådant allmänt förvaltningsansvar. Bestämmelserna härom, 9 § I 

mom. första stycket och 11 * I mom. första stycket sjukvårdslagen. 5 * 
folktandvårdslagen, 6 * första stycket omsorgslagen resp. 34 * brevet an

gående sjuksköterskeskolor, hör ändras så att det framgår att de inte utesluter 
landstingsbcslut av det slag som avses i den nya bestämmelsen i 43 § EKL. 

15 Närmare om förslagen till författningsändringar 

15.1 En modell för regler om nämnderna<.; oi"~anisation och arbetsformer 

Övervägandena i de föregående avsnitten ger till resultat att goda för
utsättningar finns för att med ett minimum av särregler anpassa de olika 
specialförfat1ningarnas bestämmelser om niimndernas organisation och ar

betsformer till motsvarande regler i EKL. 
Genomgående föreslås en hänvisning till EKL i resp. specialförfattning 

med i princip följande lydelse. 

Beträffande särskild x-nämnd skall bestämmelserna i 33-42 *~ kommu
nallagen (1976:000) äga motsvarande tillämpning. 

Hänvisningarna till kommunallagen avser EKL i den slutliga utform

ning som lagtexten har fatt genom kommunaldemokratiutredningens och 

kommunallagsutredningens förslag i betänkandet (SOU 1975:41) Kommunal 
demokrati. Denna lagtext (1-3 kap. EKL) redovisas i bilaga 9 till denna 

promemoria. 
Mindre avvikelser från normalhänvisningen blir i v;issa fall nödvändiga. 

Men i stort kan denna användas och därigenom kari ett stort antal mot
svarande eller likartade regler i specialförfattningarna: mönstras ut. För de 
nämnder vars organisation och arbetsformer f. n. är ofullständigt reglerade 

22 Rik.sdagm 197(>/77. I sam/. Nr I 
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i lag eller annan författning innebär hänvisningen en anpassning till det 
allmänna kommunala nämndrcgelsystemet och undanröjande av oklarhet 
i fråga om vilka regler som gäller. För folkhögskolestyrelse och styrelse 
för sjuksköterskeskola gäller detta.som har framhållits tidigare, endast skolor 
med landstingskommun eller kommun som huvudman. 

På några punkter hänvisar normalregeln till bestämmelser i EKL som 

inte har behandlats tidigare i promemorian och som genom hänvisningen 
blir tillämpliga på de specialreglerade nämnderna. Det gäller reglerna om 
rätt till ledighet vid fullgörande av förtroendeuppdrag (34 ~).mandatperiod, 
suppleants inkallande vid ledamots avgång och fyllnadsval (35 ~). utseende 

av ordförande och vice ordförande (36 ~ I mom.), ersättare för ordförande 
(36 ~ 2 mom. ), tid och plats för sammanträden och tillkallande av f'örtro
endeman (37 ~ ), inkallande av suppleant samt suppleants tjänstgöringsrätt 
och närvarorätt (38 ~). handlings ingivande och delgivning (41 ~)samt reg
lemente (42 ~ första stycket). Det ligger i sakens natur att dessa bestämmelser 
bör gälla även beträffande de specialreglerade landstingskommunala nämn

derna. 
EKL är tillämplig på både kommuner och landstingskommuner. De sär

skilda hänvisningarna till nämndreglerna i KL som för de landstingsfria 

kommunernas del f. n. finns i 9 ~ 2 mom. och 11 ~ 4 mom. sjukvårdslagen 

samt 14 ~ omsorgslagen blir därför övernödiga och behöver ingen motsva
righet i den nya hänvisningsregeln. 

Den normalhänvisning som används här är med några smärre avvikelser 

densamma som tillämpas i PM Il och 111 i fråga om de specialreglerade 
kommunala nämnderna. Den bör kunna komma till användning även när 
nya nämnder skapas genom speciallagstiftning. Den kan också relativt enkelt 
kompletteras med särskilda bestämmelser i den mån det behövs med h:insyn 
till nämndens speciella arbetsuppgifter. 

I det följande redovisas förslagen till ändringar i de olika specialförfatt
ningarna. De överväganden som påkallas av reglerna i den nya regerings
formen om fördelningen av normgivningsmakten görs inte i detta sam
manhang. Frågan om nämndreglerna bör meddelas genom lag eller genom 
förordning övervägdes således inte när författningsförslagen utarbetades. 

15.2 Sjukvårdslagen m. m. 

Den enhetliga regel om inrättande av specialreglerade nämnder som be

handlas i avsnitt 3 föreslås ersätta nu gällande regler i 9 ~ 1 mom. sjuk
vårdslagen om vilken nämnd som skall leda den sjukvårdande verksam

heten. Bestämmelsen om sjukvårdsstyrelsens ledning av sjukvården kom

pletteras med en hänvisning till den nya bestämmelsen i 43 ~ EKL om 
möjligheter för landstinget att besluta om gemensam personaladministration 
och egendomsförvaltning. 

Den allmänna regel med hänvisningar till EKL:s nämndregler. som fö-
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reslås i föregående avsnitt, ersätter de nesta bestämmelserna i 9 ~ sjuk

vårdslagen. Sakligt innebärdenna iindring bl. a. att nuvarande begriinsningar 

i protokollsskyldigheten tas bort och att valbarhetshindren för landstingsdi

rcktör och verkschefer upphiivs. Vidare avskaffas den siirskilda rätten för 

vissa liikarc och chefstjänstemän att niirvara vid sjukvårclsstyrelsens sam

mantriiden, yttra sig och få sin mening antecknad till protokollet. Bestiim

melsen i 37 ~ EKL om rätt för nämnd att tillkalla förtroendemiin, tjänstemän 

och särskilda sakkunniga för att meddela upplysningar blir däremot tillämplig 

iiven på sjukvårdsstyrelsen. Någon motsvarighet till hiinvisningen till 

nämndreglerna i KL behövs inte längre för de landstingsfria kommunernas 

del, eftersom EKL är tillämplig på både kommuner och landstingskom

muner. 

Bestämmelsen i 11 ~ 1 mom. sjukvårdslagen om direktions allmänna an

svar för förvaltningen av sjukhus föreslås ändrad så att det framgår att 

den inte utesluter sådant beslut av landstinget som avses i det nya fjärde 

stycket i 43 * EKL. Bestämmelsen om att landsting får besluta att sjuk

vårdsstyrelsen, men ingen annan nämnd, skall utgöra direktion ändras inte. 

Den allmänna hänvisningen till EKL föreslås ersätta reglerna i 11 ~ 2-5 
mom. om direktion med i huvudsak samma konsekvenser som för sjuk

vårdsstyrelsen. De relativt långt gående valbarhetshindren och den omfat

tande närvarorätten för läkare och andra tjänstemän enligt 12 ~ slopas. Mi

nimiantalet ledamöter höjs från tre till fem vilket gäller för övriga kom

munala och landstingskommunala nämnder. Den särskilda beslutförhets

regeln i 11 ~ 5 mom. kan därigenom utgå. Vidare kan nämnas att den 

allmänna regeln om att landstinget utser ordförande och vice ordförande 

biir tillämplig även beträffande direktion. 

Besvärsbestämmelsen i 34 ~ I mom. sjukvårdslagen anpassas till den nya 

besvärsregeln i 67 s EKL. 

Bestämmelsen i 6 ~ sjukvårdskungörelsen om särskild yttranderätt i sam

band med beslut som fattas efter delegation utgår. 

Författningsförslag redovisas i tlilaga I och bilaga 2. 

15.3 Folktandvård'ilagen 

Den enhetliga regeln om inrättande av specialreglerade nämnder ersätter 

nu gällande regler i 5 ~ folktandvårdslagen om ledningen av folktandvården. 

Landstinget får därigenom självt avgöra om särskild tandvårdsnämnd skall 

inrättas eller om det skall uppdras åt annan nämnd att vara tandvårdsnämnd. 

Det blir naturligtvis framför allt sjukvårdsstyrelsen som kommer i fråga, 

men i motsats till vad som gäller f. n. får landstinget möjlighet att låta 

a:111an nämnd än styrelsen eller särskild tandvårdsnämnd leda folktand

vården. 

Den särskilda tandvårdsnämndens organisation och verksamhetsformer 

regleras f. n. genom hänvisning till bestämmelserna i 9 ~ I och 2 mom. 

sjukvårdslagen om s.iukvårdsstyrelsen, vilka i sin tur på många punkter 
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hänvisar till LL:s regler om förvaltningsutskottct. Hiinvisningen till sjuk
vårdslagen ersätts av normalregeln som hänvisar direkt till EKL:s nämnd
regler. Bortsett från att begränsningen av protokollsskyldigheten upphävs 
medför detta inga andra sakliga iindringar iin de som föranleds av kom
munallagsreformen. 

Genom de föreslagna lagändringarna får reglerna om tandvårdsnämndens 
organisation och arbetsformer samma uppbyggnad som bestämmelserna om 

övriga specialreglerade nämnder. 
Författningsförslag redovisas i bilaga 3. 

15.4 Omsorgslagen m. m. 

Bestämmelsen i 6 ~ första stycket omsorgslagen om att omsorgsstyrelsen 
utövar ledningen av landstingskommunens omsorgsverksamhet, vilket får 
anses innefatta ett allmänt förvaltningsansvar, kompletteras med en hän
visning till 43 * l mom. fjärde stycket EKL. 

Normalhänvisningen till bestämmelserna i 33-42 ~~ EKLom förvaltnings
utskottet och kommunstyrelsen ersätter 14 * omsorgslagen. Begränsningarna 
i fråga om protokollföringen slopas. Någon motsvarighet till hänvisningen 
till nämndreglerna i KL behövs inte längre för de landstingsfria kommu
nernas del, eftersom EKL är tillämplig på både landstingskommuner och 
kommuner. Bestämmelsen i 15 ~om särskolchefs. vårdchefs och överläkares 
närvarorätt, yttranderätt och rätt att få mening antecknad i protokollet utgår. 
De sakliga förändringarna i övrigt är de som följer av att EKL:s nämndregler 
i stället för LL:s blir tillämpliga. Detta innebär bl. a. att landstingsdirektör. 
siir.>kolchef och vårdchef blir valbara till omsorgsstyrelsen. 

Rekommendationen i 6 ~ stadgan angående omsorger om vissa psykiskt 
utvecklingsstörda till styrelsen att bereda föräldrareprese~tant tillfälle att 
närvara vid sammanträdena tas bort. Styrelsen bör naturligtvis fortfarande 
informera föräldraföreningen om sin verksamhet. Men styrelsen avgör fritt 
hur detta skall ske. Bestämmelsen i 105 ~ om tillsättning av övrig personal 
kompletteras med en hänvisning till 43 ~ I mom. fjärde stycket 2 EKL. 

Författningsförslag redovisas i bilaga 4 och bilaga 5. 

15.5 Lagen angående handläggning al· frågor om regionplan för kommuner
na i Stockholms län 

Regionplanelagen tillkom vid en tidpunkt när Stockholm stod utanför 
landstingskommunen men principbeslut hade fattats om ett samgående. 
Lagen är därför skriven så, att den kunde tillämpas såväl tidigare, när re
gionplanefrågorna handlades i kommunalförbunds regi, som senare. när 
landstinget har övertagit ansvaret för den översiktliga planeringen. Behov 
finns numera inte av några regler om kommunalförbund för denna uppgift 
och i samband med de författningsändringar som i övrigt har aktualiserats 
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föreslås också att kommunalförbundsreglerna utgår. 
De ändringar som föreslås i fråga om reglerna om rcgionplanenämnd in

nebär i sak inga andra ändringar än de som följer av EKL. 
Den möjlighet som i 4 ~ föreskrivs för regeringen att vid fastställelse 

av regionplan avvika från landstingets förslag föreslås något begränsad. Sådan 
avvikelse skall förutsätta att avvikande mening om förslaget har uttalats 
inom regionplanenämnden eller landstinget eller. att erinran har framställts 
av kommun inom regionplaneområdet. Nuvarande möjlighet att i förvalt
ningsutskott som inte är regionplanenämnd uttala avvikande mening som 
av regeringen kan tas till intäkt för avvikelse från landstingets förslag bör 
slopas. Härför talar framför allt förslaget i EKL att slopa förvaltningsut
skottets ställföreträdarskap men också en allmän lämplighetsbedömning. 
Om såväl facknämnden som landstinget står enigt bakom planförslaget och 
ingen kommun har framställt någon erinran, bör regeringen inte kunna 
frångå det med hänvisning till att kanske en enda ledamot i förvaltnings
utskottet har haft en annan mening, som inte har vunnit någon som helst 
anslutning i den beslutande församlingen. 

Författningsförslaget redovisas i bilaga 6. 

15.6 Kungörelsen om statsbidrag till driften a\· semesterhem 

Reglerna om semesterhemsnämnd i 6 ~ semesterhemskungörelsen ersätts 
av normalregeln om inrättande av nämnd och den genomgående hänvis
ningen till EKL. Nämndens organisation och arbetsformer är f. n. ofull
ständigt reglerade i semesterhemskungörelsen. Genom ändringen slopas de 
särskilda reglerna om nämndens sammansättning, beslutförhet och besluts
fattande. Övriga ändringar är sådana som följer av att nämndreglerna i EKL 
blir tillämpliga. 

Författningsförslaget redovisas i bilaga 7. 

15.7 folkhögskoleförordningen 

Samma regler om organisation och arbetsformer gäller f. n. för folkhög
skolor med enskild huvudman och folkhögskolor med landstingskommun 
eller kommun som huvudman (3 ~ folkhögskoleförordningen). Genom den 
nya paragrafen. 3 a ~. kommer de båda slagen av styrelser att regleras var 
för sig. Bestämmelserna i 3 ~ kommer att gäl}a endast styrelse för skola 
med enskild huvudman. De lämnas orubbade. Bestämmelserna i 3 a ~ gäller 
styrelse för skola med landstingskommunal eller kommunal huvudman. 
De innebär i princip att samma bestämmelser gäller för sådan styrelse som 
för förvaltningsutskottet. kommunstyrelsen samt övriga landstingskommu
nala och kommunala nämnder. Folkhögskolestyrelsen blir således fakultativ 
i den bemärkelsen att landstinget får tillsUtta sUrskikl styrelse eller låta annan 
nUmnd. t. ex. utbildningsnämnden. vara folkhögskolestyrelse. 
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Den föreslagna ändringen innebär vidare i huvudsak följande. Kravet 

på minst tre suppleanter faller bort. föreskriften att skolans rektor skall 

vara ledamot av styrelsen och tillika dess sekreterare utgår. Närvarorätten 

för lärarrepresentant och skolläkare upphör. Kravet på gemensamt sam

manträde med lärrarrådet en gång om året slopas. De särskilda reglerna 

om beslutförhet och omröstning utgår. I den mån bestiimmelser i dessa 

ämnen finns i EKL gäller de i stiillet. Den siirskilda jävsregeln i 3 ~ 4 mom. 

ersätts dock av en bestämmelse om att förvaltningslagens jävbestämmelser 

gäller i samtliga ärenden hos landstingskommunala och kommunala folk

högskolestyrelser. Övriga ändringar i fråga om styrelsens organisation och 

arbetsformer är sådana som följer av EKL. 

Tillämpligheten av bestämmelsen i 5 ~ om reglemente begränsas till folk

högskolor med enskilda huvudmän. Reglemente som fastställs av skolöver

styrelsen behövs inte längre för de landstingskommunala och kommunala 

skolorna. Bestämmelserna i sådant reglemente ersätts delvis av reglerna 

i 3 a ~och EKL. Om regler behövs utöver dessa och bestämmelserm1 i folk

högskoleförordningen samt sådana föreskrifeter som utfärdas av skolöver

styrelsen med stöd av 2 ~ folkhögskoleförordningen, bör landstingen ra ut

färda sådana i form av reglemente eller på annat sätt. 

De föreslagna ändringarna är inte avsedda att påverka innehållet i folk

högskoleförordningen samt sådana föreskrifter som utfärdas av skolöver

styrelsen med stöd av 2 * folkhögskoleförordningen, bör landstingen få ut

färda sådana i form av reglemente eller på annat sätt. 

Alla ledamöter i landstingskommunal eller kommunal folkhögskolesty

relse är enligt förslaget förtroendevalda. Strävandena att ge anställda och 

studerande medinflytande torde få tillgodoses i former som anknyter till 

vad som kommer att gälla för landstingskommunala och kommunala nämn

der i allmänhet. 

Författningsförslag redovisas i bilaga 8. 

15.8 Styrelse för sjukskiiterske~kola 

Förslagen i de föregående avsnitten innebär att styrelserna för lands

tingskommunala och kommunala sjuksöterskeskolor. vars organisation och 

arbetsformer f. n. är ofullständigt normerade i brevet angående sjukskö

terskeskolor, bör regleras på samma sätt som övriga specialreglerade nämn

der. Den enhetliga regeln om inrä!lande av sådana nämnder och hänvis

ningen till nämndreglerna i EKL bör således gälla. Diirigenom bortfaller 

behovet av sådant reglemente för styrelsen som skolöverstyrelsen skall fast

ställa. Vidare bör reglerna i 4 och 5 ~~ förvaltningslagen gälla i samtliga 

ärenden i styrelse för landstingskommunal och kommunal sjuksköterske

skola. Förslagen gäller inte styrelser för privata sjuksköterskeskolor. 

Sjuksköterskeutbildningen kommer att ingå i vårdyrkesutbildningen i den 

nya högskolan. 1968 års utbildningsutredning har i betänkandet (SOU 

1973:58) Högskoleutbildning - hälso- och sjukvårdslinic m. m. föreslagit 
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vissa förändringar i fråga om bl. a. sjuksköterskeutbildningen. Beredningen 
av dessa frågor pågår. Med hänsyn härtill och till au särskilda styrelser 
för landstingskommunala och kommunala sjuksköterseskolor förekommer 
i endast ett fåtal fall lämnas inga författnigsförslag i detta sammanhang. 
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(SOU 1974:99 och 1975:41). Bilaga 9. (Ej trycket) 
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Rilaga 1. 

Fiirslag till 

Lag om ändring i sjuhårdslagrn (1962:242) 

Härigenom föreskrives i fråga om sjukvårdslagen (1962:242) 

del5 att 9 ~ 3 mom., 11 ~ 2. 3 och 5 mom. och 12 ~ skall upphöra all gälla, 

dels att 9 ~ I och 2 mom., 11 ~ I och 4 mom. samt 34 ~ I mom. skall 
ha nedan angivna lydelse. 

:Vumrandc lrdelse Föreslagen ~rdelse 

9~ 

I mo m . 1 I landstingskommun I mo m . I landstingskommun 

eller kommun som ej tillhör lands
tingskommun utövas ledningen av 
den sjukvårdande verksamheten en

ligt denna lag av en sjukvårdsstyrel

se. Ledamöter och suppleanter i ~iuk

vårdss(vrelsen väljas av landstinget el

ler kommuf!/itllmäkrige till det antal 

lands1inge1 eller jii/lmäk1~~e hes1äm

mer. Antalet ledamöler må dock ickC' 

vara under.fi'm. Valet skall l'{lra pro

portionell! om det begäres av minst så 

många väljande som motsvara det ral 

vilket erhålles. om samtliga väljandes 

anral delas med dC'r antal personer m

ler avser. ökar med 1. Om .fbrfarander 

vid sådanr proportionellr val gälla sär

skilda föreskri/ier. Sker val av supple

anrer icke proporrionellr. skall även 

besrämmas den ordning i 1•ilkcn sup

pleanterna skola inkallas rill tjänsrgö

ring. 

Landsring må heslura, arr lands

ringskommunens sjukvårdssf\'relse 

skall urgöras av .fön•alrningsutskorret 

eller viss al'(/e/ning av urskotrer. 

2 mo m. 3 För sjukvårdsstyrelsc 
äga i land5ringskommun bestämmcl-

1Scnastc lydelse 1%5:104. 

2Se nedan bil. 9. 

'Senaste lydelse I l/70:2 I I. 

eller kommun som ej tillhör lands
tingskommun utövas ledningen av 
den sjukvårdandc verksamheten en
ligt denna lag av en sjukvårdsstyrel
se, i den mån ej annar.följer av sådant 

beslut som m•ses 43 -'' 1 mom .. fiärde 

styck er kommunal/agen (J 976:000) 2. 

Landstingskommunen eller kom

munen .far tillsärra särskild sjuk

vårdssryrelse eller uppdraga år annan 

nämnd arr vara siukvårdsstvrelse. 

2 m o m . Rerräflande särskild 

sjukvårdsstyrclse skola bcstiimmel-
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N11rnra11dc ll'dd1c 

scrna i 43-5 I H och 54 {/iiirdc Sf\'ck

er land~tings/agen och i kommun som 

l'.i tillhör landsringskom1111111 hcstäm

md1·er1w i 3}-4} 1'1' och 45 11 andm 

och rre<!ic srvckrna kommunallagen 

motsvarande tillämpning. I protokoll 

behörer dock 11ppragas cndas(/örreck

ning iil'l'I' närrarande ledamiitl'/' och 

heslurer i mrie ärende. 

3 m o m . 4 Till sammanträde med 

siukvdrdssrrrelse skola kallas siuk

rårdsdirekriir eller. om sådan icketin

nes, landsringsdircktör samr länsläka

ren eller .förste sradsläkaren. Om 

landstingf'f eller kommun/itllmäkrige 

bestämma der. skall även annan som 

har alf/Öredraga sjukvård.~ärenden in

.för landsringskommunens eller kom

munens stvrelse kallas till sådant sam

manträde. 

Den som insräller s~~ rid samman

rräde pd kallelse n1lf~t ,li.irsra srvcket 

ägl!f delraga i siuk1•årdsst1're/sens över

läggningar men ickr i bes/uren samr 

få sin mening amccknad rill protokol

ler. 

Till sammanrräde med siuk

rårdsstrrel.~e vid 1•i/ker siukrårdsären

de av srörre l'ikr iir al'.\'('ff afljiirekom

ma skall beroende på ärendets art kal

las a111ingen en iiverläkare eller en dis

rrikrsläkare med räfl .för honom af/ 

deltaga i iirerläggningama men ej i he

.1·l11ren och afl,/ä sin mening antecknad 

rill prorokoller. Srrrelsen skall.for viss 

rid urse en ii1•erliikare och en disrrikrs

liikare inom siukvardsområder afl stå 

till /(}r/iJgande fiir defla ändamål. 

4Scnaste lydelse 1972:66~. 
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Fiireslagcn ~rdc/.~e 

serna i 33-42 H. kommunallagen 

(1976:000)iiga motsvarande tilliimp

ning. 
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Nul'arande lvdclse 

I mo m. Närmast under sjuk
vårdsstyrelscn utövas tillsynen vid 
och ansvaret för förvaltningen av 
sjukhus av en direktion. Direktionen 
må vara gemensam för två eller flera 
sjukhus och kan utöver sjukhusför
valtning a,nförtros andra motsvaran
de uppgifter inom sjukvården. 
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Föreslagen lrdclse 

I mo m . Närmast under sjuk
vårdsstyrelsen utövas tillsynen vid 
och ansvaret för förvaltningen av 
sjukhus av en direktion, i den mån 

ei annat ./Olier m• sådam bes/ur som 

m•scs i 43 .11· I mom . .tlärde srrcker 

kommunal/agen (1976:000) 5• Direk
tionden må vara gemensam för två 
eller flera sjukhus och kan utöver 
sjukhusförvaltning anförtros andra 
motsvarande uppgifter inom sjuk
vården. 

Landsting äger besluta, att sjukvårdsstyrelsen skall utgöra direktion. I 
kommun som icke tillhör landstingskommun äger kommunfullmäktige 
motsvarande befogenhet. 

2 m o m . Ledamöter och sup

pleanter i särskild direktion välias m· 

landstinget eller kommunfitllmäkrige 

till der antal landstinget eller kommun

.titllmäkrige bestämmer. Antalet leda

möter må dock icke vara under tre. 

Vid va/er skall tillika hesrämmas den 

ordning, i vilken suppleanterna skola 

inkallas till (iänsrgöring. 

3 mo m . b Den som ~i är valbar 

till ledamot eller suppleant i siuk-

11årdss~rrelst' kan icke 1·älias rill leda

mot eller suppll'ant i direktion. Ei hel

ler må därti// Utses 5j11kh11sdirektör. 

styresman. chefsläkare eller den som 

leder den ekonomiska förvalrnin1wn 

vid direktionen undersrällr .)iukhus 

med srvresman eller siukvårdsdirekrör 

som är högsta .förvaltningscheftör så

danr siukhus. 

I näsr/(iregående srrcke nämnd he

.farrningshamre må ei såsom ledamot 

eller suppleanr i siukvård.ss~rref~e. som 

utgör direktion. deltaga i lwm/läggning 

av ärende. vilket ankommer på direk

tion. 

'Se nedan bilaga 9. 

hSenaste lydelse 1970:211. 
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4 m om . ' lletrUffande siirskil! llf

se'dd direktion skola. med de arrikel
ser .111111.fiwngdr m· l'Od i}. 3 och 5 

11111111. stadgas tii/iamk bestiimmelscr 
iiga motsvarande tilWmpning. mim

li.'.!.<'n/iir clirek1i"11 i lwulsti11gsk"mmun 

rnd i ./3 . ././ uch ./6-51 H /andstingsla

gl'n iirfiirnkrirct med m·scemlc åfiir

rn/111i11gs111.1ko11c1 och i 5./ .\1 .fjärde 

.\tl'Ck<'t sa111m11 lag i)i·c/ga 11111 där m•

wdd 11ii11111d .1111111.fiir direktion i knm-

1111111. som l'j til/hiir la11dsti11gskn111-

1111111. rnd i 3 .. ?. 33 och 35-4} 11} ko111-

111111wllagc11 är fiireskrirc/ med arse

ende d ko1111111111s1rri•l\e11 sam! i 45 ,,. 

andra nch tredil' s1rcke1w samma lag 

i Fd.!!.a 0111 där m·scdd nämnd. 

5 m o m . Består dirl'ktionen av 

rrc ledamöter. är den besfl//{Ör, där 

tvd ledamöter närvara och äro om be

s/111e1 ense. Pro1okoll. som föres vid di

rektions sammanträde. hehövere.i upp

laga annat än förteckning å närvaran

de /cdamö1er sam! hes/111c1 i varje ären

de'. 
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4 m o m . BctrUffandc särskild 

direktion skola hesrämmelserna i 

33-42 1'1' kommunal/agen (/976:000) 

äga motsvarande tillämpning. 

12 ~s 
Till sammanrräde med direkrionen 

skola siukvårdsdirekrör eller. om så

dan icke finnes. lands1ingsdirek1ör 

.samt .\jukhusdirekliir. s1.vresma11. 

cheh-/äkarc och den som l'id sjukhus 

med St\'resman leder den ekonomiska 

/iirm/1ninge11 kallas med räl/ all de/

laga i iil•crläggningarna men e; i he

s/111en samt all få sin mening anteck

nad llJI prolokollet. 

Enahanda hl'/iJgenllel lillkomml'r 

ock ii1·<'rläkare. si11kswgu/äkare och 

.1i11k/[('msläkarc äl'cnsom distrik1slä

kare som lrder dirckl under direk1ion. 

SL'fl:htc lyddsc 1970:211. 

~ Senast~ IHklsc 1972:665. 
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N11l'arancle ~1 de/si' 

enmr såvilf angår hans l'erksamhcrs
område. De/samma gällN scfri11 angår 

.~jukvårdspersonalen. elen som när

mas! under .~jukhusdirekrör eller srr

rcsman handlägger ,/i"ågor riirande 

denna personal. 

Vad sålunda sradgals skall äga ri/1-

lämpning jänmil då -~iukrårdssrrrelse 
.fi11/gör åliggande som direktion. 
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Fr:ircs/agen lrddsc 

34 ~ 

mo m. 9 Talan mot beslut av sakkunniga om tjänsteförslag enligt 20 ~ 
föres hos socialstyrelsen genom besvär. Mot socialstyrelsens beslut med 
anledning av sådana besvär får talan icke föras. 

Om besvär över beslut av sjuk
vårdsstyrelse eller direktion gäller 
vad som stadgas i landstings/agen el

ler kommunallagen. 

9 Senaste lydelse 1972:665. 

Om besvär över beslut av sjuk
vårdsstyrelse eller direktion gäller 
vad som stadgas i kommunallagen 
(/ 976:000). 
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Bilaga }. 

Fiirslag till 

Fiirordning om ändring i sjuk vårdskungörelsen ( 1972:676) 

Härigenom föreskrives att 6 ~ sjukvårdskungörclsen (] 972:6 76) skall upp
höra att giilla vid utgången av år 1976. 
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Bilaga 3. 

Förslag till 
Lag om ändring i folktand~ årdslagen (1973:457) 

Härigenom föreskrives att 5 ~ folktandvårdslagen ( 1973:457) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Numrande lvde/se 

Ledningen av folktandvården utö
vas inom varje landstingskommun 
av !iiukvårdssryrelse som avses i 9 _,,. 

-~iuhårdslagen (]962:241). 

Landsringskommun .tär dock urse 
särskild nämnd arr i ställer för ~iuk

vårdsstyrel.~e uröva ledningen m' folk
tandvården. Ifråga om sådan nämnd 
äger bestämmelserna om ~iuk

vårdssryrelse i 9 -~· I och 2 mom. fliuk
vårdslagen motsvarande tillämpning. 

' Se nedan bilaga 9. 

Föreslagen (vdelsl' 

Ledningen av folktandvården ut
övas inom varje landstingskommun 
av en ramfrårdsnämnd. i den mån ei 
annatfö!ier m· sådant beslut som avses 
i 43 1' 1 mom . .fjärde s~rcker kommu
nallagen (]976:000). 1. Lands
ringskommun fär rillsärra särskild 
tandvårdsnämnd eller llfl[ldra år an
nan nämnd afl vara randvårdsrtämnd. 

Berrä.fl'ande särskild randvårds
nämnd skall bestämmelserna 
33-42 1'11 kommunallagen (1976:000) 

äga motsvarande tillämpning. 
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Bilaga 4. 

forslag till 

Lag om ändring i lagen (1969:940) angående omsorger om ,·issa psykiskt ut

,·ecklingsstiirda. 

Hiirigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1969:940) angående omsorger 

om vissa psykiskt utvecklingsstörda 
del.s att 15 ~ skall upphöra att gälla, 
dels alt 6 och 14 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'(/rande (l'dclse Föreslagen lvdelse 

6 *I 
Ledningen av landstingskom- Ledningen av landstingskom-

muns verksamhet enligt denna lag muns verksamhet enligt denna lag 
utövas av en styrelse för omsorger utövas av en styrelse för omsorger 
om psykiskt utvecklingsstörda. Till om psykiskt utvecklingsstörda, i den 

sådan srl'relse får urses nämnd som mån c~j annar fö(jer av sådant hes/ur 

handhar andra landsringskommunen.1· som avses i 43 .~· 1 mom . .fjärde s~vckl'I 

fön•altningsuppgi(ter. kommunal/agen (1976:000). 2 

Landstingskommun äger tillsärra 

särskild so·relse för omsorger om psy

kiskr 111\'ecklingsstörda eller uppdra år 

annan nämnd all vara sådan styrelse. 

Landstingskommun äger överlåta ledningen av särskola på skolstyrelsen 
den kommun där särskolan iir belägen. 
Landstingskommun iiger hesluta att ledningen av specialsjukhus skall 

utövas av landstingskommunens sjukvårdsstyrelse. 

Drives inrtittning för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda av lands
tingskommuner gemensamt, får särskild styrelse utses att för inrättningen 
fullgöra de uppgifter som annars ankommer på styrelse för omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda. 

För vissa uppgifter som anges särskilt i denna lag finnes i landstingskom

mun en heslutsnämncl för psykiskt utvecklingsstörda eller, om regeringen 
best~immer det, flera sådana nlimnder. 

14 ~J 

Ledamörer och suppleanter i sär- Bc1räfl'ande särskild styrelse för 
skild styrelse för omsorger om psy- omsorger om psykiskt utvecklings-

I Senaste lydelse 1974:582. 

2 Se nedan bilaga 9. 

JSenas1e lydelse 1971 :639. 
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N11mm11de ll'dcl.w' F<ireslagen (rtlelse 

kiskt utvecklingsstörda 1•ii{jes a1• störda äger hestä111111elsema 

landstinget ('/ler kommunjitllmäktigl' 

till det antal lands ringer eller kommun

fitllmäkrige besrämnwr. A ntall'I leda

mötl'rfär dock icke vara under .fem. 

I 'alet skall \'(//'G proportionell! om det 

begäres m· minst så många 1•ä{jande 

som morsvarar det ral l'ilket erhålles, 

om saml/iga l'äljandes antal delas med 

dl'I antal pers0t1l'r mlet avser. ökat 

med I. Om.tiirfarandl'I vid sådant pro

portionl'l/t l'al gäller särskilda .fOre

skr!fter. Sker val m• suppleanter icke 

proportionellt. skall även hesrämmas 

dl'n ordning i 1•ilken suppleanterna 

skall inkallas till (iänstgöring. 

För särskild s~~·rclse för omsorxcr 

om p.1ykiskt ut1•ffklingsstörda äger i 

landstingskommun bestämmelserna i 

43-51 ,1§ och 54 §fjärd<' s~vckl'I lands

tings/agen den 14 mqi 1954 (nr 319) 

samt i kommun som ej tillhör lands-

lingskommun bestämmelserna 

32-42 .11} och 45 § andra och tredje 

styckena kommunal/agen den 18 de

cember 1953 (nr 753) motsvarande till
lämpning. I protokoll behöver dock 

upptagas endast .förteckning över när

varande ll'damöter och hes/I/fet i 1•m:ie 

ärende. 

JJ-42 11} ko1111111111allage11 (1976:000) 

111otsrnra11de tillä111pning. 

Föreskrifier 0111 i rilke1111tstriick11i11g 

bl'slut skall i1111ehcilla de skäl so111 har 

hestiimt ll!gcingen .finns i 17 ,1 .fiirmlt

ningslagen (19 71 :290). Föreskrifrer 
0111 rä11ef1·e m· besl111.fi1111s i 19 ,1 sa111-

111a lag. 

IH 
Till sammanträde med sryrelse för 

omsorger om psykiskt utvccklingsstör

da skall särskolchefen, vårdchefen och 

s~vre/sens överläkare kallas. 

Till samma!1fräde med sko/styrelse, 

.~iukvårdsstyrelse eller styrelse som av

ses i 6 ,1 .fjärde strcket skall särskol

chef: vårdcluf och ö1wläkare hos sty

relse.för omsorger om psykiskt utveck

lingsstörda kallas. om 1•id sammanträ-

23 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr I 
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N11\'{/ra11de ~rdclsl' 

der avses skola .ft'irl'komma ärende 

som rör inräflning inom (iänsre

mannens 1·crksamhetso111råde. 

När särskolchef. vårddu'.f el/er över

läkare hos stl'relsen för omsorger om 

psykiskt utveckling.mörda är nän•a

rande l'id sammanträde. äger han del

raga i ö1·erlägg11ingarna men ~i i be

sluten och få sin mening antecknad i 

prorokoller. 

354 

Fiireslage11 h ·de/se 
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Bilaga 5. 

Fiirslag till 
Förordning om ändring istadgan(l968:146)angående omsorger om vissa ps~·
kiskt uh·ccklingsstörda 

Härigenom föreskrives att 6 och 105 *~stadgan 0968:146)1 angående om
sorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lvdelse Föreslagrn ~vdelse 

Styrelsen bör herrda representant Styrelsen bör på lämpligt sätt in-
för.föräldraförening til({til!e all nän•a- formera föräldraförening om sin 
ra vid s~yrelsens sammanträden eller verksamhet. 
på annat lämpligt sätt informera för-

äldraförening om sin verksamhet. 

Utövas ledning av specialsjukhus Utövas ledning av specialsjukhus 
av sjukvårdsstyrelse, gäller bestäm- av sjukvårdsstyrelse, gäller bestäm-
melserna i första stycket i stället sjuk- melsen i första stycket i stället sjuk-

vårdsstyrelsen. vårdsstyrelsen. 

105 ~ 
Övrig personal som behövs för 

landstingskommunens omsorger 

enligt denna avdelning tillsättes av 

styrelsen. 

Övrig personal som behövs för 
landstingskommunens omsorger 

enligt denna avdelning tillsättes av 
styrelsen, i den mån ej annat .fö(jer 
av sådant heslw som avses i 43 .9 1 
mom .. fiärde stycket 2 kommunal/agen 
(1976:000) 2 

För innehav av tjänst, som avses första stycket, kan socialstyrelsen 
fastställa behörighetsvillkor. 

1 Stadgan omtryckt 1972:456. 

2 Se nedan bilaga 9. 
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Bilaga 6. 

Fiirslag till 

LaJ! om ändring i lagen (1968:598) angående handläggning a,· frågor om re

µionplan för kommunerna i Stockholms län 

Härigenom föreskrives att 1-5 *~ lagen ( 1968:598) angående handläggning 

av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län skall ha nedan 

angivna lydelse. 

:Vu1wa11d<' ~vdels<' 

Har med stöd av 127 * andra 

stycket byggnadslagen dl'll JO ju11i 

1947 (nr 385) bestämts att Stock

holms län skall utgöra ett regionpla

ncområde, ka11 Ko11ungen .fiirordna 

alf frågor om regionplan för området 

skall handläggas av komm1111a//br

b11nd mclla11 Stockholms stad och 

Stockholms läns landstingskommun 

11/ler, om Sf(J(/en imrädl!r i /a11ds-

1i11gskommune11, m• la11ds1i11gskom-

1111111e11. 

H 

Fiir<'slagen ~wlels<' 

Har med stöd av 127 * andra 

stycket byggnadslagen (I 94 7:385! 

bestämts att Stockholms län skall ut

göra ett regionplaneområde, skall frå

gor om regionplan för området hand

tuggas av Stockholms läns lands

tingskommun. 

Förslag till regionplan upprättas av Förslag till regionplan upprättas av 

en regionplaneniimnd och antages en regionplanenämnd och antages 

av kommuna(förh1111de1s .fi1/lmäk1ig<' av landstinget. 

elll'r m· landstinget. 

Kommu11a(/örbwu/('( dlff lands

tingskommuncn kan tillsiitta sär

skild regionplanenämnd. Tillsälfes <'i 

särskild regio11(lla11enämnd. skall i 

kom 1111111a( /iirb1111cle1 . /iirb1111dss1rrel

scn eller a11na11 11ämnd som angircs 

i .fiirb11ndsordni11ge11 <'llff i lands

/ ingskom m 1111en . fiirval111ings11 tsko11e1 

ell<'r annan nämnd som landstingl'I 

hc.wiimm<'r vara regionplanenämnd. 

H 
Landstingskommun .tär tillsätta 

särskild regionplanenämnd eller 

Uflfldra d1 annan nämnd att vara re

gionplanenämnd. 
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/,cc/a111iir1'r nch .\llflf1fl'a/1/N i siir

ski!cl rcgio1111la11rniim11cl l'ä!ies av /iir

h1111c/s/11llmiikrf~l' eller la11d~ti11gct till 

dl'r w11a/ /iirhuncls/i1ll111äk1f~c eller 

/af/clstim:et lws1ä111111<'f". Antalet /eda

miitl'f fdr dock icke vara under fem. 

1 'alcr skall l'ara fl/'Oflllrtionellt, um det 

hegiirrs ar minst sci 111</nga l'älim1<le 

som motsvarar det ral vilket erhålles. 

11111 samtlf~a i•äliandes antal delas med 

det antal persmwr rnlet al'ser. iikat 

lllC'd J. Om .f<irfarandet vid sådant 

pr,,rwrrionellt ml gäller särskilda .fii

reskrifier. Sker ml a1• .rnppleant<'f" icke 

{lrnportionellt. skall även bestämmas 

den ord11i11g i l'ilkcn suppleanterna 

skall inkallas till tiiimtgiiring. 

För särskild regirmplancniimncl äger 

i ko111111unalfiirhu11der Jl \\. JJ {fiirsta 

stycket .f(irsra punkten och andra 

stvcket. 34-41 \\\\samt 45 11 andra och 

tr<'die styckena ko111m11nal/age11 dc•n 

18clecemher1953 (nr 753)och i lands-

1i11gskom1111111en 43 \1·• 44 .\1· .fiirsta 

s11 cket .törsta punkten och andra 

S/\'ck1•1. 45-51 \\} samt 54 .\' .fjärde 
.111,ck1•1 landstings/agen den 14 mai 

1954 (nr 3/9) motsrammle 1illä111p-

11i//g. 

Regionplan faststiilles av J.:0111111g

e11. Har avvikande mening i fråga om 
förslaget till regionplan uttalats inom 
.\'f.!Fclscn i ko111111una//iirh11ndet eller 
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Fiirc•slagc'n frdcsel 

/Jc1rii//i111cl1• siir.1kild regionpla11e

nä11111d skall hcstii111111elserna i 

33-41 11 \I kn1111111111a/lagcn (f 9 76:000) 

äga 111otsrnra111/e tillämpning. 

Regionplan fastställes av regering

en. Har avvikande mening i fråga om 
förslaget till regionplan uttalats inom 

regionplaneniimnd eller inom lands-

lanclsringskommunen. in11111 annan tinget eller har erinran mot förslaget 

11ii11111d som är regionplaneniimnd el
ler inom.fiillmiikrige eller landstinget 
eller har erinran mot förslaget fram
stiillts av kommun inom rcgionpla
nenmrädct. kan A.'r1111111ge11 göra den 

framstiillts av kommun inom re
gionplaneområdet, kan r<'geri11ge11 

göra den avvikelse från förslaget som 
är befogad med hänsyn till den ut
talade meningen. 
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avvikelse från förslaget som iir be

fogad med hänsyn till den uttalade 

meningen. 

I fi"dga 11111 ko11111111na{/iirb11llllers 

kos111adNför llf1[1rä11a11de och ändring 

m· regio11{1la11 äger / Jl { b.1:r~g11ad5la

ge11 mms1rnw1de 1i/lii111[1ni11g. 

Bes!Hmmelserna i 133 *och 149 ~ 

första stycket första punkten bygg

nadslagen äger motsvamnde till

lämpning när kommuna({Orbunde1 el

ler lands1inge1 handlägger frågor om 

regionplan. Vad som sägs om för

bundsfullmäktige skall därvid avse 

f11/lmäk1ige i kommunal{Orbundef eller 

landstinget. 
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FörC'slagcn lrde/se 

Bestämmelserna i 133 *och 149 ~ 

första stycket första punkten bygg

nadslagen äger motsvarande till

lämpning när la11ds1ingskom1111111e11 

handlägger frågor om regionplan. 

Vad som sägs om regio11p/ane.fiirhu11d 

och förbundsfullmäktige skall därvid 

avse lands1i11gskomm1111e11 och lands

tinget. 
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Bilaga 7. 

förslag till 

förordning om ändring i kungiirelsen (1967:472) om statsbidrag till driften 
a,· semcsterhem. m. m. 

Härigenom föreskrives att 6 ~ kungörelsen !1967:472) om statsbidrag till 
driften av semesterhem, m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrandc lrdelse Föreslagen ~vdelse 

6 ~I 
Landstingskommun utsff särskild 

semesterhemsniimnd eller Uflfldrag<'I" 

åt nämnd som lrandlwr andra lands

tingskomm11ncns .mrl'Gltnings11ppgifier 

att vara semesterhemsnämnd. 
Siil:~kild semesrffhemsnämnd be

står OI' ordförande och Ji"ra andra le-

Landstingskommun får fil/sälla 

särskild semesterhemsniimnd eller 
llflpdra åt annan nämnd att vara se
mesterhemsnämnd. 

Berrii.f/onde särskild semsrerhems

nämnd skall hesrämmelsema 

dami>rer. För m1je /t>damot./innes en 33-41 .11§ kommunallagen (1976:000) 

SU{J{Jll'alll. Ll'damiitl'I' och suppleanter äga motsl'Grande fillämpning. 

utses ji)r en tid ai· tre år. 

Särskild Sl'mesfl'/'hemsnämnd är 

beslutför. när ord/Oranden och minst 

tl'å andra ledamiiter är närmrande. 

Som nämndens hl'slut gälll'I' den me

ning som deJlesta.tbrenar sig om eller. 

vid lika riistetal. den mening som ord

.förandl'n hiträdff. 

!Senaste lydelse 1969:782. 

Föreskrifier om i 1•ilken utsträckning 

beslut skall innehålla de skäl som har 

hesrämt llfgången .tinns i I 7 .11 .fiirl'Olt

ningslagl'11 ( /97 I :290). Förl'skrifil'I' 

om räflelse a1• beslut.finns i 19 11 sam

ma lag . 
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Bilaga 8. 

fiirslai.: till 
Fiirordning om ändring i folkhiigskokförordningen (1958:4710 

lfärigenom föreskrives i fråga om folkhögskoleförordningen (] 958:478) 

dd\ alt J ~ 1 mom. och 5 ~ I mom. samt rubriken till 3 ~ skall ha nedan 

angivna lydelse. 
dels alt i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a ~.samt rubrik till paragrafen 

av nedan angivna lydelse. 

Numrande ~rdel\e 

S~vrel~ens sammansättning 

Föreslagen ~wlelse 

Styrelse för folkhögskola med en

skild huvudman 

l m o m . För folkhögskola skall I m om . För folkhögskola med 

finnas en styrelse bestående av enskild huvudman skall finnas en sty
minst fem ledamöter jämte minst tre relse bestående av minst fem leda-
suppleanter. möter jämte minst tre suppleanter. 

Skolans tjänstgörande rektor skall vara ledamot av styrelsen och tillika 
dess sekreterare. 

Styrelsen utser för varje arbetsår bland styrelsens valda ledamöter ord
förande och vice ordförande samt inom eller utom styrelsen kassaförvaltare. 

Ja~ 

S~vrelse för folkhögskola med 
landstingskommun eller kommun som 

hu1•udman 
För ./i>lkhögskola med lands

ti11gskomm11n <'ller ko1111111111 som h11-
1'1Ulma11 skall .finnas e11 strrclse. 

Landstingskomm1111en och komm11ne11 
får tillsätta särskild styrelse eller upp

dra åt annan nämnd alt vara styrelse. 

Betriiff'ande särskild styrelse skola 

bestämmelserna i 33-38 ~''· 39 ffiir
sta stycket samt 40--41 H k11m1111111al
lagen (J976:000)iiga mor.1·1·w·a11de rill

liim{l11ing. 

Föreskrifier om i vilken utsträckning 
/Jes/111 skall i1111ehålla de skäl som ha 

hestämt 11tgånge11,lin11a\ i 17 {fiirralt-
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H 
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FiJrcslag<'ll ~rdelw 

11i11gslagi'11 (/971:}90!. Fiire\kri/i,·r 

0111 rii11elsc m· besl111.ti111ws i 19 \,.sam

ma lag. 

Uw11 hinder ar 2 \' 2 fiirral111i11gs

lage11 (/971 :290) iiga ./ och 5 \1\' 

11iim11da lag 1il/iimp11i11g i samtliga 

ärcnd<'11 hos särskild s11·relsefiirfi1lk

hiigskola. 

Reglenw111e 

I m o m . Skolöverstyrelsen skall 

faststlilla reglemente för varje folk

högskola. Förslag till reglemente 

skall avgivas av skolans styrelse. Vid 

förslaget skall fogas yttrande av sko

lans lärarråd. 

I m om . Skolöverstyrelsen skall 

fastställa reglemente för varje folk

högskola med <'nskild l1111'11clma11. 

Förslag till reglemente skall avgivas 

av skolans styrelse. Vid förslaget 

skall fogas yttrande av skolans W

rarråd. 





.Avveckling .. 
. av· 'institutet 
jordbruks~täm.ma .··· 

. . . . ~ ... 

' .: ...... · 

.. , . 

. Ds.Knl976:3 · ·· · 

Bilaga 4 
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1 Inledning 

Jordbruksstämma utgör en särskild form av kommunalstiimma - tidigare 

sockenstämma - för behandling av ärenden som endast angår den man
talssatta jorden. Detta sätt att handlägga sådana ärenden tillämpades redan 

vid tiden för tillkomsten av vår första kommunalförfattning, 1817 års socken
stämmoförordning. Gällande bestämmelser rörande jordbruksstämma åter
finns i den numera i övrigt upphävda lagen ( 1930:251) om kommunalstyrelse 

på landet (LKL). 13 § lagen har följande lydelse. 

Angår ärende endast i mantal satt jord, må ej andra deltaga däri än de 
som innehava sådan jord. 

I ärende, varom nu är sagt. tillkommer rösträtt jordinnehavaren, ändå 
att han ej är mantalsskriven i kommunen eller är omyndig eller i kon
kurstillstånd eller ej uppnått sådan ålder. som sägs i 11 ~; och må sådan 
rätt utövas jämväl för oskiftat dödsbo. bolag eller annan samfällighet. for 
omyndig röstar förmyndare. som har jorden under sin förvaltning, eller. 
där dessa äro flera, den. som de bland sig utse; for oskiftat dödsbo, bolag 
eller annan samfällighet må ej mera än en person föra talan. 

Vid behandling av ärende, som sägs i första stycket, skall genom kom
munalnämndens föranstaltande finnas tillgänglig längd över de i sådant 
ärende röstberättigade, vilka icke finnas upptagna såsom röstberättigade i 
den allmänna röstlängden. 

I betänkandet (SOU 1952:14) med förslag till ny kommunallag m. m. 
föreslog kommunallagskommitten att kommunalstämman och allmänna 
rådstugan skulle avskaffas som organ för utövningen av kommuns allmänna 
beslutanderätt. I skrivelse till Kungl. Maj:t den 10 oktober 1949 föreslog 
kommitten att man under en övergångstid skulle tillåta att jordbruksstäm
motillgångarna förvaltades på hävdvunnet sätt men att de olika menig
heterna skulle beredas möjlighet att skapa nya förvaltningsformer för till
gångarna. 

Föredragande departementschefen anförde (prop. 1953:210 s. 62) att för
valtningen av jordbruksstämmotillgångarna föll utanför det i egentlig me
ning kommunala verksamhetsområdet. I likhet med kommitten ansåg han 
emellertid att ärendena borde få behandlas på kommunalstämma under en 
övergångstid, under vilken menigheterna skulle beredas tillfälle att ordna 
annan förvaltning. Konstitutionsutskottet delade denna uppfattning IKU 
1953:22). vilken även godkändes av riksdagen (rskr 1953:419). 

I 8 ~ lagen (1953:754) om införande av kommunallagen intogs en be

stämmelse om att vad lagen om kommunalstyrelse på landet innehåller 
om ärende som endast angår i mantal satt jord får tillämpas t. o. m. den 
31 december 1959 eller den senare dag som Kungl. Maj:t bestiirnmer. För
ordnande om fortsatt giltighet av dessa bestämmelser i lagen om kom
munalstyrelse på landet har senast meddelats genom fiirordningen 
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!1975:1018;. Enligt denna förordning får bestämmelserna tilliimpas under 
ar 1976. 

Den 13 december 1957 uppdrog Kungl. Maj:t åt en särskild utrednings
man. kammarrådet Agnar Arfvidson, att göra den utredning som behövdes 
for avveckling av ins!itutet jordbruksstämma och att inkomma med de 
förslag som utredningen kunde ge anledning till. Utredningsmannen avgav 
den 27 april 1962 en promemoria angående avveckling av institutet jord
bruksstämma. 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av justitiekanslers
iimbetet (JK). kammarkollegiet, dåvarande lantmäteristyrelsen. skogssty
relsen. samtliga länsstyrelser. 1954 års fastighetsbildningskommittc, dåva
rande Svenska stadsförbundet, dåvarande Svenska landskommunemas för

bund. dåvarande Svenska pastoratens riksförbund och Hemvärnsforbundet. 
Linsstyrelserna har överlämnat, länsstyrelsen i Kristianstads län yttrande 

från länets hushållningssällskap, länsstyrelsen i Skaraborgs län yttranden 
frän länsavdelningen av Svenska landskommunernas förbund och överlant
mätaren i liinet. länsstyrelsen i Kopparbergs län yttranden från Mora jord
iigarstiimma. Älvdalcnsjordägarnämnd, Hedemora allmänningsstämma och 
Rättviks sockens jordägarnämnd, länsstyrelsen i Jämtlands län yttranden 
från länsavdelningen av Svenska landskommunernas förbund, skogsvårds
styrelscn i länet och överlantmätaren i länet samt länsstyrelsen i Väster
bottens liin yttrande från länets hushållningssällskap. Flera länsstyrelser har 
bifogat yttranden av kommuner. 

2 Nurnrande förhållanden 

2.1 Gällande regler i kommunallagarna 

Enligt lagen om kommunalstyrelse på landet <LKL) var det beslutande 
organet i kommun med mera än I 500 invånare kommunalfullmäktige. I 
kommun med lägre invånarantal utövades beslutanderätten på kornmu
nalst~imma. Sådan kommun ägde dock rätt att uppdraga beslutanderätten 
åt kommunalfullmäktige. Vissa slag av ärenden var emellertid förbehållna 

kommunalshimma även i de kommuner där kommunalfullmäktige hade 
indtlats. Detta giillde enligt 9 ~- LKL ärenden, för vilkas avgörande gällde 

särskilda röstriittsregler, bl. a. ärenden som angick endast i mantal satt jord 
och avsåg vården av vissa till sådan jord knutna förmögenhetstillgångar 

(s. k. iordbruksstiimmotillgångar). I 13 ~ LKL föreskrivs att hara de som 

innehar i mantal satt jord får besluta i ärenden som angår endast sådan 
jord. Jordinnehavaren har rösträtt. även om han inte är mantalsskriven 
i kommunen och även om han är omyndig. För omyndig röstar förmyndare. 

som förvaltar i•Hden. eller. om det finns nera förmyndare. den som de 
utser bland sig. Röstriitt får även utövas för oskiftat dödsbo, bolag eller 
annan samfallighct. Särskild röstliingd skall upprättas över de röstberiittigade 



Prop. 1976/77: I 365 

som inte finns upptagna i den allmänna röstlängden. Den på detta sätt 
sammansatta kommunalstiimman brukar kallas jordbruksstiimma. 

Genom kommunallagen ( 1953:753) avskaffades i princip kommunalstiim
man som kommunens beslutande organ. Kommunens beslutanderätt utövas 
numera av kommunfullmäktige. Som inledningsvis nämnts har emellertid 
LKL:s regler om behandling av jordbruksstämmoiircnden getts fortsatt till
lämpning t. o. m. utgången av år 1976. 

Sedan landskommuner inkorporerats eller ombildats till städer var det 
inte sällsynt att jordbruksstämmotillgångar fanns även i städer. Lagen 
(1930:252) om kommunalstyrelse i stad saknade emellertid särskilda be
stämmelser får handläggning av jordbruksstiimmoärcnden. Sådana ärenden 
brukade behandlas på särskild allmiin rådstuga. varvid bestämmelserna i 
LKL tillämpades analogt. 

2.2 Jordbruksstämmans kompeten<; 

Sedan länge har ärenden som endast rör den mantalssatta jorden handlagts 
på kommunalstämma. Så skedde långt före 1817 års sockenstämmoförord
ning. I denna liksom i 1843 års sockenstämmofårordning och i 1862 års 

förordning om kommunalstyrelse på landet fanns bestämmelser om att 
får beslut som angick sådana ärenden skulle stämman ha en särskild sam
mansättning, ungefärligen motsvarande den som föreskrivs i 13 ~ LKL. 

Det subjekt som jordbruksstämman företräder utgörs av en säregen kom
munbildning, ens. k. mantalskommun, som är skild från den vanliga kom
munen. Den kan karakteriseras som ett tvunget territoriellt subjekt, som 
av staten har fått i uppdrag att vårda vissa förmögenhetstillgångar som är 
knutna till den mantalssatta jorden. Dessa bestod ursprungligen av egentliga 
sockenallmänningar, sockermagasin och kassor av olika slag, bl. a. maga
sinskassor och rotehållarkassor. För förvaltningen av tillgångarna har man
talskommunen utrustats med viss beslutanderätt gentemot sina medlem
mar, jordägarna. Beträffande dessa ärenden är jordbruksstämman exklusivt 
kompetent. Den borgerliga kommunens vanliga organ har ej rätt att besluta 
därom. Förekomsten av jordbruksstämmotillgångar kan sägas vara en för
utsättning för stämmans existens. 

De intressen somjordbruksstämmotillgångarna ursprungligen tjänade höj
de sig över den enskilde jordägarens. Socknens välfärd var beroende av 
vården av sockenallmänningarna och fiskevattnen, vilka tidigare fåll under 

stämmans beslutanderätt. Det var ett statligt intresse att rotehållarkassorna 
behölls för att det militära indelningsverket skulle kunna fungera tillfreds
ställande. Sockenmagasinen hade ursprungligen tillkommit för att förebygga 
hungersnöd. Det offentliga intresset manifesterades genom att för de olika 
tillgångarnas vård och förvaltning i stor utsträckning fastställdes reglementen 
(Kaijser. Förvaltningsrättslig Tidskrift 1946 s. 207). 

Jordbruksstiimmans kompetens är beroende av två faktorer. Dels skall 
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iivcrJ;iggnings;imnct vara sådant att det uppfyller villkoret i 13 ~ LKL dvs. 
angår endast i mantal satt jord. dels skall beslutet inom iimncsomrädet 
stiimma överens med grunderna för 3 ~ LKL och med de särskilda före
skrifter som kan finnas för den aktuella jordbruksstiimmotillgångens för
valtning. Enligt 3 ~ tick kommun själv vårda sina angelägenheter. såvitt 

inte handhavandet därav enligt giillande författningar ankom på annan. 
Vad giiller villkoret att överliiggningsiimnet skall angå endast mantalssatt 

jord ger LKL inte någon antydan om elen materiella beskaffenheten av de 
ärenden som avgörs av innehavarna av den mantalssatta jorden. Inte heller 
1862 års kommunalförordningar innehöll några närmare uppgifter om ären
denas art. Av de knapphändiga uttalandena i förarbetena till dessa förord

ningar framgår att ärendena i huvudsak har ansetts vara historiskt givna. 
Det blev på så siill överlämnat åt praxis att närmare bestämma vilka ärenden 
som ligger under jordbruksstämmans beslutanderätt (Kaijser a.a. s. 202). 

Jordbruksstämmotillgångarna kunde från början delas in i tre grupper, 
nämligen jord (i första hand de äkta sockenallmänningarna), inrättningar 

(sockenmagasin) och kassodallmänningskassor. magasinskassor, rotehållar
kassor samt kassor för väghållning. brobyggnad. fullgörande av skjutsnings
verksamhet och hållande av gästgivargård). 

Beträffande den fasta egendom som tidigare förvaltades av jordbruks

stämma giiller numera lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 
L1gen trädde i kraft den I juli 1974. Enligt I ~ skall vid tillämpningen 
av lagen som samfällighet anses bl. a. samfällighet enligt fastighetsbild

ningslagen (1970:988) och annan mark som gemensamt tillhör ägarna av 

de mantalssatta fastigheterna i en socken. 
Enligt den departementspromemoria (Os Ju 1971:16) som låg till grund 

för lagen om förvaltning av samfälligheter borde lagen omfatta även socken
allmiinningarna och de allmänningskassor som är knutna till sockenall
männingarna. I promemorian föreslogs att lagen skulle omfatta också de 
fastigheter som hade förvärvats av mantalskommun och som förvaltades 
av jordbruksstiimma. Utanför lagens tillämpningsområde skulle däremot 
falla sådan till socken hörande allmänning som tidigare hade utgjort del 
av häradsallmänning - s. k. oäkta sockenallmänning. vilken förvaltas enligt 
lagen !1952: 166) om häradsallmänningar - liksom sockenmagasin och de 

andra kassor som r. n. förvaltas av jordbruksstämma. Föredragande depar
tementschefen anslöt sig till förslaget (prop. 1973: 160 s. 364) och inte heller 

riksdagen hade något alt invända mot det <CU 1973:33, rskr 1973:389). 
Till jordbruksstiimmas handliiggning hör ärenden om förvaltning av 

sockenmagasin. Dessa ärenden omnämndes särskilt i 1817 och 1843 års 

sockenstämmoförordningar som hörande till sockenstämmans förvaltning. 
Någon magasinsrörelsc synes inte längre bedrivas i landet utan det är bara 
sjiil\'a rnagasinsbyggnaderna som i några få fall står kvar under jordbruks
stämmans förvaltning. 

De vanligaste jordbruksstämmo~irendena är numera de som rör magasins
kassorna. vilka har uppkommit genom avveckling av sockenmagasinen. 
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Stundom ingår statliga nödhjälpsbidrag eller enskilda donationer i kassorna. 
En annan grupp av iirenden, som hör under jordbruksstämmas förvallning. 
är de som rör de s. k. rotehållarkassorna. Dessa kassor har samband med 
indelningsverket och förekom under olika benämningar i olika landsdelar. 
t. ex. uddemantalskassor och legokassor i Gävleborgs län, invalidbevärings
kassor i Västerbottens län och rotebesparingskassor i Norrbottens län. Slut
ligen kan nämnas kassor och andra tillgångar för väghållning, brobyggnad, 
fullgörande av skjutsningsskyldighet och hållande av gästgivargård. Dessa 
tillgångar var - liksom rotehållarkassorna - ursprungligen avsedda för full
görande avs. k. allmänna besvär. Sedan motsvarande besvär avskrivits eller 
inte längre utkrävs, tjär1ar kassorna inte sitt ursprungliga ändamål. Eftersom 
de har tillkommit under en tid när bördorna i fråga väsentligen vilade på 
mantalssatt jord, har de emellertid blivit föremål för överenskommelser 
("föreningar") mellan jordägarna. Beslut rörande sådana kassor har fattats 
på jordbruksstämma. 

Vad gäller kravet att ärendet skall framstå som en angelägenhet för in
nehavarna av den mantalssatta jorden kan framhållas att reglementsföre
skrifterna för kassorna vanligen innehåller föreskrifter om att kassans rän
temedel skall användas till jordinnehavarnas gemensamma nytta och behov 
eller något liknande. Magasinsreglementena har ofta mycket utförliga be
stämmelser om räntemedelsanvändningen, medan reglementena för udde
mantalskassorna däremot sak ni:' de särskilda regler i ämnet. Förvaltningsdom
stolarna har på besvär brukat undanröja beslut varigenom enskilda personer 

har gynnats framför andra. Om däremot beslutet har avsett anslag till ge
mensamma behov inom kommun eller inneburit medelsanvisning för att 
möjliggöra en allmän nedsättning i kommunalutskylderna, har besvär över 
beslutet avslagits. Utgången har blivit densamma när beslutet gått ut på 
att åstadkomma en lindring av endast jordinnehavarnas utskylder. Stundom 
har förvaltningsdomstolarna haft att ta ställning till beslut av jordbruks
stämma eller annat kommunalt organ av innebörd att tillgångarna skulle 
fördelas mellan jordägarna eller förbrukas för kommunens behov. Sådana 
beslut har regelmässigt undanröjts, antingen därför att beslutet ansågs kräva 
tillstånd av Kungl. Maj:t eller därför att jordinnehavarna inte hade visat 
sig äga befogenhet därtill. I oklara fall har alltså ett förbud mot kassans 
upplösande presumerats föreligga (Kaijser a.a. s. 214-217). 

Jordbruksstämman torde inte ha någon självständig utdebiteringsrätt för 
ändamål som kommunen får tillgodose. Av rättspraxis synes framgå att 
jordbruksstämmans självständiga utdebiteringsrätt endast avser sådana än
damål som har att göra med skyddet, vården eller utnyttjandet av de till
gångar som är knutna till den mantalssatta jorden. Möjligen skulle den 
också kunna tas i anspråk när det framstår som ett gemensamt intresse 
for jordinnchavarna att höja en kassas kapitalbelopp (Kaijser a.a. s. 219-220). 

2.3 Sockenmai:a'>in och maga'iinska'isor 

Sockenmagasinen, som har tillkommit genom insatser av spannmål från 
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jordägarna. hade ursprungligen ett dubbelt syfte. Dels skulle de säkerställa 

böndernas utsädcsbchov. dels fungerade de som kreditrörelse. Bestiimmclser 

om deliigarskap och rösträtt i magasinsärenden har regelmässigt meddelats 

i reglementen. som har fastställts av Kungl. Maj:t eller länsstyrelsen. Nor

malreglementen torde ha funnits. I 1817 och 1843 års sockenstämmoför

ordningar omniimndes s~irskilt att ärenden som angår spannmålsmagasinen 

hör under sockcnstiimmans beslutanderätt. Magasinskassorna har bildats 

dels av avkastningen från spannmålsmagasinsrörelserna, dels av de medel 

som flöt in niir magasinsrörelsen avvecklades. Det är oftast klart att endast 

mantalssatt jord har haft del i magasinen. Stundom konstituerar själva in

nehavet av jordbruksfastighet som sådan delaktighet i tillgången. Ibland 

iir de egentliga magasinsmecllen sammanförda med statliga nödhjälpsbidrag 

eller donationsmedel. Reglementen finns för en del magasinskassor. Reg

lementenas innehåll skiftar dels med hänsyn till det ändamål kassorna 

tjiinar, dels på grund av att de har tillkommit vid skilda tidpunkter. Av

kastningen kan få användas exempelvis till skoländamål och understöds

ändamål. Stundom är området för avkastningens användning mycket vid

striickt. I andra fall har synnerligen snäva gränser dragits upp för använd

ningen. 

År 1863 utfärdades en kungörelse som gav kommunalstämman - jord

bruksstämman - rätt att besluta om ändringar i fråga om förvaltningen 

av sockenmagasinen och att i detta syfte ändre det fastställda reglementet. 

Kommunalstämmans frihet begränsades dock av en bestämmelse om att 

det kapital som återstod skulle behållas under behörig kontroll om ma

gasinsrörelsen minskades eller upphörde. Denna bestämmelse medförde hin

der för delägarna att upplösa kassan och skifta ut behållningen mellan sig. 

Vid ändring i förvaltningen skulle hänsyn tas till villkor som kunde vara 

fästade vid enskilda donationer som ingick i kassan. De nuvarande kassornas 

medel är oftast placerade i bank. 

I och med 1862 års kommunallagstiftning blev inrättandet av nya sock

enmagasin en angelägenhet för kommunen. 

2.4 Förfarandet på jordbruksstämma 

Som huvudregel gäller att allmänna kommunallagsbestämmelser är till

lämpliga på hithörande ärenden, i den mån inte annat följer av 9 och 13 ~~ 

LKL (Kaijser a.a. s. 209 fO. För förvaltningen av vissa tillgångar kan finnas 

särskilda föreskrifter som strider mot bestämmelserna i LKL. Dessa fö

reksrifter har i praxis ansetts gälla i stället för kommunallagsreglerna. Enligt 

13 ~ LKL har endast innehavare av mantalssatt jord rösträtt. Ibland är emel

lertid delaktigheten i viss tillgång knuten även till annan fastighet (t. ex. 

iordbruksfastighct över huvud taget). Det förekommer också att endast 

jordägare har rösträtt. 

Beträffande formerna för kungörande och hållande av stämma, beredning 

av ärenden, fattande och verkställande av beslut, protokoll och reserva-
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tionsrätt gäller i princip LKL:s regler. Kommunstyrelsen är alltså beredande 

och verkställande organ. Om bestiimmelser om särskild styrelse eller vissa 

tider för stämma finns i reglemente, tilliimpas dessa regler. 

Varje kommunmedlem anses numera ha besvärsrätt över jordbruksstäm

mobeslut oberoende av om han innehar mantalssatt jord eller inte. Tidigare 

har praxis i detta hänseende varit skiftande. 

2.5 1963 års kungörelse 

Bestämmelsen i 8 ~ promulgationslagen till 1953 års kommunallag tillkom 

för att ge delägarna i jordbruksstämmotillgångarna möjlighet att under en 

övergångstid avveckla tillgångarna eller skapa nya förvaltningsformer för 

dem. Syftet härmed var att den tvångslagstiftning som skulle komma att 

bli en nödvändig följd av att jordbruksstämman upphörde som kommunalt 

institut skulle beröra så få tillgångar som möjligt. För alt ytterligare underlälta 

en frivillig avveckling utfärdades kungörelsen (1963:43) med förskrifter rö

rande vissa av kommunalstämma förvaltade kassor. Som tidigare nämnts 

har för delägarna gällt förbud att utan Kungl. Maj:ts medgivande förbruka 

kapitalet eller upplösa kassorna. Förbudet har beträffande magasinskassorna 

ansetts följa av 1863 års kungörelse och beträffande rotehållarkassorna av 

reglementen, stadgar och praxis. I praxis har förbudet upprätthållits även 

beträffande andra slag av kassor. Genom 1963 års kungörelse har Kungl. 

Maj:t delegerat beslutanderätten i dessa frågor till länsstyrelserna. 

Kungörelsen avser tillgångar som hör till magasins kassa eller därmed jäm

förlig kassa eller invalidbeväringskassa, uddemantalskassa eller annan ro

tehållarkassa. Stämmorna bereds möjlighet att avveckla förvaltningen av 

kassorna, i den mån inte villkor som är knutet till enskild donation. vilken 

kan ingå i kassans kapital, medför hinder däremot. Avvecklingen kan ske 

antingen i den formen att tillgångarna helt förbrukas för visst ändamål eller 

genom att stämman beslutar att de skall bestå som särskilt kapital, vars 

avkastning skall användas för ett bestämt ändamål. Endast vissa ändamål 

är tillåtna. Särskilt understryks att kassorna inte får användas till ändamål 

som kommunerna eller församlingarna författningsenligt skall tillgodose. 

Magasinskassans kapital och avkastning tar anviindas till stipendier åt ung

dom från orten för jordbruksutbildning eller liknande utbildning, för något 

förbrukningsbehov som är gemensamt för delägarna, för anskaffande eller 

förbättring av någon stadigvarande tillgång som är till nytta för delägarna, 

kommunen eller församlingen eller för annat ändamål som är angeläget 

för dem. Rotehållarkassornas kapital och avkastning får användas för samma 

ändamål och dessutom för ändamål som har anknytning till lokal försvars

verksamhet. Om kassans tillgångar inte skall förbrukas av stämman. kan 

de överlämnas till bl. a. kommun. församling, by- eller vägsamfällighet, 

styrelse för liiroanstalt, hembygdsförening, hushållningsgillc, intresseorga
nisation för jordbrukare eller lokal sammanslutning på försvarets område. 

Kungörelsen har upphört att gälla den 21 mars 1973 !SFS 1973:76). 

24 RiksdaR<'ll l<i76!77. I sam/. Nr I 
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2.6 Fiirekorn-;ten al· jordhruksstämrnot ill,.:åni.:ar 

Inventeringar över de tillgångar som förvaltas av jordbruksst~\mma har 
gjorts vid flera tillfällen. Kommunallagskommittcn gjorde en år 1948 och 
utredningsmannen en år 1960. År 1964 verkställdes inom dåvarande in
rikesdepartementet en undersökning angående det resultat i fråga om den 

frivilliga avvecklingen av kassorna som 1963 års kungörelse hade medfört. 
En ny liknande undersökning har gjorts under år 1974 genom att uppgifter 
inhämtats från liinsstyrelserna dels om de beslut om avveckling av jord
bruksstiimmotillgångar som efter den I december 1964 enligt 1963 års kungö
relse hade understiillts länsstyrelsernas prövning. dels om värdet av de till
gångar som fortfarande förvaltades av jordhruksstämma. 

Vid en jämförelse mellan resultaten från 1960 års inventering och 1964 

års undersökning framkommer att antalet sockenmagasin hade minskat från 
54 till 37, antalet magasinskassor från 324 till 164 och antalet rotehållarkassor 
från 69 till 41. Antalet kassor som på grund av sin benämning och andra 
tillgängliga uppgifter inte kunde hänföras till någon av nämnda kategorier 

uppgick år 1960 till 5 och år 1964 till 13. Kassornas sammanlagda behållning 
uppgick år 1960 till ca 5 ,9 milj. kr. Vid 1960 års undersökning hade fem 
län mer än 20 magasinskassor, nämligen Södermanlands (41), Uppsala (38), 
Stockholms !32), Gävleborgs (30) och Gotlands län (26). De största sam
manlagda behållningarna uppvisade kassorna i Kopparbergs och Giivleborgs 
län (över 500 000 resp. 600 000 kr.). Rland rotehållarkassorna dominerade 
uddemantalskassorna i Gävleborgs län. Dessa 36 kassor hade en sammanlagd 
behållning av nära I milj. kr. Andra rotehållarkassor av större betydenhet 
var invalidbeväringskassorna i Västerbottens Hin (6 till antalet och med en 
sammanlagd behållning av något över 400 000 kr.). År 1964 var värdet av 
kassorna något över 3 milj. kr. 

Inventeringen år 1974 visar att möjligheten till frivillig avveckling har 
utnyttjats i mycket stor utsträckning. Sammanlagt redovisades ett 30-tal 
kassor och fonder. huvudsaklingen magasinskassor, till ett värde av ungefär 
550 000 kr. Härtill kommer några ta sockenmagasin värderade till samman
lagt 35-40 000 kr. De flesta tillgångarna finns i Stockholms län (6 maga
sinsfonder), Södennanlands län (6 magasinskassor och I sockenmagasin). 

Älvsborgs län (2 magasinskassor och 2 sockenhemmansfonder) och Ska
raborgs län (6 magasinsfonder och I sockenmagasin). De flesta kassorna 

har en behållning på endast några tusen kr .. medan endast 5 har redovisat 
tillgångar överstigande 25 000 kr. I ett flertal fall har angetts att medlen 

ingår i resp. kommuns förvaltning och att frågan om avveckling är under 
utredning. 

I tolv Hin. nämligen Uppsala, Östergötlands, Jönköpings. Kronobergs. Ble
kinge. Kristianstads, Hallands. Värmlands, Örebro. Västmanlands, Giivle

borgs och Västerbottens län, saknas enligt undersökningen år 1974 jord
brukssliimmotillgångar. Närmare uppgifter om kvarvarande jordbruksstäm

motillgångar lämnas i bilaga 2 till denna promemoria. 
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De län i vilka sedan december 1964 de nesta avvccklingsbesluten enligt 
1963 års förutnämnda kungörelse har faststiillts är Uppsala liin (16 kassor), 
Östergötlands län ( 10 kassor). Jönköpings l~in (7 kassor), Örebro län (8 kassor), 
Västmanlands län (16 kassor). Gävleborgs län (ett 70-tal kassor). Väster
norrlands län (I J kassor) och Norrbottens liin ( 11 kassor). Av de avvecklade 

kassorna har de Ocsta haft relativt liten behållning. I några fall har det 
däremot rört sig om ganska betydande belopp. Sålunda har 17 kassor. bland 

dem nera uddemantalskassor i Gävleborgs län. haft en behållning av mer 
än 50 000 kr. och 5 kassor, samtliga i Gävleborgs län, en behållning av 
mer än 100 000 kr. I övervägande antalet fall har kassorna ombildats till 
fonder, vilkas avkastning skall delas ut som stipendier till ungdomar, som 
önskar utbilda sig på jordbrukets eller skogsbrukets områden, eller användas 

för andra jordbruksfrämjande åtgärder. Rotehållarkassorna i Giivleborgs län 
har i stor utsträckning överlämnats till hushållsgillen och hembygdsförening
ar eller ombildats till stiftelser. varvid bestämts att avkastningen skall an

vändas som stöd till ideell och kulturell verksamhet eller till lokala för
svarsorganisationer. 

3 lltredningsmannen 

Utredningsmannen erinrar till en början om att statsmakterna vid till
komsten av 1953 års kommunallag inte gick närmare in på frågan hur för

valtningen av jordbruksstämmotillgångarna skulle ordnas, sedan bestäm
melserna om dessa ärendens handläggning på jordbruksstämma hade upp
hört att gälla. I propositionen () 953:210 s. 62) uttalades endast att frågan 
på vilket sätt staten skulle medverka till omläggningen av jordbruksstäm
motillgångarnas förvaltning var föremål för överväganden. Utredningsman
nen diskuterar lämpligheten av en enhetlig förvaltningsform för alla sådana 
tillgångar. För delägarna skulle det givetvis innebära den minst genom
gripande förändringen om de genom en speciallagstiftning fick tillfälle att 
alltjämt sammanträda på stämma för att besluta om tillgångarnas förvaltning. 
Utredningsmannen finner i och för sig inga hinder för en sådan lösning. 
Efter förebild av häradsallmänningslagen skulle en lag om förvaltning av 
jordbruksstämmotillgångar kunna innehålla att angelägenheter som tidigare 
hade handlagts på jordbruksstämma skall handläggas på stämma med delä
garna, att för förvaltningen skall utses en styrelse, att förvaltningen skall 

granskas av revisorer etc. Lagen skulle emellertid endast reglera den yttre 

ramen för ärendenas handläggning. 
Utredningsmannen erinrar om de skäl mot en sådan speciallagstiftning 

som kommunallagskommitten anförde i en skrivelse till Kungl. Maj:t den 

10 oktober 1949, nämligen att tillgångarna är olika till natur, härkomst och 
ändamål, att reglementen finns i vissa fall men inte i andra. att skiftande 
grunder gäller i fråga om delaktighet och rösträtt. att innehav av jordbruks-
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fastighet ibland iir tillriickligt för delaktighet samt att det förekommer att 
på jordbruksstämma handläggs ärenden som inte hör dit. Utredningsmannen 
finner att dessa omständigheter kan medföra vissa svårigheter vid utfor
mandet av en speciallag men inte gör detta omöjligt. Redan nu finns emel
lertid särskilda lagar för förvaltning av tillgångar som är jämförliga med 
jordbruksstämmotillgångarna, t. ex. häradsallmänningar och allmännings
skogar i Norrland och Dalarna och bysamfälligheter. Enligt utredningsman
nens mening bör man ur lagteknisk synpunkt vara återhållsam med spe
ciallagstiftning. En särskild gemensam reglering av samtliga slag av jord
bruksstämmotillgångar bör därför undvikas. Han anser det möjligt att erhålla 
godtagbara förvaltningsformer för tillgångarna genom att utnyttja redan be

fintlig lagstiftning och avvisar tanken på speciallagstiftning. Vid utarbetandet 
av förslag till nya förvaltningsformer gör han på grund av de olika till

gångarnas skiftande karaktär skillnad mellan jord å ena samt sockenmagasin 
och kassor å andra sidan. 

Som tidigare har framhållits förvaltas s. k. oäkta sockenallmänningar enligt 
häradsallmänningslagen och övrig fast egendom. som nu är i fråga, enligt 
lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Några sockenmagasin 
vid vilka rörelse alltjämt bedrivs finns inte. Av utredningsmannens förslag 

är sålunda endast de av intresse som behandlar sockenmagasin, vid vilka 
magasinsrörelse inte bedrivs, samt kassor. 

För den framtida förvaltningen av dessa sockenmagasin och kassor föreslår 

utredningsmannen olika former. Dessa är att tillgångarna förvaltas enligt 
den numera upphävda bysamfällighetslagen, att de omvandlas till sjiilv

ständiga eller osjälvständiga stiftelser, att de övertas av kommunen eller 
församlingen för vissa ändamål eller att de under viss förutsättning får för
brukas av delägarna. 

Utredningsmannen framhåller att stiftelsebildning ligger närmast till 
hands vid val av ny förvaltningsform för kassorna. Under utredningens 
gång hade emellertid framkommit önskemål om en sådan ändring i by
samfällighetslagen att tillgångarna skulle kunna ställas under förvaltning 
för delägarnas gemensamma räkning enligt 5 *nämnda lag. Genom en sådan 
lagändring skulle man, enligt utredningsmannen, vinna den fördelen att 

delägarna fick möjlighet att i lagreglerade former sammanträda för vård 

av tillgångens angelägenheter och uppdra åt en styrelse att sköta den löpande 
förvaltningen. Skillnaden mellan nuvarande och blivande förvaltningsform 
skulle då bli betydligt mindre än om tillgångarna omvandlades till stiftelser. 
Lagen avser emellertid, anför utredningsmannen, att reglera förvaltningen 

av bysamfälligheter och därmed jämförliga ägor och rättigheter. Det kan 

anses vara oegentligt att göra en lag med detta syfte tillämplig på förvaltning 
av rena kapitaltillgångar. Utredningsmannen finner dock övervägande skäl 

tala för att en möjlighet till förvaltning enligt bysamfållighetslagen införs. 
Delägare i magasinskassa förvaltar ibland också ett sockenmagasin, som 

inte längre används för sitt ursprungliga ändamål. Om delägarna önskar 
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övergå till en förvaltning av kassan enligt bysamfållighetslagen, bör enligt 

utredningsrnannen hinder inte möte mot att även magasinsbyggnadcn för

valtas på samma siitt. 

En övergång till förvaltning enligt bysamfållighctslagen föreslås kunna 

ske endast frivilligt. De delägare som vill använda denna möjlighet skall 

enligt förslaget besluta därom och anta reglemente. vilket enligt 5 ~ skall 

underställas riittens prövning. I reglementet skall anges det ändamål som 

tillgångarna skall tjiina. Ändamålet skall enligt forslaget prövas av Kungl. 
Maj:t. 

Särskilt när del gäller kassor med förhållandevis små tillgångar kan enligt 

utredningsrnannen större nytta vinnas genom att delägarna tillåts anslå kas

sans hela kapital antingen till anskaffande av någon för kommunen eller 

församlingen nyttig stadigvarande tillgång eller för tillgodoseende av något 

för delägarna angeläget förbrukningsbehov. Utredningsmannen föreslår där

för att delägarna medges sådan rätt. 

Om delägarna beslutar om en disposition eller förvaltning av kassans 

tillgångar som inte är lagligen möjlig eller inte fattar något beslut om hur 

tillgångarna skall disponerns eller förvaltas, måste enligt utredningsmannen 

myndighet fatta beslut om den framtida förvaltningen. För sådan tvångs

reglering bör endast stiftelsebildning komma i fråga. Vid stiftelsebildning 

förlorar delägarna möjligheter att deltaga i beslut om kassans förvaltning. 

Att märka är emellertid att nertalet kassor är förhållandevis små. Det torde 

vidare kunna antas att många kassor kommer all avvecklas på frivillig väg, 

innan de nuvarande bestämmelserna rörande deras förvaltning upphör att 

gälla. Härtill kommer att delägare som inte önskar avslå från rätten att 

vårda kassans angelägenheter föreslås få möjlighet att förvalta kassan enligt 

bysamfällighetslagen. 

Utredningsmannen anser att stadgar för självständig stiftelse inte bör kun

na antas av delägarna själva utan kontroll från länsstyrelsernas sida. Sådan 

kontroll behövs främst med hänsyn till frågan om stiftelsens ändamål, vilket 

bör godkännas av myndighet och anges i stadgarna. Utredningsmannen 

föreslår därför all stadgar för självständig stiftelse skall fastställas av 

länsstyrelsen oberoende av stiftelseförmögenhetens storlek. 

Av kassorna och sockenmagasinen skall enligt utredningsmannens förslag 

också kunna bildas osjälvständiga stiftelser. Förvaltningen bör i sådant fall 

kunna anförtros ål t. ex. kommunal eller kyrkokommunal nämnd. förening 

eller samfund. vars stadgar har fastställts av statlig myndighet, styrelse för 

lantmanna- eller lanthushållsskola eller annat organ. vars sammansättning 

regleras i lag eller författning, RLF-avdelning, hushållningsgille eller hem

bygdsförening. Självständig stiftelse, vars stadgar har faststäilts av länsstyrel

se. bör också kunna godtas. Stor hänsyn bör tas till delägarnas egna ö1;skemål 

när det gäller valet av organ för förvaltning av osjälvständig stiftelse. 

Oberoende av vilk~n av de föreslagna förvaltningsformerna man kommer 

att välja för viss kassa eller visst magasin måste det iindamål som tillgångarna 
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i framtiden skall tjäna bestämmas. Utredningsmannen erinrar om all kom
munallagskommitten hade föreslagit stipendieändamål eller tillgodoseende 
av något för delägarna angeläget förbrukningsbehov eller anskaffande av 
någon för deliigarna eller kommunen nyttig stadigvarande tillgång. Även 
utredningsmannen anser dessa ändamål Wmpliga liksom också anskaffande 
av någon för församlingen nyttig stadigvarande tillgång. Han anser att man 
vid val av ändamål bör visa delägarna förhållandevis stort tillmötesgående. 

En kassas tillgång bör enligt utredningsmannen få överliimnas till kom
mun eller församling bara om tillgången kommer all inflyta i allmän eller 

särskild investcringsfond. Endast om man förfar så säkras att medlen kom

mer all användas till någon nyttig varaktig tillgång och att de inte förbrukas 
för de löpande utgifterna. Andra ändamål som bör tillåtas är restaurering 

eller mera genomgripande reparation av byggnad som tillhör kommunen 
eller församlingen och överlämnande av tillgångarna till ortens jordbruks
kassa. Ett sådant användningssäll kan anses ligga i linje med magasins

kassornas ursprungliga ändamål. Däremot bör delägarna inte tillåtas att 
dela en kassas tillgångar mellan sig. Tillgångarna bör få användas inte bara 
för rent ekonomiska ändamål utan också för kulturella och kulturhistoriska 
syften. Om en tillgång inte skall användas för kommunens eller försam

lingens räkning, bör den krets av personer som skall få förmån av tillgången 
begränsas till invånarna i socknen eller, i vissa fall, till delägarna s,iälva. 

Beslutanderätten i frågor rörande det ändamål som jordbruksstämmo
tillgångarna skall tjäna och rörande valet av förvaltningsform skall enligt 
utredningsmannens förslag ankomma på länsstyrelsen. 

4 Remiss~1trandena 

Ar1on längss!Vrclscr samt dåvarande Svenska s1ads.f{frbunde1 och dål'arande 

Svenska tandskommunernas.förbund har i fråga om sockenmagasin som inte 
längre används för sitt ursprungliga ändamål samt kassor tillstyrkt utred
ningsmannens förslag eller lämnat dem utan erinran. 

Så gott som samtliga remissinstanser ansluter sig till utredningsmannens 
uppfattning att förvaltningen i framtiden bör kunna ordnas tillfredsställande 
genom användning av redan befintlig lagstiftning. 

JK anför all jordbruksstämmotillgångarna i civilrättsligt avseende växlar 
från rent mantalskommunala till sådana som, även om de förvaltas i kom
munalrättslig ordning, får anses tillhöra ägarna av vissa fastigheter. De är 
en tämligen oenhetlig krets av förmögenhetsobjekt av olikartad rättslig natur. 

Förvaltningen har skett enligt praxis och sedvanerätt utan att några egentliga 

missförhållanden eller påtagliga olägenheter har kunnat påvisas. Vid en 
avveckling bör alla fall som inte avvecklas frivilligt samlas till ett enda 
enhetligt anordnat rättsinstitut. De invändningar som kommunallagskom

mitten och utredningsmannen har anfört har enligt JK inte sådan styrka 
att de bör hindra en sådan lösning. Framförallt det förhållandet att till-
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gångarna utan kända olägenheter har kunnat förvaltas inom ramen för en 
enhetlig legal reglering talar för denna lösning. Sedan dcliigarna har getts 
tillfälle till frivillig avveckling, finns ännu mindre behov att hänföra till
gångarna till skilda rättsinstilul. Det enklaste och mest ändamålsenliga sättet 
all genomJ:cira avvecklingen är enligt JK all i en särskild lag om .iordbruks
stämma föreskriva att vad av ålder har giillt om behandling av ärende som 
angår endast i mantal salt jord skall gälla, intill dess tillgång som är ge
mensam för sådan jord övergår på annan ägare eller överförs till annan 

förvaltning. Härigenom skulle jordbruksstämman försvinna som kommu
nalrättsligt organ. 

Länss~vrelsen i Gävleborgs län tillstyrker utredningsmannens förslag och 
anser det särskilt tillfredsställande att bysamfållighetslagen föreslås bli till
liimplig, eftersom det innebär att de nuvarande intressenterna också i fram
tiden kommer att fä bestämmanderätt över tillgångarnas förvaltning och 

användning. Även länssryrels<'n i Västerhortens län tillstyrker förslaget och 
anser att magasinskassorna bör övertas av RLF-föreningarna. Därigenom 

kommer i huvudsak samma personer som tidigare all omhänderha för
valtningen. Invalidbevärings- och uddemantalskassorna bör övertas av hem

bygdsföreningarna och användas för att bevara minnena från indelnings
verkets tid. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte även nödhjälpskassorna, som 
numera inte fyller någon funktion, kan avvecklas och överlämnas till kom
munerna. 

Kammarkollegier anser inte att kassorna bör förvaltas enligt bysamfål
lighetslagen. Tillgångarnas delägarkrets är vida större än ett skifteslags och 

också mindre väl sammanhållen. Med hänsyn till lagens syfte och kon
struktion anser kollegiet att det är främmande att låta lagen gälla sådana 
fristående kapitaltillgångar som kassorna, vilkas medel ofta är insatt.i på 
vanlig bankräkning. Förslaget till l<ig om stiftelsebildning innebär en mar
kerad tvångslagstiftning och kan ur den synpunkten inge betänkligheter. 
Kollegiet finner emellertid en sådan tvingande reglering ofrånkomlig och 
vill därför i princip inte motsätta sig den föreslagna lösningen. Länss~vrelsen 
i Göteborgs och Bohuslän anför a·tt bysamfällighetslagen präglas av uppgiften 
att lösa intressekollisioner vid förvaltningen .iv vissa marktillgångar och 
rättigheter som är knutna till dem. Llinsstyrelsen är därför tveksam inför 
förslaget att göra lagen tillämplig på kassorna. Mol förslaget till lag om 
stiftelsebildning har länsstyrelsen i princip ingen erinran. lantmären:~~vrelsen 
avstyrker förslaget att göra bysamfällighetslagen tillämplig och biträder i 

stället förslaget att lösa förvaltningsfrågan i fråga om sockemagasin och 
kassor genom att bilda ekonomisk förening eller stiftelse. Enligt 1954 års 

fästighetshildningskommitte är det angeläget all statsmakterna främjar en över
gång till sådana former för förvaltningen att delaktigheten i tillgångarna 
frigörs från äganderätten till vissa fastigheter. Kommitten tillägger att för
månen för en fastighet att äga del i en kassa regclmiissigt är utan betydelse 
för fastigheten som sådan och all det skulle innebära en fördel att i fas-
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tighctsbildningssammanhang kunna bortse från delaktigheten. Kommitten 

anser sig därför inte kunna biträda förslaget att ut vidga bysamfällighetslagens 

tillämpningsområde till att omfatta även sockenmagasin och vissa kassor. 

Län~strrelsen i Alrsborg1· län anser att förvaltningen av sockenmagasin och 

kassor bör kunna ske antingen enligt bysamfällighetslagens bestiimmclser 

eller som självständig eller osjälvständig stiftelse men ifrågasätter om inte 

delägarna i de mindre kassorna skulle kunna lämnas frihet att själva be

stämma över dispositionen av kassorna. Det allmännas tillsyn bör i så fall 

inskränkas till en viss kontroll av att avvecklingen av tillgångarna sker 

på ett tillfredsställande sätt. 

Nya förvaltningsformer kan, framhåller JK, komma att direkt eller indirekt 

påverka delägarnas enskilda rätt. En tvingande stiftelsebildning får en sådan 

verkan, eftersom sannolikt flertalet tillgångar kommer att stå utan tillsyn 

och de delägare som inte ingår i stiftelsens styrelse berövas allt egentligt 

int1ytande på tillgfmgens förvaltning och nyttjande. Den omständigheten 

att vissa tillgångar i pengar räknat är relativt obetydliga synes i och får 

sig inte utgöra något skäl att undantaga dem från tillsyn, anför JK. Det 

kan för övrigt vara svårt att ange det verkliga värdet i de fall tillgången 

består av ett sockenmagasin, ofta en gammal och otidsenlig byggnad på 

ofri grund med kanske ett betydande kulturhistoriskt värde. JK vill inte 

tillstyrka förslaget om att vissa tillgångar tvångsvis skall kunna omvandlas 

till stiftelser. Inte heller bysamfällighetslagen är lämpad för förvaltning av 

jordbruksstämmotillgångar. Lagen är uppbyggd får att användas vid för

valtning endast av fast egendom. Länsstyrelsen i Östergötlands län ifrågasätter 

om inte en bättre lösning än tvingande stiftelsebildning kan erhållas genom 

att en bcslutander'dtt motsvarande den som enligt 1963 års kungörelse till

kommer stämmorna anförtros kommunen, sedan jordbruksstämmorna har 

avvecklats. Inom ungefärligen den ram som anges i kungörelsen skulle 

kommunerna kunna åläggas att bestämma vem som skall överta tillgångarna 

och får vilket ändamål de skall användas. Beslutet bör underställas länsstyrel

sens prövning. En sådan ordning borde kunna tillämpas även i fråga om 

sockenmagasin som inte används för sitt ursprungliga ändamål. Eftersom 

1963 års kungörelse inte omfattar sockenmagasinen, bör formerna och vill

koren för dessas avveckling regleras. Inte heller länsst\'relsen i Skaraborgs 

län vill tillstyrka förslaget att tillgångar som inte har tillkommit genom 

donationer skall kunna tvångsvis ombildas till stiftelser. Länsstyrelsen har 

däremot ingen invändning mot frivillig stiftelsebildning utan anser tvärtom 

att en sådan är lämplig. Någon särskild lagstiftning om stiftelsebildning 

behövs enligt länsstyrelsens mening inte. Länsstyrelsen anser vidare att delä

garna bör ges viss befogenhet att fördela tillgångarna mellan sig efter andelstal 

i den mån de inte längre används för sitt urpsrungliga ändamål. 

Sl'enska pastoratens riksförhund anser att det visserligen inte strider mot 

kommunalrättsliga principer att församlingarna åtar sig att förvalta fonder 

för andra allmiinnyttiga ändamål än sådana för vilka församling kan ut-
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debitera församlingsskatt men framhåller att en församling inte bör kunna 

tvingas att ta emot tillgångar som är avsedda för annat ändamål iin för

samlingsändamål. 

5 Övenä~anden 

Kommuns beslutanderätt utövas enligt 4 ~ kommunallagen av kommun

fullmäktige. Före kommunallagens ikrafttr~idande ankom beslutanderätten 

enligt lagen om kommunalstyrelse på landet (LKU på kommunalfullmäk

tige, om kommunen hade mer än 1 500 invånare. I kommuner med lägre 

invånarantal utövades beslutanderätten på kommunalstämma. Vissa ären

den skulle emellertid avgöras på kommunalstämma även i kommuner som 

hade kommunalfullmäf...tige. Detta gällde enligt 9 * LKL bl. a. ärenden som 

angick endast i mantal satt jord och som avsåg vården av vissa förmö

genhetstillgångar som var knutna till sådan jord. Bara de som innehade 

sådan jord fick enligt 13 ~ deltaga i avgörandet av ärenden av detta slag. 

Den på detta sätt sammansatta kommunalstämman brukar kallas jordbruks

stämma. Jordbruksstämman är ett ålderdomligt institut som förekom redan 

före tillkomsten av vår första kommunalförfattning, 1817 års sockenstäm

moförordning. 

Vid kommunallagens tillkomst fattades principbeslut om att jordbruks

stämman skulle avskaffas. Institutet skulle emellertid få finnas kvar under 

en övergångstid så att annan förvaltning av ifrågavarande tillgångar skulle 

kunna anordnas. I 8 s lagen om införande av kommunallagen föreskrevs 

därför att LKL:s bestämmelser om ärenden som angick endast i mantal 

satt jord skulle få tillämpas t. o. m. den 31 december 1959 eller den senare 

dag som Kungl. Maj:t bestämde. Förordnande om fortsatt giltighet av dessa 

bestämmelser har därefter meddelats vid flera tillfällen, senast genom en 

förordning (1975:1018), som medger att bestämmelserna tillämpas under 

år 1976. Ar 1962 avgav en särskild utredningsman en promemoria om av

veckling av institutet jordbruksstämma. Promemorian har remissbehandlats 

men inte lett till lagstiftning. En redogörelse för utredningsmannens förslag 

och för remissyttrandena har lämnats i det föregående. 

Jordbruksstämmotillgångarna bestod ursprungligen av egentliga socken

allmänningar, sockenmagasin och kassor av olika slag, bl. a. magasinskas

sor och rotehållarkassor. 1 fråga om den fasta egendom som tidigare för

valtades på jordbruksstämma gäller sedan den 1 juli l 974 lagen om för

valtning av samfälligheter. Detta innebär att bl. a. sockenallmänningarna 

och de allmänningskassor som var knutna till dem inte längre hör till jord

bruksstämmotillgångarna. 
Sockenmagasinen har tillkommit genom jordiigarnas insatser av spann

mål. De hade till syfte dels att säkerställa utsädesbehovet, dels att fungera 

som kreditinstitut. Magasinskassorna har bildats av avkastningen från ma

gasinsrörelserna och av medel som flöt in när rörelserna avvecklades. Ibland 
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ingår st<itliga nödhjiilpsbidrag eller enskilda donationer i kassorna. Rote
hållarkassorna hade samband med det militiira indelningsvcrket. De förekom 
under olika beniimningar - udclemantalskassor, legokassor, invalidbevä

ringskassor osv. - i skilda delar av landet. 
Den år 1975 upphävda kungörelsen ()963:43) med föreskrif\cr rörande 

vissa av kommunalstämma förvaltade kassor tillkom för att underlätta av
vecklingen av magasinskassorna och rotehållarkassorna. I kungörelsen fanns 
bestämmelser om hur avvecklingen skulle ske och om till vilket ändamål 
tillgångarna skulle få användas. Avveckling kunde ske bl. a. genom att till
gångarna överliimnades till kommun eller församling. Tillgång eller avkast
ning lick inte användas för ändamål som kommun eller församling för

fattningsenligt hade att tillgodose. Beslut om avveckling skulle för att bli 
gällande underställas länsstyrelsens prövning. 

Inventeringar av jorclbruksstämmotillgångarna har gjorts vid Oera tillfallen 
bl. a. åren 1960 och 1974. Enligt dessa undersökningar var antalet sock
enmagasin 54 år 1960 och sex år 1974, antalet magasinskassor 324 år 1960 
och 30 år 1974, antalet rotehållarkassor 69 år 1960 och noll år 1974 samt 
antalet kassor som inte med säkerhet kunde hänföras till någon av dessa 
kategorier fem år 1960 och sex år 1974. Det sammanlagda värdet uppskat

tades år 1960 till 5.9 milj. kr. och år 1974 till ca 590 000 kr. 

Jordbruksstämman är ett ålderdomligt kommunalrättsligt institut. De än

damål som jordbruksstämmotillgångarna ursprungligen avsåg att tillgodose 
har numera förlorat sin betydelse eller kan inte längre tillgodoses genom 

dessa tillgångar. Förvaltningen av tillgångarna faller, som konstaterades re
dan vid kommunallagens tillkomst, utanför den egentliga kommunala verk
samheten. Det synes därför uppenbart all institutet bör avvecklas i samband 
med lagstiftningsarbetet på grundval av betänkandet <SOU 1974:99) Enhetlig 
kommunallag. 

Genom 1963 års kungörelse har delägarna haft möjlighet att på frivillig 
väg avveckla förvaltningen av sådana jordbruksstämmotillgångar som ut
gjorts av kassor. Denna möjlighet har också utnyttjats i mycket stor ut
striickning. Det sammanlagda värdet av tillgångarna kan numera antas vara 
relativt litet. För en tvångsvis genomförd avveckling bör därför väljas ett 

så enkelt förfaringssätt som möjligt. Särskilt i de fall där kassornas behållna 
tillgångar är mycket ringa och medlen därför knappast kan tänkas bli använda 
f'ör något allmiinnyttigt ändamål skulle man kunna överväga att låta del
ägarna fördela medlen mellan sig efter andelstal. Detta skulle emellertid 

förutsätta att man fastställde en beloppsgräns, intill vilken en sådan för
delning av tillgångarna skulle tillåtas. En sådan griinsdragning skulle bli 

ganska godtycklig. Härtill kommer att i magasinskassorna kan ingå statliga 
nödhjiilpsmedel eller donationsmedel. Anknytningen mellan de nuvarande 

innehavarna a\' den mantalssatta jorden och ifrågavarande tillgångar framstår 
vidare som tiimligcn svag. Av Jessa skäl bör delägarna inte få fördela kas
sornas behällna medel mellan sig. Inte heller synes det vara lämpligt att 
t vångsvis omvandla tillgfogarna till stiftelser. 
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Den naturligaste och enklaste lösningen synes i stället vara att kvarvarande 
jordbruksst~immotillgångar övertas av kommunen. Vid en sådan lösning 

uppkommer frågan om föreskrifter bör meddelas om till vilka iindamål till
gångarna och avkastningen av tillgångar som behålls skall få anviindas. I 
det överviigande antalet fall är emellertid kassornas behållning ganska obe
tydlig. föreskrifterna i 1963 års kungörelse gav också ganska vida ramar 
för användningen. Föreskrifter om all tillgångarna får användas bara till 
vissa angivna ändamål skulle, särskilt när fråga är om kassor med förhål
landevis obetydlig behållning. medföra onödiga svårigheter i administrativt 

hänseende. Med hiinsyn härtill bör några föreskrifter av det slag som nu 
har diskuterats inte meddelas. Det synes inte heller finnas skiil att efter 
förebild av 1963 års kungörelse föreskriva att eventuella donationsbestäm
melser skall iakttas eller att tillgångarna inte får användas för ändamål som 

kommun enligt särskild författning skall tillgodose. Vad som nu har sagts 
hindrar självfallet inte att det ofta kan ligga nära till hands atl medlen 

används för något av de ändamål som anvisades i 1963 års kungörelse. 

Enligt inventeringen år 1974 var behållningen i en magasinskassa 160 000 
kr. Också för några andra kassor redovisades betydande behållningar. Med 
hänsyn härtill bör delägarna ges möjlighet alt under en kort övergångstid 

avveckla förvaltningen av tillgångarna i enlighet med bestämmelserna i 1963 
års kungörelse. Kungörelsens föreskrift om underställningsskyldighet synes 
inte böra göras tillämplig på sådant avvecklingsbeslut. Den kontrollmöjlighet 
som föreligger på grund av rätten för varje kommunmedlem att anfora 
kommunalbesvär över beslut som fattas på jordbruksstämma får anses till
räcklig. Avveckling bör få ske under tiden fram till utgången av år 1976. 
Det bör vara tillräckligt att beslut om avveckling fattas inom denna tid. 
Att beslutet har vunnit laga kraft före utgången av år 1976 bör således 
inte krävas. 

1 enlighet med det anförda har upprättats förslag till lag om egendom 
som förvaltas av kommunalstämma (bilaga /). I förslaget föreskrivs att. 
om sockenmagasin, tillgångar som hör till magasinskassa eller rotehållar
kassa eller annan egendom vid utgången av år 1976 förvaltas av kommu
nalstämma som avses i 13 ~ LKL, skall egendomen vid nämnda tidpunkt 
tillfalla kommunen. Dessförinnan får sådan förvaltning enligt förslaget av
vecklas i den ordning och under de förutsättningar som i fråga om vissa 
kassor föreskrevs i 1-3 ~~ den numera upphävda (se SFS 1973:76) 1963 
års kungörelse. Genom denna lydelse klargörs all reglerna i 1963 års kungö
relse skall så långt de alls kan tilliimpas - ges motsvarande tillämpning 
i fråga om annan egendom än tillgångar som hör till kassor, att sådant 
hinder mot avveckling som kan föreligga på grund av villkor vid enskild 

donation skall beaktas och att understiillning enligt 4 ~ kungörelsen inte 

behövs. 
Vid utgången av år 1976 bör 8 ~lagen om införande av kommunallagen 

upphöra att gälla. Det har inte ansetts nödviindigt all i detta sammanhang 
upprätta förslag till lag härom. 
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Bilaga I 

Förslag till 
Lag om egendom som fönaltas al' kommunalstämma 

Härigenom föreskrives följande. 
Om sockenmagasin, tillgångar som hör till magasinskassa eller rotehål

larkassa eller annan egendom vid utgången av år 1976 förvaltas av kom
munalstämma som avses i 13 ~lagen (1930:251) om kommunalstyrelse på 
landet. skall egendomen vid nämnda tidpunkt tillfalla kommunen. Sådan 
förvaltning får dessforinnan avvecklas i den ordning och under de förut
sättningar som i fråga om vissa kassor föreskrevs i 1-3 ~~ i den numera 
upphävda kungörelsen ( 1963:43) med föreskrifter rörande vissa av kom
munalstämma förvaltade kassor. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1976. 
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Hifaga -' 

.':i'a111mamtcill11i11g ar 11ppgiticrJid11 liimsr1·rclscmu 0111 kas.111r m. 111. w111 den I 

nm·cmhcr J 9 7 4 allt iämt .fiirvalwdcs m· )1mlbr11k1stiim111u 

Täby magtisinsfond 
\Ttihy kommun) 
lngarö magasinsfond 
(Värmdö kommun) 
Össcbygarns sockens opannmålsfond 
!Vallentuna kommun) 
Vårdingc magasinsfond 
(Södcrriilje kommun) 
Hölö magasinsfond 
ISödcrtliljc kommun! 
Mörkö magasinsfond 
(Södertälje kommun) 

Ut•fl.~ala län 

Siidrrma11/011ds län 

Uistringc sockens magasinskassa 
<Nyköpings kommun) 
Ytterselö magasinskassa 
fS1riingnäs kommunl 
Övcrsclö magasinskassa 
ISträngnäs kommun) 
Helgesta magasinskassa 
<Flens kommun; avveckling är under utredning) 
Västra Vingåkers magasinskassa 
fVingåkers kommun; avveckling är under utredning) 

Floda sockens magasinskassa 
fKatrincholms kommun) 

Nnkiirings lön 

Kmno/1ergs län 

/\almar liin 

Bchällning 1 

3 579:49 

5 2}0:05 

26 656:27 

9 645:76 

3845:18 

4 046:45 

53 003:20 

697:51 

6518:78 

5 .'iJJ: JJ 

4 173:80 

40991:12 (varav byggnad 
25 000:-) 

38112:-

96 026:34 

Ljungbr magasinskassa och 
Ljungb~· sockenmagasin 
IKnlmar kommun) 

924:08 
(byggnad 5 000-10 000) 

Gorland~ län 

Eksta sockens magasinskassa 5 308:75 
1Gutlanus kommun) 

1 Uppgifternu om behållning avser flertalet fall årsskiftet 1973174. 
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Hi<'king1'/1i11 

J.:ri.11iansrud1 h111 

Ma/111iih11.1 /iin 

lngclswrps hykassa 
!Ystads kommun) 
Glemminge byhassa 
(Ystads kommun) 

Hallands liin 

Giirehorgs 0,-/1 B11h11s liin 

Ytterby magasinskassa 
l Spann målslånefondcn) 
tKungiil\'S kommun) 
Skec sockenmagasin och magasinsfond 

!Strömstads kommun\ 

Alingsås lands- och Rödenc sockenhcmmansfoncl 
!Alingsås kommun) 
lfälingc magasinskassa 
!Alingsås kommun) 
Fonden rör sockenhemmanet Br~nne Broar i Hemsjö 
socken 
tAlingså~ kommun) 
Hyssna magasinskassa 
!Marks kommun) 

Slwmb111g.1 lii11 

Vilske-Kleva sockenmagasin och magasinskassa 
!Falköpings kommun\ 
Tiings magasinskassa 
<Grästorps kommun) 
I !jo landskommuns magasinskassa 
!I ljo kommun) 
Sävare magasinsfoncl 
!Lidköpings kommun) 
Gösslunda magasinsfond 
(Lidköpings kommun) 
Sunnersbergs magasinsfond 
<Lidköpings kommun) 
Otterstacls magasinsfond 
!Lidköpings kommun) 

382 

257:7:1 

6000:-

6 257:7J 

18 J 19:J7 

5 058:30 (\'arav byggnad 
5 000:-) 

23 I 77:6 7 

12 708:65 

6 017:85 

38 I 17:28 

4 370:20 

61 213:98 

4 249:44 (Uppgift om viirdct 
av byggnaden saknas) 

3 458:22 

4000:-

I 156:25 

4 68J:4J 

4 824:45 

3427:14 

25 798:93 
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I iimrlands län 

Örchro liin 

l'ii.1r111unlands län 

I·: Of1f1Urbcrgs liin 

Ludvika jord~igarfond 
(Ludvika kommun) 
Stora Sked vi sockenmagasin och magasinskassa 
1S:iters kommun) 

Gärlchrugs län 

I ·ä.1rcrnorrlands län 

Arnäs sockenmagasin och magasinskassa 
(Örnsköldsviks kommun; avveckling pågår) 
"fora magasinskassa 
(Kramfors kommun: avveckling pågår) 

.liimrlands län 

Föllinge husbondeföreningskassa 
(Krokoms kommun) 
Hallens magasinskassa 
(Åre kommun; avveckling pågår) 
llede magasinsfond 
(!färjedalens kommun) 

Väsrerhof!ens län 

Norrhof!ens län 

Töre clistriktsmagasinsfond 
(Kalix kommun) 

Sammandrag 
' 

383 

J<) 973:--

lbO 000:- (l.lppgift om v:ir
det av byggna
den saknas) 

199973:-

66 846:35 (varav byggnad 
WO:-) 

11 362:05 

78 208:40 

J 114:30 

19475:-

uppgift saknas 

22 589:30 

ca 8 000:-

30 Magasinskassor (Stockholms, Södcrmanlands, Kalmar, Gotlands, Gö
teborgs och Bohus, Älvsborgs. Skaraborgs, Kopparbergs, Västernorr

lands, Jämtlands och Norrbottens län) 
2 bykassor (Malmöhus liin) 
2 sockenhemmansfonder (i\lvsborgs Hin) 

_iordiigarfoml (Kopparbergs liinl 
1 husbomtemreningskassa Uämtlancls län) 
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6 sockenmagasin (Södermanlands, Kalmar, Giiteburgs och Buhus, Skara
borgs. Kopparbergs och Viisternorrlands Hin) 

Sammanlagd hehi\llning ca 550 000 kr .. vartill kommer drdet av socken
magasinen. 
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Sammanställning av remissyttrandena 
1 Kommunernas specialreglerade nämnder 

l. l Allmänna synpunkter 

38:1 

Samtliga remissinstanscr som har uttalat sig ct:irom anser att den statliga 

tillsynen över och kontrollen av den kommunala verksamheten nu kan 

minskas som en följd av friimst kommunindclningsreformcn och den kom-

munala förvaltningsorganisationens utbyggnad. Förslagen i promemoriorna 
att slopa en rad dclaljföresk.riftcr om ntimndcrnas verksamhet 01:h om un

derstiillning av vissa beslut tas allmänt emot positivt. Vissa remissinstanser 

lir dock tveksamma på några punkter. Detta gäller främst förslag som hänger 

samman med tjänstemännens ställning i nämndorganisationen. Åtskilliga 

remissinstanscr uttalar sig för en fortsatt översyn av den statliga kontrollen 

och tillsynen. 

Sociafsryrcfs<>n delar den principiella syn på den kommunala demokratin 

som kommer till uttryck i promemoriorna. Styrelsen har inget att invända 

mot förslagen när det gäller bl. a. valbarhet till nämnderna och nämndernas 

sammansättning. Däremot menar styrelsen att vissa andra förslag kan anstå 

under ytterligare en begränsad tid med hänsyn till de uppdrag som so

cialutredningen och hälsovårdsstadgeutredningen har. Det blir då möjligt 

att i ett sammanhang ta ställning till bl. a. samspelet och uppgiftsfördel

ningcn mellan staten och kommunerna inklusive de krav på ärendebered

ningen som statsmakterna bör ställa. 

Riksskatt<>1•<>rkN instämmer allm1int i den striivan efter enhetlighet och 

förenkling som enligt verkets mening präglar översynsarbetet. Liknande 

synpunkter för länss(vrelsen i Hallands län fram liksom Hedemora kommun. 

som är särskilt tilltalad av författningsförslagens starka anknytning till den 

nya kommunallagen. 

Länssrvrclsen i S1ockholms län konstaterar att kommunindclningsreformen 

har skapat större och bärkraftigare kommuner och att förvaltningsorgani

sationen har tillförts kvalificerad sakkunskap inom olika omriidcn. 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att den statliga tillsynen och kontrollen 

över kommunerna härigenom kan begränsas. Onödiga detaljföreskrifter som 

tynger den kommunala verksamheten kan mönstras ut. Genom att anpassa 

specialförfattningarnas nämndregler till den nya kommunallagens motsva

rande bestämmelser når man enligt länsstyrelsens mening en önskvärd en

hetlighet i de specialreglerade nämndernas organisationsformer. Det får anses 

riktigt att låta kommunerna själva ordna sin förvaltande verksamhet med 

hänsyn till skiftande lokala behov och förutsättningar. Länsstyrelsen anför 

avslutningsvis att det är väl motiverat att översynsarbetet fortsätter i syfte 

att ytterligare begränsa den statliga kontrollen och tillsynen. Också länsstyrel
sen i Kalmar län framhåller att kommunerna numera har väsentligt förbätt

rade förutsättningar att handha sina uppgifter och att de därför också bör 

2~ Riksdagen Jl.J7!i/ 77_ I sam!. :\"r I 
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kunna lämnas en betydande frihet att anpassa nämndorganisation och ar
betsformer efter olika förhållanden och behov. Förslagen i prom1.:moriorna 
stämmer väl överens med vad länsstyrelsen anser vara lämpligt och önskvärt. 

Uimsrrrelsen i I 'äsrmanlands län för fram liknande synpunkter och framhåller 
att behovet av ingående statlig kontroll och tillsyn över kommunernas siitt 

att sköta sina åligganden har minskat kraftigt. 
Länsstyrelsen i Uppsala liin anser att den reducering a\· det underst:illning~

pliktiga området som hittills har skett inte har fort med sig. någ.ra ofagcnhcter. 
Den statliga kontroll som kan behövas sker bl. a. genom besvärsprövningen. 

Bodens komm1111 framhåller att manga av de frågor som tas upp i pro
memoriorna är av vlisentlig betydelse för kommunerna. Den kommunala 
organisationen efter kommunindelningsreformen har enligt kommunens 
mening i de flesta fall gjort det möjligt för kommunerna att liven i mycket 
kvalificerade ärenden själva utarbeta de beslutsunderlag som behövs. Fö
reskrifterna om underställning är därför i många fall otidsenliga och bör 
avskaffas. 

Haninge kommun delar helt uppfattningen att behovet av statlig tillsyn 
och kontroll över kommunernas sätt att fullgöra sina uppgifter har minskat. 
Kommunen anser emellertid inte att förslagen i promemoriorna kan be
tecknas som tillräckligt genomgripande. Ytterligare lagändringar i syfte att 
ge kommunerna ökad handlingsfrihet är både möjliga och önskvärda. Den 
statliga effektivitetskontrollen över den specialreglerade kommunala förvalt

ningen ter sig ofta stötande ur den kommunala demokratins synvinkel. 
Den statliga styrningen av kommunen sker i dag väsentligen genom andra 
instrument än lagar och förordningar - främst genom den statliga bidrags
givningen till kommunerna. En viktig åtgärd för att minska den statliga 
detaljregleringen är därför enligt Haninge kommuns uppfattning att nu
varande specialdestinerade statsbidrag ersätts med generella bidrag. 

Norrköpings kommun tillstyrker förslagen till ändringar beträffande de spe
cialreglerade nämndernas organisation och arbetsformer. Den lagtekniska 
lösning som föreslås i promemoriorna ger enligt kommunens uppfattning 
regler som är liittare att överskåda och tilWmpa iin de nu gällande reglerna. 

Tjänstemännens rätt att delta i nämnds överläggningar och att anteckna 
sin mening till protokollet bör enligt kommunens mening behandlas i regler 
som kommunen själv beslutar om. 

De framlagda förslagen innebär enligt Sköi1de kommuns mening en mo
dernisering, anpassning och llirenkling av bestämmelserna om de special-

reglerade nämnderna vilket medverkar till att åstadkomma enhetlighet. 

Kommunen anser också att förslagen i viss utsträckning bidrar till att skapa 
större handlingsfrihet. Mer ändamålsenliga arbetsformer och organisatoriska 
lösningar blir möjliga. 

Stockholms kommun konstaterar att förslagen inncbiir en förenkling a\· ar

betsformerna hos vissa specialreglerade nLimnder. Detaljregler slopas och 
den niirmare utformningen av niimndernas organisation och arbetsformer 
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överlämnas åt kommunerna. Kommunen anser att de förslag som har lagts 

fram och som syftar iill större frihet att organisera niimndarbetet är mycket 

angeliigna för kommunerna. som d~irigenom får bättre förutsättningar att 

uppnå ökad effektivitet i det kommunala arbetet. 

Sl'enska kommunförbunder anför att det iir naturligt att staten genom sitt 

övergripande ansvar lägger fast de allmänna riktlinjerna och ramarna för 

samhällets samlade insatser på olika områden men att det från kommunal 

självstyrelsesynpunkt är angeläget att kommunerna lämnas stor frihet att 

själva bestämma om den lokala verksamhetens omfattning, inriktning och 

utformning. En omfattande detaljstyrning från statsmakterna kan enligt för

bundets mening få till resultat att den demokratiska beslutsprocessen i kom

munerna inte framstår som meningsfull. Förbundet erinrar om att i 

den kommunala verksamheten är förtroendemän engagerade i berednings-, 

förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i långt större utsträckning iin vad 

som är fallet i statlig verksamhet. En tillsyn och kontroll över kommunal 

verksamhet kan därför ofta innebära att statliga tjänstemän utifrån eget 

bedömande har att utöva kontroll över kommunalt handlande, som har 

sin direkta grund i politiska beslut. 

Den genomförda kommunindelningsreformen och utvecklingen inom den 

kommunala sektorn har enligt kommunförbundets mening skapat nya för

utsättningar för att vidga och fördjupa den kommunala självstyrelsen. Be

hovet av statlig tillsyn och kontroll måste därför bedömas från andra ut
gångspunkter än tidigare menar förbundet, som hälsar det pågående över

synsarbetet med tillfredsställelse. Kommunförbundet konstaterar slutligen 

att de nu föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga för att åstadkomma en 

riktig balans mellan stat och kommun. Därför är det angeläget att över

synsarbetet fortsätter i syfte att ytterligare begränsa den statliga kontrollen 

och tillsynen. 

Förs 1 agen i PM I I tillstyrks eller lämnas utan erinran av närmare 

hälften av remissinstanserna. Det gäller /änss~vrelserna i Södermanlands, Ble

kinge, Örebro. Västernorrlands och Västerbonens län, Kopparbergs och Väster
boTTens läns /andstingskommuner. Avesta. Bengt.~fors. Borlänge, Falu. Flens, 

Göteborgs, Götene, Hjo, Jönköpings, Katrineholms, Ludvika. Lycksele, Afalmö, 

Norrköpings. Nyköpings, Skövde, Sundsvalls. Söll'esborgs, TmllhäTTans, Val/en

t1ma. Varbergs, Öckerö, Örebro. Örnsköldsviks och Östersunds kommuner samt 

Landsorganisationen i s~·erige (LOJ och Tjänstemännens centra/organisation 

(TCO). 

Stockholms läns /andstingskommun finner principerna godtagbara och till

styrker i likhet med Södermanlands, Malmöhus och Skaraborgs läns lands

tingskommuner samt Landsting~förbundet förslagen så långt dessa berör lands

tingskommunerna. 

Bodens. Falkenbergs, Haninge, Kungsbacka. Laholms, Landskrona. Mörby

långa, Ronneby. Strängnäs och Vingåkers kommuner tillstyrker också försla

gen. Dessa kommuner anse dock att de förslag som har lagts fram om 
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att slopa underställningsskylclighc1en borde ha omfattat fler ärendegrupper. 
främst beslut om att ta upp långfristiga lån. Liknande synpunkter i fråga 
om understiillningsskyldigheten anförs av Sl'cnska kom1111111/iirb1111de1 od1 
några länsstyrelser. 

Övriga remissinstanscr h:.1r i allmiinhet inviinclningar på endast en eller 

ett par punkter. 
Beträffande förs I agen i P l'v1 I I I är remissutfallet nära nog odelat 

positivt. Praktiskt taget samtliga remissinstanscr sluter upp bakom förslagen 

i promemorian. 
Endast sju remissinstanser av sammanlagt 49 avstyrker något av förslagen. 

Dessa remissinstanser är Livsmedelsverket. lllrednin~en om skolan. s1aren och 
kommunerna. länsstyrelserna i Stockholms och ÖsteTRiitlands län. Stockholms 
och Sundsvalls kommuner samt Svenska kommw1torbu11der. Invändningarna 
avser i huvudsak frågorna om vidgad valbarhet eller om utomståendes när
varorätt. Av de 42 remissinstanser som tillstyrker förslagen för ett tiotal 
fram ytterligare förslag till författningsändringar. Hälften av dessa förslag 
rör inrättande av totalförsvarsnämnder i kommunerna. Ett par kommuner 
önskar en översyn av bestämmelserna om överförmyndarnämnd. 

1.2 Fakultativa eller obligatoriska nämnder 

I PM III föreslås att kommunernas möjligheter att själva utforma sin 
nämndorganisation skall förbättras. Förslaget innebär att ytterligare några 
nämnder görs helt fakultativa, nämligen arbetslöshetsnämnd, uttagnings
nämnd och handels- och sjöfartsnämnd. Vidare anges i specialförfattning
arna att kommunstyrelsen (i ett par fall socialnämnden) utgör den special
reglerade nämnden, om kommunfullmäktige inte har beslutat annat. 

Sundsvalls kommun påpekar att kommunstyrelsen får hand om åtta av 
de i promemorian behandlade nämndernas verksamhet, om annat inte be
slutas. En rationellt fungerande verksamhet förutsätter därvid delegation 
i betydande omfattning. Det bör därför övervägas om beslutsfunktionerna 
direkt kan läggas på annat organ än kommunal nämnd eller om man på 
annat sätt kan undvika omgången över ett delegationsförfarande. S\'enska 
kommun.forbundet framhåller samma problem och framhåller att det kan 
vara önskvärt att delegera hela den specialreglerade nämndens verksamhet 
till en avdelning inom kommunstyrelse som är exempelvis arbetslöshets

nämnd. Förbundet önskar att det i det pågående lagstiftningsarbetet görs 
klart att denna möjlighet står öppen. 

I Sundsvalls kommun har man valt att tillsätta en särskild arbetslöshets
kommitte under kommunstyrelsen. Kommitten tar bl. a. fram förslag på 
beredskapsarbeten, samråder med statliga myndigheter m. m. Handlägg
ningen av arbetslöshetsnämndens uppgifter borde enligt kommunens me
ning ha övervägts ytterligare. Stockholms kommun anser att förslagen be
träffande arbetslöshetsnämnd innebär en snävare reglering av kommunernas 
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handlingsfrihet än f. n. I Stockholm är ansvaret för arbetslöshetsfrågorna 

fördelat på flera organ. Denna lösning, som i Stockholm har visat sig mest 

ändamålsenlig, önskar kommunen behålla. 

Överb(.'.flilhavaren (ÖB), som tillstyrker förslagen, redovisar sina erfaren

heter beträffande kommunernas specialreglerade uppgifter inom totalför

svaret. I flertalet kommuner fullgörs dessa av kommunstyrelsen. Det är 

förståeligt, menar ÖB, om totalförsvarsfrågorna i en arbetssituation som 

gör hårda prioriteringar nödvändiga inte alltid kan ges tillräckligt utrymme. 

Därför bör kommunerna ges lagfäst möjlighet att inrätta en särskild to

talförsvarsnämnd, till vilken de totalförsvarsuppgifter som inte fullgörs av 

andra nämnder kan hänföras. ÖB avser i första hand uppgifter som an

kommer på civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och hem

värnsnämnd. För att kommunernas handlingsfrihet skall behållas och flexi

biliteten säkerställas bör totalförsvarsnämnden inte vara obligatorisk. Ch(.'.fen 

för armen, civi(/örsiwss(1•relsen och länsstyrelsen i Stockholms län pekar lika

ledes på möjligheten att inrätta en totalförsvarsnämnd. Militärb(.'./älhavaren 

i Östra militärområdet, som till skillnad från de nyss nämnda remissinstan

serna anser att nämnden bör vara obligatorisk, ser fördelar främst i form 

av tidsvinst och ~akligare handläggning. 

Uttagningsnämnden är föremål för flera remissinstansers intresse. Chefen 

.tör armen framhåller att samtliga hästar har utgått ur krigsorganisationen 

och sätter i fråga om uttagningsnämnd liingre är nödvändig. Försvarets mate

rie/verk för fram I iknande synpunkteroch förordar, om bestämmelserna om ut- · 

tagning ändå behålls, att kommunstyrelsen skall vara uttagningsnämnd. Över

S(vrelsenför ekonomisktförsvar menar att frågan om framtida uttagning av häs

tar äroviss och ser inga olägenheter i förslaget att göra uttagningsnämnd fakul

tativ. Sundsvalls kommun sätter också uttagningsnämndens existensberätti

gande i fråga, liksom behovet av kristidsnämnd, familjebidragsnämnd, hem

värnsnämnd, handels- och sjöfartsnämnd samt slakthusstyrelse. Andra lös

ningar borde enligt kommunens uppfattning ha prövats i fråga om verksamhet 

som utövas av dessa nämnder. 

Stockholms kommun anser att valnämnden i likhet med övriga nämnder 

som behandlas i promemorian bör göras fakultativ, även om valadmini

strationen i Stockholms kommun torde kräva en särskild valnämnd. 

1.3 Antal ledamöter och suppleanter 

I promemoriorna föreslås att det minimiantal ledamöter som gäller för 

kommunstyrelsen (fem) skall gälla för alla kommunala nämnder. Vidare före

slås att de olika bestämmelser om utseende av suppleanter som finns i special

författningarna slopas. Samma regler som för kommunstyrelsen skall 5älla. 

Förslagen tillstyrks av samtliga remissinstanser utom socialstyre/sen. som 

beträffande antal ledamöter i social centralnämnd vill avvakta socialutred

ningens förslag. Socia/11rred11i11ge11 tillstyrker för sin del förslagen i prome-
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morian. Kumla kommun framhåller att minimiantalet fem ledamöter bör avse 
även taxeringsniimnd, övcrförmyndarniimnd. trafiknämnd och organ vid 
försäkringskassa som enligt lagen om allmiin försiikring utses av kommunen. 

1.4 Valbarhet 

Mest kritik har de förslag rönt som behandlar tjänstemännens ställning 
i nämndorganisationen. Det gäller dels förslag om ändrade valbarhetsregler, 
dels förslag om utomståendes rätt att närvara och yttra sig vid sammantriiden 
samt att anmäla avvikande mening till protokollet. 

I promemoriorna föreslås att enhetliga valbarhetsbestämmelser skall gälla 
för hela den kommunala nämndorganisationen. I fråga om samtliga specialför
fattningar som behandlas i promemoriorna föreslås att frågan om valbarhet till 
resp. nämnd skall regleras genom en hänvisning till den nya kommunallagen. 
Kommunallagsutredningens förslag till enhetlig kommunallag(SOU 1974:99) 
innebar på denna punkt att det valbarhetshinder vid val till kommunstyrelse 
som gäller för kommunens ledande tjänsteman och för förvaltningscheferna 

vid de verk som hör till kommunstyrelsen skulle slopas. En hänvisning i resp. 
specialförfattning till den valbarhetsregel som utredningen föreslog skulle in
nebära att bland andra brandchef, skolchef och socialchef skulle kunna väljas 
till ledamot i sin egen nämnd. Beträffande byggnadsnämnd, barnavårds
nämnd och hälsovårdsnämnd skulle förslaget inte innebära någon förändring. 

Remissopinionen är delad i denna fråga. Förslaget i promemoriorna till
styrks av flertalet remissinstaner, däribland socialstyre/sen, socialurredningen, 
hälsovårdsstadgeutredningen. utredningen om skolan. staten och kommunerna. 
länss(vrelserna i Uppsala, Skaraborgs, Örebro och Norrbottens län samt Sö
dermanlands och Örebro läns landstingskommuner. Eskilstuna och Köpings 
kommuner samt Centra/organisationen SACOI SR. Som har nämnts i det före
gående har majoriteten av remissinstanserna tillstyrkt samtliga förslag i pro
memoriorna eller lämnat dem utan erinran. 

Haninge kommun. som ansluter sig till kommunallagskommittens mening 
(SOU I 952: 14) att den ledande tjänstemannen eller förvaltningschefen skall 
stå neutral i förhållande till olika partigrupper,anser att en ordning som innebär 
att en förvaltningschefkan vara ledamot i nämnden kan ge upphov till besvär
liga konfliktsituationer. Denna principiella uppfattning föranleder emellertid 

inte kommunen att avstyrka förslaget att valbarhetshindren skall slopas. Som 
skäl härför anförs dels att ingen kategori medborgare på grund av yrke bör ute
slutas från möjligheten att få kommunala uppdrag, dels att de politiska par
tierna bör kunna avgöra vilka nomineringar som är lämpliga. 

Förslaget att valbarhetshindren för förvaltningschefer skall slopas avstyrks 
av skolöverstyrelsen, länsstyrelserna i Stockholms. Jönköpings. Gotlands. Kristi
anstads och Gävleborgs län samt av Jönköpings läns landstingskommun. 
Genomgående åberopas intresset av att förvaltningschefen intar en partipoli
tiskt oberoende, självständig ställning. Förslaget avstyrks vidare av Gislaveds. 
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Gotlands. /\ar/stads. Kumla. l\11ngsbacka. Lffwns. Mora. Piteå. Stockholms. 

Sl'rn(junga, Uddevalla. Umed. V{l{lsala. Vingåkers. l'äxjö och Arl'idabe1gs kom

muner. Svenska komm1111fiirb1111de1 hänvisar till sitt yttrande över förslaget till 

enhetlig kommunallag. I detta yttrande avstyrker förbundet kommunallags

utredningens förslag att valbarhetshindren för chefstjänstemännen vid val till 

kommunstyrelsen skall tas bort. Kommunförbundet anserdoek att det beträf

fande val nämnd är befogat att göra avsteg från denna princip. I många kommu

ner har man ansett det lämpligt att i val nämnden välja in den person som tidi
gare har varit förordnad av l~insstyrelsen som ordförande i valnämnden 

och vars erfarenhet man har önskat utnyttja. Kommunförbundet ansluter 

sig också till förslaget att de särskilda valbarhetshinder som gäller för val 

till arbetslöshetsnämnd skall slopas. Detta förslag har överhuvudtaget inte 

mött några invändningar. 

Åtskilliga av de remissinstanser som har yttrat sig särskilt i denna fråga 

framhåller intresset av enhetliga valbarhetsregler. Detta önskemål har i flera 

fall varit det främsta skälet för dessa remissinstanser att tillstyrka förslaget be

träffande de specialreglerade nämnderna. De avstyrkande remissinstanserna 

förordar i flera fall att nuvarande valbarhetshinder i kommunallagarna behålls 

och görs tilllämpliga på samtliga specialreglerade nämnder. Flera remissin

stanser har också den uppfattningen att jävsbestämmelserna i förvaltningsla

gen (1971 :290), vilka gäller i flertalet specialreglerade nämnder, gör ett leda

motskap för förvaltningschef omöjligt. 

1.5 Nämnderna'i samman<sättning 

promemoriorna föreslås att de särskilda bestämmelser som finns om 

hurnämnderna skall eller bör vara sammansatta slopas. Det gäller bl. a. rekom

mendationerna att det skall finnas juridisk sakkunskap företrädd i barnavårds
nämnd, att läkare bör vara ledamot av nykterhetsnämnd och av hälsovårds

nämnd samt att en veterinär bör vara ledamot i hälsovårdsnämnd. Det 

gäller också föreskriften att nykterhetsnämnd skall vara sammansatt av såväl 

män som kvinnor. 

Förslaget att alla rekommendationer om hur nämnderna skall vara sam

mansatta skall tas bort ur lagstiftningen har bedömts positivt av nära nog samt

liga remissinstanser. Allmänt framhålls att rekommendationerom särskild yr

kesrepresemation är främmande för moderna demokratiska principer. Flera 

remissinstanser framhåller också att frågan om nämndernas sammansättning 

med förtroende kan överlämnas till de politiska partierna. 

Endast ett par länsstyrelser avstyrker förslaget. Länsstyrelsen i Up[lsala län 

fr~mhåller att ytterligare överväganden fordras för att rättssäkerhetsintresset 

inte skall äventyras. En tänkbar ersättning kan enligt länsstyrelsen vara att in

föra direkta förskrifter om inhämtande av sakkunnigutlåtanden i vissa ären
den. l.il'.1/ll('c/l'i.1l'erkc1 delar promemoriornas kritiska syn på systemet att 

specialdestinera mandat till vissa yrkesgrupper. En ändring förutsätter dock 
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enligt verket att behovet av sakkunskap inom hälsovårdsnämnden blir till

fredsställande säkerställt på annåt sätt. Länss(vre/sen i Värmlands län anser 

att läkare och veterinär i hälsovårdsnämnd tillför nämnden en önskvärd 

och erforderlig sakkunskap. Motsvarimde resonemang förs betriiffande de 

sociala nämnderna. Länss(1•relscn i Norrbortens län, som också tillstyrker för

slaget, anser att juridisk sakkunskap i någon form bör tillföras barnavårds

nämnd och nykterhetsnämnd. 

1.6 Proportionella \'al a\' nämnder 

I PM Il föreslås att kommunallagens bestämmelse om proportionellt val 

skall gälla val till samtliga kommunala nämnder. Förslaget. som berör bl. a. 

nykterhetsnämnd, hälsovårdsnämnd. uttagningsnämnd, handels- och sjö
fartsnämnd och slakthusstyrelse föreslås bli genomfört genom att den nya 

kommunallagens bestämmelse görs generellt tillämplig och genom att spe

cialförfattningarnas motsvarande bestämmelser i ämnet slopas. 

Förslaget i promemorian biträds av samtliga remissinstanser som har yttrat 

sig i frågan. Allmänt anses förslaget innebiira en värdefull komplettering 

av kommunallagens regler till skydd för minoriteten, även om många re

missinstanser framhåller att de aktuella nämnderna redan nu regelmässigt 

väljs proportionellt. Kumla kommun anser att även taxeringsnämnd bör kun

na väljas proportionellt. Stockholms kommun . framhåller att förslaget som 

det har utformats i promemorian innebär att byggnadsnämnd, social cen

tralnämnd och social distriktsnärnnd i Stockholms kommun till skillnad 

från nu inte skulle komma att omfattas av någon bestämmelse om pro

portionellt val. Detta torde inte ha varit avsikten med förslaget. Förslaget 

bör därför arbetas om så att det även i fortsättningen medger proportionella 

val av dessa nämnder. Socia/11tredningen motsätter sig inte den lagtekniska 

lösning som har föreslagits men uttalar att vissa skäl talar för att i stället 

ge bestämmelsen formen av en hänvisning till kommunallagen i resp. spe

cialförfattning. 

1.7 Utomiståendes nänarorätt 

I promemoriorna föreslås att specialförfattningarnas bestämmelserom när

varorätt, yttranderätt och rätt att låta anteckna avvikande mening för andra än 

ledamöter slopas. I stället hänvisas till en bestämmelse som kommunallagsut

redningen har föreslagit av innebörd att kommunstyrelsen och andra nämnder 

får tillkalla tjänsteman hos den egna kommunen eller landstingskommunen 

eller särskild sakkunnig för att meddela de upplysningar som behövs. Försla

gen i promemoriorna innebär att nuvarande bestämmelser om närvarorätt. yt

tranderätt och falsk reservationsrätt för brandchef. föredragande i byggnads

nämnd. skolchef. stads- och länsläkare samt distrikts- och länsveterinär slo

pas. Det skall i stäl!et ankomma på resp. nämnd att avgöra vilka utomstående 

som får närvara vid nämndens sammanträden. 
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Remissopinionen iir splittrad i c.lenna fråga. Det övervägamk antalet n;

missinstanser tillstyrker förslaget. I vissa yttranden görs invändningar beträf

fande någon nämnd eller någon kategori närvaroberättigade. Utöver den majo

ritet av remissinstanserna som har tillstyrkt samtliga förslag eller lämnat dem 

utan erinran tillstyrks förslagen om slopad nävarorätt av bl. a. skolö1•erstyrelse11. 

länss(vrelserna i Stockholms, Kronobergs. Skaraborgs. Örebro. Västmanlands 

och Kopparbergs län. Örebro läns landstingskommun, Bodens. Haninge, Kö
pings och Stockholms kommuner. Svenska kommul'!fOrbundet och LO samt, så

vitt angår skolstyrelse och utbildningsnämnd, av Södermanlands lä11s lands

tingskommu11. Värnamo kommun tillstyrker i princip men menar att en särreg

lering kan erfordras för att tillförsäkra hälsovårdsnämnd medicinsk sakkun

skap. länsstyrelsen i Gotlands län tillstyrker förslaget i huvudsak men menar 

att det inte är möjligt att genomföra i byggnadsnämnd på grund av bestämmel

serna i 67 * byggnadsstadgan om delegation från länsstyrelse och föreslår be

träffande skolstyrelse och brandstyrelse en lösning av innebörd att närvarorät

ten, yttranderätten och den falska reservationsrätten skall bestå, om styrelsen 

inte beslutar annorlunda. Några remissinstanser, däribland socialwredni11ge11. 

hälsovårdsstadgeutredningen, länss(vrelserna i Östergötla11ds, Jönköpings, Got

lands och Gä1•leborgs län samt Gislareds, Eskilstuna. Lerums, Uppsala och Vä

nersborgs kommuner, anser att förslagen kan genomföras men att tjänsteman 

eller annan sakkunnig som har kallats till nämndens sammanträde bör ges yt

tranderätt. Några av dessa remissinstanser menar att den som har kallats också 

bör ha falsk reservationsrätt. Denna uppfattning delas av socials(vrelsen, som 

anser att tillkallad experts yttranderätt bör prövas ytterligare. Styrelsen vill ock

så behålla den falska reservationsrätten och framhåller att den tillkallade an

nars inte kan göras ansvarig förde upplysningar som han har lämnat. Liknande 

synpunkter förs fram av livsmedelsverket. som anser att en vägran att låta den 

sakkunnige få sin mening antecknad i protokollet kan innebära otillbörligt 

undanhållande av sa kunderlag för beslutet. Länsstyrelsen i Kronobergs län är av 

motsatt mening och anser att den falska reservationsrätten bör kunna slopas 

med hänsyn till att nämnderna har ett politiskt ansvar. Ytterligare några re

missinstanser menar att kommunallagsutredningens förslag om att tillkallad 

skall lämna upplysningar är för snäv och endast ger möjlighet att besvara direk

ta frågor. Eskilstuna kommun framhåller att om tjänstemannen i stället för en 

skyldighet att lämna upplysningar hade skyldighet att också delta i överlägg

ningarna och delge nämnden samtliga upplysningar som är av betydelse skulle 

detta kunna ge anledning till frågor som annars inte skulle ha ställts. Kommu

nen menar att en sådan lösning skulle ge en allsidigare belysning av ärendet och 

vara ägnad att förebygga brister eller felaktigheter i beslutsunderlaget. 

Länsstyrelsen i Värmlands län anser ~tt tillkallad tjänsteman bör ha skyldighet 

att inställa sig i nämnden. 

Några remissinstanser avstyrker förslagen att för va 1 t ni n g sch e fs 

o c h a n n a n f ö red r aga n d e s närvarorätt. yttranderätt och falska re

servationsrätt skall tas bort. Pla11verket menar att föredragande tjänstemans 
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personliga närvaro utgör en värdefull tillgång för byggnadsniimnden. Motsva

rande åsikt ullrycks av Stal1'11S brandnämnd beträffande brandl'.hefens när

varo vid sammantriide med brandstyrelse. Brandniimnden framhåller att 

brandchefens ansvar för all brand förebyggs talar för att han skall ha en 

ovillkorlig rätt all direkt till brandstyrelsen redovisa vilka konsekvenser 

för brandförsvarets funktionsduglighet som kan bli följden av det ena eller 

andra beslutet. Niimnden framhåller också att det för brandchefen i högre 

grad än för nägon annan kommunal förvaltningschef är viirdefullt att ha 

riitt att få sin mening antecknad till protokollet och därigenom kunna be

gränsa sitt ansvar för de brister i brandförsvaret som ett beslut eventuellt 

kan föranleda. Lil'smedelsvf'rker är starkt kritiskt till förslaget och framhåller 

all hiilsovårdsstadgans nuvarande regler i iimnet tillkom så sent som i 

samband med 1971 års Iivsmedelslagstiftning. Verket menar att det inte 

kan förutsättas att hälsovårdsnämnden i alla lägen inser att human- eller 

veterinärmedicinsk sakkunskap behövs. Att stryka bestiimmelserna om när

varoskyldighet för tjänsteläkare och tjänsteveterinär är att riskera en re

sursförstärkning inom livsmcdelstillsynen som är både påkallad och accep

terad. Hälsol'årdsstadgeutredningf'n framför liknande synpunkter och menar 

att nuvarande bestämmelser i varje fall bör bestå i avvaktan på utredningens 

förslag. 

Beträffande främste veterinär vid slakthus och dennes medverkan vid sam

manträde med slakthusstyrelse framhåller livsmedelsi•erket att underlaget för 

slakthusdriften till stor del ligger inom veterinärens kompetens- och tillsyns

område. Den praktiska kontaktyta som närvarorätten innebär anser verket 

vara till storömsesidig fördel. varför det är värdefullt om den ansvarige besikt

ningsveterinären kallas till och har rätt att närvara vid slakthusstyrelsens sam

manträde. Rätten att till protokollet anmäla avvikande mening anser verket 

vara av mindre betydelse. 

Utredningen om skolan, staten och kommunerna anför att syftet med skolche

fens närvarorätt m. m. i skolstyrelsen främst är att tillförsäkra skolstyrelsen er

forderlig sakkunskap. Bestämmelsen om närvarorätt hänger emellertid nära 

samman med frågan om behov av och former för den statliga tillsynen över 

skolväsendet. Eftersom detta är en väsentlig del av utredningens eget uppdrag, 

avstyrker utredningen ändringar i detta sammanhang. Länss(rrclscn i Uppsala 

län menar att förslagen att bestämmelserna om närvarorätt, yttranderätt och 

falsk reservationsriitt för förvaltningschefer. andra föredragande och vissa 

experter skall slopas kräver ytterligare överväganden. speciellt med beak

tande av det rättssäkerhetsintresse som bestämmelserna avser att tillgodose. 

Länss(vrc/sen i Jönköpings län anser att de här berörda tjänstemiinnen bör 

ges närvaro- och yttranderätt. om fullmäktige inte beslutar annat. Förslaget 

avstyrks även av Jö11kiipi11gs läns landstingskommun. Lerums kommun och 

S.4COISR. 
Förslagen i PM Il innehiir vidare att den närvaroriitt som tillkommer 

I än s l ii kar e och I än s vete r i n lir vid hälsovårdsnämnds samman-
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träde slopas. Detta tillstyrks av flertalet remissinstanser, däribland lä11ssryrel

sen i Jönköpings län som menar att en smidig ordning synes vara att ord

föranden i reglemente ges riitt att kall:1 erforderliga expener. Tillstyrker 

gör också länss~vrelserna i Kro11obe1:E:s. Gmla11ds och Norrhorrens län liksom 

länssryrelsen i Skaraborgs län. Förslaget avstyrks av lanrbruksstvrel~en. som 

menar att hälsovårdsstadgeutredningens förslag bör avvaktas. Samma upp

fattning har livsmedelsverker och hälsorårdssra1fE:e11rredningen.Lil·smedelsverket 

framhåller att den moderna livsmedelstillsynen förutsätter samordning och 

nära och ömsesidigt etablerade kontakter tillsynsmyndigheterna emellan. 

Länsveterinärens närvarorätt i hälsovårdsnämnd skall enligt verket ses mot 

denna bakgrund och inte som ett utslag av statligt förmynderskap. Starka 

skäl talar därför mot förslaget att närvarorätten skall slopas. Förslaget av

styrks vidare av länss(vrelserna i Kristianstads, Malmöhus. Hallands, Värm

lands och Jämtlands län. Den sistnämnda länsstyrelsen sätter i fråga om det 

inte allmänt sett föreligger intresse av att denna begränsade form av tillsyn 

och kontroll behålls. 

Förslagen i PM Il innebär också att de rekommendationer som finns 

i flera specialförfattningar om anlitande av ju rid is k , med i c in sk e I -

I er veterinär med i c in sk sakkunskap vid nämndernas samman

träden slopas. Flertalet remissinstanser, däribland länss~vre/serna i Jönköpings. 

Kronobergs. Kalmar, Gotlands. Afrsborgs. Skaraborgs, Värmlands. Gävleborgs 

och Norrbottens län tillstyrker detta förslag. Några av dessa remissinstanser 

gör dock vissa reservationer. Länss(1•relse11 i Kalmar län är sålunda inte beredd 

att tillstyrka ändringen beträffande barnavårdsnämnd och hälsovårdsnämnd. 
Länsstyrelsen i Värmlands län anser också att förslaget inte bör genomföras 

i fråga om hälsovårdsnämnden. 

Socialstyre/sen, som tillstyrker förslagen i princip,anser att föreskrifterna 

om juristmedverkan i barnavårdsnämnd och expertmedverkan i hälsovårds

nämnd bör. behållas i avvaktan på resultatet av socialutredningens resp. 

hälsovårdsstadgeutredningens arbete. Socialutredningen påpekar att nämn

dernas behov av utomstående sakkunskap numera inte kan anses gälla enbart 
de yrkesgrupper som anges i specialförfattninga~na. Utredningen har därför 

ingen invändning mot att rekommendationerna ersätts av en regel om möj

lighet för nämnderna att kalla erforderlig sakkunskap utan begränsning till 

vissa yrkeskategorier. Hä/sm•årdsstadgeutredningen avstyrker att en ändring 

görs nu, eftersom frågan kan anses ingå i utredningens uppdrag. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län förordar en regel i specialförfattningarna 

motsvarande kommunallagens bestämmelse om rätt för kommunstyrelsen 

att kalla sakkunniga och infordra yttranden från bl. a. länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen i Hallands län avstyrker förslaget att rekommendationerna skall 

tas bort och hänvisar därvid till kravet på rättssäkerhet och effektivitet. 

Liknande synpunkter åberopas av länsstyrelsen i Görehorgs och Bohuslän. som 

särskilt pekar på behovet av juristmedverkan i barnavårdsnämnd. Alvesta 
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kommun avstyrker förslaget och framhåller att närvaroskyldigheten på kom

munal nivå upplevs som en fördel. 

I fr{tg:an om utomstaendes niirvaroriill vid niimndsammantriide anför /\'orr

kiipings /.:01111111111 all konsekvensen bjuder all också <.:ivill'örsvarschef:5 riitt 

att niirvara vid civilforsvarsniimnds sammantriide slopas. 

1.8 Beslutförhet 

I promemoriorna föreslås att kommunallagarnas beslutförhetsregel att flera 

iin hälften av ledamöterna skall vara närvarande görs tilliimplig i samtliga 

kommunala nämnder. Det innebär bl. a. att ordföranden inte längre behöver 

vara närvarande för att särskild arbetslöshetsnämnd skall vara beslutför. 

De särskilda beslutförhets- och omröstningregler som gäller i handels- och 

sjöfartsnämnd slopas också. 

Förslaget har inte föranlett några invändningar från remissinstanserna. 

1.9 Jih 

I P\1 111 föreslås all förvaltningslagens bestämmelser om jäv görs till

liimpliga i samtliga ärenden i särskild arbetslöshetsniimnd, siirskild hem

viirnsnämd. uttagningsnämnd och handels- och sjöfartsnämnd. Förslaget 

har allmiint tagits emot väl av remissinstanserna. Länsstyrelsen i Malmöhus 

län anser att förvaltningslagens jävsbestämmelser bör gälla också i slakt

husstyrelse. 

I. JO Protokoll 

I promemoriorna föreslås all de bestämmelser om begriinsad protokoll

föring som finns i flertalet specialförfattningar förenhetligas. Föreskrifterna 

om skyldighet att motivera beslut föreslås ersatta med en hänvisning till 

17 ~ förvaltningslagen. 

Promemoriornas förslag tillstyrks av så gott som samtliga remissinstanser. 

Socia/s~rrelsen framhåller att de hänvisningar till 17 § förvaltningslagen som 

föreslås iir onödiga, eftersom dessa bestämmelser ändå gäller för de spe

<.:ialreglerade nämndernas protokoll. 

Planverket och länsstyrelsen i Norrbottens län avstyrker förslaget. Planl'erket 

framhåller att i byggnadslagstiftningen ofta kriivs särskilda skäl för bygg

nadsniimnds beslut. Såväl för den enskilda parten som för länsstyrelsen, 

som utövar tillsyn över byggnadsnämndernas verksamhet, är det enligt ver

kets rnening angeläget att motiven för sådana beslut redovisas. Swckholms 

kommun tillstyrker förslagen i den mån de kan innebära en förenkling av 

protokollskrivningen i nämnderna. Kommunen framhåller att det är an

geläget att onödiga procedurregler inte ställs upp som försvårar förståelsen 

av de kommunala protokollen. Denna fråga bör enligt Stockholms kommun 

övervägas ytterligare. 
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1.11 Arkinård 

I promemorian föresliis att tkn regel som kommunallagsutreJningen har 

föreslagit och som innehiir att kommunfullmiiktige beslutar om kommunens 

arkiv görs tilliimplig på samtliga specialreglerade niimnder. 

Endast ett fatal rcmissinstanser har siirskilt yttrat sig om arkivvården. 

Av dessa tillstyrker 111rcdningcn om skolan. sw1cn och kommunema. länss1rrel

scrna i Jönköpings och Örebro län samt Bodens, Eskils1ww och S10ckholms 

kommuner förslaget. Socialutredningen anser att huvudregeln liksom hittills 

bör vara att den sociala nämnden på ordförandens ansvar svarar för ar

kivvården men att nämnden skall ha rätt att lämna över sina handlingar 

till kommunstyrelsen för vård. 

Riksarkivc1 delar uppfattningen att olikheterna mellan specialförfottning

arnas och kommunallagens bestämmlser om arkivvård saknar berättigande. 

Riksarkivet förutsätter att den nya kommunallagens bestämmelser om ar

kivvård får en utformning som leder till en betryggande arkivvård. Under 

sådana förhållanden har riksarkivet inget att invända mot förslaget till en

hetliga bestämmelser i specialförfattningarna. 

1.12 Delegation 

I promemoriorna föreslås att specialförfattningarnas bestämmelser om 

delegation ersätts med en hiinvisning till kommunallagens motsvarande be

stämmelser. De undantag som finns för vissa kvalificerade ärendegrupper 

skall dock behållas. Förslaget innebär att skyldigheten för byggnadsnämnd 

och hälsovårdsnämnd att underställa länsstyrelsen beslut om delegation slo

pas. I stället får sådana beslut fattas med stöd av kommunfullmäktiges 

bemyndigande. Vidare föreslås att det krav som finns i vissa specialför

fattningar att tjänstemannadelegat skall vara anställd hos nämnden ersätts 

av en motsvarighet till kommunallagens bestämmelse att vederbörande skall 

vara anställd hos kommunen. Möjlighet att med fullmäktiges medgivande 

delegera beslutanderätt öppnas för de nämnder som tidigare har saknat sådan 

möjlighet. 
Praktiskt taget samtliga remissinstanser tillstyrker förslagen. Länssn·rclscn 

i Kalmar län framhåller att besvärsmöjligheten ger tillräckliga garantier för att 

några väsentliga statsintressen inte blir åsidosatta och tillstyrker för

slagen. Det gör också länss~vrelsen i Malmöhus län som dock anser att vida

redelegation av sådan beslutanderätt som byggnadsnämnd har fått från 

länsstyrelsen enligt 67 ~ byggnadsstadgan inte bör kunna ske utan länsstyrel

sens medgivande. Länsstyrelsen anser också att anvisningar i fråga om dele

gation i hälsovårdsnämnd bör utarbetas innan underställningsskyldigheten 

avskaffas. Frågan om vidaredelegation av beslutanderätt som erhållits på 

delegation från länsstyrelsen tas upp också av Nvköpings kommun. En lämplig 

lösning skulle enligt kommunens mening kunna vara att kommunallagens 

delegationsbestämmelse komplenerades så att kommunal nämnd. som av 
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statlig myndighet har medgetts rätt att besluta 1 myndighetens stiille, fär 

uppdra iit sLirskild avdelning av n:imnden eller ät tjiinsteman att besluta 

också i hithörande grupper av iirenden. 

Några remissinstanser, bl. a. hä/sovårdsstadgcutredningen, anser att kravet 

att tjänstemannadelegat skall vara anställd hos niimnden bör behållas. Lil's

mede/sverket avstyrker förslaget beträffande hiilsovårdsnämnd med motive

ringen att hittillsvarande system har varit ändamålsenligt. Inte heller so

cialstyre/sen är beredd att tillstyrka förslaget betriiffande hälsovårdsnämnds 

delegation utan förordar att hälsovårdsstadgeutredningens ställningstagande 

avvaktas. Däremot biträder socialstyrelsen förslaget vad avser sociallagstift

ningen och föreslår därutöver an delegation i nykterhetsniimnd skall 

kunna förekomma i ytterligare en ärendegrupp. Det gäller beslut om verk

stiillighet av tvångsintagning av person som redan tidigare är frivilligt intagen 

på vårdanstalt enligt 58 ~ nykterhetsvårdslagen. Detta förslag förs fram också 

av länsst,vre!sen i Gävleborgs län. 
Länsstyrelsen i Skaraborgs län noterar en skillnad i författningsförslagcn 

vad avser byggnadsnämnds resp. hälsovårdsnämnds möjlighet att delegera 

beslut om yttrande till kommunfullmäktige, länsstyrelse och regering. 

Länsst,1·relsen i Kronobergs län framhåller att länsstyrelsen bör underrättas 

om vilka delegationsbemyndiganden kommunfullmäktige har gjort. 

Flera remissinstanser framhåller särskilt att förslaget att valnämnd skall 

kunna delegera beslutanderätt är värdefullt, så t. ex. riksskatteverket. 

länsst,rrelsen i Kalmar län samt Malmö. Stockholms och .4.'tl'Sbyns kommuner. 

1.13 Gemen.,am personaladministration och egendomsfön-altning 

I PM Il föreslås att kommunfullmäktige genom ett tillägg till kommu

nallagen får möjlighet att åt kommunstyrelsen eller annan nämnd uppdra 

handliiggning av frågor om anställning m. m. beträffande personal som är 

underställd andra nämnder. Samma möjlighet föreslås betriiffancle förvalt

ning och verkställighet i fråga om egendom, som annars förvaltas av andra 

nämnder. 

Förslaget tillstyrks av nära nog samtliga remissinstanser. Några vill dock 

på olika siitt värna om facknämndens innytande i tjiinstetillsättningsärenden. 

Bl. a. socialutredningen och länsstyrelserna i Uppsala, Jönköpings, KronobefRS 

och Kalmar län betonar vikten av samråd med facknämnden. Socialst,vrelsen 

anser liksom hä/sovårdsstadgeutredningen att facknämnden även i fortsätt

ningen skall tillförsäkras ett avgörande inflytande i tjänstetillsättningsären

den. Några remissinstanser, däribland länsstyrelserna i Kristianstads och Gö

teborgs och Bohuslän samt Lerums kommun, framhåller att skyldigheten att 

samråda med facknämnden bör regleras i lagtexten. Sociala centra/nämnden 

i Östra Göinge kommun anser att frågan om gemensam egendomsförvaltning 

och personaladministration skall avgöras av resp. facknämnd och inte av 

fullmäktige. 
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Flera remissinstanser betonar det angeliigna i att förslaget om gemensam 

personaladministration genomförs och pekar p<) de ökade krav som den 

moderna arbetsrätten ställer på arbetsgivarna. Länss1yre/srn i Jiinköpings län 

anser exempelvis att de föreslagna ändringarna är nödv~lndiga för att syftet 

med bestämmelserna om anställningsskydd och återanställningsrätt skall 

kunna tillgodoses. Länsstyrelsen avstyrker dock förslaget beträffande brand

styrelse vars huvuduppgift är just personal- och utrustningsfrågor. 

Kumla kommun framhåller med insliimmandc av länss1yrclsen i Örebro 

län att gemensam förvaltning och administration bör kunna omfatta också 

t. ex. inköp och försäkring. 

Stockholms kommun anser att frågorna om gemensam personaladmini

stration och egendomsförvaltning bör övervägas ytterligare så att bl. a. an

svars- och revisionsfrågorna kan klarläggas. Av personalorganisationerna 

tillstyrker LO och TCO. medan SACOI SR avstyrker förslaget och framhåller 

att de syften som ligger bakom förslaget bör kunna uppnås utan långtgående 

koncentration av berednings- och beslutsfunktioner. 

1.14 Rätt att ,·äcka ärende hos fullmäktige 

I PM Il föreslås att förbudet för social distriktsniimnd att göra framställning 

till kommunfullmäktige slopas. Enligt promemorieförslaget bör det ankom

ma på fullmäktige att avgöra i vilken man social distriktsnämnd skall ges 

sådan möjlighet. 

Förslaget har i allmänhet inte föranlett några reaktioner hos remissin

stanserna. Bland dem som uttryckligen tillstyrker förslaget finns social

sr1•relsen. Länsstyrelsen i Stockholms län och Uppsala kommun avstyrker med 

motiveringen att distriktsnämndernas uppgifter inte är av sådan art att nämn

derna behöver vända sig direkt till kommunfullmäktige. Sl'enska kommun

förbunde! avstyrker också förslaget. Förbundet anser att konsekvenserna 

av ett förfarande där flera distriktsnämnder oberoende av varandra och av 

sociala centralnämnden skulle kunna göra framställningar eller avge yttran

den till kommunfullmäktige inte är tillräckligt belysta. Frågan bör därför 

enligt förbundets mening prövas i samband med utarbetandet av en ny 

ramlag för socialvården. 

1.15 Enhetliga nämndbestämmelser 

I PM Il föreslås att specialförfattningarnas nämndbestämmelser till stor 

del ersätts med enhetligt utformade hänvisningar till den nya kommunal

lagen. Såväl den principiella uppläggningen som den närmare utformningen 

av förslagen har bemötts positivt av remissinstanserna. Hedemora kommun 

betonar särskilt fördelarna med den starka anknytningen till kommunal

lagen. Stockholms kommun konstaterar att hänvisningsbestämmelserna i ett 

par fall har gett olyckliga resultat beträffande bestfo1melserna om nämnderna 
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i Stockholm. Kommunen noterar att övervägandena beträffande de särskilda 
lösningar som kan erfordras för Stockholms del enligt promemorian ännu 
inte hade gjorts. Stockholms kommun förutsätter därför att vissa förslag 
omarbetas. Det gäller bestämmelserna om proportionella val och om tid
punkt för val av specialreglerade nämnder. 

:-.lägra remissinstanser önskar ytterligare förslag i samma riktning som 
de som Wggs fram i promemoriorna. Eskilstuna kommun anser med instiim
mande av länsstyrelsen i Södcrmanlands län att lagstiftningen om överför

myndare och överförmyndarn~imnd redan är mogen för en översyn vad 

gäller verksamhetens kommunala förankring. Särskilt anser kommunen att 
domstolens möjlighet att av liimplighetsskiil entlediga överförmyndare eller 

ledamot av överförmyndarniimnd strider mot gängse uppfattning om kom
munal demokrati. Domstolstillsynen skulle kunna fullgöras av Hinsstyrelsen 
anser kommunen, som föreslår att reglerna om överförmyndarnämnd i detta 
sammanhang iindras efter samma mönster som i promemoriorna löreslås 
beträffande övriga nämnder. Hedemora kommun är inne på liknande tan
kegångar men finner det rimligt att erfarenhet först fås av de helt nya reglerna 
om överförmyndarniimnd. Reglerna bör diirefter ses över inför nästa man
datperiod. Kommunen uttalar att den teknik med hänvisning till kommu
nallagens regler som tillämpas i promemorian är eftersträvansvärd. 

1.16 Kommunalförbund för specialreglerad verksamhet 

I PM 111 föreslås att möjligheten att tvångsvis inrätta kommunalförbund 
för skola slopas liksom vissa bestämmelser om statligt inflytande över för
bundsordning och val av ordförande i kommunalförbund för bostadsför
medling. 

Förslagen tillstyrks av samtliga remissinstanser. Stockholms kommun fram
håller dock att det verkar oklart vilka konsekvenserna blir om de kommuner 
som ingår i ett obligatoriskt bostadsförmedlingsförbund inte kan enas om 
förbundsordni ng. 

1.17 Li nderställning 

I PM Il föreslå'> att socialhjälpslagens regler om skyldighet för kommun 
att underställa länsstyrelsen plan för ålderdomshem och reglemente för ål

derdomshem som drivs i samarbete med annan kommun slopas. Vidare 
föreslås att underställningsskyldigheten beträffande burskaps reglementen av

vecklas. Det övervägande antalet remissinstanser tillstyrker förslagen be

träffande plan och reglemente för ålderdomshem. Socials(rrelsen avstyrker 

och menar att frågan bör prövas i samband med utarbetandet av en ny 
social ramlag. Sodalutredni11gc11 iir också tveksam till om dess förslag bör 
föregripas men framhåller att den inte har någon erinran mot vare sig för
slagen eller motiven i promemorian. 
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Länsstyrelsen i Afalmöhus liin framhåller att den nuvarande statliga 

ritningsgranskningcn är mycket viirdcfull och inte bör slopas. l.änsstyrelsen 
i Atrsbmxs liin vill behålla understiillningsskyldighcten med hiinvisning till 

I:insstyrelsens roll som tillsynsmyndighet för bl. a. brand-, byggnads-. häl

sovårds- och socialvärdslagstiftningen. 

flera av de länsstyrelser som tillstyrker förslagen anser att olika inslag 

i den nuvarande ordningen är värda att bevara. Sålunda önskar länss~vre/sen 

i Blekinge län ett fortsatt samråd med kommunerna iiven om underställ

ningsskyldigheten avskaffas. Uinsstrrclsen i Västernorrlands län önskar 

genom centrala rekommendationer eller anvisningar siikra länsexperternas 

medverkan i form av exempelvis yttranden över kommunernas ålderdoms

hemsplaner. Länsstyrelsen i Uppsala län anser också att bindande föreskrifter 

för ålderdomshemsbyggandet fortfarande måste finnas. Länsszrrelsen i Gäv

leborgs län framhåller i likhet med flera kommuner det önskvärda i att behålla 

möjligheten att samråda med den statliga expertis som finns vid ålderdoms

hemsbyggandet. 

Beträffande förslaget att skyldigheten att underställa länsstyrelsen beslut 

om burskapsreglcmenten skall slopas har ingen remissinstans haft något 

att erinra. 

Åtskilliga remissinstanser anser att ytterligare förslag bör läggas fram om 

begränsningar i skyldigheten att underställa statlig myndighet kommunala 

beslut. Särskilt ofta förekommande är kraven på att underställningsskyl

digheten beträffande beslut att ta upp lån och teckna borgen skall slopas. 

Några remissinstanser anser också att underställningsskyldigheten beträf

fande beslut om antagande av brandordning kan slopas. Länsszvrel~en i Stock

holms län framhåller att statens brandnämnds exempel på brandordning en

dast innehåller en straffsanktionerad bestämmelse (8 ~ l. Den torde vara så 

allmänt förekommande att den med fördel kan tas in i brandstadgan. 

Om underställningsskyldigheten slopas, bör dock enligt länsstyrelsens me

ning kommunerna ha skyldighet att skicka in sina brandordningar till 

länsstyrelsen. Statens brandnämnd bör utfärda en normalbrandordning. 

Vingåkers kommun och Sl'emka kommunförbundet företräder liknande tan

kegångar liksom Eskilstuna kommun. som också framhåller att kommun bör 

kunna utan underställning ta in icke straffsanktionerade bestämmelser också 

i andra lokala förordningar, exempelvis bestämmelser i lokal hälsovårdsord

ning om det frivilliga renhållningsmonopolet. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

kan inte biträda att underställningsförfarandet beträffande de kommunala 

förordningarna slopas. Detsamma gäller statens hrandnämnd vad avser brand

ordningar. 

I fråga om förslagen till ändringar i mäklarordningen anser Svenska kom

m1111fiirb1111der att motiv saknas att behålia en bestiimmelse om att mäklare 

som handels- och sjöfarts nämnden har utsett skall förordnas av länsstyrelsen. 

Falkenbe1gs kommun menar att den statliga faststälfelsen av fysiska de

taljplaner bör kunna slopas och framhåller att bygglagutredningcns förslag 

26 Riksdagen Jl,/76177. I sam/. Nr I 
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inte inncbiir någon niimnviircl lörcnlding i dl!lla h:insl!cndc. Liknanck syn
punkter anförs av Vingåkers knmmt111, medan Laholms kommt111 stirskilt fram

håller behovet av en översyn av best:immelscrna om statligt stöd till lokal 

la nclsbygdst rali k. 

2 Landstingskommunernas specialreglerade nämnder 

2.1 Allmänna s~npunkter 

Samtliga remissinstanser ansluter sig till de allmänna utgångspunkterna 

för utredningsarbetet. nämligen att behovet av statlig tillsyn och kontroll 

över landstingskommunema har minskat samt att enhetlighet med den nya 

kommunallagens nämndregler bör eftersträvas. 
Srockhofms fäns fandsringskomm1111 och länsstyrelsen i Srockhofms län fram

håller vikten av att kommuner och landstingskommuner ges ökade möj

ligheter att själva besluta om nämndorganisation och arbetsformer. Liknande 

synpunkter framförs av Uppsala. Södermanlands. Ösrergiitlands och J iisfN

bouens läns landsringsknmm11ncr. Jiinköpings fäns landstingskommun framhål

ler att ökad frihet och större ansvar får de landstingskommunala organen 

är av stor betydelse för demokratin. Hallands läns fandsringskommun anser 
att den statliga detaljregleringen bör prövas util'rån samma förutsiittningar 

som ligger till grund för kommunaldemokratiutredningens arbete. Om kom
muner och landstingskommuner betros med an~var för samhällelig verk
samhet, bör också beslutanderätten ligga hos dem i stället för att vara upp
delad mellan politiskt ansvariga på den kommunala sidan och ämbetsverk 
på den statliga sidan. SACOI SR ställer sig i princip positiv till att den statliga 
detaljregleringen över kommunernas och landstingkommunemas uppgifter 

minskas. Organisationen anser det angeläget från självstyrelsesynpunkt att 

de kommunala organen lämnas stor frihet att själva bestämma den lokala 

verksamhetens inriktning och omfattning. 

Remissinstanserna tillstyrker eller lämnar utan erinran Oertalet av de för
slag som läggs fram i PM IV. Samtliga förslag tillstyrks av Lands

tings/örbunder . .f/er1alet landsringskommuner. Gotlands och Malmö kommu

ner samt länsstyrelserna i Malmöhus. Göreborgs och Bohus. J ·äsrernorrfands och 

Västcrbollens fän. Landstings/örhunder finner att förslagen till förändringar 

är i hög grad ändamålsenliga och tillstyrker att de genomförs samtidigt 

som den nya kommunallagen triidcr i kraft. Siidermanlands. Kalmar. Hal

lands .. 4.'lvsborgs. Kopparbergs och Jämtlands läm laml\tingskommuner liksom 

länss(1•rclsc11 i Väsrerbortens län anser att det måste vara en allmän strävan 

att i största möjliga utstr~ickning få spcciallagstiftningen anpassad och har

moniserad med den nya kommunallagen. Swckholms läns landstingskommun 

hävdar att de statliga regleringarna försvårar en anpassning av de kommunala 

arbetsförhållandena till olika lokala och regionala villkor. Man bedömer del 
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lfarför som viktigt att ek föriimlringar som föreslås snarast kommer till stäm!. 

l'iirmlands liim /a11dsti11gsko1111111111 menar att förslagen leder till bättre möj

ligheter att överblicka lagstiftningen på det landstingskommunala området. 

Den nuvarande ordningen anses omöjliggöra försök till enhetligt utformade 

reglementen l'fa nämnder och styrelser inom landstingskommunen. 

2.2 Fakultatha eller obli~atoriska nämnder 

I PM IV föresläs att bcstiimmelserna om inrättande av specialreglerad 

nämnd i samtliga fall utom i fräga nm direktion för sjukhus får den in

nebiirden att landstinget bestämmer om särskild niimnd skall inrättas eller 

om den specialreglerade uppgiften skall anförtros annan niimnd i landstings

kommunen. 
Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. 

Förslaget har föranlett invändningar endast i fråga om folkhögskolestyrelse. 

Bland dem som tillstyrker förslaget i denna del finns Hallands läns /ands

tingskommun. som anser att nuvarande regler har tillkommit för att passa 

folkhögskolor med icke-kommunal huvudman. Detta har medfört olägen

heter för landstingskommunerna i olika avseenden. Några remissinstanser 

förordar att frågan behandlas i samband med ställningstagande till folk

högskoleutredningens förslag. Denna uppfattning framför skoföverso'l'(>/sen. 
folkhögskoleutredningen. länsstyrelsen i Östergötlands/än. Skaraborgs läns fands

tingskommun och TCO. Atvsborgs läns landstingskommun föreslår att huvud

männen får möjlighet att med bibehållande av lokal styrelse för folkhögskola 

låta utbildningsnämnden fungera som överordnat samordningsorgan för 

folkhögskolorna under förvaltningsutskottet. 

Landstingsförbundet erinrar om att regeringen på framställning av sjuk

vårdsstyrelsc kan medge undantag från bestämmelserna i sjukvårdslagen 

i syfte att pröva annan organisation för ledning av den sjukvårclande verk

samheten. Enligt förbundets mening föreligger i några landstingskommuner 

en strävan efter andra lösningar för förtroendemannaorganisationen inom 

vissa sektorer än de konventionella. Ett exempel anges folktandvården vara. 

Även om l<igstiftningen för hälso- och sjukvården utreds, förordar Lands

tings förbundet att man redan i den nu förestående författningsöversynen 

överväger att skapa lagliga möjligheter till en sådan flexibilitet i förtroen

demannaorganisationen som på några håll anses önskvärd. Förbundet är 

vidare tveksamt till att sådana avvikelser från sjukvårdslagen skall förutsätta 

dispensbeslut av regeringen. På denna punkt anser ..ffrsborg\ läns lantfsrings

kommun att en ändring bör genomföras. 

2.3 Nämndernas sammansättning och arbetsformer 

I PM IV liiggs fram flera förslag som berör nämndernas sammansättning 

och arbetsformer. Sålunda f0reslås bl. a. att samma regler skall gälla för 
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de specialreglerade nämnderna som för förvaltningsutskottet i fråga om antal 

ledamöter och suppleanter, valbarhet, utomståendes nlirvarorätt, beslutför

het. protokollföring, arkivvård och delegation. 

De föreslagna föriindringarna har godtagits av de tlesta remissinstanserna. 

På enskilda punkter framförs avvikande meningar. Detta giiller i huvudsak 

förslagen om valbarhet och utomståendes närvarorätt. lnviindningar mot 

att slopa nuvarande valbarhetshinder för vissa tjänstemän görs av Jönköpings 

fäns fandstingskummun, Göteborgs kommun och fänss~vrefsen i Stockholms fän. 

S.4COI SR tillstyrker i princip förslaget men anser att förvaltningschef eller 

annan chefstjänsteman inte bör vara valbar till den egna nämnden. 
I fråga om utomståendes närvaroriitt framhåller fiinssr\'refwn i Swckho/111.s 

fän att niimnderna själva bör avgöra i vilken utstriickning sakkunskap be

höver anlitas. Länsstyrelsen anser dock liksom Stockholms fäns fandstings

kornm1111 att landstingen bör ha rätt att i reglemente föreskriva att exempelvis 

förvaltningschef alltid skall ha möjlighet att närvara och yttra sig vid nämnd

sammanträde samt få sin mening antecknad till protokollet. Hallands fäns 

fandstingskommun påpekar att det i en direktion med ansvar för nera sjukhus 

och öppen vård kan förekomma att antalet närvaroberättigade tjänstemän 

blir flera gånger större än antalet valda ledamöter. Några remissinstanser 

motsätter sig förslagen i promemorian om utomståendes närvarorätt. 

Länss~vre/sen i Östergötlands fän föreslår att närvarande expert ges oinskränkt 

yttrande- och reservationsrätt. Länsstyrelsen ifrågasätter om det inte finns 

skäl att ange vissa yrkeskategorier eller befattningshavare i vissa special

författningar. Jönköpings fäns landstingskommun motsätter sig förslaget att 

reglerna om förvaltningschefs närvaro- och yttranderätt samt rätt att an

teckna avvikande mening till protokollet skall ändras. Samma uppfattning 

tillkännager SACO!SR, som anser att de kommunala förtroendemännen 

har svårt att avgöra när experter bör tillkallas. SA COI SR befarar att förslaget 

kan medföra att ärendena inte blir så sakligt och allsidig! belysta. som kan 

anses önskvärt. TCO hävdar att frågan om olika personalkategoriers när

varorätt i promemorian har behandlats uteslutande från de förtroendevalda 

ledamöternas synvinkel. TCO kan inte finna någon anledning att slopa gäl

lande bestämmelser, innan klarhet har nåtts om hur personalens krav på 

medinOytande och medbestämmanderätt skall tillgodoses. Rik~lörbunderför 

ut1•ecklingsstörda barn avstyrker förslaget såvitt gäller chefstjänstemäns när

varorätt. Förbundet anser att dessa i de allra nesta fall företräder de ut

vecklingsstördas intressen. Förbundet hävdar också i likhet mecl Handi

kappförbundens centralkommirre att regleringen i omsorgsstaclgan ;iv kon

takterna med de h;indikappades föräldraförening är otillfredsställande. Cen

tralkom mitten föreslår en generell bestämmelse av den innebörden att lands

tingskommunal nämnd skall överliigga med och informera representanter 

för organisation vars medlemmar är särskilt berörda av frågor rörande sjuk

vård, medicinsk rehabilitering och arbetsvård. Sociafs~vrefsen framhåller att 

gällande föreskrifter om närvarorätt m. m. tör medicinsk expertis bör stå kvar 
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oförändrade i avvaktan på resultatet av utredningen om hälso- och sjuk

vårdslagstiftningen. 

Riksarkil'<'I biträder i princip förslaget i promemorian att specialförfatt

ningarnas föreskrifter om arkivvård skall ges formen av en hänvisning 

till motsvarande stadganden i den nya kommunallagen. Detta förutsätter 

dock att dessa bestämmelser får en utformning som leder till en betryggande 

arkivvård. Riksarkivet hänvisar till sitt yttrande över kommunallagsutred

ningens förslag i vilket framhålls att reglerna om gallring bör ändras och 

utvidgas. Verksamheten i vissa av de specialreglerade nämnderna ger enligt 

riksarkivets mening upphov till några av de viktigaste arkiv som växer 

fram i dagens samhälle. Gallringsproblemen för sjukvårdsarkiven karak

täriseras som den svåraste och mest maktpåliggande fråga som det svenska 

arkivväsendet hittills har haft att handlägga. 

2.4 Övriga frågor 

Förslaget att landstingskommunerna skall få möjlighet att ordna gemen

sam personaladministration och egendomsförvaltning tillstyrks eller lämnas 

utan erinran av flertalet remissinstanser. Hallands läns /andstingskommun 

framhåller att valfrihet i organisationsfrågan bör finnas och att ändringar 

inte bör vidtas i sjukvårds-. folktandvårds- och omsorgslagarna eller folk

högskoleförordningens regler om tillsättning av ledande förvaltningstjän

stemän. läkare, tandläkare och lärare. Endast SACOI SR motsätter sig för

slaget att landstingskommun skall kunna anordna gemensam personalad

ministration. Förslaget synes innebära att förvaltningarna fråntas ett av de 

viktigaste instrumenten för styrning och utveckling av verksamheten. En 

centralisering av anställningsfrågorna kan vidare enligt SACO/SR:s mening 

motverka de allmänna strävandena att stimulera till ansvarstagande och 

utveckling av arbetsenheters och befattningshavares resurser. Kraven på 

lika behandling av landstingskommunernas anställda och på bevakning av 

deras rättigheter och intressen kan tillgodoses utan långtgående koncen

tration av berednings- och beslutsfunktioner. 

Plam•<'rk('f tillstyrker de föreslagna ändringarna i lagen angående hand

läggning av frågor om regionplan för kommu'nerna i Stockholms län. 

3 Avveckling av institutet jordbruksstämma 

I promemorian Avveckling av institutet jordbruksstämma föreslås att 

egendom som förvaltas av jordbruksstämma vid utgången av år 1976 skall 

tillfalla kommunen. Dessförinnan skall sådan förvaltning få avvecklas enligt 

bestämmelserna i kungörelsen (1963:43) med föreskrifter rörande vissa av 

kommunalstämma förvaltade kassor antingen genom att tillgångarna för

brukas för visst ändamål eller genom att de överlämnas till exempelvis 

kommun eller församling. I sådant fall skall de bestå av ett särskilt 
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kapital, vars avkastning skall användas för visst ändamål. Bland ändamål 

som kan komma i fråga märks stipendier åt ungdomar för jordbruksut

bildning samt lokal försvarsverksamhet. Beträffande tillgångar som tillfaller 

kommun föreslå~ inga niirmare regler om användning eller förvaltning. 

Förslaget att institutet jordbruksstämma skall avvecklas i anslutning till 

den kommunallagsreform som förestår godtas av samtliga remissinstanser. 

Också förslaget att egendom som inte har använts för annat ändamål efter 

en avvecklingsperiod skall tillfalla kommunen tillstyrks eller lämnas utan 

erinran av samtliga remissinstanser utom justitiekanslern (}KJ. Meningarna 

delar sig däremot i frågan hur lång avvecklingsperiod som är liimplig. 

Förslagen i promemorian tillstyrks i sin helhet av länsstrrelsen i /\011par

hergs län liksom av länsstvrelsen i Götehm:f{s och Bohuslän. som uttryckligen 

framhåller att den avvecklingspcriod som har föreslagits är tillräcklig. Samt

liga hörda kommuner. Alingsås. Katrineholms, Kungälvs. Säters. Sö

dertälie. Vingåkers, .4re och Örnskiildwiks. tillstyrker förslaget i dess helhet. 

Det gör också Sl'enska kyrkans .församlings- och 11astorat.~/(jrhund. Hushå/1-

ningssällskapens .förbund och Srenska kommuntörhundet. som framhåller att 

avvecklingen bör bli definitiv i den meningen att alla enskilda riittsanspråk 

efter avvecklingstidens utgång är eliminerade. Lagen bör enligt kommun

förbundets mening fä rättsverkan inte bara mellan staten och berörd kom

mun utan också gentemot delägare i jordbruksstämmans tillgångar. 

Kammarkollegiet anser liksom länsstyrelsen i Gävleborgs län att den avveck

lingsperiod som har föreslagits är tillräcklig. JK anser däremot att den frist 

som föreslås är mycket kort. Liknande synpunkter anför länss(vrelsen i Stock

holms län, som pekar på möjligheten att kommunalstämmas beslut att an

vända tillgångarna för visst ändamål angrips genom kommunalbesvär. Om 

sådant beslut undanröjs efter avvecklingsfristens utgång, kommer tillgång

arna att tillfalla kommunen, konstaterar länsstyrelsen, vilket skulle upplevas 

som otillfredsställande av stämmodelägarna. Även om detta problem inte 

skall överskattas, anser länsstyrelsen att avvecklingstiden bör utsträckas ett 

eller annat år. Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller att föreberedel

searbetet för en stämma är arbetskrävande och tidsödande. A vvecklingstiden 

bör därför vara ett år. Denna ståndpunkt intar också Lantbrukarnas riks

fiirbund, som därutöver i likhet med JK framhåller att det är angeläget 

att berörda intressenter t. ex. genom länsstyrelserna informeras om den nya 

lagen och dess möjligheter till frivillig avveckling. Också länsstyrelsen i Jämt

lands län finner avvecklingstiden för kort och föreslår i likhet med Riks

förbundet för hembygdsvård att avvecklingen skall vara avslutad först med 

utgången av år 1977. 

Förslaget att avvecklingsbeslut till skillnad mot tidigare inte skall behöva 

underställas länsstyrelsen har inte mött någon inviindning och tillstyrks 

uttryckligen av kammarkollegiet och länsstyrelsen i Stockholms län. 

Den andra huvudfrågan som har tilldragit sig flera remissinstansers in

tresse är vilken frihet kommunerna skall ha att förfoga över de tillgångar 
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som tillfaller dem efter a\'vecklingsperiodens utgiing. Förslaget i prome
morian inneb;ir att kommun fritt skall fa förfoga över tillgångar som den 
med stöd av den föreslagna lagen har övertagit. 

Bland de remissinstanser som har tillstyrkt fiirslagen i deras helhet fram
håller l\a1ri11cholm.\ kommun s:irskilt alt kommunen sj:ilv bör fa besluta till 
\'ilket iimlamål tillgångarna skall am·;imlas. Uinss1rrl'lsm i Ciiil'/ehorgs !ii11. 

som inte tycker alt tillgfogarna skall fi'.t anviindas till iindamål som tillgodoses 
pii annat siitt. indnder att eventuella donationsbestiimmelser bör iakttas. 
Detsamma anser liinss1\'rrlsc11 i S10ckholms län. som också pekar på möj
ligheten att utverka permutationsbcslut. om en donationshestiimmelse inte 

Hingre kan tillämpas. Om donationsbcstämmelscr inte lägger hinder i vägen. 
bör tillgångarna fritt få disponeras av kommunen, anser Hinsstyrelsen. JK 

anser att förslaget, i de fall enskild donation ingår i egendom som övertas 
av kommun. innebär en generell permutation. Detta finner han från prin
cipiella synpunkter föga tilltalande. 

Kammarkollegiet har däremot ingen erinran mot att eventuella donations

bestämmelser sätts åsido. Kollegiet anser inte därför att kommunerna fritt 
skall förfoga över de tillgångar de kan komma att överta. I överensstämmelse 

med de principer som sedan länge har gällt och som numera har lagfästs i fråga 
om permutation av stiftelser föreslår kammarkollegiet en bestämmelse om att 

tillgångarna i första hand skall användas till att bilda en fond för 
stipendier till yrkesutbildning på jordbrukets område. Om sådan stipendie
fond inte bildas, skall tillgångarna föras över till allmän eller särskild in

vesteringsfond för kommun, anser kollegiet vidare och åberopar att en lik
nande fråga tidigare har fått en motsvarande lösning (kungörelsen. 1966:71, 

om vissa donationsjordsmedel). 
JK anmäler stor tvekan inför en tvångsmässig överföring av tillgångarna 

till kommunerna i de fall det rör sig om mera betydande tillgångar. En 
sådan ordning strider enligt JK mot svenska rättstraditioner. I fråga om 
de fall där behållningen är obetydlig, har han däremot inga invändningar. 
I fråga om de mer betydande tillgångarna bör man i första hand uppmuntra 
en frivillig avveckling i enlighet med bestämmelserna i 1963 års kungörelse. 

Härutöver anser JK, i likhet med kammarkollegiet. att särskilda föreskrifter 
bör ges om hur kommunerna skall få använda tillgångar som de har övertagit 
med stöd av lagen. om dessa är mera betydande. Nyttan av tillgångarna 

bör enligt JK komma ett intresse till godo som ligger nära de nuvarande 
ägarna. Om så sker kan man bortse från de principiella invändningar som 
finns mot förslaget att tillgångarna skall föras över till kommunerna. 
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