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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en ny lag om kommunalförbund som skall 

ersätta 1957 års lag i samma ämne. Den nya lagen syftar till att främja 

användningen av kommunalförbund för mellankommunal samverkan. 

En nyhet i förslaget är att kommunerna och landstingskommunerna får 

möjlighet att välja en enklare form av kommunalförbund som ett alternativ 

till den hittillsvarande formen. Vidare föreslås att länsstyrelsens nuvaran

de tillsyns- och kontrollfunktioner helt skall upphöra. Det föreslås oeksä 

nya regler om utträde ur kommunalforbund. som skall göra det lättare för 

en kommun eller en landstingskommun att lösgöra sig från samarbetet. 

Den nya lagen avses träda i kraft den l januari 1986. 

I RiksdaRen 1984185. I sam/. Nr 216 
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Förslag till 

Kommunalförbundslag 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

K1111111111 na/f i.1rlm nd 

1 § För all ha hand om en eller flera kommunala angelägenheter får 
kommuner eller landstingskommuner sluta sig samman till kommunalför
bund enligt bestämmelserna i denna lag. En sådan sammanslutning får 
ocksit ske mellan kommuner och landstingskommuner. 

Om del i nf1gon annan författning finns särskilda bcsUimmelser om 
kommunalförhund för ett visst iindamål, skall de giilla i stället för bestäm
melserna i denna lag. 

2 § När ett kommunalförbund har hand om angelägenheter. om vilka det 
finns regler i särskild författning, skall författningens bestrimmelser om 
kommun eller landstingskommun gälla för förbundet. 

3 § I denna lag avses med förbundsmedlem de kommuner och landstings
kommuner som ingår i ett kommunalförbund. 

Med förhundsmedlems fullmäktige avses kommunfullmäktige och lands
tinget samt med förhundsmedlems styrelse kommunstyrelsen och förvalt
ningsutskottet. 

4 § Ett kommunalförbund kan ha fullmäktige, styrelse och andra 
nämnder (komm1111a{li'irb11nd med .fi1/lmiiktig1') eller vara organiserat en
bart med en förhundsdircktion (kommuna/ji)rhund med fiJrhundsdirek
tion). 

5 § Om ett kommunal förbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är 
medlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall tillskjuta så 
stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de 
grunder som har bestämts enligt 9 § 7. 

Komm1111a((iirh11nds bildande 

6 § Ett kommunalförbund kan bildas för bestämd eller obestiimd tid. 

7 § För varje kommunalförbund skall finnas en förbundsordning som 
antas av forbundsmedlemmarna. 

Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits och 
undertecknats av förbundsmcdlemmarna. 

8 s Förbundsordningen i gällande lydelse skall finnas tillgänglig hos kom
munalförbundet och hos dess medlemmar. 

9 ~ Förbundsordningen skall ange 
I. förbundets ändamål och medlemmar. 
2. förbundets benämning och den ort där förbundet skall ha sitt säte. 
3. den tid som förbundet skall bestå om det inte har bildats för obestämd 

tid, 
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4. om förbundet skall vara ett förbund meJ fullmtiktige eller med för
bundsdirektion. 

5. p?t vilken fiirbundsmedlems anslagtavla tillkännagivande om justering 
av protokoll skall ske, 

6. de begriinsningar som förbundsmedkmnrnrna har övcrenskommit i 
fråga om förbundets r~itt att ta upp Hin. ing{t bLlrgen och andra förbindeber 
eller avsätta medel till fonder. 

7. förhundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder. 
och om nii.gon annan grund skall gälla för medlemmarnas deltagande i 
kostnaderna för förbundets verksamhet, den grunden, 

8. de bcsWmmelser i fr:\ga om förutsättningarna för förbundets likvida
tion och upplösning som skall giilla utöver vad som föreskrivs i 4 kap. I och 

2 ~*· 
9. grunderna för ~kifte av förbundets behållna tillgångar samt 
10. vad förbundsmedkmmarna i övrigt anser nödviindigt för att ordna de 

ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar och 
förbundets förhtdlanden i fråga om ekonomi och förvaltning. 

I förhumlsordningen för ett förbund som skall ha hand om en angehigen
het som enligt särskild författning ankommer på kommuner eller lands
tingskommuner far inte. såvitt angår den angelägenheten. tas in någon 
bestämmelse om begränsning av förbundsmedlems skyldighet att tillhan
dahålla medel. 

JO* För kommunalförbund med fullmäktige skall förbundsordningen. 
utöver vad som sägs i 9 ~, innehålla bestämmelser om 

I. antalet ledamöter i fullmäktige och, om suppleanter skall utses, deras 
antal samt det antal ledamöter och suppleanter som varje förhundsmedlem 
skall utse, 

2. antalet lcuamöter och suppleanter i förbundets styrelse samt. om 
styrelsen även skall vara sådan nämnd som anges i särskild författning, vad 
som skall gälla angående valbarhet. sättet att utse ledamöter och supplean
ter samt deras tjänstgöringstid. 

3. huruvida i förbundet skall finnas endast styrelse eller därutöver en 
eller flera nämnder och i det senare fallet vilka av förbundets angelägenhe
ter som skall handhas av de olika forvaltningsorganen. 

11 ~ För kommunalförbund med förbundsdirektion skall i förbundsord
ningen. utöver vad som sägs i 9 *· finnas bestämmelser om antalet leda
möter och suppleanter i förbundsdirektionen och om det antal ledamöter 
och suppleanter som varje medlem skall utse. 

Om förbundsdirektionen även skall vara sådan nämnd som anges i 
särskild författning. sk.all i förbundsordningen finnas bestämmelser om 
valbarhet. sättet att utse ledamöter och suppleanter samt deras tjänstgö
ringstid. 

2 kap. Kommunalförbund med fullmäktige 

Bcslutanderiitt och fiirrnltning 

I * I kommunalforbund med fullmäktige utövas beslutanderiitten av för
bundets fullmäktige. 

2 ~ Förvaltning och verkställighet tillkommer förbundets styrelse och 
övriga nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av 
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fullmäktige. För sådana uppgifter kan en särskild beredning bestående av 
en eller flera personer tillsättas. 

Partssammansatta organ fär inrättas med uppgift att svara för viss bered
ning. förvaltning och verkställighet inom förbundets verksamhetsomrf1dc. 

Ful/mäktige 

3 § Bestämmelserna i 1 kap. 5 §fjärde stycket. 2 kap. 4 §tredje stycket, 
5 §. 8 *andra stycket och 10-29 §§kommunallagen ()977: 179) skall till
lämpas i fråga om kömmunalförbunds fullmäktige. Bestämmelserna i 2 
kap. 11 § nämnda lag tillämpas dock endast om suppleanter har utsetts. 

4 § Varje förbundsmedlem skall vara representerad i förbundsfullmäk
tige. Antalet ledamöter skall bestämmas till ett udda antal. 

Förhundsmedlemmarna får bestämma att suppleanter skall utses för 
ledamöterna. 

5 § Ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige väljs av medlem
marnas fullmäktige. 

Om en medlem skall utse mer än en ledamot eller mer än en suppleant, 
skall valet vara proportionellt. om det begärs av minst så många leda
möter, som motsvarar den kvot som erhålls. om antalet närvarande leda
möter delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om kvoten är 
ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet 
vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen ( 1955: 138) om 
proportionellt val sätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. 

Om suppleanter ej väljs proportionellt. skall vid valet även bestämmas i 
vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring. 

6 § Förbundsmedlemmarna får till ledamot eller suppleant i förbundsfull
mäktige välja endast ledamot elh:r suppleant i förbundsmedlemmens full
mäktige. Den omständigheten att tjänstgöringstiden för ledamöter och 
suppleanter i förbundsmedlemmarnas fullmäktige upphör vid utgången av 
oktober månad det år då vai i hela riket till kommunfullmäktige och 
landsting har ägt rum medför ej att uppdraget som ledamot eller suppleant i 
förbundsfullmäktige upphör före tjänstgöringstidens utgång. 

7 § Ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige väljs för tre år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det. då val i hela riket till 
kommunfullmäktige och landsting har ägt rum. 

Val av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige förrättas av de 
nyvalda fullmäktige det år då val i hela riket till kommunfullmäktige och 
landsting har ägt rum. 

Om val till en medlems fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum 
eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandat
fördelningen mellan partierna i medlemmens fullmäktige därvid har änd
rats. upphör uppdragen för de ledamöter och suppleanter i förbundsfull
mäktige som har utsetts av en sådan medlem två månader efter det att 
omvalet eller sammanriikningen har avslutats. När omvalet eller den för
nyade sammanräkningen har avslutats. skall en sådan förbundsmedlems 
fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för återstoden 
av tjänstgöringstiden. 
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8 § När val av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige sker 
första gången. skall det avse tiden från valets förrättande till ingången av 
det år, då nästa tjänstgöringstid för fullmäktige börjar. 

När sammanträde med förbundsfullmäktige skall hällas första gången 
utfärdas kungörelse om sammanträdet av ordföranden i fullmäktige hos 
den förbundsmedlem som har flest röstberättigade invånare eller, om 
ordföranden är förhindrad. av vice ordförande i samma fullmäktige. 

9 § Om en ledamot i förbundsfullmäktige som har utsetts vid proportio
nellt val avgår under tjänstgöringstiden och om suppleanter har utsetts. 
inträder suppleanten i den avgångnes ställe för återstoden av tjänstgörings
tiden. Suppleanterna inträder i den ordning som har bestämts vid valet. 
Avgår en ledamot i annat fall under tjänstgöringstiden skall den medlem 
som utsett honom förrätta fyllnadsval för den återstående delen av tjänst
göringstiden. 

JO § Förhundsfullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer bland 
sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Till dess 
valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som fullmäktige utser. 

11 § Bestämmelserna i 2 kap. 9 §första och tredje styckena kommunalla
gen ( 1977: 179) om fullmäktiges sammanträden och om vissa val som 
fullmäktige skall förrätta skall tillämpas i fråga om förbundsfullmäktiges 
sammanträden. Är då val i hela riket till kommunfullmäktige och landsting 
har ägt rum förrättas valen av de nyvalda förbundsfullmäktige. Dessa 
förrättar även andra val. avseende tid efter utgången av nämnda år, vilka 
ankommer på fullmäktige. I fråga om tid för sammanträde för fastställelse 
av förbundets budget skall gälla vad som sägs i 2 kap. 19 § denna lag. 

12 § Kungörelse om fullmäktiges sammanträde skall anslås på anslags
tavlan för varje förbundsmedlem. 

13 § Tillkännagivande om justering av fullmäktiges protokoll skall ske på 
en av förbundsmedlcmmarnas anslagstavla i enlighet med vad som har 
bestämts i förbundsordningen. 

Styrelse och övriga nämnder m. m. 

14 § Om inte annat är särskilt föreskrivet, gäller bestämmelserna i 3 kap. 
1-16 §§kommunallagen (1977: 179) i tillämpliga delar i fråga om kommu
nalförbunds styrelse och övriga nämnder, partssammansatta organ m. m. 

15 § I ett nybildat förbund skall val av ledamöter och suppleanter i 
förbundets styrelse äga rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. 
Valet skall avse tiden från valets förrättande till ingången av det år. då 
nästa tjänstgöringstid för ledamöter och suppleanter börjar. 

16 § Kornmunalförbundets styrelse skall hålla förbundsmedlcmmarna 
underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet 
samt om frågor av stöm: ekonomisk eller organisatorisk räckvidd. 

Styrelsen får frän förbundsmedlemmarnas styrelser infordra de yttran
den och upplysningar, som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra 
sina uppgifter. 
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17 § Niir justering av protokoll tillkännages skall 13 §tillämpas. 

Ekonomis/.: fiin-11/t11i11R 
18 § Bestämmelserna i 4 kap. I och 3 §§. 4 §tredje stycket. 5-7 och 9 §§ 
kommunallagen (1977: 179) gäller i tillämpliga delar i fråga om kommunal
förbunds ekonomiska rörvaltning. 

I övrigt giiller de begriinsningar i rätten att ta upp lån. ingå borgen m:h 
andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlem
marna har tagit in i förbundsordningen. 

19 § Förslaget till budget skall göras upp av förbundsstyrelsen. Övriga 
nämnder skall. inom tid som styrelsen bcstiimmer, ge in sina budgetförslag 
till denna. 

Innan förslaget till budget görs upp, skall förbundsstyrelsen samråda 
med förbundsmedlemmarnas styrelser. 

Vid sammanträdt: med förbundsfullmäktige före utgången av september 
mänad fastställs kommunalförbundets budget. 

20 § När budgeten fastställs bestämmer fullmäktige det bidrag som varje 
medlem skall lämna till förbundet enligt de grunder som anges i förbunds
ordningen. 

Revision 

21 § Bestämmelserna i 5 kap. kommunallagen (1977: 179) gäller i tillämp
liga delar i fråga om revision hos kommunalförbund. 

I ett nybildat förbund skall val av revisorer och revisorssuppleanter äga 
rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. Valet skall avse 
granskning av verksamheten under tiden från valet till dess nästa tjänstgö
ringstid för revisorer och revisorssuppleanter börjar. 

22 § Kopia av revisionsberättelsen jämte infordrade förklaringar skall 
tillställas förbundsmedlemmarnas styrelser minst två veckor före det sam
manträde, då berättelsen läggs fram för förbundsfullmäktige. 

3 kap. Kommunalförbund med förbundsdirektion 

Bcslutandnätl ochförvaltning 

I § I kommunalförbund med förbundsdirektion utövas beslutanderätt, 
förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionen. 

Partssammansatta organ får inrättas med uppgift att svara för viss bered
ning, förvaltning och verkställighet inom förbundets verksamhetsområde. 

Förhundsdirektion 

2 § Förbundsmedlemmarna bestämmer antalet ledamöter och supplean
ter i förbundsdirektionen. Antalet ledamöter får inte vara mindre än fem. 
Antalet suppleanter hör vara minst lika stort som antalet ledamöter. 

Varje förbundsmedlem skall ha minst en ledamot eller en suppleant i 
förhundsdirektionen. 

3 § Ledamöter och suppleanter i förbundsdirektionen väljs av medlem
marnas fullmäktige. I frf1ga om sådana val m. m. skall bestämmelserna i 2 
kap. 5-9 §§tillämpas. 

Förbundsdirektionen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en 
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eller tv~i vi<.:e ordförande för den lit.I som förbundsdircktionen hestiimmer. 
Till dess valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som för
bundsdirektionen utser. 

4 \i Förbundsmedlemmarna får besluta närmare föreskrifti.:r om för
bundsdirektionens wrksamhct. 

Förbundsdirektionen får uppdra åt en särskild avdelning. bestående av 
ledamöter eller suppleanter i förbundsdirektionen. åt en ledamot eller 
suppleant eller åt en tjänsteman hos förbundet att på förbundsdirektionens 
vägnar besluta i viss grupp av ärenden, vilkas beskaffenhet skall anges i 
reglemente eller särskilt beslut. Framställning eller yttrande till medlem 
liksom yttrande med anledning av överklagande av förbundsdirektionens 
beslut får dock beslutas endast av förbundsdirektionen samfällt. 

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall 
anmälas till förbundsdirektionen, som bestämmer i vilken ordning detta 
skall ske. 

5 § Bestämmelserna i 2 kap. 27 §. 3 kap. 3 och 4 §§. 7-11 §§. 13 a. 13 b 
och 16 §~kommunallagen 11977: 179) skall i tillämpliga delar giilla i fri'tga 
om förbundsdirektion. Härifrån skall dock följande avvikelser gälla. 

I fråga om tillkännagivande om justering av förbundsdirektionens proto
koll gäller föreskrifterna i 2 kap. 13 § denna lag. 

Sammanträde för fastställande av budget skall vara offentligt. Därvid 
skall bestämmelserna i 2 kap. 10 § första-tredje styckena och 28 § andra 
stycket kommunallagen gälla i tillämpliga delar. 

6 § Förbundsdirektionen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade 
om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor 
av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd. 

Förbundsdirektionen får från förbundsmedlemmarnas styrelser infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att förbundsdirektionen 
skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Ekonomisk fårvaltni ng 

7 § Bestämmelserna i 4 kap. I och 3 §§, 4 *tredje stycket och 5-7 §§ 
kommunallagen (1977: 179) gäller i tillämpliga delar i fråga om ekonomisk 
förvaltning i kommunalförbund med förbundsdirektion. 

I övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån, ingå borgen och 
andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlem
marna har tagit in i förbundsordningen. 

8 * Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före ut
gången av september månad. Förbundsdirektionen skall dessförinnan sam
råda med förbundsmedlcmmarnas styrelser om budgeten. 

9 § Niir budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen det bidrag 
som varje medlem skall lämna till förbundet enligt de grunder som anges i 
förbundsordningen. 

10 * Förbundsdirektionen skall fortlöpande föra räkenskaper över kom
munalförbundets medel och skall inom skälig tid årligen sammanfatta och 
avsluta räkenskaperna. 
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Rel'ision 

11 § Varje förbundsmedlcms fullmäktige väljer en eller flera revisorer 
och minst lika många revisorssuppleanter för revision av förbundets verk
samhet. 

För granskning av ett nybildat förbund skall val av revisor och revisors
suppleant ske senast när förbundet bildas. Valet skall avse tiden från valets 
förrättande till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer och revisorssupp
leanter börjar. 

Bestämmelserna i 5 kap. kommunallagen (1977: 179) gäller i övrigt i 
tillämpliga delar i fråga om revision. Förbundsmedlemmarna skall var för 
sig pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

4 kap. Gemensamma bestämmelser 

Utträde. lik1·ida1io11 och upplösning 

I § Ett kommunalförbund som har bildats för bestämd tid. skall träda i 
likvidation när tiden har gått ut. 

Om ett kommunalförbund har bildats för obestämd tid, får en förbunds
medlem säga upp sitt medlemskap när som helst. Förbundet skall i sådant 
fall träda i likvidation ett år efter uppsägningen, om inte någon annan 
uppsägningstid har bestämts i förbundsordningen. 

2 § Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad be
dömning framstår som oskäligt att en medlem av ett kommunalförbund i 
fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i förbundet, skall på 
begäran av förbundsmedlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation. 

3 § När grund för likvidation enligt I eller 2 § har uppkommit får för
bundsmedlemmarna avtala att en medlem får utträda ur förbundet i stället 
för att förbundet skall träda i likvidation. I avtalet skall bestämmas från 
vilken tidpunkt utträdet skall- ske. 

Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de änd
ringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. 

När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör med
lemmens ansvar för förbundets skulder om inte annat har överenskommits 
i det avtal som avses i första stycket. 

4 § Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse eller av 
förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

När förbundet har trätt i likvidation, får kallelse på förbundets okända 
borgenärer sökas av förbundsmedlem eller likvidatorn. 

När förbundet har trätt i likvidation. skall förbundets egendom i den mån 
det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får 
fortsättas. om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

5 ~ När styrelsen eller förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som 
likvidator. skall styrelsen eller förbundsdirektionen avge slutredovisning 
för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av 
behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för 
hela likvidationstiden. 
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6 § När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall styrelsen eller förbunds
direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta 
och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var 
och en av förbundsmedlcmmarna. När beriittclsen och redovisningshand
lingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar. ~ir förbundet upplöst. 

7 § En förbundsmedlcm som inte är nöjd med redovisningen eller det 
skifte som förriittats av förbundets styrelse eller av förbundsdirektionen, 
har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbumlsmcdlemmarna 
inom ett år från det slutredovisningen delga\'s medlemmen. 

8 § Om det framkommer någon tillgång for kommunalförbundet efter 
dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det 
pa annat sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsåtgärd. skall 
likvidationen fortsättas. 

9 § Tvister om kommunalförbunds likvidation och upplösning enligt 1 
och 2 §§ samt ~)m förbundsmedlems rätt till utträde enligt 3 ~ handläggs 
enligt lagen (1929: 145.J om skiljemän. 

BeS1·är 

10 § Bestämmelserna i 7 kap. kommunallagen (1977: 179) gäller i tillämp
liga delar i fråga om kommunalförbund. Besvär får anföras av såväl med
lemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller landstings
kommun som ingår i förbundet. 

Beträffande besvär över kammarrättens beslut tillämpas 7 kap. 5 § kom
munallagen. Besvär över ett beslut. varigenom kammarrätten har bifallit 
besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får anföras 
även av förbundsmedlem. 

I kommunalförbund med förbundsdirektion får besvärsnämnd inte inrät
tas. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1986, då lagen (1957:281) om 
kommunalförbund skall upphöra att gälla. 

2. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till den gamla lagen 
eller till en föreskrift i denna som har ersatts genom en föreskrift i den nya 
lagen, tillämpas i stället den nya lagen eller den nya föreskriften, om inte 
annat följer av punkt 3. 

3. Den nya lagen gäller även för kommunalförbund som har bildats enligt 
den gamla lagen. I stället för bestämmelserna i 4 kap. I och 2 §§gäller dock 
till och med år 1990 att ett kommunalförbund som har bildats enligt den 
gamla lagen skall träda i likvidation på begäran av en förbundsmedlem. om 
det vid en samlad bedömning framstår som skäligt att låta medlemmen 
frånträda sitt medlemskap. 

Om medlemmarna inte kan enas om ett kommunalförbunds likvidation 
på nu angiven grund, skall frågan överlämnas till regeringen för avgörande. 

4. Utan hinder av punkt 3 får medlemmarna i ett kommunalförbund som 
har bildats enligt den gamla lagen genom ändring i förbundsordningen 
besluta att även bestämmelserna i 4 kap. I och 2 §§ i den nya lagen skall 
gälla för förbundet. 

5. En förbundsordning som har fastställts enligt den gamla lagen gäller 
även om den inte stämmer överens med bestämmelserna i I kap. 9 och 
10 **i den nya lagen. 
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6. Om en särskild likvidator har utsetts för ett kommunalförhund som 
har trätt i likvidation före den nya lagens ikraftträdande, skall denne 
slutföra likvidationen. 
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2 förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 438) om huvudmannaskap för viss 
kollektiv persontrafik 

Härigenom föreskrivs att 3 ~ lagen ( 1978: 438) om huvudmannaskap för 
vis~ kollektiv persontrafik skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'arn11de lydelse Föreslugen lydeisl' 

H 
l fall som avses i 2 §forsla meningen handhas huvudmannens uppgifter 

av landstingskornmunen och kommunerna i kommunalförhund. Är lands
tingskommunen och kommunerna i länet överens diirom. för dock uppgif
terna i stället handhas genom ett aktiebolag. som har hildats för ändamålet. 
Lan<lstingskommuncn och kommunerna skall inneha samtliga aktier i bola
get. 

I frfaga om kommunalförbund gäl
ler lagen ( 1957: 281 I om kommuna/
.f<:irh1111d. om inte annat följer av 4-
7 §§. Därvid skall be.Hämme/.1·e i 
21 .l'i tredje stycket. 28 § fiirsta 
stycket, 29-32 §§ och 34 §första 
stycket nämnda lag om länsstyrelse 
i stiillet tff.l't' regeringen. 

I fråga om kommunalförbund gäl
ler kommuna((iirlmndsla~en ( 1985: 
0001 om inte annat följer av 4-7 ~~. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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CIVILDEPARTEM ENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

12 

vid regeringssammanträde 

1985-05-30 

Närvarande: statsrådet Lundkvist. ordförande, och statsråden Feldt. Si

gurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallcn. Peterson. Andersson. Bo

ström. Bodström. Göransson, Dahl. R. Carlsson. Holmbcrg, Hellström, 

Thunborg, Wickbom 

Föredragande: statsrådet Holmberg 

Proposition om ny kommunalförbundslag 

1 Inledning 

Samarbete mellan kommuner och mellan landstingskommuner förekom

mer i betydande omfattning. Det förekommer också samarbete mellan 

kommuner och landstingskommuner. Kommunallagen ( 1977: 179, ändrad 

senast 1985: 128) innehåller inga regler om sådant mellankommunalt sam

arbete. Den förutsätter emellertid att ett samarbete kan förekomma genom 

kommunalförbund. Även i övrigt medger den att en kommun eller en 

landstingskommun löser sina uppgifter i samarbete med en annan kommun 

eller landstingskommun, om inte särskilda bestämmelser hindrar ett sådant 

samarbete. 

Regler om kommunalförbund finns i lagen (1957: 281) om kommunalför

bund !KFL omtryckt 1977: 181, ändrad senast 1981: l I06). I lagen finns 

bestämmelser om bl. a. bildande av kommunalförbund, dess organisation 

och ekonomiska förvaltning samt om besvär. utträde ur kommunalförbund 

och kommunalförbunds upplösning. Bestämmelserna innehåller i stor ut

sträckning hänvisningar till de bestämmelser i kommunallagen, som regle

rar motsvarande frågor beträffande kommuner och landstingskommuner. 

En redogörelse för gällande rätt bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga I. 
När 1977 års kommunallag antogs föranledde detta ett flertal ändringar i 

KFL. Någon mera djupgående översyn av lagen gjordes emellertid inre vid 

detta tillfälle. Vissa särskilda frågor om kommunalförbund har aktualise

rats under senare år. Det gäller bl. a. möjligheterna till utträde ur kommu

nalforbund och reglerna om underställning av förbundsordning. Mot bak-
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grund härav tillkallades i februari 1981 en särskild utredare 1 för att se över 

KFL. Utredaren. som har bedrivit sitt arbete under namnet kommunalför

bumlsutredningen, avlämnade i juli 1983 betänkandet <Ds C 1983: 15) 

Kommunalförbund. En sammanfattning av betänkandet bör fogas till pro

tokollet i detta ärende som bilaga 2 och de forfattningsförslag som läggs 

fram i betänkandet som bilaga 3. 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan

serna och en sammanställning av deras yttranden bör fogas till protokollet i 

ärendet som bilaga 4. 

I april 1983 tillkallades en beredning (C 1983: 02) för att utreda frågan om 

ökad samverkan mellan stat och kommun samt förenkling av statliga 

regler. m. m. (stat-kommunberedningen). Enligt sina direktiv <Dir 1983: 30J 

skall beredningen som en huvuduppgift pröva behovet av och formerna för 

samverkan inom den kommunala ~ektorn. Beredningen har som ett led i 

detta ar.bete till mig överlämnat beWnkandet IDs C 1985: 4J Enklare former 

för interkommunalt samarbete. Beredningen föreslår i betänkandet att 

kommunalförbundsutredningens förslag till en ny kommunalförbundslag i 

huvudsak genomförs. I vissa delfrågor har dock beredningen med anled

ning av synpunkter som har framförts under remissbehandlingen av utred

ningens förslag stannat för andra lösningar. Det gäller framför allt beträf

fande frågan om den föreslagna nya lagens tillämpning på redan befintliga 

kommunalförbund. När jag i det följande överväger kommunalförbundsut

redningens förslag kommer jag att beakta den överarbetning av förslaget 

som stat-kommunberedningen har gjort på vissa punkter. 

2 Allmän motivering 

2.1 Mellankommunalt samarbete 

Mitt förslag: Den nuvarande lagen om kommunalförbund ersätts av en 

helt ny lag i ämnet. Den nya lagstiftningen syftar till att främja mellan

kommunalt samarbete i form av kommunalförbund. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna är positiva till att [ngilrder vidtas för 

att främja användningen av kommunalförbund för mellankommunalt sam

arbete. 

1 Hovrättsrådet Ulf Lindquist. 
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Bakgrunden till mitt förslag: Samarhete mellan kommuner kan bedrivas 

såväl i privaträttsliga som i offentligrättsliga former. För båda samarhets

formerna gäller att den gemensamma angelägenheten skall falla inom var 

och en av de samarbetande kommunernas kompetens för att vara laglig. 

Privaträttslig samverkan kan ske i olika former, allt från enkla avtal till 

komplicerade bolagsbildningar. 

Det mellankommunala samarbetet genom privaträttsliga juridiska perso

ner har efter hand ökat. Ökningen har varit särskilt märkbar under de 

senaste åren . .Å..r 1982 fanns del 122 samarbetsorgan av privaträttslig natur 

mot 71år1979. Av ökningen bidrar länstrafikbolagen med ett tjugotal. De 

utan jämförelse vanligaste privaträttsliga formerml för mellankommunalt 

samarbete är aktiebolag och stiftelser. Det mellankommunala samarbete 

som sker genom privaträttsliga juridiska personer omsätter ca 12 miljarder 

kr per ftr. 
Kommunalförbundet är en offentligrättslig juridisk person för samarbete 

mellan kommuner och mellan landstingskommuncr och också för samarbe

te mellan kommuner och landstingskommuner. Regler om samarbete i 

form av kommunalförbund finns i lagen ( 1957: 28 I) om kommunalförbund 

<KFU. 
Kommunalförbund kan bildas för vilken kommunal angelägenhet som 

helst under vissa i lagen angivna förutsättningar. De kommuner och lands

tingskommuner som avser att samverka skall enas om en förbundsordning. 

I denna skall anges bl. a. vilken eller vilka uppgifter som förbundet skall ha 

hand om. Förbund~ordningen skall underställas länsstyrelsen för faststäl

lelse. 

Kommunalförbundets beslutande organ iir förbundsfullmäktige, som 

väljs av medlemmarnas beslutande församlingar. För förvaltning och verk

ställighet skall finnas en förbundsstyrelse. Förbundet har egen budget och 

egna räkenskaper. 

När den nuvarande kommunalförbundslagen kom till år 1957 fanns det 

sammanlagt ~42 kommunalförbund. varav 167 inom polisväsendet. I dag 

finns det 19 kommunalförbund fördelade på tio verksamhetsgrenar. Fyra 

kommunalförbund har hand om frågor som rör regionplanering, fyra an

svarar för vattenverk, två har bildats för brandförsvarsfrågor, tva för 

kollektivtrafik och två för vård av missbrukart:. Kommunalförbund finns 

ocksfi för renh{dlning, avloppssystem. bostadsförmedling. ålderdomshem 

och vårdskola. 

Skälen för mitt förslag: För den kommunala indelningen gäller på samma 

siitt som för all annan administrativ indelning att själva indelningen alstrar 

behov av samarbete. Gt:nom samarbete över de kommunala gränserna lir 

det möjligt att åtminstone dt:lvis bota inte bara de ogynnsamma verkningar 

som oundvikligen uppkommer vid varje administrativ griins utan ocksfl 

vissa förekommande brister i själva indelningen. Genom samarbete iir det 
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vidare. oavsett indelningsförhållandena. möjligt att öka effekten och mins

ka km;tnaderna för vissa verksamhetsgrenar som är särskilt resurskrävan

de. 

Under sm<lkommum:rnas tid milste åtskilliga kommunala uppgifter lösas 

i kommunalt samarbete. Genom de under efterkrigstiden genomförda kom

munindclningsrcformcrna är emellertid kommunerna i dag pii ett helt annat 

siitt iin tidigare i st:'ind. att var för sig fullgöra de samhiillsuppgifter som 

lagts på dem. Om man ser till förhållandena i stort. har kommunindelnings

reformerna minskat behovet av samarbete mellan kommunerna. 

,Ä.ven för landstingskommunerna har en del indelningsändringar skett. 

Men dessa har inte på långt niir varit av så genomgripande natur som 

kommunindelningsreformerna. För landstingskommunerna kan man niir

mast tala om justeringar som ilr av mindre intresse niir det gäller att 

bedöma utvecklingen av dt:t indelningsbetingade behovet av samarbete. 

Samarbetsbehovet är 1-:anske mest framträdande i tätortsregionerna. De 

pii sin tid l[mgtgående samarbetsbehoven i Stockholmsregionen har delvis 

försvunnit genom att landstingskommunen där med direkt stöd av en 

särskild kompetensbestämmelse i I kap. 4 ~andra stycket kommunallagen 

har tagit hand om uppgifter som annars skulle ankomma pf1 kommunerna i 

regionen. I de övriga stora tätortsregionerna har emellertid samarbetsbe

hoven snarast ökat. 

Fastän den kommunala indelningen och uppgifternas fördelning på det 

kommunala området så lfrngt som möjligt har inriktats p{1 att varje kommun 

och landstingskommun själv skall kunna fullgöra sina uppgifter. kvarstår 

~i.ndå betydande samarbetsbehov över hela landet. Den kommunala indel

ningen är. trots allt arbete som har ägnats åt denna. inte perfekt och kan 

inte heller bli det. Den snabba samhiillsutvecklingen skapar i vissa fall i 

och för sig behov av gränsjusteringar som man dock, bl. a. med hänsyn till 

intresset av stabilitet i förvaltningen, måste avstå friln. Motsvarande gäller 

om uppgiftsfördelningen. främst mellan kommuner och landstingskommu

ner. En del uppgifter som traditionellt f1vilar kommunerna har efter hand 

fött regional räckvidd utan att för den skull bli landstingskommunala. 

Ofullkomligheter i den kommunala indelningen liksom ofullkomligheter i 

uppgiftsfördelningen p[i det kommunala området kan delvis övervinnas 

genom kommunalt samarbete. Min bedömning är att denna typ av samar

betsbehov kommer att öka i framtiden. 

Alla administrativa gränser ger nägot som man brukar kalla barriiiref

fckter. Det finns exempelvis en tendens för kommuner och landstingskom

muner att lokali~era serviceinrättningar av större geografisk räckvidd sii 

centralt som möjligt inom kommunen eller landstingskommunen. Detta 

försvagar serviceutbudet i gränsomrt1dena. Samarbetsbehov på denna 

grund finns i biide tätorts- och glesbygdsregioncr. 

Samarbetsbehov alstras ocksii av det stigande intresset av att nedbringa 

kostnaderna för den kommunala servicen och p{i det hela taget göra den 
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kommunala verksamheten så effektiv som möjligt. Det är ett både rikspoli

tiskt och kommunalpolitiskt mycket viktigt intresse att för detta ändamål 

främja samverkan mellan de olika enheterna inom den kommunala sek

torn. 
Av vad jag tidigare har anfört framgår att samarbetet f. n. mest bedrivs i 

privaträttslig form. Att kommunalförbundet så sällan kommer till använd

ning torde bl. a. bero på att det uppfattas som en krånglig form för samar

bete. Organisationsformen uppfattas som tungrodd och omständlig. Härtill 

kommer de stränga utträdesreglcr som f. n. gäller. Enligt min mening bör 

nu åtgärder vidtas för att främja användningen av kommunalförbund för 

mellankommunal samverkan. Det bör sålunda tillskapas ett mera tidsenligt 

utformat kommunalförbundsinstitut. Härvid inställer sig frågan om den 

valfrihet mellan kommunalförbund och bolag som f. n. finns inom den s. k. 

oreglerade sektorn bör bestå. 

Enligt min mening måste de offentligrättsliga verksamhetsformerna be

traktas som primära former även för s. k. oreglerad kommunal förvaltning 
och jag anser därför att det är ett allmänt intresse att kommunala angelä

genheter inte i onödan överlämnas till bolag och andra privaträttsliga 

subjekt. I fråga om mellankommunalt samarbete bör detta intresse enligt 
min mening främjas genom en reform av kommunalförbundsinstitutet som 

gör kommunalförbundet till en mera attraktiv form för samarbete än det är 
i dag. Jag vill i detta sammanhang framhålla att samverkan i kommunalför

bund medför att allmänhetens och de förtroendevaldas insyn och inflytan

de är större än om samverkan sker i privaträttsliga former. 

Från kommunaldemokratiska synpunkter är visserligen inte heller sam

arbetet i kommunalförbund helt invändningsfritt. Ett kommunalförbund 

har ett formellt e!'lsambestämmande över den eller de uppgifter som för

bundet har fått sig tilldelade av samarbetsparterna, och de förtroendevalda 

som verkar i förbundet väljs enbart genom indirekta val av olika slag. 

Ensambestämmandet över en särskild samhällsangelägenhet kan leda till 

att den angelägenheten får ett större medelstillskott och en högre standard 

än den skulle ha fått i den konkurrens mellan olika samhällsuppgifler som 

utvecklas inom kommunernas och landstingskommunernas ordinära för

valtning. Kommunalförbundsförvaltning inrymmer därmed risker för fel

prioriteringar. Genom att de förtroendevalda i kommunalförbund är indi

rekt valda får medborgarna ell svagare inflytande över den berörda angelä

genheten ~tn de skulle ha haft om angelägenheten hade legat kvar i den 

ordinära kommunala förvaltningen. Till detta kommer så all de politiska 

majoritetsförhållanden som uppstår genom de allmänna valen endast kom

munvis slår igenom i kommunalförbundet. 

Riskerna för ogynnsamma effekter av det slag som jag nu har pekat på 

får emellertid enligt min mening inte överdrivas. Genom kommunindel

ningsreformcrna har kommunerna fått en sådan ställning att kommunalför

bunden, som f. ö. är bundna vid en legal samrådsskyldighet i förhållande 
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till medlemmarna. knappast har n~lgra reella möjligheter all välja \'ilgar 

~om inte kan godkännas av förhumlsmedlemmarna. Det relativa avst~indet 

mellan väljarna och de förtroendevalda i ett kommunalförbund kan knap

pa~ in genom de förbiittringar i demokratin som hela tiden sker inom 

kommunerna och landstingskommunerna. Samarhetsuppgifterna iir dess

utom ofta av sf1dan teknisk och ekonomisk natur att de inte inhjuder till 

några mera djupgående politiska meningsskiljaktigheter. De inv~lndningar 

som iind{1 kvarstår vägs enligt min mt:ning väl upp av intresset av att 

ktimmunerna och landstingskommunerna har tillg:'rng till ett effektivt in

strument för det samarhetshehov som faktiskt finns. famfört med de 

privaträttsliga alternativen för mellankommunalt samarhete är som jag 

tidigare har framh~lllit kommunalförhundet i regel att föredra iiven fr~m 

kommunaldemokratiska synpunkter. 

Bildande av kommunalförhund enligt KFL är en frivillig tllgiird fr<in de 

herörda kommunernas och landstingskommunerna~ sida. Emellertid har 

statsmakterna enligt vissa speciallagar mö.ilighet att under siirskilt angivna 

förutsättningar tvängsvis inrätta kommunalförhund. Siidana speciallagar 

linns för bostadsförmedlingsförbund. regionplaneförhund och kollektivtra

fikförbund. Kommunalförbundsutredningen har intagit den principiella 

st~inJpunkten att kommuner och landstingskommuner inte bör kunna åläg

gas att bilda kommunalförhund för vissa uppgifter. Utredningen har emel

lertid inte föreslagit nitgon :indrad lagstiftning på denna punkt. eftersom 

det torde förutsätta ett materiellt ändrat innehåll i herörda lagar. Det har 

inte ankommit på utredningen att göra s11dana överväganden. Avenjag har 

den principiella uppfattningen att ett kommunalt samarbete helst bör hygga 

p~i frivillighet och en ömsesidig vilja hos parterna att tillsammans fullgöra 

en uppgift. Jag iir emellertid inte beredd att nu lägga fram nagot förslag i 

denna del. Det iir nämligen angeläget att reformeringen av kommunalför

hundsinstitutet inte fördröjs av det utredningsarbete som skulle fordras för 

en ändrad lagstiftning om tvångsvis bildade förbund. 

Mnt bakgrund av vad jag hittills har anfört föresUir jag att 1957 års lag om 

kommunalförbund ersätts av en helt ny lag. Ett huvudsyfte med den nya 

lagstiftningen är att friclmja ett samarbete i form av kommuna\forhund. I det 

följande kommer jag att gå in pil de viktigaste nyheterna i lagstiftningen. 

En nyhet iir tillskapandet av en organisatoriskt enklare variant av kom

munalförhund vid sidan av det nuvarande (avsnitt 2.2). Vidare föreslf1s 

kommunerna och landstingskommunerna ftt möjlighet att sjiilva. utan nå

gon statskontroll. viilja den samarhetsform som iir liimpligast. Länsstyrel

sens nuvarande tillsyns- och kontrollfunktioner upphör diirmed helt (av

snitt 2.3 ). Jag föresl[1r också nya regler om utträde ur kommunalförbund. 

som skall göra Jet lättare för en kommun eller en landstingskommun att 

lösgöra sig friin ett samarbete i ett kommunalförbund I avsnitt 2 . ."il. 

2 Riksduge11 198.J/85. I .111111/. :Yr 216 
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2.2 Kommunalförbundets organisation 

Mitt förslaJ;:: Kommunerna och landstingskommunerna får möjlighet att 

välja en enklare form av kommunalförbund vid sidan av den nuvarande 

organisationsformen. 

l'lredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser godtar eller lämnar utan erin

ran förslaget om att erbjuda en enklare variant av kommunalförbund. De 

biträder också förslaget om att kommunerna och landstingskommunerna 

från fall till fall själva skall få välja mellan de två organisatoriska formerna 

av kommunalförbund. 

Skälen för mitt förslag: När kommunalförbundet år 1919 första gången 

introducerades i svensk förvaltningsrätt som institution för det mellankom

munala samarbetet fick det organisatoriskt sett en enkel konstruktion med 

ett enda organ som benämndes förbundsdirektion. Denna enkla organisa
tion övergavs genom 1957 års reform och ersattes av det nuvarande kom

munalförbundsinstitutet. vars organisation i allt väsentligt motsvarar kom

munernas och landstingskommunernas egen organisation. 

De synpunkter som låg till grund för 1957 års revision var att de dåvanm

dc kommunalförbundcns verksamhet bedrevs utan sedvanlig offentlighets

kontroll och utan att förbundsmedlemmarna hade något egentligt inflytan

de över verksamheten. Det bristande inflytandet ansågs bero på att de 

dåvarande kommunalförbunden inte var organiserade på samma sätt som 

kommunerna och landstingskommunerna med skilda beslutande samt 

verkställande och förvaltande organ. Dessa synpunkter fick fälla avgöran

det. fastän invändningar förekom om att den nya kommunalförbundsor

ganisationen skulle bli alltför tungrodd. omständlig och dyr för vissa kom

munala samarbets uppgifter. 

Den kritik som från en del håll riktades mot att införa fullmäktigeinstitu

tionen i kommunalförbunden har i viss mån visat sig berättigad. De under

sökningar som kommunalförbundsutredningen har gjort bland de befintliga 

kommunalförbunden visar att arten av den verksamhet som förbunden 

driver spelar stor roll för hur verksamheten fungerar. Den nuvarande 

organisationen är enligt utredningens mening lämplig för samarbetsprojekt 

som till sin natur kan inbjuda till politiska åsiktsskillnader om hur verksam

heten skall bedrivas. För teknisk verksamhet. som är av mera affärsmässig 

natur och som traditionellt brukar bära sina egna kostnader, kan den 

nuvarande kommunalförbundsformen å andra sidan ha vissa nackdelar. I 

en ekonomisk och teknisk verksamhet som skall finansiera sig själv kan 

det ofta t. ex. krävas snabba beslut av styrelsen på ungefär samma sätt som 
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i ett enskilt företag. Det kan bl. a. bli nödviindigt med beslut om investe

ringar som inte är förutsedda. Det kommunala budgetsystemet har hiir en 

tröghet, som saknar betydelse för den stora skattefinansierade sektorn, 

men som kan verka hämmande på affärsverksamhekn. Vid de kontakter 

som utredningen har haft med förtroendevalda och tjiinstemiin som direkt 

eller indirekt befattar sig med kommunalförbund har det. mot bakgrund av 

vad jag nu har sagt. på sina håll efterlysts ett offentligrättsligt samarbetsor

gan som är enklare och mera lätthanterligt än det nuvarande kommunalför

bundet. 

Enligt min mening är de invändningar som kan riktas mot den gällande 

kommunalförbundsorganisationen inte sådana att det finns anledning att 

avskaffa den som en möjlig form för kommunalt och landstingskommunalt 

samarbete. I likhet med utredningen och en enhiillig n:missopinion anser 

jag emellertid att det finns skäl att vid sidan av kommunalförhund med 

fullmäktige erbjuda en enklare organisationsform. Som utredningen har 

före~lagit bör alternative\ vara en kommunalförhundsorganisation med ett 

1:nda organ. som bör kallas förbundsdirektion. Denna bör handha alla de 

uppgifter som i det nuvarande kommunalförbundet är fördelade mellan 

fullmäktige å ena sidan samt styrelsen och övriga nämnder å den andra. 

Med en sådan organisation bör man enligt min mening både kunna under

lätta det mellankommunala samarbetet och minska kommunernas och 

landstingskommunernas benägenhet att använda privaträttsliga organ för 

sådant samarbete. Dessa fördelar väger enligt min mening tyngre än de 

principiellt betonade invändningar som vid lagiindringen år 1957 riktades 

mot en sådan organisMion av kommunalförbund. 

Det är en lämplighetsfråga när kommunalförbund med fullmäktige eller 

kommunalförbund med förbundsdirektion bör komma till användning. I 

likhet med utredningen och remissinstanserna anser jag därför att valet av 

organisationsform bör göras av kommunerna själva utan någon särskild 

reglering i ämnet. 

2.3 Minskad statskontroll 

Mitt förslag: Länsstyrelsernas tillsyns- och kontrolluppgifter i fråga om 

kommunalförbund upphör. Det skall i fortsättningen i stället ankomma 

pii kommunerna och landstingskommunerna själva att hesluta om bil

dande av kommunalförhund, om utträde ur ett sådant förbund och om 

kommunalförhundets upplösning. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Rcmissinstanserna: Förslaget biträds eller liimnas utan erinran av samtliga 

rcmissinstanser. 
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Skälen för mitt förslag: Enligt gällande rätt är det liinsstyrclsen som heslu

tar om hildandet av kommunalförhund genom att förbundsordningarna 

sk;ill underställas länsstyrelsens prövning. Länsstyrelsen heslutar också 

om utträde ur kommunalförbund och om kommunalförbunds upplösning. 

Under senare år har det varit en allmiin striivan att minska statskontrol

lcn iiver kommuner och landstingskummuner. Detta har hl. a. resulterat i 
att antalet iircndcgrupper som kriiver underställning har reducerats kraf

tigt. Ett bärande motiv för utvecklingen i den riktningen har varit att denna 

form av generell statskontroll stiimmer mindre viil överens med en m(1dern 

syn p~t samspelet mellan statliga och kommunala organ. 

I likhet med utredningen och en enig remissopinion anser jag att tiden nu 

är mogen att ocks[i slopa den legalitetskontroll som länsstyrelsen i olika 

hänseenden utövar i fråga om kommunalförhundens angelägenheter. Jag är 

helt övertygad om att kommunerna och landstingskommunerna har förmå

ga att pli egen hand fatta heslut i de frägor som länsslyrelsen nu tar 

befattning med. 

Jag föreslår alltså att länsstyrelsens tillsyns- och kontrolluppgifter i fråga 

om kommunalförhund upphör helt. Det innebär att de kommuner och 

landstingskommuner som vill samarheta i ett kommunalförhund själva får 

göra den lcgalitets- och lämplighetsprövning som behövs inför förbundets 

hildande. Även frägan om utträde ur ett kommunalförbund och om förbun

dets upplösning f<lr avgöras av de samarbetande parterna själva. Jag åter

kommer i det följande till dessa frågor. 

I detta sammanhang vill jag heröra en annan fråga som hiinger samman 

med att liinsstyrclsens uppgifter bortfaller. Länsstyrelsens nuvarande be

fattning med kommunalförbunden ger en viss offentlighet åt bildandet och 

upplösningen av ett kommunalförbund. För att även i framtiden säkra en 

s~idan offentlighet samt for att göra en central överblick över kommuner

nas och landstingskommunernas deltagande i kommunalforbund möjlig 

föreslår utredningen att vissa viktigare beslut rörande ett kommunalför

hund skall registreras. Enligt förslaget skall kammarkollegiet vara registre

ringsmyndighet. 

För egen del är jag tveksam till utredningen~ förslag i denna del. Jag 

ifriigasätter niimligen om det finns någol egentligt behov av en central 

registrering pfr det siitt och i den omfattning som utredningen har före~la

git. Det ligger visserligen ett värde i att kunna fo tillgång till uppgifter om 

hur många och vilka kommunalförhund som finns. Detta hör dock kunna 

tillgodoses på ett enklare sätt än genom ett rcgistreringsförfarande. Jag vill 

erinnt om att statistiska centralhyrån (SCB) i puhlikationen Rikets indel

ningar Himnar uppgifter om kommunalförhunden. Hittills har SCB ff1tt ett 

underlag för detta frän fänsstyrelserna. I framtiden bör det vara möjligt för 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet att bista med uppgif

terna. Mot hakgrund av vad jag nu har sagt, föreslår jag alltsil inte något 

registreringsförfarande. 
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2.4 Kommunalförbunds bildande 

Mitt förslag: Det ankommer på kommunerna och landstingskommuner

na sjiilva att ta ställning till om clt kommunalförbund skall bildas. 

Ett kommunalförbund är bildat när en förbundsordning är antagen 

och undertecknad av dem som skall samarbeta i förbundet. 

Utredningens förslag: Avviker från mitt förslag på så s~itt att tidpunkten för 

ett kommunalförbunds bildande bestäms till när förbundsordningen ges in 

till registreringsmyndigheten. 

Remissinstanserna: De flesta rcmissinstanserna lämnar förslaget utan erin

ringar. Kammarkollegiet har invändningar mot att sj~ilva ingivandet av 

förbundsordningen får konstitutiv verkan. Kollegiet anser all en sådan 

ordning är otillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Kollegiet före

slår att konstituerandet av ett kommunalförhund i stiillet knyts till ett 

beslut att registrera förbundet. Svenska kommunförbundet anför att ett 

prohlem i samband med förbundsbildning är avsaknaden av regler om 

möjligheten att företa rättshandlingar. innan ett kommunalförbund är bil

dat. 

Skälen för mitt förslag: Enligt gällande rätt förutsätter tillkomsten av ett 

kommunalförbund att berörda kommuner eller lamlstingskommuner be

stämmer sig för att bilda ett kommunalförbund för en eller flera samarbets

uppgifter genom att anta en förbundsordning. Denna skall ges in till läns

styrelsen för prövning. Om länsstyrelsen finner att förbundsordningens 

bestämmelser inte strider mot lag eller författning samt att bildande av det 

föreslagna förbundet skulle medföra allmänt gagn, skall länsstyrelsen fast

ställa förbundsordningen och bestämma den tid då förbundet skall träda i 

verksamhet. 

Som jag nyss har anfört bör länsstyrelsens befattning med frågor rörande 

kommunalförbund upphöra. I stället får det ankomma på kommunerna och 

landstingskommunerna att på egen hand avgöra nyttan och den allmänna 

lämpligheten av att ett visst kommunalförbund bildas. Till följd härav 

behövs enligt min mening inte längre någon bestämmelse om att ett till

tänkt kommunalförbund skall medföra allmänt gagn för att få bildas. 

Den nya ordning för kommunalförbunds bildande som jag nu föreslår 

innebär att det i lag måste fastställas vid vilken tidpunkt som ett kommu

nalförbund skall anses vara bildat. Detta har betydelse för frågan om när 

förbundet får rättskapacitet. dvs. som självständig juridisk person kan 

förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. 

I likhet med vad som gäller f. n. bör till grund för ett kommunalförbund 

ligga en samarbetsöverenskommelse - en förhundsordning - som antas 
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av dem som skall ingå i förbundet. Jag delar kammarkollegiets uppfattning 

att ingivandct av den antagna förbundsordningen inte bör ha någon konsti

tutiv verkan. Det blir alltför svårt att avgöra vid vilken tidpunkt vederbör

liga handlingar skall anses ha getts in till myndigheten. Jag är emellertid 

inte beredd att biträda kollegiets förslag om att ett kommunalförbund skall 

anses vara bildat först vid tidpunkten för registrering. 

Det kan i detta sammanhang finnas anledning att göra en jämförelse med 

reglerna om bildande av aktiebolag. Ett aktiebolag bildas genom beslut 

som fattas på en konstituerande stämma. För att ett aktiebolag skall få 
riittskapacitet fordras emellertid att detta efter viss kontroll av Patent- och 

registreringsverket blivit registrerat hos denna myndighet. Någon motsva

rande kontroll av kommunalförbund skall enligt vad jag har sagt tidigare 

inte ske. Enligt min mening bör därför ett kommunalförbund kunna erhålla 

riittskapacitet samtidigt som det bildas. Om man knyter tidpunkten för ett 

kommunalförbunds bildande till att en registreringsåtgärd vidtas. torde det 

vara nödvändigt med bestämmelser om förbundets rättshandlingsförmåga 

under tiden mellan antagandet av förbundsordningen och registreringen av 

förbundet. Det är därför enligt min mening lämpligare att bestämma tid

punkten för ett kommunalförbunds bildande till beslutet om att anta för

bundsordningen. Detta bör vara den mest tilltalande lösningen ur kommu

nal sjiilvstyrelsesynpunkt. 
Med hänsyn till den kommunala beslutsordningen kan det förmodas att 

beslut om att anta en förbundsordning fattas vid olika tidpunkter hos de 

kommuner och landstingskommuner som avser att samarbeta. För att lätt 

kunna fastställa när en förbundsordning är antagen föreslår jag en regel om 

att förbundsordningen skall undertecknas av dem som bildar förbundet. 

När samtliga har undertecknat den kan förbundet anses vara bildat. 

2.5 Utträde ur och upplösning av kommunalförbund 

Mitt förslag: I kommunalförbund som har ingåtts på obestämd tid får 

varje medlem en ovillkorlig rätt att när som helst säga upp medlemska

pet. Uppsägningstiden är ett år. om inte annan tid har avtalats. En 

förbundsmedlem har också rätt att omedelbart lösgöra sig från ett 

kommunalförbund när väsentligt ändrade förhållanden har inträtt. Det

ta gäller även om kommunalförbundet har bildats för bestämd tid. 

Huvudregeln är att en uppsägning skall leda till likvidation och upp

lösning. Tvister i frågor om utträde samt om kommunalförbundets 

likvidation och upplösning skall handläggas enligt lagen (1929: 145) om 

skiljemän. 

Utredningens förslag: Avviker från mitt förslag endast på så sätt att eventu

ella tvister skall handläggas hos de allmänna domstolarna. 
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Remissinstanscrna: Förslaget godtas eller lämnas utan erinran av llertalet 

remissinstanser. Några remissinstanser anser att den föreslagna uppsäg

ningstiden är för kort. Kammarkollegiet anser att allmän domstol inte är en 

lämplig instans för att slita tvister som kan antas ha uppkommit på grund 

av olika politiska uppfattningar eller förvaltningsmässiga problem. Kolle

giet förordar ett skiljemannaförfarande. 

Skälen för mitt förslag: F. n. gäller i fråga om utträde ur och upplösning av 

kommunalförhund i första hand de bestiimmelser som kan finnas intagna i 

forbundsordningarna. Utträde eller upplösning skall också ske när för

bundsmedlcmmarna är överens om detta. Om medlemmarna inte är över

ens. giiller den regeln att utträde eller upplösning skall ske när sådana 

iindrade förhf1llanden har intriitt. att antingen förbundsverksamheten inte 

kan med fördel fortsättas eller ändamålet med förbundet lämpligare kan 

tillgodoses på annat sätt. Frägor om utträde och upplösning kräver beslut 

,1v liinsstyrelsen. Över länsstyrelsens beslut fär besvär anföras hos rege

ringen. 

När länsstyrelsens beslutanderätt i kommunalförbundsfrågor upphör be

hövs ett nytt system för utträde ur kommunalförbund och för upplösning 

av kommunalförbund. Felet med gällande bestämmelser om utträde och 

upplösning är att de ger för lite utrymme att beakta den enskilda kommu

nens eller landstingskommunens önskemål om att frigöra sig från ett sam

arbete i kommunalförbund. Det är aldrig tillräckligt att en förbundsmedlem 

av subjektiva skäl inte längre vill vara med i samarbetet. Det måste finnas 

objektiva skäl som talar mot ett fortsatt samarbete i förbundet. I likhet med 

utredningen och remissinstanserna anser jag att det behövs vissa lättnader 

i möjligheterna att lösgöra sig från samarbetet i ett kommunalförbund. 

Utgångspunkten måste vara att de samarbetande parterna tar in bestäm

melser om detta i förbundsordningen. Det behövs emellertid också vissa 

bestämmelser i lag som garanterar en rätt till utträde och som i vissa fall 

kan ta över vad som har avtalats. Jag behandlar detta i det följande. 

I och för sig kan det förutsättas att kommuner och landstingskommuner 

som vill samarbeta i kommunalförbund i betydligt större utsträckning än 

tidigare tar in bestämmelser i förbundsordningen om utträde ur och upplös

ning av kommunalförbund. För det fall att förbundsmedlemmarna likväl 

har ingått i ett kommunalförbund på obestämd tid utan att ha tagit in någon 

bestämmelse i förbundsordningen om utträde eller upplösning bör det 

föreligga en ovillkorlig rätt för förbundsmedlemmarna att när som helst 

säga upp medlemskapet att upphöra efter en lämplig i lagen bestämd 

uppsägningstid. Jag föreslår att en regel om en sådan uppsägningsrätt tas in 

i den nya lagen. 

I fråga om uppsägningstidens längd bör enligt min mening särskilt beak

tas att förutsättningarna för ett samarbete i verklig bemärkel5e typiskt sett 

har gått förlorad när en uppsägning sker. Det iir därför angeläget att 
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uppsägningstiden. som måste göras generell och som bara skall gälla om 

inte parterna har avtalat annat i förbundsonlningen. inte görs för lung. Jag 

är fullt på det klara med att olika samarbetsföretag kräver olika uppsäg

ningstider. Den uppsägningstid som exempelvis kan vara lagom för en 

verksamhet som relativt lätt kan avslutas är sannolikt i hög grad olämplig 

niir det gäller mera langsiktiga samarbetsprojekt. Det milstc i första hand 

bli en frilga för fiirbundsmedlemmarna att pit förhand komma överens om 

uppsiigningstidcns längd. De kan biist själva anpassa tiden till förhållan

dena i det enskilda fallet. Jag är övertygad om att kommunerna och 

landstingskommunerna i regel kommer att ta ställning till denna fråga när 

de utarbetar förbundsordningen. Om det någon gäng inte skulle ha skett. 

bör det finnas en legal uppsiigningstid. Jag biträder utredningens förslag 

om att den legala upps;igningstiden för tidsobestämda kommunalförbund 

lämpligen kan bestämmas till ett år. Jag kan niimna att även stat-kommun

beredningen vid sin granskning av utrcdningsforslaget har stannat för 

denna uppsägningstid. 

Utöver den bestämmelse som jag nu har föreslagit bör det i lagen tas in 

en bestämmelse som ger en förbundsmedlcm rätt att lösgöra sig från ett 

kommunalförbund när väsentligt ändrade förhållanden har inträtt. En så

dan bestiimmelse fär naturligtvis i praktiken betydelse i första hand för de 

tidsbestämda kommunalförbunden. Den kan emellertid också tänkas kom

ma till användning i andra fall och d{1 särskilt i sådana tidsobestämda 

förbund. diir förbundsmedlemmarna har enats om en mycket lång uppsäg

ningstid. Bestämmelsen bör fa det innehfillet att en förbundsmedlem skall 

kunna lösgöra sig från samarbetet, om sådana ändrade förhållanden har 

inträtt att det framstår som oskäligt att medlemmen i fortsättningen skall 

vara bunden av sitt medlemskap i förbundet. Jag återkommer till bestäm

melsens närmare utformning i specialmotiveringen. 

När en eller flera förbundsmedlemmar säger upp sitt medlemskap upp

kommer regelmässigt helt nya förutsättningar för ett fortsatt samarbete 

mellan övriga förbundsmedlemmar. Förbundsordningen måste under alla 

omständigheter ändras på en del punkter. Huvudregeln bör därför vara att 

en uppsägning skall leda till likvidation och upplösning. Några remissin

stanser framhåller att likvidation bör tillgripas först om det visar sig vara 

omöjligt att komma överens om en fortsättning av verksamheten. Jag vill 

med anledning härav stryka under att förbundsmedlemmarna självfallet 

har kvar sin rätt att lösa den uppkomna situationen genom en överenskom

melse. exempelvis om att fortsätta under en ny eller ändrad förbundsord

ning. Jag utgår från att en formell uppsägning alltid utlöser försök att på ett 

eller annat sätt bli överens. Något skäl för att i lagen ta in en föreskrift om 

detta finns inte. Däremot hiir det i lagen tas in en föreskrift om att 

förbundsmedlemmarna får avtala om att en medlem får utträda ur förbun

det i stället för att förbundet skall träda i likvidation. Jag återkommer till 

bestämmelsen i specialmotiveringen. 



Prop. 1984/85: 216 25 

Kommunalförhundsutredningcn har avst~1tt fran att anvisa nt1got speci· 

elit förfarande för handläggning av tvister mellan förhundsmcdlemmarna i 

frilgor om utträde or..:h upplösning. Tvistande får enligt utredningen följakt· 

ligen vända sig till de allmänna domstolarna. De erfan.:nhetcr som nu finns 

om samarbete i kommunalforbund visar i och för sig att 1vister mellan 

fiirhundsmedlemmar om utträde och upplösning är ovanliga. Med de nya 

mer liberala uttrfalesreglerna kan man emellertid enlig\ min mening inte 

utesluta att meningsskiljaktigheter kan uppst<1 i dessa sammanhang. Att 

hänvisa sildana tvister till de allmänna domstolarna iir enligt min mening 

inte lämpligt. Det iir inte i första hand en rättsfråga som skall lösas utan 

snarare en intressefråga mellan de berörda parterna. Hiirtill kommer risken 

för en Hingdragen process i flera instanser om ett domstolsförfarande väljs. 

Det niirmast till hands liggande alternativet är i stiillel det som kammarkol

legiet har förespr;'tkat, nämligen ett skiljcmannaförfarande. Jag föreslår 

därfor att eventuella tvister skall handläggas enligt lagen ( 1929: 145) om 

skiljemän. 

2.6 Övergångsbestämmelser 

Mitt förslag: Den nya lagen skall gälla även för äldre kommunalförbund. 

För dessa skall emellertid under en femårig övergångstid gälla särskilda 

ut trädesbestämmel ser. 

Utredningens förslag: Avviker från mitt förslag på så sätt att KFL även i 

fortsiittningen skall gälla för de kommunalförbund som finns när den nya 

lagen träder i kraft. De kommunalförbund som inte reorganiseras under 

den nya lagen skall vara upplösta när två år har förflutit från den dag då 

den nya lagen tr~idde i kraft. 

Rcmissinstanserna: Flertalet av remissinstanserna lämnar övergångsbe

stämmelserna utan anmärkning. Några är dock kritiska eller direkt avvi

sande. Hit hör bl. a. Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. 

Förbunden föredrar en lösning där de nya reglerna i huvudsak blir tillämp· 

liga på de nu befintliga kommunalförbunden. 

Skälen för mitt förslag: De skäl som kommunalförbundsutredningen har 

åberopat till stöd för sitt förslag är främst att två lagar om kommunalför

bund inte hör vara i kraft samtidigt och att utträdesrätten bör förbättras i 

de befintliga kommunalförbunden. I sistnämnda hänseende anför utred

ningen att uttriidesrätten i de bestående kommunalförhunden i de flesta 

fallen regleras av de snävt hållna utträdesreglerna i KFL. vilket i praktiken 

inncbiir att medlemmarna befinner sig i ett avtalsförhållande av evighets· 

natur. 
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Jag delar utredningens uppfattning om att man bör undvika en ordning 

som innebär att två olika regelsystem för längre tid framöver gäller på 

kommunalflirbundsområdct. Jag är också ense med utredningen om att 

den legala utträdesrätten bör förbättras i de befintliga kommunalförbun

den. Den nya kommunalförbundslagen bör därför. med vissa tidsmässiga 

och materiella övergilngsanordningar som jag strax skall beröra. gälla även 

för de kommunalförbund som har bildats enligt den gamla lagen. 

Olika vägar kan väljas för att inordna de bestående kommunalförbunden 

under den nya lagen. Utredningens förslag om att de kommunalförbund 

som skall fortsiitta sin verksamhet måste upplösas och nybildas medför 

enligt min mening en onödig omgång. I allt väsentligt ~ir de nyheter som 

föreslås i den nya lagen av sådan art att de inte hindrar att de bestående 

kommunalförbunden automatiskt kommer in under den nya lagen. Jag 

finner därför att övervägande skäl talar för den lösning som nagra remissin
stanser har förordat och som innebär att den nya lagen skall gälla även för 

de gamla kommunalförbunden. Jag vill också nämna att stat-kommunbe

redningen vid sin överarbetning av utredningens förslag har stannat för 

denna lösning. 
Mitt förslag medför att även de nya liberala reglerna om en ovillkorlig 

uppsägningsrätt kommer att gälla för de förbund som har bildats enligt den 

gamla lagen. Det är visserligen i princip mindre tilltalande att gå in med 

legala utträdes- och upplösningsregler som inte fanns niir de berörda kom

munerna och landstingskommunerna en gång i tiden blev överens om en 

förbundsordning och på så sätt göra förändringar i samarbetsöverenskom

melser som kommuner och landstingskommuner inom ramen för den kom

munala självstyrelsen har ingått. De som har ingått i ett kommunalförbund 

kan sägas ha gjort det i medvetande om de snäva möjligheter till utträde 

som lagen då gav dem. I praktiken har det dock visat sig att gällande legala 

utträdesbestämmelser inte erbjuder rimliga lösningar på utträdesproble

met. De föreslagna nya utträdesreglerna erbjuder de samarbetande par

terna en ökad frihet att lösgöra sig från ett samarbete som de inte önskar 

kvarstå i. I ett sådant läge torde oftast förutsättningarna för ett ändamåls

enligt fortsatt samarbete ha brustit. Med hänsyn härtill anser jag att det 

inte utgör något anmärkningskvärt ingrepp i de befintliga samarbetsavtalen 

att låta den nya lagens bestämmelser om utträde och upplösning bli 

tillämpliga på de gamla kommunalförbunden. 

Utträdesbestämmelserna i den nya lagen hör emellertid inte omedelbart 

bli tillämpliga på de gamla kommunalförbunden. I enstaka kommunalför

bund kan de nya utträdesbestämmelserna skapa en upphrottsstämning. 

och ett behov av att under en längre övergångsperiod anpassa förbundet 

till de nya utträdesreglerna kan därför föreligga på sina håll. Jag anser att 

de nya utträdesreglerna bör bli gällande för de gamla kommunalförbunden 

först efter en tid av fem år efter det den nya lagen har trätt i kraft. Under 

denna tid bör regeringen följa de diskussioner om ett fortsatt samarbete 
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som kan förviintas komma att pagå i de gamla förbunden. En sadan 

uppföljning är siirskilt angelägen i fråga om siidana frivilligt ingångna 

kommunalförbund som har hand om samarbetsuppgifter som n:geringen 

enligt lag skulle kunna ålägga dem att sköta. niimligen regionp!aneförbund 

och bostadsförmedlingsförbund. Sådana förbund iir typiskt sett av särskild 

betydelse för samhiillslivet. och det iir diirför av allmiint intresse att friimja 

siU:lana förbunds hesti'md. 

Den nuvarande lagens utträdesregler är, som jag har nämnt tidigare. 

hristfalliga och det kan enligt min mening inte komma i fräga att ha kvar 

dem ens under den femåriga övergångsperioden. Samtidigt skulle det föra 

för långt att låta den nya lagens utträdesregler bli omedelbart tillämpliga. 

Jag föreslftr därför en jämkad regel om uttriide och upplösning som skall 

gälla för gamla förbund under övergilngstiden. Regeln hör ges det innehål

let att ett kommunalförbund skall träda i likvidation på hegiiran av en 

förhundsmedlem. om det framstär som skäligt att 1[1ta medlemmen från

triida sitt medlemskap i förbundet. Jag avser att kommentera bestämmel

sen niirmare i specialmotiveringen. I det sammanhanget berör jag ocksii 

några ytterligare övergångsbestämmelser som enligt min mening är nöd

vändiga. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom civildepartementet upprät

tats förslag till 

1. kommunalförbundslag, 

2. lag om ändring i Jagen (I 978: 438) om huvudmannaskap för viss 

kollektiv persontrafik. 

Det under 2 angivna förslaget har uppriittats i samråd med chefen för 

kommunikationsdepartementet. 

4 Specialmotivering 

4.1 Fiirslaget till kommunalförbundslag 

Som framgår av den allmänna motiveringen förordas på flera väsentliga 

punkter sakliga ändringar i kommunalförbundsinstitutet. 1957 ars lag är 

också i behov av en överarbetning i språkligt och redaktionellt hänseende. 

Lagen har därför ersatts av en helt ny lag om kommunalförbund. Från 

utredningens förslag skil.ier sig \agen främst genom att den är indelad i fyra 

kapitel. 
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I kap. innch~lller inledande bestämmelser av allmängiltig karaktär. Där 

återfinns vis~a definitioner samt de grundläggande bestämmelserna om 

kornmunalförhun(I\ hildande samt om vad en förhundsordning skall inne

hålla. 
2 kap. innehilller bestämmelser om kommunalförhund med fullmäktige. 

Det är uppdelat på fem avsnitt som skiljs ät genom underrubrikcr. Efter elt 

första avsnitt om beslutanderätt m. m. följer ett avsnitt om fullmäktige. Det 

tredje avsnittet behandlar styrelse och övriga niimnder m. m. och det ljltrde 

ekonomisk förvaltning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om revision. 

I 3 kap. finns bestämmelser om kommunalförbund med förbundsdirek

tion. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt som behandlar beslutanderätt m. m., 

förbundsdirektion. ekonomisk förvaltning samt revision. 

4 kap. innehåller gemensamma bestämmelser för båda typerna av kom

munalförbund. Det är uppdelat pil ett avsnitt om utträde, likvidation och 

upplösning och ett om besvär. 

I kap. Inledande bestämmelser 

K omm111w/fårh11nd 

I * För att ha hand om en eller flera kommunala angelägenheter får 
kommuner eller landstingskommur.er sluta sig samman till kommunalför
bund enligt bestämmelserna i denna lag. En sådan sammanslutning fär 
också ske mellan kommuner och landstingskommuner. 

Om det i någon annan författning finns särskilda bestiimmelser om 
kommunalförbund för ett visst ändamfil. skall de giilla i stället för bestäm
melserna i denna lag. 

Första stycket. Detta stycke motsvarar I~ första och andra styckena 

KfL. Samarbete mellan kommuner och landstingskommuner kan bedrivas 

både i privaträttsliga och offentligrättsliga former. Kommunalförbundet. 

~om är den enda offentligrättsliga formen för mellankommunal samverkan. 

är en offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet. Denna form 

för samverkan står öppen för både kommuner och landstingskommuner. 

Av hestämmelsen framgår att ett samarbete kan ske mellan kommuner, 

mellan landstingskommuner samt mellan kommuner och landstingskom

muner. Att de som önskar samarbeta saknar gemensamma gränser eller 

ligger inom olika län utgör i och för sig inte hinder för en kommunalför

bundshildning dem emellan. Däremot är det nödvändigt att ändamålet för 

samarbetet faller inom varje i samarbetet deltagande kommuns eller lands

tingskommuns kompetens. Om ett samarbete skall etableras mellan kom

muner och en landstingskommun måste alltså föremålet för samarbetet 

vara kompetensenligt både för landstingskommunen och för varje i samar

betet deltagande kommun. 

Enligt gällande rätt kan ett kommunalförbund inte samarbeta i kommu

nalförhund med ett annat kommunalförbund eller med kommuner eller 
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landstingskommuner. Behov av ett s~1dant samarbek är inte heller kiint. 

Någon ändring föreslås därför inte i detta hiinseende. 

Andra styck('/ motsvarar Is tredje stycket KFL. Av bestiimmelsen 

framgiir att särrcgler om kommunalflirbund i annan författning tar över 

kommunalförbundslagens rcgkr. S[1dana regler finn~ i byggnadslagen 

( 1947: 385 ), i lagen ( 1947: 523) om kommunala iitgärder till bostadsförsörj

ningens främjande samt i lagen t 1978: 438) om huvudmannaskap för viss 

kollektiv persontrafik. 

2 * ~är ett kommunalförbund har hand om angelägenheter. om vilka det 
finn-, regler i siirskild författnin),!. skall författningens bestiimmelser om 
kommun eller landstingskLJmmun g;iJla for förbundet. 

Paragrafen överensstiimmer i sc1k med 2 ~ K FL. Bestiimmelsen tar sikte 

på det fallet att ett kl)mmunalförhund har hand om specialreglerade upp

gifter. Om specialförfattningen stiiller upp siir:-,kilda regler eller villkor för 

en kommunal verksamhet. skall dessa regler ocksft giilla för förbundet. 

Detta g~iller oavsett om det handlar om en obligatorisk eller en frivillig 

kommunal uppgift. 

Gällande rätt lägger inte hinder i viigen för att ett kommunalförbund har 

hand om en del av en specialreglerad uppgift. Kommunallagsutredningen 

övervägde en bestämmelse som skulle hindra s;idan delförvaltning av en 

obligatorisk angcliigenhet. men föreslog inte n!1gon iindring i detta hänse

ende tSOU 1974: 99. s. 376). Mot oliimpliga arrangemang av delförvaltning 

av obligatoriska angeliigenheter fanns enligt utredningen korrektiv genom 

att förbundsordningen skulle granskas av länsstyrelsen. Det bör nu kunna 

anförtros i1t kommunerna och landstingskommunerna sjiilva att göra denna 

bmplighetsrrö\'ning. 

3 * I denna lag avses med forhundsmedlem de kommuner och landstings
kommuner som ingär i ett kommunalförbund. 

Med förbundsmedlems fullmiiktige avses kommunrullmäktige och land~
tingct samt med förbundsmedlems styrelse kommunstyrelsen och forvalt
ningsutskottet. 

För att inte tynga lagtexten i onödan har i denna paragraf fort>. in vi~sa 

grundläggande definitioner. Av .fi"irsta stycket framgär att uttrycket for

bundsmedlem i lagen avser de kommuner och landstingsknmmuner som 

ing:ir i ett kommunalförbund. I 1111dra stycket klargörs att uttrycket för

bundsmedlems fullmiiktige i lagen syftar p{1 kommunfullmäktige och lands

tinget och att uttrycket förbundsmedkms st yrebe avser kommunstyrelsen 

nch förvaltningsutskottct. Bestämmelsen har utformats efter mönster av l 

kap. 2 *kommunallagen tKLl. 

4 * Ett kommunalförbund kan ha fullmiiktige. styrelse och andra 
nämnder tko1111111111a(fi'irh1111d med fi1/lmiikti,i.:el eller vara organis~rat en
bart med en förbundsdirektion(ku111111111111Ui'irh1111d meJfiirh1111d.1dirl'ktion l. 
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Enligt KFL utöva~ kommunalförbundets bt:slutanderiitt av förbundets 

fullmäktige. Förvaltning och vcrkställight:t tillkommer styrelst:n och övri

ga nämnder. Som har anförts i den allmänna motiveringen :avsnitt 2.21 bör 

det i den nya lagen vid sidan av hittillsvarande organisationsform införas 

en enklare form av kommunalförbuml som har ett enda organ med både 

beslutande och verkställande uppgifter. en förbundsdirektion. Förevaran

de paragraf upplyser om <ttt det finns kommunalförhund med dessa tvi't 

former av organisation. Det är kommunerna och landstingskommunerna 

själva ~om bestämmer vilken av de två organisationsformerna som skall 

giilla för samarbetet. Valet av organisationsform är en famplighetsfraga 

sorn alltså får prövas av kommunerna och landstingsl\ommunerna inom 

rarnen för deras självstyrelse. Lämplighetsfrågan berörs därför inte alls i 

lagtexten. 

5 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld. är 
medlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall tillskjuta 'å 
stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de 
grunder som har bestämts enligt 9 § 7. 

Paragrafen ersätter 34 § KFL. Ett kommunalförbund iir en självständig 
juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. 

För ett kommunalförbunds skulder står i första hand dess tillgångar till 

förfogande. 

I förevarande paragraf finns regler för fall då tillgångarna inte förslår till 

betalning av skulderna. Det behövs för sådana fall ett stadgande som 

skyddar fordringsägarnas rättsanspråk. Eftersom kommunalförbundet iir 

ett offentligrättsligt organ som till sin uppbyggnad liknar en kommun, är 

det inte lämpligt att konstruera bestämmelsen efter privaträttsliga regler. 

Bestämmelsen bör i stället, liksom f.n., reglera medlemmarnas inbördes 

förhållande och deras förhållande till förbundet vad avser ansvarigheten 

for förbundets skulder. 

Bestämmelsen ålägger medlemmarna en skyldighet att fylla den brist 

som uppkommer om kommunalförbundt:t saknar tillgångar till betalning av 

skulder. Från tredje mans synpunkt bör bestämmelsen ses som en garanti

regel. Borgenärernas trygghet ligger i första hand i förbundsmedlcmmar

nas förmåga att fullgöra den lagstadgade skyldigheten att fylla eventuell 

mcdelsbrist i förbundet. Skulle den situationen uppkomma att en medlem 

änd{1 inte fullgör sin skyldighet, har en borgenär möjlighet att med stöd av 

förevarande paragraf vända sig direkt till medlemmarna. i sista hand med 

exekutiva åtgärder. 

Tillskott för att fylla en eventuell brist skall ske i förhällande till varje 

medlems andel i skulden enligt vad medlemmarna har bestämt i förbunds

ordningen om andelsfördclningen. Detta följer av hänvisningen till 9 * 
punkt 7. 

Bestämmelsen i 34 * andra stycl\et KfL om ansvaret för skuld som blir 
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känd först efter förbundets upplösning har ansetts onödig och har diirfor 

fätt utgå. Det är självklart att medlemmarna svarar även för s~1dan skuld 

med Jen fördelning dem emellan som gällde före förbundets upplösning. 

Förbundet får i detta läge pa samma sätt som gäller inom den privata 

associationsrätten anses säsom icke slutligen upplöst. 

Komm11n11lforh1111ds hildandc 

6 * Ett kommunalförbund kan bildas för bestämd eller obestämd tid. 

Bt:stämmclscn i denna paragraf har inte någon motsvarighet i KFL. 

paragrafen slås fast att ett kommunalförbund kan bildas för bestämd t:ller 

obestiimd tid. Valet mellan bestiimd och obestämd tid har betydelse bl. a. 

för förbund smed lemmarnas möjlighet att frigöra sig friin samarbetet i kom

munalförbund. Av 10 ~ punkt 3 följer att ett kommunalförbund skall anses 

bilJat för obestämd tid om tiden för förbundets bestånd inte har angetts i 

förbundsordningen. 

7 § För varje kommunalförbund skall finnas en förbundsordning som 
antas av förbundsmedlcmmarna. 

Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits och 
undertecknats av förbundsmedlemmarna. 

Fcirsta stycket. Stadgan det ersätter delvis 4 ~första stycket KFL. Av de 

skäl som har angetts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3J har bestäm

melserna om liinsstyrelscn som underställningsmyndighet för förbunds

ordning utgått. Det är sjiilvklart att även ändringar i förbundsordningen 

skall antas av medlemmarna. 

AnJra stycket. När liinsstyrclsens legalitetskontroll upphör behövs en 

ut\rycklig lagregel om när ett kommunalförhund är bildat. Av bestämmel

sen i detta stycke framgår att ett kommunalförhund är bildat när förbunds

ordningen har antagits och undertecknats av förbundsmedlemmarna. De 

närmare motiven för stadgandet har angivits i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 2.4). Ett kommunalförbund får rättskapacitet i och med bildandet. 

Av den allmiinna kompetensfördelningen inom kommuner och lands

tingskommuner följer att det är förbundsmedlemmarnas fullmäktige som 

skall anta förbundsordningen. I samband med beslutet om antagande av 

förbundsonJningen kan det vara lämpligt att uppdra åt någon att under

teckna den. Bestämmelsen är så utformad att kommunalförbundet iir bildat 

först sedan förbund~ordningen har undertecknat~ av alla förbundsmedlem

marna. Om undertecknandet inte sker samtidigt innebär detta att det är 

bildat när den sista förbundsmedlemmen har undertecknat förhundsonl

ningen. Man fär utg[i från att tidpunkten för undertecknandet framgår av 

förbundsordningen. 

Det ligger i sakens natur att kommuner och landstingskommuner för ta 

initiativ till att bilda kommunalförbund. Den bestämmelse som nu finns i 
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21 *första stycket andra meningen KFL om rätt för länsstyrelsen att väcka 

fraga om att hilda kommunalförhund har fått utgä. Av 2 kap. 15 * KL 

framgår nämligen att fullmiiktigc skall besluta i iirende som väcks av 

regeringen, central förvaltningsmyndighet eller liinsstyrelsen. 

I 21 ~ tredje stycket KFL finns en hestämmelse om att ett tilltiinkt 

kommunalförhund skall medföra allmänt gagn för att ftt hildas. I fortsätt

ningen bör det ankomma p~I kommunerna och landstingskommunerna all 

p:\ egen hand avgöra nyttan av att ett visst kommunalförbund bildas. 

Nilgon bestämmelse som reglerar detta förhållande behövs inte i den nya 

lagen. 

I K FL finns inte någon direkt bestämmelse om all det i siirskild lag kan 

finnas heq~immelser som ger regeringen rätt att tvinga in en kommun eller 

en landstingskommun i ett kommunalförbund. Nagon sädan hestämmclse 

har inte heller ansetts behövlig i den nya lagen. 

8 ~ Flirbundsordningen i giillande lydelse skall finnas tillgiinglig hos kom
munalförbundet och hos dess medlemmar. 

Paragrafen har inte nägon motsvarighet i KFL. För att tillgodose myn

digheters och enskildas behov av insyn i kommunalförhundcns verksam

het skall förbundsordningen finnas tillgänglig hos kommunalförbundet och 

hlls vai:ic kommun och landstingskommun som ing~lr i förbundet. För

hundsordningen skall finnas i gällande lydelse. Det innehär att alla iindring

ar som vidtas m~iste föras in sa att det alltid finns en version i aktuell 

lydelse. Detta har betydelse bilde för allmänheten och de fönroendevalda. 

9 * Förbundsordningcn skall ange 
I. förbundets iindam;il och medlemmar, 
2. förbundets hcniimning och den ort där förbundet skall ha sitt siite. 
3. den tid som förbundet skall bestft om det inte har bildats för obestämd 

tid, 
4. om förbundet skall vara ett förbund med fullmäktige eller med för

hundsdirektion, 
.'i. på vilken forbundsmedlems anslagstavla tillkiinnagivande om juste

ring av rrotokoll skall ske. 
6. de begränsningar som förbundsmedlemmarna har överenskommit i 

fråga om förbundets rätt att ta upp lån. ingå borgen och andra förhindelser 
eller avsätta medel till fonder, 

7. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgängar och skulder. 
och om nttgon annan grund skall giilla för medlemmarnas deltagande i 
kostnaderna för förbundets verksamhet. den grunden. 

8. de bestiimmelser i fråga om förutsättningarna för förhundets likvida
tion och upplösning som skall giilla utöver vad som föreskrivs i 4 kap. 1 
och 2 ~§. 

9. grunderna för skifte av förbundets behållna tillg[mgar samt 
10. vad förbundsmedlcmrnarna i övrigt anser nödvändigt för all ordna de 

ekonomiska förh[lllandena mellan förbundet och dess medlemmar och 
förbundets förhallanden i friiga om ekonomi och förvaltning. 
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I förbundsordningcn för ett förbund som skall ha hand om en angelägen
het som enligt särskild författning ankommer pii kommuner eller lands
tingskommuner ffir inte. såvitt angår den angelägenheten. tas in någon 
bestämmelse om begriinsning av förbundsmedlems skyldighet att tillhan
dahålla medel. 

Paragrafen innehåller hestiimmelser om vad en förbundsordning skall 

innehalla och motsvarar i stora delar 4 * KFL. 

Fiirsta stycket. 

Punkt I och:!. Dessa bestämmelser stämmer överens med punkt I och 2 

i 4§ KFL. 

Punkt 3. Det är angeläget att förbundsmedlemmarna i förbundsordning

en tar ställning till frågan om vilken tid som förbundet skall bestå. l 

förevarande punkt har diirför tagits in en bestämmelse om att förbundsord

ningen skall innehålla en uppgift om den tid som förbundet skall bestå. En 

sådan uppgift behövs emellertid endast för förbund som bildas för bestämd 
tid. Härav följer att ett kommunalförbund skall anses vara bildat för 

obestämd tid om någon tid inte anges i förbundsordningen. 

Tiden kan bestämmas genom att det anges att förbundet skall bestå 

under en viss tidsrymd eller till ett visst datum. Tiden kan också bestäm

mas genom att det i förbundsordningen hänvisas till ett visst ändamål som 

till sin natur är tidsbegränsat. Detta är exempelvis fallet om samarbetsupp

giften gäller ett byggnadsprojekt c.d. Valet mellan bestämd och obestämd 

tid har betydelse för förbundsmedlemmarnas möjlighet att frigöra sig från 

samarbetet i kommunalförbundet. Se vidare 4 kap. I och 2 §§. 

Punkt 4. Enligt denna punkt skall medlemmarnas val av organisations

form anges i förbundsordningen. 

Punkt 5. Bestämmelsen ersätter 4 § fjärde stycket KFL. l 2 kap. 13§ 

finns närmare bestämmelser om på vilken anslagstavla som tillkännagi

vande av protokollsjustering skall ske. 

Punkt 6. Denna bestämmelse ersätter punkterna 5 och 6 i 4 * KFL. 

Enligt nuvarande ordning har ett kommunalförbund inte automatiskt 

någon rätt att ta upp lån. ingå borgen eller avsätta medel till fonder. En 

sådan riitt föreligger först om det finns bestämmelser härom i förbundsord

ningen. Enligt den nya lagen skall emellertid ett kommunalförbund ha en 

lagstadgad låne-, borgens- och fonderingsrätt pä samma sätt som kom

muner och landstingskommuner har (se 2 kap. 18 *).Om förbund smed lem

marna vill begriinsa dessa rättigheter skall de enligt förevarande punkt ta in 

bestämmelser om st1dana begränsningar i förbundsordningen. Av punkten 

framgar att begränsningarna även kan avse förbundets rätt att ingå andra 

förbindelser än lån och borgen. Här avses främst de andra möjligheter att 

skaffa krediter som finns p{1 det moderna kreditväsendets område. 

Punkt 7. Denna punkt stiimmer i sak överens med 4 * första stycket 

3 Riksdai.:cn 1984Ni5. I .111m/. Nr216 
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punkt 7 och andra stycket första meningen KFL. Andelsbestämning är en 

obligatorisk punkt i en förbundsordning. Medlems andel avser självfallet 

inte bara tillgiingarna utan även skulderna. Bestämmelsen har avfattats i 
enlighet hiirmed. Den Wcker även det fallet att förbundsmedlemmarna 

kommer överens om andra grunder för skyldigheten att tillhandahålla 

medel för den löpande verksamheten. 

1'1111/.:.t 8. Denna punkt ersätter punkterna 8 och 9 i 4 § Kf"L. l förbunds

ordningen kan en förbundsmedlcm ges vilka rättigheter som helst när det 

gäller att frigöra sig från samarbetet i kommunalförbundet. Inskränkning 

för dock inte ske i rätten enligt 4 kap. I § att niir som helst s;iga upp 

medlemskapet i ett kommunalförhund som bildats på obestämd tid och 

riitten att lämna samarbetet vid ändrade forhällandcn enligt 4 kap. 2 §. 

Punkt 9. Denna punkt stiimmer överens med punkt 10 i 4* KFL. 

Pun/.:.1 JO. Denna punkt motsvarar punkt 11 och delvis punkt 7 i 4 ~ KFL. 

Andra stycket stämmer överens med 4 § andra stycket andra meningen 

KFL. 

IO § För kommunalförbund med fullmäktige skall förbundsordningen, 
utöver vad som sägs i 9 §,innehålla bescämmelser om 

I. antalet ledamöter i fullmäktige och, om suppleanter skall utses. deras 
antal samt det antal ledamöter och suppleanter som varje förbundsmedlem 
skall utse, 

2. antalet ledamöter och suppleanter i förbundets styrelse samt, om 
styrelsen även skall vara sådan nämnd som anges i särskild författning, vad 
som skall giilla angående valbarhet, siittet att utse ledamöter och supplean
ter samt deras tjiinstgöringstid, 

3. huruvida i förhundet skall finnas endast styrelse eller därutöver en 
eller flera nämnder och i det senare fallet vilka av förbundets angelägenhe
ter som skall handhas av de olika förvaltningsorganen. 

Paragrafen innehåller föreskrifter om vissa obligatoriska bestiimmelser i 

en förbundsordning för kommunalförbund med fullmäktige. De motsvarar 

4 § första stycket punkterna 3 och 4 samt tredje stycket KFL. 

I I § För kommunalförbund med förhundsdirektion skall i förbundsord
ningen, utöver vad som sägs i 9 ~, finnas bestämmelser om antalet leda
möter och suppleanter i förbundsdirektionen och om det antal ledamöter 
och suppleanter som varje medlem skall utse. 

Om förbundsdirektionen även skall vara sådan nämnd som anges i 
särskild författning, skall i förbundsordningen finnas bestiimmelser om 
valbarhet, sättet att utse ledamöter och suppleanter samt deras tj;instgö
ring~tid. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om siirskilda obligatoriska uppgifter 

som skall finnas i förbundsordningen för ett kommunalförbund med för

bund~direktion. 



Prop. 1984/85: 216 35 

2 kap. Kommunalförbund med fullmäktige 

Bcslutandcriitt och ji"irl'lllt11i11g 

I * I kommunalförbund med fullmäktige utövas heslutanderätten av för
hundets fullmäktige. 

2 * Förvaltning och verkställighet tillkommer förbundets styrelse och 
övriga nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av 
fullm~iktigc. För sådana uppgifter kan en siirskild beredning bestående av 
en dlcr flera personer tillsättas. 

Partssammansatta organ får inrättas med uppgift att svara för viss bered
ning. förvaltning och verkställighet inom förbundets verksamhetsområde. 

Paragraferna. som ersätter 3 ~ KFL. reglerar kompetensfördelningen 

mellan de olika organen i ett förbund med fullmäktige. Förddningen ~ir 

gjord efter s<imma grundsatser som enligt I kap. :"is KL gäller för kommu

nerna och landstingskommunerna. Sålunda utövas beslutanderiittcn av 

förbundets fullmäktige medan förbundets styrelse och övriga nämnder 

svarar för beredning, förvaltning och verkställighet. 

Av 2 * framgår att kommunalförbund har möjlighet att inrätta parts sam

mansatta organ. Inrättandet av sådana organ är beroende av medbestäm

mandeavtal som sluts mellan arbetsmarknadens parter. Det ankommer på 

fullmäktige att på grundval av sådana avtal besluta om organens inrättande 

och att faststLilla deras uppgifter. Frågor om den genom kommunalförbun

det drivna verksamhetens mål. inriktning, omfattning och kvalitet får inte 

överlämnas ål partssammansatta organ. Dessa organ för endast befatta sig 

med ärenden som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och 

dess arhetstagare. Detta följer av hänvisningen i 2 kap. 14 §till 3 kap. 13 a 

och 13 b §* KL. 

FullmiiktiRC 

3 * Bestämmelserna i 1 kap. :"i* fjärde stycket. 2 kap. 4 §tredje stycket. 
5 §. 8 § andra stycket och 10-29 §s kommunallagen ( 1977: 179) skall tilläm
pas i fråga om kommunalförbunds fullmäktige. Bestämmelserna i 2 kap. 
11 * nämnda lag tillämpas dock endast om suppleanter har utsetts. 

Paragrafen ersätter 5 § KFL. som emellertid saknar regler om fullmäk

tiges delegationsrätt. Genom att införa en hänvisning till I kap. 5 § tjärde 

stycket KL har KL: s regler gjorts tillämpliga i detta hänseende. Hänvis

ningarna till KL i övrigt avser obehörighet och avsägelse C kap. 4 * tredje 

stycket). ledighet frfln anställning !2 kap. 5 §l. ersättare för ordförande och 

vice ordförande <2 kap. 8 § andra stycket) samt förl'arandet m. m. hos 

fullmäktige 12 kap. I 0-29 ** ). 
4 * Vai:je förhundsmedlcm skall vara representerad i förhundsfullmäk
tige. Antalet ledamöter skall bestämmas till ett udda antal 
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Förbundsmedlemmarna får bestämma att suppleanter skall utses för 
ledamöterna. 

F<>rsta stycket stämmer övcn:ns med 6 ~ KFL med en avvikelse. Be

stämmelsen (lm att fullmäktiges antal bestäms med hänsyn till omständig

heterna har ansetts som onödig. varför den har fått utgå. En ny bestämmel

se har införts om att antalet fullmäktigeledamöter skall bestämmas till ett 

udda antal. 
Andra stycket. Av bestämmelsen framgår att det är frivilligt att utse 

suppleanter för ledamöterna i fullmäktige. Detta stämmer överens med 

gällande ordning. Under remissbehandlingen har föreslagits att bestäm

melsen om suppleanter skall vara ohligatorisk. Frågan om suppleanter för 

förbundsfullmäktige har diskuterats både vid tillkomsten av KFL och i 

samband med 1977 års ändringar i KFL. Något egentligt behov av sådana 

suppleanter har emellertid inte kunnat påvisas. Inte heller jag finner anled

ning att införa en obligatorisk bestämmelse om suppleanter för forbunds

fullmäktige. Kommunalförbundets huvudsakliga verksamhet utgörs av för

valtning och verkställighet. Dessa uppgifter handhas av förbundets styrel

se och övriga nämnder och för ledamöterna i styrelsen och nämnderna 

skall suppleanter finnas. 

5 § Ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige väljs av medlem
marnas fullmäktige. 

Om en medlem skall utse mer än en ledamot eller mer än en suppleant, 
skall valet vara proportionellt. om det begärs av minst så många leda
möter. som motsvarar den kvot som erhålls, om antalet närvarande leda
möter delas med det antal personer nlet avser, ökat med I. Om kvoten är 
ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet 
vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen ( 1955: 138) om 
proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. 

Om suppleanter ej väljs proportionellt. skall vid valet även bestämmas i 
vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring. 

Bestämmelserna i första och andra styckena motsvarar 7 ~ första och 

andra styckena KFL. Terminologin har dock stramats upp. Tredje stycket 

reglerar det fallet att suppleanterna utses genom majoritetsval. Bestäm

melsen efterbildar 3 kap. 2 § andra stycket KL. 

6 § Förbundsmedlemmarna får till ledamot eller suppleant i förbundsfull
mäktige välja endast ledamot eller suppleant i förbundsmedlemmens full
mäktige. Den omständigheten att t.iänstgöringstiden för ledamöter och 
suppleanter i förbundsmedlemmarnas fullmäktige upphör vid utgången av 
oktober månad del år då val i hela riket till kommunfullmäktige och 
landsting har ägt rum medför ej att uppdraget som ledamot eller suppleant i 
förbundsfullmäktige upphör före tjänstgöringstidcns utgång. 
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Bestämmelserna i paragrafen motsvarar 7 ~ tredje stycket KFL. Det 

framgår att både ledamöter och suppleanter i en medlemskommuns beslu

tande församling kan väljas till ledamot eller suppleant i forbundsfullmäk

tige. Det snabbare valgenomslaget för kommunfullmäktige och landsting 

föranleder inte att uppdrag som ledamot eller suppleant i förbundsfullmäk

tigc upphör före tjänstgöringstidens utgång. 

7 § Ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktigc väljs för tre år. 
räknat från och med den I januari aret efter det. da val i hela riket till 
kommunfullmäktige och landsting har ägt rum. 

Val av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktigc förrättas av de 
nyvalda fullmiiktige det år då val i hela riket till kommunfullmäktige och 
landsting har ägt rum. 

Om val till en medlems fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum 
eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandat
fördelningen mellan partierna i medlemmens fullmäktige därvid har änd
rats. upphör uppdragen för de ledamöter och suppleanter i förbundsfull
mäktige som har utsetts av en sådan medlem två månader efter det att 
omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den för
nyade sammanräkningen har avslutats. skall en sådan förbundsmedlems 
fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för återstoden 
av tjänstgöringstiden. 

Paragrafen stämmer i stort överens med 8 § I mom. KFL. 

F6rsta stycket. Bestämmelsen anger mandattiden för ledamöter och 

suppleanter i förbundsfullmäktige. Mandattiden är i princip tre kalenderår 

(jämför 8 ~). 

Andra stycket. Det ankommer på de nyvalda fullmäktige i medlemskom

munerna att förrätta val av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäk

tige. I 8 ~ I mom. andra stycket KFL finns en bestämmelse om att valet 

skall ske vid de nyvalda fullmäktiges första sammanträde. Något sådant 

uttryckligt krav finns inte i förevarande bestämmelse. Det torde räcka att 

valet förrättas före den I januari och att så skall ske följer av paragrafen~ 

första stycke. Porportionellt val kan ske så snart en medlem har att utse 

mer än en ledamot eller mer än en suppleant till fullmäktige. 

Tredje stycket. Bestämmelsen reglerar det förhållandet att val av kom

munfullmäktige eller landstinget har fått göras om. Av bestämmelsen följer 

att det i sådana fall blir möjligt att förrätta omval av förbundsfullmäktige. 

En motsvarande bestämmelse infördes i KFL från den I januari 1982 (SFS 

1981: 1106). De närmare motiven framgår av prop. 1981/82: 4. 

8 § När val av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige sker 
första gången. skall det avse tiden från valets förrättande till ingången av 
det är. då nästa tjänstgöringstid för fullmäktige börjar. 

När sammanträde med förbundsfullmäktige skall hållas första gången 
utfärdas kungörelse om sammanträdet av ordföranden i fullmäktige hos 
den förbundsmedlem som har flest röstberättigade invånare eller. om 
ordföranden är förhindrad. av vice ordförande i samma fullmäktige. 
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Paragrafen innehttller bestämmelser om nybildade kommunalförbund. 

Första stycket motsvarar 8 * 2 mom. första stycket KFL. Av bestämmel

sen framgår att tjänstgöringstidcn för fullmäktige i ett nybildat förbund 

löper friln valets förrättande till ingången av det år, da niista tjiinstgörings

tid för fullmiiktige bör:iar. dvs. till ingången av det iir som följer efter det då 

val i hela riket till kommunfullmäktige och landsting nästa giing äger rum. 

Andra stvckct motsvarar 8 § 2 mom. andra stycket KFL. Enligt den 

bestiimmelscn skall länsstyrelsen underrättas när förbundsfullmäktige har 

valts första gången. Underrättelsen skall innehälla uppgifter om de valdas 

namn och adress. När länsstyrelsen har tagit emot underrättelsen skall 

länsstyrelsen förordna en person att utfärda kungörelse om fullmiiktiges 

första sammanträde och där föra ordet tills en ordförande har valts. I den 

nya bestämmelsen har i stiillet använts en teknik som återfinns i 2 kap. 13 * 
lagen ( 1982: 10521 om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Bestäm

mcl~en innebär att det blir fullmäktigcordföranden i den till invånarantalet 

största medlemskommunen som utfärdar kungörelse om det första sam

mantriidet. Underrättelseförfarandet blir härigenom obehövligt. 

9 * Om en ledamot i förbundsfullmäktige som har utsetts vid proportio
nellt val avgår under tjänstgöringstiden och om suppleanter har utsetts, 
inträder suppleanten i den avgångnes ställe för ii.tcrstoden av tjänstgörings
tiden. Suppleanterna inträder i den ordning som har bestämts vid valet. 
Avgår en ledamot i annat fall under tjänstgöringstiden skall den medlem 
som utsett honom förrätta fyllnadsval för den återstående delen av tjänst
göringstiden. 

Paragrafen motsvarar 8 § 3 mom. KFL. Enligt bestämmelsen. skall om 

en ledamot som har utsetts genom proportionellt val avgår. en suppleant 

automatiskt rycka upp som efterträdare i den vid valet bestämda ordning

en. Om ledamoten har utsetts genom majoritetsval. måste fyllnadsval 

förrättas. 

10 * Förbundsfullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer bland 
sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Till dess 
valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som fullmäktige utser. 

Paragrafen ersätter 8 § 4 mom. första stycket KFL, som föreskriver att 

förbundsfullmäktige varje år och för det följande kalenderåret skall förrätta 

de val som det här är fråga om. Det har befunnits vara lämpligare att 

överlåta åt förbundsfullmiiktige att bestämma funktionärernas tjiinstgö

ringstider. 

I konsekvens med den nya ordningen för kallelse till första sammanträ

det (8 §) har andra meningen i första stycket och andra stycket i 8 § 4 mom. 

KFL inte fått någon motsvarighet i den nya lagen. 
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Il § Bestämmelserna i 2 kap. 9 § första och tredje styckena kommunalla
gen (J 977: 179) om fullmäktiges sammantriiden och om vissa val som 
fullmiiktige skall förrätta skall timimpas i fräga om förbundsfullmiiktiges 
sammanträden. År <lä val i hela riket till kommunfullmiiktige och landsting 
har ägt rum förrättas valen av de nyvalda förbundsfullmäktige. Dessa 
förrättar även andra val, avseende tid efter utgången a\' nämnda år. vilka 
ankommer pä fullmäktige. I fråga om tid för sammanträde for faststiillelse 
av förbundets budget skall gälla vad som siigs i 2 kap. 19 * denna lag. 

Paragrafen motsvarar 9 § KFL. 

I paragrafen hiinvisas till bestämmelserna i ::?. kap. 9 * första och tredje 

styckena KL om fullmäktiges sammanträdestider och om vissa val som 

fullmäktige skall förrätta. 

Hiinvisningen till ::?. kap. 9 § första stycket KL innebär att förbundsfull

mäktige i princip fritt beslutar om sammanträdestider. Budgeten skall 

emell~rtid faststiillas före utgtingen av september månad (jiimför 19 § ). 

Vidare skall förbundsfullmäktige hålla sammanträde niir förbundsstyrelsen 

eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller ordföran

den anser att det behövs. 

I 2 kap. 9 § tredje stycket KL föreskrivs att val till de befattningar inom 

kommunen som blir lediga vid årets slut skall ske vid ett sammanträde före 

december månads utgång och att det är de nyvalda fullmäktige som skall 

förrätta dessa val. Förbundsfullmäktige tillträder den I januari året efter 

ett valår. Genom andra och tredje meningarna i förevarande paragraf far 

förbundsfullmäktige lagstöd för att förrätta de val som avses i den angivna 

bestämmelsen i KL. Denna ordning har under lång tid tillämpats i prakti

ken och har fungerat bra. 

12 § Kungörelse om fullmäktiges sammanträde skall anslås på anslags
tavlan för varje förbundsmedlem. 

Denna paragraf stämmer i sak överens med 10 § KFL. 

13 § Tillkännagivande omjustering av fullmäktiges protokoll skall ske på 
en av förbundsmedlcmmarnas anslagstavla i enlighet med vad som har 
bestämts i förbundsordningen. 

Paragrafen, som ersiitter 11 § första stycket KFL, ger besked om att 

anslag endast skall ske på en av förbundsmedlemmarnas anslagstavla. 

Härigenom skapas garanti för en enhetlig bcsvärstid. Bestämmelsen ger 

förbundsmedlemmarna frihet att själva best~imma på vilken anslagstavla 

som tillkännagivandet skall ske. Av I kap. 9 ~ punkt 5 följer att detta skall 

regleras i förbundsordningen. Det torde vara naturligast att välja anslags

tavlan i den kommun eller landstingskommun, där förbundet har sitt säte. 

Om ett kommunalförbund undantagsvis har sitt säte i en kommun, som 

inte tillhör förbundet. innebär bestämmelsen att den kommunens anslags

tavla inte kan användas. 
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I 11 § andra stycket KFL finns en bestämmelse om att avskrift av 

protokoll efter verkställd justering skall tillställas förbundsmedlemmarnas 

styrelser. Expeditionella bestämmelser av detta slag har ansetts passa 

mindre väl i den nya lagen. Bestämmelsen har därför utelämnats. Liknan

de frågor bör i stället rrgleras i förbundsordningarna med stöd av l kap. 9 § 

punkt 10. 

Styrelse och 1frriga nllmnder m.m. 

14 § Om inte annat är särskilt föreskrivet, gäller bestämmelserna i 3 kap. 
1- 16 §§ kommunallagen l 1977: 179) i tillämpliga delar i fråga om kommu
nalförbundsstyrelse och övriga nämnder. partssammansatta organ m. m. 

Paragrafen motsvarar 12 § KFL. 

Hänvisningen till 3 kap. 1-16 §~ KL innebär bl. a. att antalet ledamöter i 

förbundsstyrelsen skall vara minst fem och att antalet suppleanter bör vara 

minst lika stort som antalet ledamöter (3 kap. 2 § första stycket), att 

styrelsen genom enkelt majoritetsbeslut kan kalla ledamot eller suppleant i 

fullmäktige, annan nämnd eller beredning, tjänsteman hos förbundet eller 

särskild sakkunnig att närvara vid dess sammanträde (3 kap. 7 § andnt 

stycket) samt att styrelsen får uppdra åt särskild avdelning, åt ledamot 

eller suppleant eller åt tjänsteman att på styrelsens vägnar besluta i viss 

grupp av ärenden (3 kap. 12§ första stycket). I viss utsträckning anlitar 

kommunalförbund tjänstemän som är anställda hos förbundsmedlemmarna 

för en del arbetsuppgifter i förbundet. Om det då uppstår ett uppdragsför

hållande mellan kommunalförbundet och den person som är tjänsteman 

hos en förbundsmedlem får delegation till denna person anses förenlig med 

reglerna om delegationsrätt. 

15 § I ett nybildat förbund skall val av ledamöter och suppleanter i 
förbundets styrelse äga rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. 
Valet skall avse tiden från valets förrättande till ingången av del år, då 
nästa tjänstgöringstid för ledamöter och suppleanter börjar. 

Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 13 § KFL. I den finns emellertid en 

reservation för det fall att annat är särskild stadgat. Den reservationen 

fyller inte någon funktion i dag och den har därför fått utgå. 

16 § Kommunalförbundets styrelse skall hålla förbundsmedlemmarna 
underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet 
samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd. 

Styrelsen får från förbundsmedlemmarnas styrelser infordra de yttran
den och upplysningar, som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra 
sina uppgifter. 

Paragrafen motsvarar med vissa språkliga justeringar 14 § KFL. 

Genom den underrättelseplikt som föreskrivs i paragrafen säkerställs att 

kontakt skapas mellan ett kommunalförbund och dess medlemmar. 
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17 § När justering av protokoll tillkännages skall 13 ~ tillämpas. 

Denna paragraf ersätter 15 § första stycket KFL. Den bestämmelsen 

innehåller en reservation för det fall att annat är särskilt stadgat. Reserva

tionen saknar numera aktualitet och den har därför fått utgå. 

J 15 § andra stycket KFL finns en bestämmelse om att styrelsen skall 

expediera avskrift av protokoll till förbundsmedlemmarnas styrelser. Det

ta är en typisk reglcmentsbestämmelsc som inte behöver finnas i lagen. 

Bestämmelsen har därför fått utgå. 

Ekonomisk fårl'liltning 

I KFL återfinns hcstiimmelser om ekonomisk förvaltning och revision 

under samma rubrik. Liksom i KL hör emellertid bestämmelserna hållas 

isär och de har dätför tagits in under tvä skilda rubriker i den nya lagen. 

Det skulle i och för sig vara möjligt att under rubrikerna ta in regler för 

siiväl kommunalförbund med fullmäktige som kommunalförhund med för
hundsdirektion. Detta skulle dock leda till en alltför svårtillgiinglig lagtext, 

varför de båda organisationsformerna har hållits isär. 

18 § Bestämmelserna i 4 kap. I och 3 §§. 4 §tredje stycket, 5-7 och 9§§ 
kommunallagen ( 1977: 179) gäller i tillämpliga delar i fråga om kommunal
förbunds ekonomiska förvaltning. 

I övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån, ingå borgen och 
andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlem
marna har tagit in i förbundsordningen. 

Första stycket. Bestämmelsen motsvarar 16 § första stycket KFL såvitt 

avser ekonomisk förvaltning. Genom hänvisningen till 4 kap. 6 och 7 §§ 

KL, får kommunalförbundet samma rätt som kommuner och landstings

kommuner att ta upp lån, ingå borgen och avsätta medel till fonder. 

Andra stycket. Som framgår av I kap. 9 ~ punkt 6 får förbundsmedlem

marna i förbundsordningen begränsa kommunalförbundets rätt i de hänse

enden som anges i första stycket. Här erinras om att förbundsordningen 

kan innehålla sådana begränsningar. Långivare. kreditgivare, entreprenö

rer och andra som kommer i ekonomisk förbindelse med ett kommunalför

bund får härigenom upplysning om att ett kommunalförbunds befogen

heter i berörda hänseenden bestäms av både lagen och förbundsordningen. 

19 * Förslaget till budget skall göras upp av förhundsstyrelsen. Övriga 
nämnder skall, inom tid som styrelsen bestämmer ge in sina budgetförslag 
till denna. 

Innan förslaget till budget görs upp, skall förbundsstyrelsen samråda 
med förbundsmcdlemmarnas styrelser. 

Vid sammanträde med förbundsfullmäktige före utgången av september 
månad fastställs kommunalförbundets budget. 
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Paragrafen stiimmer överens med 16 § andra-fjärde styckena KFL. 

Fiirsta styck Cl. Bestämmelsen sltir fast att förslag till budget skall göras 

upp av förbundsstyrelsen efter samordning av övriga nämnders budgetför

slag. 
Andra sty!"ket. Behandlingen av budgetförslaget utgör en av de viktigas

te uppgifterna för fullmäktige. Behandlingen har givetvis stort intresse for 

medlemmarna. Detta motiverar samrådsregcln i detta stycke. Ett sådant 

samråd kan ske formlöst och behöver diirför inte nämnvärt tynga budget

processen. 

Tredje stycket. Bestämmelsen slår fast att förbundsfullmäktige skall 

fastställa budgeten före september månads utgång. Detta medför att de 

fullmäktige och de styrelser m. m. som tilltrlider den I januari efter ett 

valår har att arbeta under en budget som har faststiillts av avgående 

förbundsfullmäktige. Detta innebär do<.:k i praktiken inte någon större 

olägenhet eftersom nya förbundsfullmäktige iir oförhindrade att göra om

fördelningar inom den ekonomiska ram som budgeten anger. 

Budgeten skall fastställas senast under september månad. Några remiss

instanser har framfört önskemål om att tidpunkten flyttas fram. Tidpunk
ten för fastställelse av budgeten har emellertid ett samband med de frister 
som gäller i kommunerna och landstingskommunerna. Där skall styrelsen 

före oktober månads utgång göra upp förslag till budget. Sedan skall 

budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång (4 kap. 

4 § KL). På grund av detta samband torde det inte vara möjligt att flytta 

fram budgetbehandlingen i kommunalförbund utan att göra ändringar i 

KL. Detta får tas upp till behandling i samband med en allmän översyn av 

KL: s regler. 

20 § När budgeten fastställs bestämmer fullmäktige det bidrag som var:ie 
medlem skall lämna till förbundet enligt de grunder som anges i förbunds
ordningen. 

Paragrafen stämmer i sak överens med 17 ~ KFL. Medlemmarna av ett 

kommunalförbund är skyldiga att finansiera förbundets verksamhet. Enligt 

denna paragraf skall debitering av bidrag från medlemmarna ske i anslut

ning till att kommunalförbundets budget fastställs. Ytterligare debitering 

under budgetåret kan inte ske utan att medlemmarna är överens om det. 

Revision 
21 § Bestämmelserna i 5 kap. kommunallagen ( 1977: 179) gäller i tillämp
liga delar i fråga om revision hos kommunalförbund. 

l ett nybildat förbund skall val av revisorer och revisorssuppleanter liga 
rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. Valet skall avse 
granskning av verksamheten under tiden från valet till dess nästa tjänstgö
ringstid för revisorer och revisorssuppleanter börjar. 
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Hänvisningen i första stycket till 5 kap. KL är Jcn~amma som finns i 16 § 

första stycket KFL. Härigenom framgar bl. a. att alla som är valbara till 

revisor i nt1gon kommun eller landstingskommun som ingar i ett kommu

nalförbund också är valbara til revisor eller revisorssuppleant i förbundet. 

Andra stvd.l't öven:n~stammer med 16 ~ femte stycket KFL. 

22 * Kopia av revisionsberättelsen jämte infordrade förklaringar skall 
tillställas förbundsmcdlemmarnas styrelser minst två veåor före det sam
manträde. då berättelsen läggs fram för förhundsfullmäktige. 

Paragrafen motsvarar 19 * KFL. 

3 kap. Kommunalförbund med förbundsdirektion 

Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.::!l hör det införas 

en ny typ av kommunalförbund som iir organiserat med ett enda organ. 

Detta skall handha alla de uppgifter som i det nuvarande kommunalförbun

det är fördelade mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelsen och övriga 

nämnder å den andra. Detta organ har föreslagits bli benämnt förbundsdi

rektion. Kommunalförbund med förbundsdirektion kan närmast väntas 

komma till användning för samarbetsuppgifter som i ekonomiskt och andra 

hänseenden är av mindre omfattning eller som är av mera tillfällig natur. 

I den nya lagen har de bestämmelser som enbart avser kommunalför

bund med förbundsdirektion tagits in i ett särskilt kapitel. 

Beslutanderätt och förl'liltning 

I * I kommunalförbund med förbundsdirektion utövas beslutanderätt. 
förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionen. 

Partssammansatta organ far inrättas med uppgift att svara för viss bered
ning, förvaltning och verkställighet inom förbundets verksamhetsområde. 

Första stycket. Bestämmelsen ger besked om att det i kommunalförbund 

med förbundsdirektion ankommer på förbundsdirektionen att fullgöra de 

uppgifter som i ett kommunalförbund med fullmäktige är fördelade på 

fullmäktige. styrelsen och övriga nämnder. Förbundsdirektionens huvud

sakliga uppgifter kommer att gälla förvaltning och verkställighet. Den får 

därför på samma sätt som kommunala nämnder betraktas som en förvalt

ningsmyndighet. Det innebär att förvaltningslagen blir tillämplig vid hand

läggningen av sådana ärenden som överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Av 5 * framgår att KL:s regler om styrelse och nämnder huvudsakligen 

skall tillämpas i övrigt. 

Även i ett kommunalförbund med förbundsdirektion måste ärendena 

beredas på något sätt. Det har emellertid inte ansetts nödvändigt att i lagen 

nämna någonting om beredningen av förbundsdirektionens ärenden. 

Andra .Hyckel. Även i det enklare organiserade kommunalförbundet bör 
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det kunna inrättas partssammansatta organ. Ett stöd för detta finns i 

bestämmelsen i detta stycke. Vad som har sagts i specialmotiveringen till 2 

kap. 2 ~ andra stycket om partssammansatta organ i kommunalförbund 

med fullmiiktige har giltighet även i förevarande fall. 

Fiirhu n ds direktion 

2 § Förbundsmedlemmarna bestämmer antalet ledamöter och supplean
ter i förbundsdirektionen. Antalet ledamöter får inte vara mindre än fem. 
Antalet suppleanter bör vara minst lika stort som antalet ledamöter. 

Varje förbundsmedlem skall ha minst en ledamot eller en suppleant i 
förbundsdirektionen. 

Första stycket. Bestämmelsen innebiir att de som avser att bilda ett 

kommunalförbund skall bestämma hur mänga ledamöter och suppleanter 

som skall finnas i förbundsdirektionen. Av I kap. 11 * framgår att bestäm
melser härom skall tas in i förbundsordningen. Bestämmelsen i frireva

rande stycke. som har utformats efter mönster av 3 kap. 2 ~ KL, innebär 

art suppleanter är obligatoriska i förbundsdirektionen till skillnad från vad 

som gäller för fullmäktige i förbund som har sådant beslutande organ. 
Antalet ledamöter i förbundsdirektionen får inte vara mindre än fem. Det 
finns inte något hinder mot att det är ett jämnt antal ledamöter. Av de 

hänvisningar till KL som finns i 3 kap. 5 § följer att vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. utom vid val och tjänstetillsättning (ifr 3 kap. 10 § 

och 2 kap. 22 § KL). 

Andra stycket I bestämmelsen föreskrivs att varje förbundsmedlem skall 

ha minst en ledamot eller en supplcar.t i förbundsdirektionen. En sådan 

representationsregel är nödvändig för att åstadkomma ett nöjaktigt sam

band mellan kommunalförbundet och dess medlemmar. Regeln möjliggör 

en tillfredsställande representation utan att förbundsdirektionerna blir för 

stora. Bestämmelsen hindrar inte en överenskommelse om att varje för

bundsmedlem utser en ordinarie ledamot. En sådan ordning torde i regel 

vara lämplig i förbund med ett relativt begränsat antal medlemmar. 

3 § Ledamöter och suppleanter i förbundsdirektionen väljs av medlem
marnas fullmäktige. I fråga om sådana val m. m. skall bestämmelserna i 2 
kap. 5-9§9 tillämpas. 

Förbundsdirektionen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en 
eller två vice ordförande för den tid som förbundsdirektioncn bestämmer. 
Till dess valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som för
bundsdirektionen utser. 

Förbundsdirektioncn bör i princip utses på samma sätt som forbunds

fullmäktige. I färs ta stycket har tillkomsten av en förbundsdirektion därför 

reglerats genom en hänvisning till bestämmelserna om förbundsfullmäktige 

i 2 kap. 5-9§§. Som redan har anförts i specialmotiveringen till 2 kap. 7§ 

kan proportionellt val ske så snart en förbundsmedlem skall välja mer än 
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en ledamot eller mer än en suppleant. I 11ndra stycket har tagits in en 

hestämmelse som innebär att medlemmarna i förbundsdirektionen själva 

viiljer ordförande och en eller två vice ordförande i förhundsdiråtionen. 

ljänstgöringstiden. som naturligtvis inte kan vara längre än ledamöternas 

mandattid, bestäms av förbundsdin:ktionen. 

4 * Förbundsmedlemmarna får besluta närmare föreskrifter om för
hundsdirektionens verksamhet. 

Förbundsdirektioncn får uppdra åt en siirskild avdelning. bestående av 
ledamöter eller suppleanter i förhundsdircktionen, åt en ledamot eller 
suppleant eller åt en tjänsteman hos förbundet att på förbundsdirektionens 
vägnar besluta i viss grupp av ärenden. vilkas beskaffenhet skall anges i 
reglemente eller särskilt beslut. Framställning eller yttrande till medlem 
liksom yttrande med anledning av överklagande av förbundsdirektionens 
hcslut får dock beslutas endast av förbundsdirektionen samfällt. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall anmä
las till forbundsdirektionen, som bestämmer i vilken ordning detta skall 
ske. 

De närmare föreskrifter om förbundsdirektionens verksamhet som kan 

behövas. får med stöd av bestämmelsen i förslll stycket beslutas av för

hundsmedlemmarna. Sådana föreskrifter kan lämpligen beslutas i samband 

med att förbundsmedlemmarna antar förbundsordningen. Föreskrifterna 

kan t. ex. tas i form av ett reglemente, som kan fogas som en bilaga till 

förbundsordningen. 

I kommunalförbund med förbundsdirektion kan det finnas ett stort be

hov av delcgationsmöjligheter. Det för ankomma på förbundsdirektionen 

själv att bestämma om delegation. Bestämmelser härom har tagits in i 

andra och tredje styckena. 

5 * Bestämmelserna i 2 kap. 27 *· 3 kap. 3 och 4 **· 7-11 **· 13 a. 13 b 
och 16§§ kommunallagen (1977: 179J skall i tillämpliga delar gälla i fråga 
om förbundsdirektion. Härifrån skall dock följande avvikelser giilla. 

I fråga om tillkännagivande om justering av förbundsdirektionens proto
koll gäller föreskrifterna i 2 kap. 13 ~ denna lag. 

Sammanträde för fastställande av budget skall vara offentligt. Därvid 
skall bestämmelserna i 2 kap. 10~ första-tredje styckena och 28~ andra 
stycket kommunallagen gälla i tillämpliga delar. 

För förbundsdirektionens verksamhet kan reglerna i KL om kommunal 

styrelses verksamhet användas i tillämpliga delar. Fiirsta stvc/.:ct i denna 

paragraf innehåller dlirför hänvisningar till de regler i KL om styrelsen som 

skall gälla för förbundsdirektionen. Vissa avvikelser har dock befunnits 

nödvändiga. En sådan avvikelse gäller vilken anslagstavla som skall an

vändas för tillkännagivande av protokollsjustering m. m. En särskild be

stämmelse om detta finns i andra stvcket. Den innebär att samma särbe

stiimmelse som gäller för kommunalförbund med fullmäktige också gäller 

för kommunalförbund med förbundsdirektion. 
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En annan avvikelse berör offentligheten vid förbundsdircktionens sam

manträden. Förbundsdirektionens huvudsakliga verksamhet kommer att 

bli förvaltning, inte utövande av beslutanderätt. Det är därför nödvändigt 

att uppeh:'illa den princip om slutna sammanträden som gäller för styrelser 

och nämnder. Det sammanträde som hålls för att anta budget bör emeller

tid vara offentligt. Offentligheten bör gälla både överläggningen om budge

ten och beslutet att anta den. Bestämmelser om offentlighet vid budget

sammanträde har tagits in i tredje stycket. 

När det gäller att ta ställning till vilka av KL: s regler om styrelse och 

nämnder som bör tillämpas pft förbundsdirektionen kan följande kommen

tarer göras. 

3 kap. I§ K /_: 1 paragrafen finns bestämmelser om styrelsens uppgifter 

och styrelsens roll i ett system med en fullmäktigeförsamling, styrelse och 

andra nämnder. Eftersom förbundsdirektion är det enda organet i ett 

kommunalförbund utan fullmäktige behövs det ingen uppgiftsfördelning 

och ingen annan rollbestämning än den som redan har gjorts i I § första 

stycket. Någon hänvisning till 3 kap. I§ KL behövs följaktligen inte. 

3 kap. 2 § KL: Här finns bestämmelser om val av ledamöter och sup

pleanter till styrelsen. När det gäller sådana val skall enligt den nya lagen i 

stället reglerna om val av förbundsfullmäktige gälla. I 3 § hänvisas till dessa 

bestämmelser. Hänvisning till 3 kap. 2 § KL skall alltså inte ske. 

3 /.:ap. 3 § KL: Här finns bestämmelser om valbarhet, obehörighet och 

avsägelse. Med hiinsyn till vad ~om tidigare har anförts om att förbundsdi

rektionen huvudsakligen kommer att få uppgifter av förvaltande natur bör 

en hänvisning ske till hela denna paragraf. Det innebär bl. a. att borgarråd i 

Stockholms kommun. som nu inte kan viiljas till ledamot i ett kommunal

förbunds styrelse. inte heller kan väljas till denna ställning i en förbunds

direktion. 

3 kap. 4 § KL om rätt till ledighet för uppdrag skall gälla även för 

förbundsdirektion. 

3 kap. 5 § KL gäller val av ledamöter och suppleanter i styrelse. 1 fråga 

om motsvarande val till förbundsdirektion hänvisar 3 § till 2 kap. 5-9 §§ i 

den nya lagen. Någon hänvisning till 3 kap. 5 § KL görs därför inte. 

3 kap. 6 ~ Kl. gäller val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

Bestämmelser om sådana val för förbundsdirektion finns i 3 * andra 

stycket, varför nägon hänvisning till 3 kap. 6 * KL inte skall göras. 

3 kap. 7 * KL innehäller bestämmelser om tidpunkter och plats för 

styrelsens sammanträden och om all styrelsen får kalla vissa personer 

bl. a. ledamot av fullmiiktige och särskilda sakkunniga att vara närvarande 

vid sammanträde med styrelsen. Denna bestämmelse bör gälla även för 

förbundsdirektion fastän direktionen inte har någon fullmiiktigeförsamling 

över sig och alltså inte kan kalla någon ledamot i en sådan församling. 

3 kap. 8 9 KL: Här finns bestämmelser om suppleants tjänstgöring i 

styrelsen m. m. Dessa bestämmelser bör också gälla för förbundsdirektion. 
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3 kap. <i~ KL: Paragrafen handlar om styrelsens beslutförhet. Den 

regeln bör ocksfr gälla för förbumlsdirektion. 

3 kap. 10* KL: Alla bestämmelser i 3 kap. JO§ bör gälla för förbundsdi

rektionen med undantag för bestämmelserna om vilken anslagstavla som 

skall användas för tillkännagivande om protokollsjustering m. m. En sär

bestämmelse om detta har som tidigare har sagts tagits in i paragrafens 

andra stycke. 3 kap. 10 ~ KL innehåller bl. a. en bestiimmelse om att 

styrelsens protokoll och övriga handlingar skall vårdas och förtecknas. 

Detta kommer också att gälla för förbundsdirektionen. Riksarkivet har i 

sitt remissyttrande över kommunalförbund~utredningens förslag pt1pekat 

att det dessutom bör föreligga en skyldighet för direktionen att meddela 

föreskrifter om arkivvården. Jag instiimmer i detta. I paragrafen har diirför 

tagits in en hänvisning till 2 kap. 27 ~ KL. 

3 kup. 11 ~ KL: Paragrafen innehäller regler om när en handling skall 

anses ha kommit in till myndighet m. m. Paragrafen bör i sin helhet gälla 

for förhumlsdirektionen. 

3 kap. 12 * KL: Här finns bestämmelser om att fullmiiktige får anta 

reglemente för styrelsen och om att styrelsen får delegera i den mån 

fullmäktige beslutar det. Bestämmelser av detta slag har för förbundsdirek

tionen tagits upp i 4 *· M<:~jligheterna att delegera till tjänstemän hos för

bundsmedlemmarna har berörts i specialmotiven till 2 kap. 14§. Vad där 

sagts skall även gälla för kommunalförbund med förbundsdirektion. 

3 kap. 13 ~ KL: En särskild principiell fd.ga är om det bör finnas 

möjlighet att inrätta lokala organ i ett kommunalförbund. Den möjligheten 

finns inte enligt gällande rätt och det har heller inte. när lokala organ 

möjliggjordes för kommuner. ifrågasatts att det kunde behövas sådana 

organ i kommunalförbund. Något behov av sådana lokala organ har inte 

framkommit under utredningens arbete. 3 kap. 13 * KL bör därför inte till 

någon del gälla för förbundsdircktion. 

3 kap. 13 a och 13 h *§ KL: Dessa paragrafer handlar om partssamman

satta organ. Att s[idana kan inrättas iiven i kommunalförbund med för

bundsdirektion framgår av 3 kap. I s undra stycket. Genom en hänvisning 

till 3 kap. 13 a och l 3 b ** KL görs kommunallagens regler om partssam

mansatta organ tillämpliga. 

3 kap. J..1 * KL: Här finns bestämmelser om rätt för fullmäktige att göra 

viss omfördelning av uppgifter mellan styrelsen och niimnderna. En sådan 

reglering är obehövlig i kommunalförbund med förbundsdirektion efter

som diir bara finns ett organ. 

3 kap. 15 * KL: Paragrafen innehaller bestämmelser om att fullm~iktige 

för besluta att förtroendemän som hör hemma i ett organ i kommunen kan 

få närvara vid sammanträden som ett annat organ håller. Den bestämmel

sen behövs inte heller för kommunalförbund med förbundsdirektion av 

samma skäl som har nämnts beträffande regeln i 3 kap. 14 s KL. 
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3 kap. 16 § KL: Paragrafen handlar om fullmäktiges befogenhet att 

besluta om ersättningar till kommunala förtroendemän. Motsvarande be

stämmelse behövs för kommunalförbund med förbundsdirekiion. 

6 § Förbundsdirektionen skall halla förbundsmedlemmarna underrättade 
om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor 
av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd. 

Förbundsdirektionen får från förbundsmedlemmarnas styrelser infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att förbundsdircktionen 
skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Paragrafen stiimmer överens med vad som giiller enligt 2 kap. 16 § för 

kommunalförbund med fullmäktige. De reglcr om sambandet mellan ett 

kommunalförbund och dess medlemmar som det här är fråga om har 

ansetts så viktiga att de har upprepats bland bestämmelserna om kommu

nalförbund med förbundsdin:ktion. 

Ekonomisk förvaltning 

7 § Bestämmelserna i 4 kap. I och 3 §§, 4 § tn:dje stycket och 5-7 §§ 
kommunallagen ( 1977: 179) gäller i tillämpliga delar i fråga om ekonomisk 
förvaltning i kommunalförbund med förbundsdirektion. 

I övrigt gtiller de begränsningar i rätten att ta upp lån, ingå borgen och 
andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlem
marna har tagit in i förbundsordningen. 

Bestämmelserna i denna paragraf stämmer överens med vad som gäller 

för styrelsen i kommunalförbund med fullmäktige. Någon hänvisning har 

emellertid inte gjorts till 4 kap. 9 § KL om styrelsens räkenskaper och 

bokslut. Dessa bestämmelser har tagits in i en särskild paragraf ( 10 §). 

8 § Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före ut
gången av september månad. Förbundsdirektionen skall dessförinnan sam
råda med förbundsmedlemmarnas styrelser om budgeten. · 

lett kommunalförbund med förbundsdirektion är det nödvändigt med en 

särskild ordning för budgetbchandlingen. Det får ankomma på förbunds

direktionen själv att arbeta fram och fastställa budget. Det bör emellertid 

ske i samråd med förbundsmedh:mmarnas styrelser. Detta kommer till 

uttryck i förevarande paragraf. 

Även för kommunalförbund med förbundsdirektion kommer den ord

ningen att giilla att en förbundsdirektion som tillträder den I januari efter 

valår har att arbeta under en budget som har fastställts av avgående 

förbundsdirektion. 

9 § Niir budgeten faststiills bestämmer förhundsdirektionen det bidrag 
som varje medlem skall lämna till förbundet enligt de grunder som anges i 
förbund sordningen. 
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Denna paragraf stiimmer i sak överrns med bestiimmclsen i 2 kap. 20 ~ 

betriiffande kommunalförbund med fullmiiktige. Bestfönmelsen iir så viktig 

att den inte har införts genom en hänvisning till nämnda raragraf. vilket 

annars i och för sig hade varit möjligt. 

10 * Förbundsdirektionen skall fortlörande föra riikenskarer över kom
munalförbundets medel och skall inom skiilig tid firligen sammanfalla llCh 
avsluta räkenskaperna. 

Paragrafen motsvarar hcstämmeben i 4 kap. 9 ~ KL. Eftersom den 

paragrafen ocks:1 har bestämmelser om riikenskapsföringen i niimnder har 

det inte varit liimpligt att använda hiinvisningstekniken. I stiillet föresl{is 

hiir en särskild bestiimmelse om förhunchdirektinnens riikenskapsfi.iring. I 

kommuner. landstingskommuner och kommunalförbund med fullmäktige 

iir det enligt 4 kap. 9 * KL fullmiiktige som bestiimmer tidpunkten niir 

riikenskaperna skall vara slutförda. Denna tidpunkt hör förhundsdirek

tionen rn hestämma själv. Det kan inte anses finnas nii!!Ot behov av en 

niirmare reglering av tidpunkten än att säga att räkenskaperna hör vara 

av slutade inom skiilig tid. 

Rn·ision 

Il * Varje förhundsmedlems fullmäktige väljer en eller flera n:visorer 
och minst lika mtmga revisorssuprleanter för revision av förhundets verk
samhet. 

För granskning av ett nyhildat förbund skall val av revisor och revisors
suppleant ske senast niir förhundet hildas. Valet skall avse tiden från valets 
förriittande till dess niista tjänstgöringstid för revisorer och revisorssupp
leanter börjar. 

Be'itämmelserna i 5 kap. kommunallag.en t 1977: 1791 gäller i övrigt i 
tillämpliga delar i frilga om revision. Förbundsmedlcmmarna skall var för 
sig pröva frågan om ansvarsfrihet för förhundsdirektionen. 

Fiirsra stycket. Best~immelserna i 5 kap. KL om revision kan inte anviin

das på samma sätt för kommunalförbund med förbundsdirektion som for 

kommunalförhund med fullmäktige. För förbund av det senare slaget giillcr 

att fullmäktige reviderar de förvaltande organen genom revisorer som 

fullmäktige har valt för ändamålet. Denna revision har alltså karaktären av 

en intern uprgi.irelse diir de verkliga intressenterna. nämligen förhunds

medlemmarna själva. inte har någ(1t direkt inflytande. Denna ordning iir 

inte liimplig för ett kommunalförhund med förbundsdirektion med hiinsyn 

till dess speciella organisationsform. Revisionen mi1ste i stiillet ske genom 

revisora som direkt företriider förbundsmcdlemmarna. 

Kommunalfiirbundsutredningen har föreslagit all varje förhundsmedlem 

skall välja en eller flera revisorer och minst lika m[mga suppleanter för 

revision av förbundets verksamhet. Förslaget har mött viss kritik vid 

remissbehandlingen. Några remissinstanser påpekar att i förhund med 

4 Uiksdage11 /C)8-fii\5. I sam/. Nr 216 
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mfrnga medlemmar kan regeln medföra att antalet revisorer och supplean

ter blir alltför stort. För att undvika detta föreslås att varje medlem utser 

endast en revisor eller att förbundsmedlemmarna väljer gemensamma revi

sorer. 

För egen del finner jag utredningens förslag vara det biista alternativet 

för revision av verksamheten i ett kommunalförbund med enbart förbunds

direktion. Det kan finnas ett individuellt medlemsintresse av sakrevision 

av verksamheten. Det intresset blir inte fullt ut tillgodosett genom gemen

samma revisorer. Det kan ocksil uppstå praktiska svårigheter att få flera 

kommuner eller landstingskommuncr att ena sig om revisorer. Olägenhe

terna av att i vissa fall ett mycket stort antal revisorer har att granska 

förbundsdirektionens förvaltning kan i viss mån undvikas genom att revi

sorerna samverkar för att undvika onödigt dubbelarbete. Regeln utesluter 

inte att varje förbundsmedlem utser endast en revisor och en revisorssupp

leant. Regeln hindrar inte heller att förbundsmedlemmarna eller vissa av 

dem väljer gemensamma revisorer. 

Förfarandet vid revision av kommunalförbund med förbundsdircktion 

blir alltså det att revisionen förrättas av revisorer som har valts av för

bundsmedlemmarna och att revisionsberättelserna behandlas av varje 

medlem på samma sätt som vanlig revision i medlemmens egen förvalt

ning. 

Andra stycket. Bestämmelsen behandlar frågan om val av revisorer för 

granskning av ett nybildat förbund. Regeln är nödvändig för att revisorers 

och revisorssuppleanters tjänstgöringsperioder skall sammanfalla med de 

allmänna mandatperioderna. Val torde kunna ske exempelvis i samband 

med att förbundsordning antas av en blivande förbundsmedlem. Någon 

verksamhet att granska finns givetvis inte förrän ett förbund har bildats, 

dvs. när förbundsordningen har antagits av samtliga förbundsmedlcmmar. 

Regeln är därför att förstå så att valet avser granskning av verksamheten 

under tiden från det kommunalförbundet har bildats. 

Tredje stycket. Vid sidan av de särbestämmelser som har tagits in i första 

och andra styckena skall bestämmelserna i 5 kap. KL tillämpas. Det gäller 

alltså bl. a. bestämmelserna om revisorernas uppgifter och om revisions

jäv. För tydlighets skull har tagits in en bestämmelse om att förbundsmed

lemmarna var för sig skall pröva frågan om ansvarsfrihet. Av 5 kap. 6 § KL 

följer att denna uppgift tillkommer fullmäktige. 

4 kap. Gemensamma bestämmelser 

Uttriide. lihidation och upplösning 

Som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt '.!.5) behövs ett 

nytt system för utträde ur och upplösning av kommunalförbund när läns

styrelsens befattning med dessa frågor upphör. Av de skäl som har anförts 

i den allmänna motiveringen behövs också vissa lättnader i möjligheterna 
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att lösgöra sig från ett samarbete i kommunalförhund. De lagregler som 

behövs h<tr samlats i detta avsnitt. Reglerna har hiimtat drag från motsva

rande regler i lagen ( 1980: I JO:!) om handelsbolag och enkla bolag. 

Regleringen bygger på principen att förbundsmedlemmarna har avtals

frihet när det gäller förutsättningarna för utträde. likvidation och upplös

ning. Vissa bindande regler har dock befunnits nödvändiga. Avtal om 

bildande av kommunalförbund för obestämd tid och utan uppsägningsrätt 

godtas inte i den nya lagen. Det finns därför en regel om en generell och 

bindande uppsägningsrätt vid sådana avtal. Likaså finns det en ovillkorlig 

uppsägningsrätt när vissa ändrade förhållanden har inträtt. Det finns också 

vissa bindande regler om förfarandet vid likvidation och upplösning. 

I § Ett kommunalförbund som har bildats för hestämd tid. skall träda i 
likvidation när tiden har gått ut. 

Om ett kommunalförbund har bildats för obestämd tid. får en förbunds
mcdiem säga upp sitt medlemskap när som helst. Förhundet skall i sådant 
fall träda i likvidation ett år efter uppsägningen. om inte någon annan 
uppsägningstid har bestämts i förbundsordningen. 

Ett kommunalförbund kan bildas för bestämd eller obestämd tid. Enligt 

kap. 9 § punkt 3 skall förbundsordningen ange den tid förbundet skall 

bestå om det inte har bildats för obestämd tid. Det är alltså en angelägen 

uppgift för förbundsmedlemmarna att fran början ta ställning till frågan om 

vilken tid som förbundet skall bestå. 

Fiirsta stycket. Om ett kommunalförbund har bildats för bestämd tid 

finns inte någon ordinär uppsägningsrätt. Möjligheterna att i förtid lösgöra 

sig från samarbetet i ett sådant förbund behandlas i 2 *· När den bestämda 

tidpunkten för samarbetsprojektets slut inträffar måste sannolikt i de flesta 

fall olika åtgärder vidtas beträffande förbundets tillgångar och skulder. Det 

behövs alltså ett likvidationsförfarande. Av bestämmelsen i första stycket 

framgår att förbundet skall träda i likvidation när den bestämda tiden för 

samarbetet har gått ut. Om samtliga förbundsmedlcmmar skulle vilja fort

sätta verksamheten när den avtalade tiden har gått ut. har de möjlighet att 

dessförinnan ändra förbundsordningen på ett sådant sätt att den bestämda 

tiden för verksamheten förlängs eller att denna kan fortsätta på obestämd 

tid. 
Av 3 § följer att förbundsmedlemmarna får avtala om en eller flera 

medlemmars utträde ur förbundet i stället för att förbundet träder i likvida

tion. Härigenom öppnas det allså en möjlighet för de kvarvarande medlem

marna att fortsätta verksamheten antingen till en ny bestämd tidpunkt eller 

för obestämd tid. En sådan överenskommelse kriiver ändring av förbunds

ordningen. 
Andra styckct.Av den allmänna motiveringen framgår att det bör förelig

ga en ovillkorlig rätt för förbundsmedlemmarna att när som helst säga upp 

sitt medlemskap i ett kommunalförbund som har bildats för obestämd tid. 
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En regel om detta har tagits in i andra stycket. Lpps~igningsrätten kan inte 

medlemmarna avsäga sig i förbundsordningen eller på annat siitt avtala 

bort. Om förhundsordningen skulle inneh;illa bestämmelser som strider 

hiiremot hlir dessa bestämmelser utan verkan. Uppsägningsriitten har för

enats med en besUimrnelse om en uppsägningstid om ett år. Över denna 

uppsiigningstid kan emellertid förbundsmedkmmarna disponera genom 

hesWmmelser i förhundsordningen. Motiven föruppsligningstidens längd 

har hehandlats i den allmänna motiveringen. Av bestiimmelsen framgär att 

en uppsägning skall leda till förbundets likvidation. Regler om avtal om 

medlems uttrillle ur förbundet i sbllet för likvidation finns i 1, *· Reglerna 

om uttriidesrlitt och upplösning av kommunalförbund gäller inte utan vi

dan: för regionplaneförbund och bostadsförmedlingsförhund som tillkom

mer pa grund av ett direkt ålliggande av regeringen. Om inte annat utsägs i 

regeringsbeslutet frl.r åläggandet uppfattas som en skyldighet för kommu

nerna att driva kommunalförbundet tills vidare till dess regeringen beslutar 

om annat. 

2 * Har siidana ändrade förhållanden inträtt. att del vid en samlad be
dömning framstår som oskäligt att en medlem av ett kommunalförbund i 
fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i förbundet, skall på 
begliran av förbundsmedlemmcn förbundet omedelbart träda i likvidation. 

Paragrafen motsvarar de bestlimmelser som finns i '24 och '27 ** KFL. 

I paragrafen behandlas rätten att begära ett kommunalförbund i likvida

tion nlir det har inträffat sådana ändrade förhållanden att förbundet bör 

upplösas. Bestlimmelsen kan i praktiken antas fä betydelse främst för de 

tid~bestämda kommunalförbunden. I förbund som har bildat~ för obe

stämd tid finns niimligen alltid en ovillkorlig uppsägningsrätt enligt I ~ 

andra stycket. Bestämmelsen kan dock komma att få betydelse även i 

förbund av detta slag, nämligen i si:idana för vilka en mycket lång uppsäg

ningstid har bestämts. 

Grunden för att bestämmelsen i denna paragraf skall kunna åberopas är 

att det har inträtt sådana ändrade förhållanden att det framstår som oskä

ligt att en medlem av ett kommunalförbund skall vara bunden av sitt 

medlemskap. Det ankommer på förbundsmedlcmmarna själva att göra en 

siidan hediimning. Det kan t. ex. gälla ändrade förh~illanden i fråga om 

verksamhetens art och omfattning. verksamhetens ut vecklingsliige. beho

vet av verksamheten med hänsyn till den tekniska och samhiilleliga ut

vecklingen. tidsaspekten m. m. En medlem som ;iberopar att ändrade 

förhi11landen har inträtt får viigras utträde först när övriga medlemmar inte 

betraktar det som oskäligt att han iir bunden av sitt medlemskap. Av 3 ~ 

följer att det iiven i förevarande fall finns en möjlighet för förhundsmed

lemmarna att avtala om utträde ur förbundet i stlillet för likvidation och 

upplösning. Som framg~ir av 9 ~får ev. tvister om tillämpningen av den nu 

ifr;\gavarande paragrafen lösas genom skiljemannaförfarande. 
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3 § När grund för likvidation enligt I eller 2 § har uppkommit får för
hundsmedlemmarna avtala att en medlem fär utträda ur förbundet i stället 
för att förbundet skall träda i likvidation. I avtalet skall bestiimmas från 
vilken tidpunkt uttriidet skall ske. 

Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de änd
ringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. 

Niir en förhundsmedlem utträder ur kommunalförhundet upphör med
lemmens ansvar för förbundets skulder om inte annat har överenskommits 
i det avtal som avses i första stycket. 

Ett kommunalförhund skall träda i likvidation på de grunder som anges i 

I och 2 §§. I förevarande paragraf öppnas en möjlighet för förbundsme<l

lemmarna att i stället för en likvidation avtala om att en medlem får utträda 

ur förhundet. 
Fiirsla slyckct. Om en fi.irbunclsmedlem vill uttriicla ur ett kommunalför

bund skall ett avtal upprättas om förutsättningarna för medlemmen~ ut

tr;ide. En väsentlig fråga att ta ställning till är fdn vilken tidpunkt uttriidct 

skall ske. Av bestämmelsen framgiir att detta måste bestämmas i avtalet. 

Om förbundsmedlemmarna inte kan komma överens i alla frågor är det en 

rättighet för den medlem som vill lämna samarbetet att frigöra sig genom 

likvidation och skifte. 

Andra .1·1ycke1. När ett avtal om utträde har träffats måste de kvarvaran

de förbundsmedlemmarna ändra förbundsordningen. Exempel på sådant 

som oundvikligen behöver ändras är uppgiften om förbundets medlemmar. 

I de flesta fall är det också nödvändigt att göra en ny bestämning av 

medlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder. I detta stycke 

har getts en föreskrift om att de kvarvarande förbumlsmedlemmarna skall 

göra de ändringar i förbundsordningen som föranleds av avtalet om ut

träde. 

Tredje stycke!. I denna bestämmelse hehandlas den utträdande för

hundsmedlcmmens ansvar för förbundets skulder. F. n. gäller enligt 26 § 

KFL att sådant ansvar upphör ett år efter utträdet. om inte länsstyrelsen 

finner skäligt att förordna om annat. I vad mån en utträdande medlem bör 

befrias från förhundets skulder berör inte bara förbundet och dess medlem

mar utan också tredje mans rätt. Som framgår av I kap. 5 ~ har förbunds

medlemmarna ytterst ett ansvar för förbundets skulder. Det innebär att de 

förbundsmedlemmar som fortsätter verksamheten i ett förhund där nägon 

medlem har utträtt, har kvar sitt ansvar för skulderna efter den nya 

andelsbestiimningen. Fnin tredje mans synpunkt bör det därför knappast 

finnas betänkligheter mot att elen medlem som utträder ur förhundet frigörs 

från skulderna. För denne medlem iir det givetvis av största hetydelse att 

snarast möjligt avveckla sina mellanhavanden med förhundet. Den nuva

rande ettårsfristen har därför fått utgå i den nya bestämmelsen. Det kan 

emellertid i vissa situationer framstå som oHimpligt att den avgångne 

medlemmen över huvud taget hefrias från skulderna. Bestämmelsen ger 

därför parterna en möjlighet att avtala bort skuldbefrielsen. 
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4 § Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse eller av 
förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

När förbundet har trätt i likvidation, får kallelse på förbundets okända 
borgenärer sökas av förbundsmedlem eller likvidatorn. 

Niir förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån 
det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får 
fortsättas, om det behövs för en ändamålsenligt avveckling. 

Fiirslll .l"lycket. Likvidationen skall verkställas av kommunalförbundcts 

styrelse eller av förbundsdircktionen. Det är inte påkallat att i detta offent

ligriittsliga sammanhang tillskapa någon befogenhet för domstol eller stat

lig myndighet att förordna om en särskild \ikvidator. 

Andra och tredje styckena har utformats efter mönster av 2 kap. 32 och 

:n ~~ lagen om handelsbolag och enkla bolag. 

5 § När styrelsen eller förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som 
likvidator, skall styrelsen eller förbundsdirektionen avge slutredovisning 
för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av 
behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för 
hela likvidationstiden. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om slutredovisning och förvalt

ningsberättelse. Motsvarande bestämmelser finns i 2 kap. 41 § lagen om 

handelsbolag och enkla bolag och i 13 kap. 14 § första stycket aktiebolags

lagen ( 1975: 1385). 

6 § När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall styrelsen eller förbunds
direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta 
och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var 
och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshand
lingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar. är förbundet upplöst. 

Första stycket. En motsvarande bestämmelse finns i 32 § KFL. Kom

munalförbundsutredningens lagförslag saknar bestämmelser om förvaring 

och vård av ett upplöst kommunalförbunds arkiv. Vid remissbehandlingen 

har riksarkivet föreslagit att sådana bestämmelser bör finnas också i den 

nya lagen. Riksarkivet framhåller att det finns flera skäl till att arkiven 

bevaras och vårdas även efter det att ett förbund har upplösts. Till dessa 

skäl hör bl. a. hänsyn till rättssäkerheten och forskningens behov. Vidare 

torde enligt riksarkivet handlingarna i många fall ha betydelse för statliga 

och kommunala myndigheter. Jag biträder riksarkivets synpunkter och en 

bestämmelse i ämnet har därför tagits in i första stycket. Det ligger i sakens 

natur att arkivhandlingarna skall överlämnas till den förbundsmedlem som 

har utsetts att överta och vårda dem. Någon särskild bestämmelse härom 

har inte ansetts erforderlig. 
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Andra stycket. Av lagen måste det klart framgå när ett kommunalför

bund är upplöst. Denna tidpunkt har knutits till den Jag d[i samtliga 

förbund!'imedlemmar har delgetts förvaltningsberät\elsen och rcdovi~

ningshandlingarna. 

7 § En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller del 
skifte som förrättats av förbundets styrelse eller av förbundsdirektionen, 
har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna 
inom ett år från det slutredovisningcn delgavs medlemmen. 

Paragrafen. som motsvarar 3 I~ andra stycket KFL, ger en förbunds

medlem som inte iir nöjd med redovisning eller skifte rätt att föra talan mot 

de övriga förbundsmedlemmarna. Sådan talan skall väckas inom ett år från 

det att medlemmen fick del av slutredovisningen. Det följer av allmänna 

regler att talan skall väckas hos tingsrätt. 

8 § Om det framkommer någon tillg;lng för kommunalförbundet efter 
dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det 
på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsatgärd. skall 
likvidationen fortsättas. 

Bestämmelsen i denna paragraf fyller en funktion ur klarhetssynpunkt, 

trots att det som regleras egentligen ligger i sakens natur. I bestämmelsen 

liimnas beskedet att en likvidation som har avslutats skall tas upp igen och 

fortsättas om det visar sig att det finns någon tillgång eller någon skuld som 

man inte känt till tidigare eller det tillkommit någon annan omständighet 

som gör att likvidationen framstår som ofullbordad fastän den har avslu

tats. 

9 ~ Tvister om kommuna\förbunds likvidation och upplösning enligt l 
och 2 §§ samt om förbundsmedkms rätt till utträde enligt ) § handläggs 
enligt lagen (1929: 145) om skiljemän. 

Som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.5) bör ev. tvister 

om rätt till utträde och om likvidation handläggas i ett skiljemannaförfa

rande. I förevarande paragraf ges en regel om att tvisterna skall handläggas 

enligt lagen ( 1929: 145) om skiljemän. 

Besvär 

10 § Bestämmelserna i 7 kap. kommunallagen (1977: 179) gäller i tillämp
liga delar i fråga om kommunalförbund. Besvär får anföras av såväl med
lemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller landstings
kommun som ingår i förbundet. 

Beträffande besvär över kammarrättens beslut tillämpas 7 kap. 5 §kom
munallagen. Besvär över ett beslut. varigenom kammarrätten har bifallit 
besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs. får anföras 
även av förbundsmedlcm. 
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I kommunalförbund med förbundsdirektion for besvärsnämnd inte inrät
tas. 

I denna paragraf finns regler om besvär över kommunalförbunds beslut. 

Fiirsta stycket stämmer överens med 2(1* KFL. Hänvisningen till 7 kap. 

KL innebär att kommunalbesvär for anföras över kommunalförhundens 

beslut pii de hcsvärsgrunder som anges i 7 kap. I§ KL. Besluten skall 

överklaga-; hos kammarrätt. Kretsen av besviirsberiittigade har bestämts 

s~i att den omfattar såväl medlemmar av förbundet. dvs. kommuner eller 

landstingskommuner, som medlemmar av varje kommun eller landstings

kommun som ingår i förhundet. 

Andra styckl't. Om kammarrätten har bifallit besviir och sålunda helt 

eller delvis har upphävt ett kommunalförbunds heslut får kommunalför

bundet i sin egenskap av motpart i målet föra talan mot kammarriittens 

be-;lut. Detta följer av hänvisningen till 7 kap. 5 ~ KL i detta stycke. 

Därutöver bör emellertid även varje förbund smed lem ha talerätt. I 23 * 
andra stycket lagen ( 1979: 412) om kommunala indelningsdelegerade som 

innehåller en motsvarande reglering ges även kommunmedlemmarna rätt 

att föra talan mot kammarrättens beslut att bifalla besvär eller förbjuda 

verkställighet av det överklagade beslutet. Att pi\ motsvarande sätt ge 

förbundsmedlemmarnas invii.nare rätt att överklaga kammarrätts beslut 

skulle föra alltför langt. Utvidgningen i förevarande bestämclsc har diirför 

bcgriinsats till att avse förbundsmedlemmarna själva. 

Trcdjl' stvcket. Hänvisningen i första stycket till 7 kap. KL innebär att 

besvärsnämnd far inrättas i kommunalförbund. En sådan nämnd har till 

uppgift att pröva besvär över bl. a. styrelsens eller annan nämnds beslut 

om tillsättning av tjänst och andra beslut i vissa personalfr{1gor. Med 

hänsyn till den spccialla organisationen i kommunalförbund med enbart 

förhundsdirektion är det inte lämpligt att sf1dana förbund inrättar besvärs

nämnder. Ett förbud mot detta har däifor tagits in i tredje stycket. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6) har förordats att den nya lagen 

automatiskt skall gälla för äldre kommunalförhund. Vissa övergångsbe

stämmelser har dock befunnits nödvändiga. De principiella motiven för 

dessa har redan behandlats. Nägra ytterligare kommentarer ges i det 

följande. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1986, då lagen ( 1957: 28)) om 
kommunalförbund skall upphöra att gälla. 

2. Om det i en lag eller annan föifattning hänvisas till den gamla Jagen 
eller till en föreskrift i denna som har ersatts genom en förerskrift i den nya 
lagen. tilHimpas i stället den nya lagen eller den nya föreskriften. om inte 
annat följer av punkt 3. 
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Den nya lagen bör träda i krati den I januari 1986. En föreskrift härom 

finns i punkt 1. Lagen avses helt ers~-itta 1957 {irs lag om kommunalför

bund. Av föreskriften under punkt I framgfir därför att den lagen skall 

upphöra att gälla. 

Av punkt 2 följer att han visningar i annan lagstiftning till den gamla lagen 

i stället gäller motsvarande bestiimmdse i den nya lagen. En ändring bör 

dock göras direkt i lagen ( 1978: 438l um huvudmannaskap för viss kollektiv 

persontrafik. Jag återkommer strax till den lagändringen (avsnitt 4.2). 

3. Den nya lagen gäller även för kommunalförhund som har bildats enligt 
den gamla lagen. I stiillet för hestämmelserna i 4 kap. I och 2 ~~gäller dock 
till och med flr 1990 att ett kommunalförbund som har bildats enligt den 
gamla lagen skall triida i likvidation p{1 begäran av en förhundsmcdlem. om 
det vid en ~amlad bedömning framst[1r som ~kiiligt att l[1ta medlemmen 
rr;mtriida sitt medlemskap. 

Om medlemmarna inte kan ena~ om ett kommunalfi.irbunds likvidation 
pr1 nu angiven grund, skall frftgan överfamnas till regeringen för avgörande. 

I punkt 3 har tagits in en uttrycklig föreskrift om att den nya lagen gäller 

för kommunalförbund, som har bildats enligt den gamla lagen. 

Det har inte ansetts nödvändigt med ni1gon övergångsbestämmelse för 

de fataliga fall där ärenden om bildande av kommunalförbund kan vara 

anhängiga hos länsstyrelserna när den nya lagen träder i kraft. Sådana 

ärenden får avskrivas och det får i stället ankomma på kommunerna eller 

landstingskommunerna att själva bilda förbundet. 

Av de skäl som har redovisats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6) 

bör de nya utträdesreglerna inte omedelbart bli tillämpliga på de gamla 

kommunalförhunden. För sådana förbund skall i stället fram till och med ~tr 

1990. dvs. under en femårsperiod. giilla en jämkad utträdes- och upplös

ningsbestämmelse. 

Av punktens för.Ha stycke följer att den obligatoriska uppsägningsregeln 

i 4 kap. I § inte skall gälla över huvud taget. Däremot finns i punkten en 

regel som till sin konstruktion liknar bestämmelsen i 4 kap. 2 s. Övergångs

regeln innebär att om det vid en samlad bedömning framstår som skäligt alt 

låta en medlem av ett kommunalförhund frånträda sitt medlemskap i 
förbundet. skall förbundet träda i likvidation på begiiran av förbundsmed

lemmen. Till skillnad från bestämmelsen i 4 kap. 2 * ställs här inte något 

krav på att det skall ha inträtt några ~indrade förhållanden för att en 

medlem skall fä frånträda sitt medlem!'>kap. Rätten till utträde är alltså inte 

enbart hetingad av yttre omständigheter utan det fö.r göras en fri och 

allmän intre~seavviigning av om en förbundsmedlcm bör frigöras från 

samarbetet i kommunalförhundct. Det finns alltså ett stort utrymme för att 

ta hiinsyn till subjektiva önskemål om utträde. 

Av 4 kap. 9 § framgår att oenighet mellan förbundsmedlemmarna i fråga 

om rätten till uttriidc m. m. enligt 4 kap. I och 2 §§ avgörs genom ett 
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skiljemannaförfarande. Den oenighet som kan uppstå i fråga om utträdes

regeln i första stycket av förevarande övergil.ngsbestämmelse bör emeller

tid. med hänsyn till de intresseavvägningar som skall göras. avgöras av 

regeringen. En regel om detta har tagits in i andra stycket. Om regeringen 

finner att ett kommunalförbund bör träda i likvidation får det också an

komma på regeringen att bestämma tidpunkten när så skall ske. 

4. Utan hinder av punkt 3 får medlemmarna i ett kommunalförbund som 
har bildats enligt den gamla lagen genom ändring i förbundsordningen 
besluta att även bestämmelserna i 4 kap. I och 2 §§ i den nya lagen skall 
gälla för förbundet. 

Fall kan tänkas där medlemmarna i ett gammalt kommunalförbund re

dan under den femåriga övergångsperioden vill att förbundet helt skall 

inordnas under den nya lagen. I syfte att möjliggöra detta utan att förbun

det för den skull skall behöva upplösas och nybildas finns en föreskrift i 

punkt 4. enligt vilken förbundsmedlemmarna ges rätt att genom en ändring 

i förbundsordningen besluta att även bestämmelserna i 4 kap. I och 2 ~§ i 

den nya lagen skall gälla för förbundet i stället för de särregler som har 

tagits upp i punkt 3. Om de fattar ett sådant beslut. blir även regeln i 4 kap. 
9 § om skiljemannaförfarandet tillämplig vid eventuella tvister. 

5. En förbundsordning som har fastställts enligt den gamla lagen gäller 
även om den inte stämmer överens med bestämmelserna i 1 kap. 9 och 
JO s~ i den nya lagen. 

I I kap. 9 och JO §s finns regler om vad en förbundsordning skall 

innehålla. Som tidigare har sagts skall den nya lagen gälla beträffande de 

gamla kommunalförbunden. De gamla förbundens förbundsordningar 

kommer emellertid inte att i alla avseenden kunna uppfylla de krav som 

uppställs i den nya lagen om vad en förbundsordning skall innehålla. 

Bristerna är emellertid inte av det slag att de gamla förbunden bör tvingas 

att ändra sina förbundsordningar. I punkt 5 har dätiör tagits in en bestäm

melse som säger att en förbundsordning. som har fastställts enligt den 

gamla lagen. gäller även om den inte stämmer överens med bestämmelser

na i I kap. 9 och JO§§ i den nya lagen. 

6. Om en särskild likvidator har utsetts för ett kommunalförbund som 
har trätt i likvidation före den nya lagens ikraftträdande. skall denne 
slutföra likvidationen. 

Det föreligger en skillnad mellan den gamla och den nya lagen när det 

gäller vem som kan utses till likvidator. Enligt KFL kan likvidation verk

ställas antingen av kommunalförbundets styrelse eller av en särskilt utsedd 

likvidator. I den nya lagen finns inte den senare möjligheten. Om en 
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särskild likvidator har utsetts för ett kommunalförbund som har trätt i 
likvidation före den nya lagens ikraftträdande, hör denne iindå fä slutföra 

likvidationen. En hestämmelse av denna innebörd har tagits in i punkt 6. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978: 438) om hurndmannaskap 

för viss kollektiv persontrafik 

Ändringen i denna lag innebär att en hänvisning i lagens tredje paragraf 

till 1957 fars lag om kommunalförbund har ersatts av en hänvisning till den 

nya lagen. Paragrafen innehåller f.n. också en regel med den innebörden 

att bestämmelserna om länsstyrelse i 1957 års lag i stiilkt avser regeringen 

när det gäller kommunalförhund för kollektivtrafik. Som har anförts i den 

allmänna motiveringen !avsnitt 2.3) bör länsstyrelsen inte längre ta någon 

hefattning med kommunalförbund i fråga om underställning av förbunds

ordning m. m. På samma sätt bör regeringens motsvarande uppgifter be

träffande kollektivtrafikförbunden upphöra. Tredje paragrafen i föreva

rande lag har ändrats i enlighet härmed. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 

I. kommunalförbundslag, 

2. lag om ändring i lagen ( 1978: 438) om huvudmannaskap för viss kollektiv 

persontrafik. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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Bilaga I 

Gällande rätt i fråga om kommunalförbund 

Reglerna om kommunalförhund finns i lagen ( 1957: 281) om kommunal

förbund ( KFL). Ett kommunal förbund är en offentligrättslig juridisk per

son som i fraga om organisation liknar en kommun eller en landstingskom

mun. I ett kommunalförbund finns sålunda en fullmäkligeförsamling 0 § 

KFL), vald av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar (7 § 

KFU. Där finns också styrelse och nämnder för förvaltning, verkställighet 

och beredning. Ett kommunalförbund har visserligen inte någon beskatt

ningsrätt, men det har i stället räl! all debitera förbundsmedlemmarna för 

sina kostnader. Förbundsmedlemmarna är skyldiga att tillskjuta de medel 

som förbundet behöver för sin verksamhet ( 17 § KFL). 

Tillkomsten av ett kommunalförbund förutsätter att de berörda kommu

nerna eller landstingskommuncrna bestämmer sig för att bilda ett kom

munalförbund för en eller flera samarbetsuppgifter genom att anta en 

förbundsordning. Det är emellertid länsstyrelsen som fattar det avgörande 

beslutet efter en allmän !egalitets- och lämplighetsprövning (I och 2 ~§ 
KFLJ. Det är också länsstyrelsen som beslutar i sådana frågor som utträde 

ur kommunalförbund och upplösning av kommunalförbund (25 och 29 §§ 

KFL). Frågor av detta slag kan förbundsmedlemmarna reglera i förhunds

ordningen. Om förbundsordningen inte innehåller något ställningstagande i 

dessa ämnen. skall länsstyrelsen bestämma med ledning av vissa standard

regler i KFL (23 och 27 §§). 

Kommunalförbundet har inledningsvis karakteriserats som ett slags spe

cialkommun. Den karakteristiken har sin grund inte bara i kommunalför

bundets organisatoriska förhållanden utan även däri att den specialregle

ring som kan finnas for en uppgift. som anförtrotts åt ett kommunalför

bund. automatiskt blir gällande beträffande förbundet i stället för vederbö

rande kommuner eller landstingskommuner (2 § KFU. Till följd härav 

gäller också att förbundsmedlemmarna var för sig inte längre har befogen

het att sysselsätta sig med en uppgift som har anförtrotts åt kommunalför

bundet. Den befogenheten tillkommer i stället exklusivt kommunalförbun

det. 

KFL inleds med en serie allmänna bestämmelser ( 1-4 g). 
Medlemskap i kommunalförbund står öppet for kommuner och lands

tingskommuncr. Kommunalförbund kan inte självt vara medlem i ett kom

munalförbund. Varje tänkbar kommunal angelägenhet kan handhas av ett 

kommunalförhund. Till möjliga uppgifter för ett kommunalförbund hör 

alltså inte bara uppgifter inom kommunernas s. k. fria verksamhetssektor 

utan även den specialreglerade. Här finns alltså inte några begränsningar 

av motsvarande slag som gäller vid interkommunalt samarbete genom 

privaträttsliga organ (I ~ I mom. KFLl. 
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När ett kommunalförbund anförtros en specialreglerad kommunal upp

gift. exempelvis en uppgift som innefattar myndighetsutövning. blir - som 

tidigare har berörts - de föreskrifter som finns betriiffandt: uppgiften 

automatiskt gällande beträffande förbundet i stället för de kommuner eller 

landstingskommuner som ing~lr i förbundet (:! * KFU. 

Kommunalförbunds beslutanderiitt utövas av förbundets fullmiiktige. 

Förvaltning och verkställighet handhas av förbundets styrelse och övriga 

niimnder. I kommunalförbund f!tr inrättas partssammansatta organ (\ ~ 

KFU. 

Till grund för ett kommunalfiirbund skall ligga en samarbetsöverens

kommelse mellan de kommunala intressenterna. I 4 * KFL finns bestiim

melser om vad denna överensl\ommelse - förbundsordningcn - sl\all 

innehi'tlla. 

I förbundsordningen sl\all finnas bestämmelser om bl. a. rörbundcts 

iindamål. förbundets namn. hur m{mga ledamöter som skall finnas i förbun

dets fullmäktige, det antal ledamöta som varje medlem skall utse i full

miiktige. hur mi\nga ledamöter och suppleanti:r som skall finnas i förbun

dets styrelse samt. om styrelsen iiven skall vara specialreglerad niimnd, 

vad som skall gälla om valbarhet. s~ittet fi.ir att utse ledamöter och supp

leanter och deras tjiinstgöring 14 ~första stycket KFLl. 

Förbundsordningen skall ocks[i inneh[illa bestiimmelser om förbundets 

rätt att ta upp län eller ingä borgen och om rtitl till fondbildning. Oiir skall 

också finnas bestiimmelser om varje medlems anJel i förbundets tillgtrngar 

och andra bestiimmelser om de ekonomiska fö1'h:lllandena mellan förbun

det och medlemmarna som medlemmarna kan behöva 14 * första stycket 

KFLJ. 
Om medlemmarna vill att särskilda villkor skall gälla för medlems ut

triide ur förbundet eller att särskilt villkor skall finnas för upplösning av 

förbundet. skall de ta in bestämmelser hiinim i förhundsordningen. Där 

skall också finnas bestämmelser om den uppgörelse som kan behövas med 

anledning av ;lit medlem utträder ur förbundet samt grunderna för skifte av 

förbundets behållna tillgångar om förbundet upplöses 14 ~ första stycket 

KH.J. 
Till de ekonomiska frågorna för ett kommunalförbund hör efter vilka 

grunder medlemmarna sl\all tillhandahillla medel för förbundets verksam

het och vilken eventuell begränsning av denna skyldighet som skall före

komma. Enligt 4 ~ andra stycket KFL skall förbundsordningen innehålla 

hestimmeber i dessa iimnen. I friiga om spec.:ialreglcrade angeliigenhcter 

itr det inte till~1let att hcgrtinsa medlems skyldighet att tillhandahälla medel 

14 *andra stycket KFL). 

Om ett kommunalfi.irhund skall ha hand om flera angeliigenheter, skall i 

förhundsordningen ange:-; huruvida i lörhundet skall finnas enbart styrelse 

eller därutöver en eller flera nämnder. I det senare fallet skall också anges 

vilka av förbundets angehigenheter som skall handhas av de olil\a förvalt

ningsorganen (4 *tredje stycket KFU. 
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I fräga om kommunalförbunds fullmäktige gäller genom hänvisning till 

KL flertalet av de bestämmelser som finns för fullmäktige i kommuner och 

landstingskommuner (5 § KFU. En del särbestämmelser har dock varit 

nödvändiga. J kommunalförbunds fullmäktige skall var:_ie förbundsmedlem 

vara representerad (6 ~ KFL). Förbundsfullmäktige och suppleanter väljs 

av medlemmarnas fullmäktige. Om medlem skall utse mer än en fullmäk

tige gäller samma proportionalitetsregel som i KL. För fullmäktig eller 

suppleant i förbundet gäller en särskild valbarhetsregcl. Endast ledamot 

eller suppleant i förbundsmedlemmens fullmäktige är valbar (7 § KFLJ. 
Förbundsfullmiiktiges och suppleanters mandattid är parallell med treårs

perioderna för fullmiiktige i kommuner och landstingskommuner. För

hundsfullmäktige väljer själva sin ordförande och en eller två vice ordfö

rande (8 * KFU. 
Aven för kommunalförbundsstyrelse och övriga nämnder gäller flertalet 

av bestämmelserna i KL. Pä samma sätt som i en kommun eller en 

landstingskommun är det sålunda förhundsfullmäktige som väljer leda

möter och suppleanter i förbundets styrelse och övriga nämnder ( 12 * 
KFU. 

Aven i fråga om ekonomisk förvaltning och revision tillämpas bestäm

melserna i KL på motsvarande sätt som i fråga om kommunalförbund. 

Enligt uttrycklig föreskrift åligger det förbundsstyrelsen att samråda med 

förbundsmedlemmarnas styrelser innan förbundsstyrelsen gör upp förslag 

till budget ( 16 § KFLJ. När förbundsfullmäktige fastställer förbundets 

budget skall de också bestämma beloppet av de bidrag som varje medlem 

har att utge till förbundet. Bestämningen av dessa belopp skall ske enligt 

de grunder för kostnatlsfördelningen som finns i förbundsordningen (17 * 
KFU. Revision i kommunalförbuntl sker enligt samma regler som revi

sionen i en kommun eller landstingskommun. Kommunalförbundet revide

ras inte av sina medlemmar (19 § KFU. 

KL:s bestämmelser om kommunalbesvär tillämpas på motsvarande sätt 

i fråga om kommunalförbund (20 § KFLJ. Kommunalbesvär får emellertid 

anföras inte bara av de kommuner och landstingskommuner som är med

lemmar i förbundet utan även av medlemmarna i varje kommun eller 

landstingskommun som ingår i förbundet. 

I anslutning till KFL: s besvärsbestämmelser finns några regler utöver 

de tidigare nämnda om bildande av kommunalförhund. Fråga om att bilda 

kommunalförbund kan väckas av länsstyrelsen om den finner anledning 

därtill. När de kommuner eller landstingskommuner som vill samarbeta 

har antagit en förbundsordning skall den ges in till länsstyrelsen för pröv

ning. Om länsstyrelsen finner att förbundsordningens bestämmelser inte 

strider mot lag eller författning samt att bildande av det föreslagna förbun

det skulle medföra allmänt gagn skall länsstyrelsen fastställa förbundsord

ningen och bestämma den tid då förbundet skall träda i verksamhet <21 * 
KFU. Samma procedur tillämpas i fråga om ändring i förbundsordningcn 

(22 § KFLJ. 
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Medlem kan utträda ur kommunalförbund om förutsättning härför före

ligger enligt bestämmelserna om uttr~-ide i förbundsordningen eller om 

förbundets övriga medlemmar samtycker. Utträde kan också ske under 

andra särskilda i lagen angivna förutsättningar. Utträde förutsätter emel

lertid alltid ett beslut av länsstyrelsen. Medlem som vill utträda har att göra 

ansökan härom till länsstyrelsen som, om förutsättningarna enligt ovan för 

utträde föreligger, har att förordna om utträde och bestämma om tiden 

därför och om den uppgörelse som kan vara erforderlig 124 och 25 §§ 

KFU. När ett år har gått efter utträdet är den utträdande medlemmen fri 

från ansvarighet fran förbundets förbindelser om inte länsstyrelsen finner 

skiiligt att beträffande viss förbindelse förordna på annat sätt. 

Kommunalförbund kan upplösas om förbundsmedlemmarna är överens 

om upplösning eller om förutsättningar för upplösning föreligger enligt 

särskilda bestämmelser därom i förbundsordningcn. upplösning kan emel

lertid .också ske då sadana förändrade förhållanden inträtt. att antingen 

förbumlsverksamheten inte kan med fördel fortsättas eller ändamålet med 

förbundet Himpligare kan tillgodoses på annat sätt 128 * KFU. Även 

upplösning av ett kommunalförbund kräver beslut av länsstyrelsen. För

bundsmedlem som vill väcka fråga om förbundets upplösning skall göra 

ansökan därom hos länsstyrelsen (28 § KFLJ. Om någon av de tidigare 

angivna förutsättningarna för upplösning av förbundet föreligger. skall 

länsstyrelsen förordna att förbundsverksamhetcn skall upphöra på viss 

angiven tid och att förbundet skall träda i likvidation (29 § KFL). Huvud

regeln är att förbundets styrelse verkställer likvidationen. Men länsstyrel

sen har rätt att om den anser det behövligt förordna en eller flera särskilda 

likvidatorer (30 ~ KFL). Om kommunalförbund i likvidation händelsevis 

skulle sakna tillgångar till betalning av sina skulder är medlemmarna skyl

diga att fylla bristen. Om det skulle behövas kan länsstyrelsen besluta om 

utdebitering pr1 medlemmarna för att täcka förbundets skuld. Det nu sagda 

gäller även om skulder som blir kända först efter förbundets upplösning 

(34 § KFL). 

Över beslut som meddelats av länsstyrelse i fråga om kommunalför

bund5 bildande, ändring eller upplösning eller i ärende, som därmed äger 

samband, får besvär anföras direkt hos regeringen (35 § KFU. 
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Bilaga 2 

Sammanfattning av kommunalförbundsutredningens be
tänkande 

Interkommunalt samarbete måste i stor utstrii<:kning bedrivas så att de 

samarbetande kommunerna och landstingskommunerna tar hand om den 

gemensamma uppgiften i ett särskilt bildat rättssubjekt. Det enda offentlig

rättsliga organet för sådant samarbete är kommunalförbund. 

Kommunerna och landstingskommunerna får också samverka genom 

aktiebolag, stiftelser och andra privaträttsliga subjekt. Myndighctsut

övning far dock inte utan lagstöd anförtros åt sådana rättssubjekt. Vanligt

vis kan inte heller specialreglerade kommunala uppgifter anförtros åt pri

vaträttsliga subjekt. 

Reglerna om kommunalförbund finns i lagen ( 1957: 281) om kommunal

förbund <KFL). Ett kommunalförbund är en juridisk person som i fråga om 

organisation liknar kommunerna och landstingskommunerna. I ett kom

munalförbund finns sålunda en fullmäktigeförsamling, vald av förbunds

medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Där finns också styrelse och 

nämnder för förvaltning, verkställighet och beredning. Ett kommunalför

bund har visserligen inte någon beskattningsrätt, men det har i stället en 

rätt att debitera förbundsmedlemmarna för sina kostnader. Förbundsmed

lcmmarna svarar i den mt:ningen för kommunalförbundets förbindelser att 

medlemmarna är skyldiga att tillskjuta de medel som förbundet behöver 

för sin verksamhet. 

Tillkomsten av ett kommunalförhund förutsätter att de berörda kommu

nerna eller landstingskommunerna bestämmer sig för att bilda ett kom

munalförbund genom att anta en förbundsordning. Det är emellertid läns

styrelsen som fattar det avgörande beslutet om kommunalförbundets till

komst efter en allmän !egalitets- och lämplighetsprövning. I KFL finns 

regler om utträde ur kommunalförbundet och om upplösning av förbundet. 

men det är länsstyrelsen som efter ansökan av vederbörande medlem eller 

medlemmar beslutar i dessa ämnen. 

Utredningen har haft i uppdrag att göra en saväl materiell som lagteknisk 

översyn av KFL. Utredningen föreslår att det även i forts~ittningcn skall 

finnas möjlighet för kommuner och landstingskommuner att hilda kom

munalförbund av den typ som finns i dag. dv<;. med den organisation som 

kommunerna och landstingskommunerna har. Utredningen anser emeller

tid att det också bör finnas en organisatoriskt enklare variant av kommu

nalforbund vid sidan av det nuvarande, och föreslår därför att kommuner

na och landstingskommunerna i fortsättningen skall kunna bilda kommu

nalförbund som bara har ett organ. en förbundsdirektion. 

Utredningen föreslår också att länsstyrelsens nuvarande tillsyns- och 

kontrollfunktioner helt skall upphöra. Det skall enligt förslaget i fortsätt-
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ningen ankomma på kommunerna och landstingskommuncrna själva att 

bilda och upplösa kommunalförbund. 

Utredningen föreslår nya regler om utträde ur kommunalförbund. De 

nya reglerna skall göra det lättare för en kommun eller en landstingskom

mun att lösgöra sig från samarbete i ett kommunalförbund. För det fall att 

kommunalförbund har ingåtts på obestämd tid föreslår utredningen att en 

medlem skall ha en ovillkorlig rätt att när som helst säga upp medlemska

pet, en rätt som inte får avtalas bort i förhundsordningen. Utträde föreslås 

få ske ett år efter uppsägning om inte längre uppsägningstid har avtalats. 

Utredningen föreslår vidare att kommunalförbunden skall registreras 

centralt och att kammarkollegiet skall vara registreringsmyndighet. 

5 Riksda[ien 1984185. I sam/. Nr2/6 



Prop. 1984/85: 216 66 

Bilaga 3 

Kommunalförbundsutredningens förslag till 

Lag om kommunalförbund 

Inledande bestämmelser 

I § För att ha hand om en clkr flera kommunala angelägenheter fär 

kommuner eller landstingskommuner sammansluta sig till kommunalför

bund. Sådan sammanslutning får också ske mellan kommuner och lands

tingskommuner. 

Etc kommunalförbund kan bildas för bestämd eller obestämd tid. 

Om det i annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunal

förbund för visst ändamål, skall de gälla i stället för bestämmelserna i 

denna lag. 
I denna lag avses med förbundsmedlems fullmäktige kommunfullmäk

tige och landstinget samt med förbundsmedlems styrelse kommunstyrel

sen och förvaltningsutskottet. 

2 § Ett kommunal förbund kan ha fullmäktige, styrelse och andra 

nämnder på samma sätt som en kommun eller en landstingskommun (kom

munalförbund med fullmäktige) men kan också vara organiserat enbart 

med en förbundsdirektion (kommunalförbund med förbundsdirektion). 

Förbundsmedlemmarna bestämmer vilken av dessa organisationsformer 

som skall gälla för förbundet. 

3 § När kommunalförbund har hand om en angelägenhet. om vilken det 

finns regler i särskild författning, skall författningens bestämmelser om 

kommun eller landstingskommun gälla för förbundet. 

4 § I kommunalförbund med fullmäktige utövas beslutanderätten av för

bundets fullmäktige. Förvaltning och verkställighet i sådant förbund till

kommer förbundets styrelse och övriga nämnder. Nämnderna bereder 

även ärenden som skall avgöras av fullmäktige. För sådan uppgift kan 

särskild beredning bestående av en eller flera personer tillsättas. 

I kommunalförbund med förbundsdirektion utövas beslutanderätt, för

valtning och verkställighet av förbundsdirektionen. 

I kommunalförbund fär inrättas partssammansatta organ med uppgift att 

svara för viss beredning, förvaltning och verkställighet inom förbundets 

verksamhetsområde. 

5 § För kommunalförbund skall finnas en förbundsordning som skall 

antas av medlemmarna. Även ändring i förbundsordningen skall antas av 

medlemmarna. 
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Ett kommunalförhund bildas genom att den antagna förbundsordningen 

ges in till registreringsmyndighetcn. Andring i en förbundsordning hlir 

g~illande när den har getts in till denna myndighet. 

6 § Förbundsordningen skall ange 

I. förbundets ändamål och medlemmar. 

2. förbundets benämning och den ort där förbundet skall ha sitt säte, 

3. den tid som förbundet skall bestå. 

4. huruvida förbundet skall vara ett förbund med fullmäktige eller med 

förbundsdirektion. 

5. de begränsningar som medlemmarna överenskommit i fråga om för

bumlets rätt att ta upp lån. ingå borgen, åta sig andra förbindelser eller 

avsätta medel till fonder. 

6. medlems andel i förbundets tillgångar och skulder samt vad medlem

marna i övrigt finner behövligt för att ordna de ekonomiska förhållandena 

mellan förtmndet och medlemmarna, 
7. de bestämmelser i fråga om förutsättningarna för förbundets likvida

tion och upplösning som skall gälla utöver vad som föreskrivs i 38 och 

39 §§. 

8. grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar samt 

9. vad medlemmarna i övrigt finner behövligt för att ordna förbundets 

förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning. 

Förbundsordningen skall vidare innehålla bestämmelser om grunderna 

för medlems skyldighet att tillhandahålla medel för förbundets verksamhet 

och den begränsning av denna skyldighet som skall förekomma. I för

hundsordningen för ett förbund som skall ha hand om angelägenhet som 

enligt särskild författning ankommer på kommuner eller landstings kommu

ner får dock inte. såvitt angår sådan angelägenhet, tas in bestämmelse om 

begränsning av medlems skyldighet att tillhandahålla medel. 

Om ett förbund har sitt säte utanför medlemmarnas geografiska område, 

skall i förbundsordningen anges på vilken medlems anslagstavla tillkänna

givande orn justering av protokoll skall ske. 

7 § För J.;ommunalförbund med fullmäktige skall förbundsordningen. ut

över vad sam sägs i 5 §.innehålla bestämmelser om 

I. antalet ledamöter i fullmäktige och det antal ledamöter som varje 

medlem skall utse. 

2. antalet ledamöter och suppleanter i förbundets styrelse samt. om 

styrelsen även skall vara sådan nämnd som anges i särskild författning. vad 

som skall gälla angående valbarhet. sättet att utse ledamöter och supplean

ter samt deras tjänstgöringstid. 

Antalet ledamöter i fullmäktige skall bestämmas till ett udda tal. 

Om ett förbund med fullmäktige skall handha flera angelägenheter. skall 

i förbundsordningen anges, huruvida i förbundet skall finnas endast styre I-
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se eller därutöver en eller flera nämnder. I det senare fallet skall också 

anges vilka av förbundets angelägenheter som skall handhas av de olika 
förvaltningsorganen. 

I förhundsordningen för ett förbund med fullmäktige får bestämmas att 

suppleanter skall utses för ledamöterna i fullmäktige. I sådant fall skall i 

förbundsordningen även bestämmas suppleanternas antal och det antal 

suppleanter som varje medlem skall utse. '· 

8 § För kommunalförbund med förbundsdirektion skall i förbundsord

ningen, utöver vad som sägs i 6 §. finnas bestämmelser om antalet leda

möter och suppleanter i förbundsdirektionen och om det antal ledamöter 

och suppleanter som varje medlem skall utse. Varje medlem skall ha minst 

en ledamot eller en suppleant i förbundsdirektionen och antalet ledamöter 

får inte vara mindre än fem. Antalet suppleanter hör vara minst lika stort 
som antalet ledamöter. Om förbundsdirektioncn även skall vara sådan 

nämnd som anges i särskild författning, skall i förbundsordningen finnas 

bestämmelser om valbarhet. sättet att utse ledamöter och suppleanter samt 
deras tjänstgöringstid. 

Kommunalförbund med fullmäktige 

Fullmäktige 

9 § Bestämmelserna i I kap. 5 §fjärde stycket, 2 kap. 4 §tredje stycket, 

5 §. 8 §andra stycket och 10-29 §§kommunallagen (1977: 179) tillämpas i 

fråga om kommunalförbunds fullmäktige. Bestämmelserna i 2 kap. 11 § 

nämnda lag tillämpas dock endast om suppleanter har utsetts. 

JO § Varje förbundsmcdlem skall vara representerad i förbundsfullmäk

tige. 

J I § Ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige väljs av medlem

marnas fullmäktige. 

Då medlem skall utse mer än en ledamot eller mer än en suppleant, skall 

valet vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter. som 

motsvarar den kvot vilken erhålls, om antalet närvarande ledamöter delas 

med det antal personer valet avser, ökat med I. Om kvoten är ett brutet 

tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid 

sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955: 138) om propor

tionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. 

Förbundsmedlem får till ledamot eller suppleant i förbundsfullmäktige 

välja endast ledamot eller suppleant i förbundsmedlemmens fullmäktige. 

Den omständigheten att tjänstgöringstiden för ledamöter och suppleanter i 

förbundsmedlems fullmäktige upphör vid utgången av oktober månad år då 

val i hela riket av fullmäktige har ägt rum medför ej att uppdrag som 
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ledamot eller suppleant i förbundsfullmäktige upphör före tjänstgöringsti

dens utgång. 

Om suppleanter ej väljs proportionellt. skall vid valet även bestämmas i 

vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring. 

12 § Ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige väljs för tre år, 

räknat fr. o. m. den 1 januari året efter det, då val i hela riket till kommun

fullmäktige och landsting ägt rum. 

Val av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige förrättas av de 

nyvalda fullmäktige år då val i hela riket till kommunfullmäktige och 

landsting ägt rum. 

Om val till en medlems fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum 

eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandat

fördelningen mellan partierna i medlems fullmäktige därvid har ändrats, 

upphör uppdragen för de ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige 

som har utsetts av sådan medlem två månader efter det att omvalet eller 

sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade samman

räkningen har avslutats, skall fullmäktige i sådan medlemskommun för

rätta nytt val av ledamöter och suppleanter för återstoden av tjänstgörings

tiden. 

13 § Då val av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige sker 

första gången, skall det avse tiden från valets förrättande till ingången av 

det år, då nästa tjänstgöringstid för fullmäktige börjar. 

När sammanträde med förbundsfullmäktige skall hållas första gången 

utfärdas kungörelse om sammanträdet av ordföranden i fullmäktige i den 

förbund smed lem som har flest röstberättigade invånare eller, om ordföran

den är förhindrad, av vice ordförande i samma fullmäktige. 

14 § Avgår ledamot i förbundsfullmäktige som utsetts vid proportionellt 

val under tjänstgöringstiden och har suppleanter utsetts, inträder supple

ant i den avgångnes ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Supplean

terna inträder i den ordning som har bestämts vid valet. Avgår ledamot i 

annat fall under tjänstgöringstiden förrättar den medlem som utsett honom 

fyllnadsval för den återstående delen av tjänstgöringstiden. 

15 § Förbundsfullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer bland 

sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Tills valet 

har förrättats utövas ordförandeskapet av den som fullmäktige därtill sär

skilt utsett. 

16 § Bestämmelserna i :? kap. 9 § första och tredje styckena kommunal

lagen (1977: 179) om fullmäktiges sammanträden och om vissa val som 

fullmäktige skall förrätta tillämpas i fråga om förbundsfullmäktiges sam-



Prop. 1984/85: 216 70 

manträden. År då val i hela riket till kommunfullmäktige och landsting ägt 

rum förrättas valen av de nyvalda förbundsfullmäktige. Dessa förrättar 

även andra val. avseende tid efter utgången av nämnda år. vilka ankommer 

på fullmäktige. I fräga om tid för sammanträde för fastställelse av förbun

dets budget skall gälla vad som sägs i 24 § denna lag. 

17 § Kungörelse om fullmäktiges sammanträde skall anslås på anslags

tavlan för varje kommun och landstingskommun som är förhundsmedlem. 

18 § Tillkännagivande om justering av fullmäktiges protokoll skall, om 

inte annat har bestämts i förbundsordningen, ske på anslagstavlan för den 

kommun. där förbundet har sitt säte. Om alla förbundsmedlemmar är 

landstingskommuncr skall tillkännagivandet i sådant fall ske på anslagstav

lan för den landstingskommun där förbundet har sitt säte. 

Styrelse och ii1·riga niimnder m. m. 

19 § Om inte annat är särskilt föreskrivet. gäller bestämmelserna i 3 kap. 
1-16 §§kommunallagen (1977: 179) i tillämpliga delar i fråga om kommu

nalförbundsstyrelse och övriga nämnder, partssammansatta organ m. m. 

20 § I ett nybildat förbund skall val av ledamöter och suppleanter i 

förbundets styrelse äga rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. 

Valet skall avse tiden från valets förrättande till ingången av det år, då 

nästa tjänstgöringstid för ledamöter och suppleanter börjar. 

21 § Kommunalförbundets styrelse skall hålla förbundsmedlemmarna 

underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet 

samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd. 

Styrelsen får från förbundsmedlemmarnas styrelser infordra de yttran

den och upplysningar, som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra 

sina uppgifter. 

22 § När justering av protokoll tillkännages skall 18 § tilllämpas. 

Ekonomisk fön·a/tning 

23 § Bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 §§. 4 §tredje stycket, 5-7 och 9 §§ 

kommunallagen ( 1977: 179) gäller i tillämpliga delar i fråga om kommunal

förbunds ekonomiska förvaltning. 

I förbundsordningen kan enligt 6 § denna lag finnas begränsningar i 

rätten att ta upp lån. ingå borgen. åta sig andra förbindelser eller avsätta 

medel till fonder. 

24 § Förslag till budget skall göras upp av förbundsstyrelsen. Övriga 

nämnder skall, inom tid som styrelsen bestämmer, ge in sina särskilda 

budgetförslag till denna. 
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Innan förslaget till budget görs upp. skall förbundsstyrelsen samr[1da 

med förbundsmedlemmarnas styrelser. 

Vid sammanträde med förbundsfullmäktige före utgången av september 

månad fastställs kommunalförbundets budget. 

25 § När budgeten fastställs bestämmer fullmäktigt: det bidrag som varje 

medlem skall utge till förbundet enligt de grunder som anges i förbundsord

ningen. 

Rcl'ision 

26 § Bestämmelserna i 5 kap. kommunallagen ( 1977: 179) gäller i tillämp

liga delar i frf1ga om revision hos kommunalförbund. 

I ett nybildat förbund skall val av revisorer och revisorssuppleanter äga 

rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. Vakt skall avse 

granskning av verksamheten under tiden från valet till dess niista tjänstgö

ringstid för revisorer och revisorssuppleanter börjar. 

27 § Avskrift av revisionsberättelsen jämte infordrade förklaringar skall 

tillställas förbundsmedlemmarnas styrelser minst två veckor före det sam

manträde. då berättelsen framläggs för förbundsfullmäktige. 

Kommunalförhund med förhundsdirektion 

Förhundsdircktion 

28 § Ledamöter och suppleanter i förbundsdirektionen väljs av medlem

marnas fullmäktige. I fråga om sådana val m. m. skall bestämmelserna i 

11-15 §§ tillämpas. 

Förbundsdirektionen väljer bland sina ledamöter ordförande och en eller 

två vice ordförande för den tid som förbundsdirektionen bestämmer. Tills 

valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som förbundsdirek

tionen därtill särskilt utsett. 

29 § Förbundsmedlcmmarna får anta reglemente med närmare bestäm

melser om förbundsdirektionens verksamhet. 

Förbundsdirektionen får uppdra åt särskild avdelning, bestående av 

ledamöter eller suppleanter i förbundsdirektionen. åt ledamot eller supple

ant eller åt tjänsteman hos förbundet att på förbundsdirektionens vägnar 

besluta i viss grupp av ärenden. vilkas beskaffenhet skall anges i särskilt 

beslut. Framställning eller yttrande till medlem liksom yttrande med anled

ning av överklagande av förbundsdirektionens beslut får dock beslutas 

endast av förbundsdirektionen samfällt. 

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall 

anmälas till förbundsdirektionen. som bestämmer i vilken ordning detta 

skall ske. 
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30 § Bestämmelserna i 3 kap. 3 och 4 §§: 7-11 §§. 13 a, 13 b och 16 §§ 

kommunallagen (1977: 179) skall i tillämpliga delar gälla i fråga om för

bundsdirektion. Härifrån skall dock följande avvikelser gälla. 

I fråga om anslagstavla för justering av förbundsdirektionens protokoll 
m. m. skall gälla vad i 18 §denna lag sägs. 

Sammanträde för fastställelse av budget skall vara offentligt. Därvid 

skall bestämmelserna i 2 kap. JO§ första-tredje styckena och 28 § andra 
stycket gälla i tillämpliga delar. 

De heslut som enligt 3 kap. 13 a. 13 b och 16 §§kommunallagen fattas av 

fullmäktige ankommer i stället på förbundsdirektionen. 

31 § Förbundsdirektionen skall hålla förbundsmedlcmmarna underrät

tade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om 
frågor av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd. 

Förbundsdirektionen får från förbundsmedlcmmarnas styrelser infordra 
de yttranden och upplysningar. som hehövs för att förbundsdirektionen 
skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Ekonomisk förvaltning 

32 § Bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 §§. 4 §tredje stycket och 5-7 §§ 

kommunallagen (1977: 179) gäller i tillämpliga delar i fråga om ekonomisk 

förvaltning i kommunalförbund med förbundsdirektion. 

I förbundsordningen kan enligt 6 § denna lag finnas begränsningar i 
rätten att ta upp lån, ingå borgen, åta sig andra förbindelser eller avsätta 

medel till fonder. 

33 § Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före 

utgången av september månad. Förbundsdirektionen skall dessförinnan 

samråda med förbundsmedlemmarnas styrelser om budgeten. 

34 § När budgeten fastställs hestämmer förbundsdirektionen det bidrag 

som varje medlem skall utge till förbundet enligt de grunder som anges i 

förbundsordningen. 

35 § Förbundsdirektionen skall fortlöpande föra räkenskaper över kom

munalförbundets medel och skall inom skälig tid årligen sammanfatta och 

avslut<i räkenskaperna. 

Revision 

36 § Varje förbundsmedlems fullmäktige väljer en eller nera revisorer 

och minst lika många revisorssuppleanter för revision av förbundets verk

samhet. 
För granskning av ett nybildat förbund skall val av revisor och revisors

suppleant ske innan förbundet bildas. Valet skall avse granskning av 
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verksamheten under tiden från valet tills nästa tjänstgöringstid för revi

sorer och revisorssuppleanter börjar. 

Bestämmelserna i 5 kap. kommunallagen ( 1977: 179) gäller i övrigt i 

tillämpliga delar i fråga om revision. Förbundsmedlemmarna skall var för 

sig pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

37 § Bestämmelserna i 7 kap. kommunallagen ( 1977: 179) gäller i tillämp

liga delar i fråga om kommunalförbund. Besvär får anföras av såväl med

lemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller landstings

kommun som ingår i förbundet. 

Beträffande besvär över kammarrättens heslut tillämpas 7 kap. 5 § kom

munallagen. Besvär över ett beslut. varigenom kammarrätten har bifallit 

besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs. får anföras 

även av förhundsmedlem. 
I kommunalförbund med förbundsdirektion får besvärsnämnd inte inrät

tas. 

Likvidation och upplösning 

38 § Om ett kommunalförbund har bildats för obestämd tid, får en för

bundsmedlem säga upp sitt medlemskap när som helst. Förbundet skall då 

träda i likvidation ett år efter uppsägning, om inte någon annan uppsäg

ningstid har bestämts i förbundsordningen. 

39 §På begäran av en förbundsmedlem skall ett kommunalförbund träda i 

likvidation då sådana förändrade förhållanden inträtt att förhundsverksam

heten inte kan med fördel fortsättas eller ändamålet med förbundet lämpli

gare kan tillgodoses på annat sätt. 

40 § När grund för likvidation enligt 38 eller 39 § har uppkommit får 

förbundsmedlemmarna avtala att medlem får utträda ur förbundet i stället 

för att förbundet skall träda i likvidation. 

Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de änd

ringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. Den ändrade för

bundsordningen skall ges in till registreringsmyndigheten. Utträdet har 

skett när den ändrade förbundsordningen har inkommit dit. 

När medlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens an

svar för förbundets skulder om inte annat har överenskommits i det avtal 

som avses i första stycket. 

41 § Beslut av kommunalförbund att träda i likvidation skall ges in till 

registreringsmyndigheten. 
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Likvidation vcrkställs av kommunalförbundets styrelse eller av för

bundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

Då förbundet har trätt i likvidation far kallelse på förbundets okända 

borgenärer sökas av förbundsmedlcm eller likvidatorn. 

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån 

det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får 

fortsättas. om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

42 § När styrelsen eller förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag 

som likvidator, skall styrelsen eller förbundsdirektionen avge slutredo

visning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelsc rörande likvida

tionen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshand

\ingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna 

skall delges var och en av förbundsmedlemmarna samt ges in till registre

ringsmyndigheten. Förbundet är upplöst när berättelsen och redovisnings

handlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna. 

43 § Förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisning eller skifte som 

förrättats av förbundets styrelse eller av förbundsdirektionen har rätt att 

väcka talan härom mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett är från 

det slutredovisningen delgavs medlemmen. 

44 § Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter 

dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det 

på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsåtgärd, skall 

likvidationen fortsättas. 

Medlemmarnas ans,·arighet för kommunalförbunds skuld 

45 § Om kommunalförbund saknar tillgångar till betalning av skuld, är 

medlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall ti!lskjuta så 

stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i förbundets tillgång

ar och skulder. 

Registrering 

46 § Kammarkollegiet är registreringsmyndighet enligt denna lag. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 

2. Genom lagen upphävs lagen (1957: 281) om kommunalförbund. Äldre 

bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om kommunalförbund som 

bildats före den I juli I 984. 



Prop. 1984/85: 216 75 

J. Med den avvikelse som följer av p. 4. skall länsstyrelsen den J juli 

1986 självmant förordna om upplösning av de kommunalförbund ~om 

hildats före den I juli 1984. 

4. Verksamheten i kommunalförhund som före den 1 juli 1984 bildats till 

fi.i(jd av förordnande eller åli1ggande av regeringen enligt byggnadslagen 

( 1947: 385) cl kr lagen ( 1947: 523) om kommunala atgilrder till bostadsför

sör:iningens främjande skall fortsättas i ett enligt den nya lagen bildat 

komrnunalförbund om inte annan form för verksamheten har föreskrivits 

eller medgetts i n~imnda författningar. Beslut om att anta ny förbundsord

ning skall fattas före den I juli 1986. 

5. Om det i lag eller annan författning förekommer hänvisning till före

skrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag. tillitmpas i stället 

den nya bestämmelsen. 
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Bilaga 4 

Sammanställning av remissyttrandena över kommunal
förbundsutredningens betänkande 

Remissinstanscrna 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av G(ita hovrätt. 

kammarrätten i Sundsvall. kammarkollegiet. länsstyrelserna i Kristian

stads. Göteborgs och Bohus samt Västerbottens län, landstingskommuner

na i Uppsala län. Malmöhus Hin. Göteborgs och Bohus län samt Skara

borgs län. Haninge. Stockholms. Uppsala. Nyköpings. Oxelösunds. 

Växjö. Örkelljunga. Helsinghorgs, Malmö. Kungsbacka. Göteborgs. Öc

kerö. Ale, Mullsjö. Grums. Karlstads, Karlskoga, Örnsköldsviks. Siröm

sunds och Umeå kommuner, Kommunalförbundet för Stor-Stockholms 

bostadsförmedling <KSB). Nordvästra Skanes kommunalförbund, Syd

västra Skånes kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund, 

Skaraborgs vattenverksförbund. Kommunalförbundet för vård av miss

brukare i Västerbottens liin. Svenska kommunförbundet, Landstingsför

bundet. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Tjänstemännens 

centralorganisation (TCOJ. Centralorganisationen SACO/SR och Landsor

ganisationen i Sverige !LO). 

Länsstyrelsen i Kristianstads län har bifogat yttrande friln Svenska 

kommunförbundet Kristianstads länsavdelning. Länsstyrelsen i Göteborgs 

och Bohus län har bifogat yttrande fdn Tjörns kommun. Länsstyrelsen i 

Västerbottens län har bifogat yttrande från Nordmalings kommun. LO har 

bifogat yttrande från Svenska kommunalarbetareförbundet. 

Yttranden över betänkandet har dessutom inkommit från Riksarkivet 

samt Perstorps och Eslövs kommuner. Eslövs kommun har bifogat yttran

de från Mellanskånes Planeringskommitte. 

l. Allmänna och sammanfattande synpunkter 

Utredningens förslag har fått ett i huvudsak positivt mottagande av så 

gott som samtliga remissinstanser. 

Länsstyrelserna i Kristianstads och Västerbottens fän, Nordmalings. 

Upp.rnl11, ViixJii och Umeå komm1111t'r. Slwrahorgs vatte111·erksförb1111d. 

SABO samt TCO tillstyrker utredningens förslag. 

Uppsala och Göteborgs och Bo/111s läns landstingskommuncr samt Es

lö1·s kommun har ingen erinran mot förslagen. 

Göta lw1nl11 anser del nödvändigt all en samlad översyn av kommunal

förbundsutredningens förslag och kommunalföretagskommittens fön;lag i 

betiinkandet (Ds C 1983: 6) Interkommunal samverkan i privaträttslig form 

kommer till stånd innan utredningens förslag blir föremål för lagstiftning. 
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Hovrätten delar emellertid kommunalförbundsutredningens uppfattning 

att det är angeläget att allmänna medel så längt som möjligt hanteras i 

offentligrättsliga former och att kommunerna inte i onödan hedriver samar

bete i privaträttslig form. Hovrätten tillstyrker därför utredningens förslag 

om inrättandet av en kommunalförbundsorganisation med en förhunds

direktion som enda organ. Ett tillskapande av en sådan förenklad organisa

tion hör enligt hovrälten i milnga fall kunna erbjuda ett alternativ till 

samverkan i företagsform. Hovrälten anför vidare att den, från de syn

punkter hovrätten har att företräda. inte har något att erinra mot de övriga 

förslag till ändringar i lagen om kommunalförbund som utredningen föror

dat. 

Kammarrätten i Sundsl'{1/I ansluter sig till de grundläggande tankegång

arna i utredningens förslag till ny lag om kommunalförbund och tillstyrker 

att det vid sidan om den nuvarande kommunalförbundsformen inrättas en i 

organisatoriskt hänseende enklare form med förbundsdirektion som enda 

organ. En sådan organisation. verksam i offentligrättsliga former. bör 

enligt kammarrätten kunna erbjuda ett effektivt alternativ till samverkan i 

företagsform. 

Kammarrätten. som inte granskat förslaget i alla detaljer. framhåller att 

detta allmänt sett framstår som väl genomarbetat och ägnat att läggas till 

grund för det fortsatta lagstiftningsarhetet. 

KwnmarkolleRict instämmer i utredningens bedömning att det är angelä

get att allmänna medel så långt möjligt hanteras i offentligrättsligt reglerade 

former. Kollegiet delar vidare utredningens uppfattning att det vid sidan av 

nuvarande form för kommunalförbund bör finnas en enklare och mera 

lätthanterlig variant av offentligrättsligt samarbetsorgan. Kollegiet tillstyr

ker därför förslaget om möjlighet att bilda kommunalförbund med enbart 

förbundsdirektion. 

Kollegiet har inte något att erinra mot att läm.styrelsens tillsyns- och 

kontrollfunktioner i samband med bildande och upplösning av kommunal

förbund. utträde ur förbund m. m. upphör. Kollegiet ställer sig vidare 

positivt till uppgiften att vara registreringsmyndighet för kommunalför

bund. I fråga om registreringen. framförallt dess konstitutiva verkan. har 

kollegiet dock några synpunkter som avviker frfrn utredningens förslag. 

Länsstyrelsen i GDteborRS och Bulws län tillstyrker förslaget om kom

munalförbund med enbart förbundsdirektion. Enligt länsstyrelsen borde 

en sådan konstruktion bli ett värdefullt komplement till det konventionella 

kommunalförbundet. Uinsstyrelsen har inget att erinra mot att underställ

ningsförfarandet hos länsstyrelserna upphör och ersätts med enkel regi

strering hos kammarkollegiet. 

Malmöhus liins /andstinvkommun har inga invändningar mot förslagen 

om förenklad organisation. förbättrade möjligheter till utträde och avveck

ling av underställningsförfarandet. 

Landstingskommunen framhåller dock att det i vissa fall finns andra 
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alternativ till kommunalförhuml när det gäller hantering av frågor som 

berör flera kommuner. Det är. säger landstingskommunen, att se över 

kompetensfördelningen mellan kommuner och landsting. Niir utvecklingen 

gär dithän att en verksamhet inte längre med fördel kan administreras inom 

kommunen utan kräver hantering pft en mer övergripande nivå kan lös

ningen vara att föra in verksamheten i landstingens kompetensomräde. 

anser landstingskommunen. 

Haninge kommun ställer sig i stora drag positiv till utredningens förslag 

om reformering av lagstiftningen rörande kommunalförbund. Kommunen 

har dock invändningar mot de föreslagna utträdesbestämmelserna och 

övergilngshestämmelserna. 

Srockhulms kommun har endast en detaljsynpunkt att erinra mot betiin

kandet. Enbart detaljsynpunkter på utredningens förslag har liven l\'ykii

pin)!s, Oxl'iii.1unds. Ör/.:.el(iunNll. Malmii, Öckcrii. Ale och l'crsrnrps kom-

111111H'I" samt Ko111111111111Uiirhundl'I ji"ir 1•tln/ m· missbrukare i Viis1erhorte11s 

liin. 

Helsin1-:borgs kommun tillstyrker. med vissa reservationer, de förslag 

som lagts fram i betänkandet. 

Kungsbacka kommun ser positivt på de förslag som lagts fram. 

Götcborf<S /.:.01111111111 finner att kommunalförbundsutredningens förslag i 

allt väsentligt kan ligga till grund för lagstiftning. Sålunda tillstyrker kom

munen att möjlighet att välja mellan kommunalförbund med fullmäktige 

och kommunalförbund med förhundsdirektion införs. att underställnings

pliktcn avskaffas, att avtalsfriheten i fråga om rätten för en kommun att 

lämna ett kommunalförbund görs större och att kommunalförbund regi

streras centralt. Kommunen har dock synpunkter på några av de bestäm

melser som föreslås. 

Mul/.~jii kommun lämnar endast positiva omdömen om betänkandet. 

Grums kommun tillstyrker förslagen om kommunalförbund med enbart 

direktion. avvecklingen av länsstyrelsens tillsyns- och kontrollfunktion 

samt de förbättrade möjligheterna till utträde. I övrigt lämnar kommunen 

vissa synpunkter på frågan om tvång att bilda kommunalförbund. 

Karlsrads kommun biträder utredningens förslag till modernisering och 

förenkling av reglerna för kommunalförbund. Kommunen förutsätter att 

kammarkollegiets registrering av kommunalförbund inte kommer att inne

bära en ny prövning av de kommunala besluten i likhet med nuvarande 

underställningsprövning hos länsstyrelse. 

I övrigt har kommunen endast synpunkter pil frågan om tvilngsvis bil

dande av kommunalförbund och på övcrgangsbcstiimmelserna. 

Karlskoga kommun finner att betiinkandct innebär förenklingar i frågan 

om möjligheterna att organisera ett kommunalförbund. Den föreslagna 

möjligheten att viilja mellan kommunalförhund med fullmäktige och kom

munalforhund med forhundsdirektion tillstyrks av kommunen. Vidare till

styrker kommunen fiirsl:1gct att kommunerna fiir frihet att själva bestämma 
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om frågor som rör bildande m:h upplthande av kommunalforbuncl. Ett 

positivt inslag i betänkandet utgör enligt kommunen ocks;i de regler som 

föresliis i syfte att avtalsviigen f1stadkomma utträde ur kommunalförbund. 

Med hänsyn till de kommunaldemokratiska a~pektcrna är enligt kom

munen kommunalförbundsformen i vis-,a hänseenden att föredra framför 

interkommunal samverkan i företagsform. Kommunen anser det vara vä

sentligt. att kommunernas valfrihet fiir finna~ kvar. 

Öm.1ki>ld.1Ti/.:s kommun anser det viirdefullt att bibehålla institutet kom

munalförhund som den enda offentligrättsliga formen för samarbetet kom

muner emellan. Utredningen har enligt kommunens mening p[i ett för

tjänstfullt sätt lyckats i sitt uppsfit att modernisera och förenkla reglerna 

för sildant samarbete. Särskilt den i lagförslaget erbjudna möjligheten att 

organisera ett kommunalflirbund enbart med en förhundsdirektion uppfat

tar kommunen som en positiv förenkling. 

Som ett naturligt led i erkiinnandet av den kommunala sjiilvstyrelsen 

även vad giillcr kommunalförhund anser kommum:n det följdriktigt att 

länsstyrelsens nuvarande tillsyns- och kontrollfunktion slopas. Kom

munen förutsätter, att kammarkollegiets roll som föreslagen registrerings

myndighet inte framledes utvidgas till att omfatta även annan befattning 

med kommunalförbunden. 

Kommunen biträder utredningens förslag angående nya regler om ut

träde ur kommunal förbund. Vidare biträds utredningens uttalade tveksam

het rörande behovet av en rättsreglering av samarbetsniimnder och liknan

de enklare former av interkommunalt samarbete. Det torde enligt kom

munen vara en riktig bedömning att denna fråga får anslti i avvaktan pa att 

man vunnit ytterligare praktiska erfarenheter av nu rådande ordning. 

Srrömsund.1 /.:01111111111 instämmer i utredningens förslag att liinsstyrelsens 

tillsyns- och kontrollfunktioner upphör och att kommunen själv bestäm

mer såväl medlemskap som rätt att säga upp detsamma. Enligt kommunen 

är det vidare rekommendabelt att ett kommunförbuncl kan bildas för be

stämd eller obestämd tid. Möjligheten att endast ha en direktion alternativt 

med en fullmiiktige, en styrelse etc. finner kommunen ocksa helt utmiirkt. 

K 0111m1111a(tiJrh1111d1·t för Stor-Stoc/.:lwlms hostadsfönnedlinR ( K SB) till

styrker 

- möjligheten att bilda kornmunalförbund av den typ Sllm finns idag 

- möjligheten att bilda komrnunalförbund utan fullmiiktige 

- principen om att en frivillig sammanslutning i kommunalfiirbund l1Cksii 

ska innehiira möjlighet till fritt uttriide 

KSB avstyrker 

- en ovillkorlig riitt till utträde ur ett kommunalfiirbund av KSB:s typ. 

eftersom KSB inte kan betraktas som ett renodlat frivilligt kornmunal

förbund mot bakgrund av stockholmsregionen~ enhet i hostadsförsörj

ningsh~inseende och 4 ~ BFL 

- liverg[ingsbestämmelser p{i två år 
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- att kommunalförbund kan upplösas om n'y förbundsordning ej antagits 

inom tvåårsperioden. 

Nord1•ästra Skånes komm1111a(liJrb1111d tillstyrker utredningens förslag. 

men har vissa synpunkter på dessa. 

Sydvästra Skånes kommunalf'iirbund har invändningar mot förslagen om 

revision i och utträde ur kommunalförbund. 

Götcborgsre1-:io11ens kommuna!fcirbund tillstyrker i allt väsentligt utred

ningens förslag till förändringar i kommunalförbundslagen. Förbundet har 

dock synpunkter på några frågor. 

Förbundet ifrågasätter också om inte en speciell lagstiftning e1fordras 

för vissa kommunalförhund med bredare ansvarsomriidc och anför: 

I sådana kommunalförbund ställs helt andra krav på verksamhetens 

innehåll och förankring i medlcmskommunerna än i ett förbund som till

kommit för att lösa enstaka och avgörande frågor. Detta innebär i sin tur 

att verksamheten måsle organiseras i fastare former. 

I Göteborgsregionen är behovet av ett permanent samarbetsorgan sär

skilt starkt. Regionen utgör ett gemensamt bostads- och arbetsmarknads

område och omfattar delar av tre län, tre landsting och en landstingsfri 

kommun. Göteborgsregionens kommunalförbund bildades 1974 och över

tog då regionplaneförbundcts arbetsuppgifter, liksom Stor-Göteborgs sam

arbetskommittes uppgifter att genom utredningar och på annat sätt verka 

för samordning av kommunala angelägenheter av gemensamt intresse för 

medlemskommunerna. 

Enligt förbundets uppfattning hör det mot denna bakgrund vara en viktig 

uppgift för stat-kommunberedningen, som har ansvaret för den fortsatta 

handläggningen av dessa frågor. att beakta de speciella förhållanden för 

samordningen av samhällsplaneringen som föreligger i Göteborgsregionen. 

Landsting.~fiirbunder anför att det är berett att slutgiltigt ta ställning till 

utredningens förslag först sedan stat-kommunberedningen redovisat sin 

samlade bedömning av betänkandet och kommunalföretagskommittcns 

betänkanden Kommunalföretaget (SOU 1982: 13) och Interkommunal 

samverkan i privaträttslig form (Os C 1983: 6). I avvaktan på denna redo

visning lämnar förbundet dock synpunkter på några frågor i utredningens 

förslag. 

Förbundet tillstyrker att kommunerna och landstingskommunerna ges 

möjlighet att välja mellan kommunalförbund med fullmäktige och kom

rnunalförbund med förbundsdircktion. Förbundet framhåller dock som sin 

principiella uppfattning att olika kommunala samhällsuppgiftcr i första 

hand bör försöka lösas genom endera primärkommunalt eller landstings

kommunalt huvudmannaskap. varigenom direkt politiskt och ekonomiskt 

ansvar kan utkrävas. Enligt förbundet bör ur kommunaldemokratisk syn

punkt dubbla och oklara huvudmannaskapsgränser s[1 långt möjligt undvi

kas. 

Förbundet delar utredningens uppfattning att länsstyrelsens nuvarande 
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kontroll- och tillsynsfunktioner vad gäller kommunalförbund hdt skall 

upphöra. Förbundet tillstyrker också utredningens förslag att ge kum

munen och landstingskommunen större avtalsfrihet i fräga om möjligheter

na att utträda ur kommunalförbund liksom den lösning av revisionsfri"1-

gorna i kommunalförbund med förbundsdirektion som föreslagits. 

Förbundet har invändningar när det gäller frågorna om tvång att bilda 

kommunalförbund samt övergångsbestämmelserna. 

Sl'enska kommunförbundet anser att utredningens förslag är i stora delar 

väl ägnat att ligga till grund för lagstiftning. I vissa fri:tgor finns emellertid 

enligt förbundet anlei;ining att göra ytterligare överväganden. vilket hör ske 

inom ramen för den samlade bedömning av den föreslagna kommunalför

bundslagen och av kommunalföretagskommittens förslag om interkom

munal samverkan som skall ske inom stat-kommunberedningen. 

Förbundet tillstyrker att kommunerna ges möjlighet att välja mellan 

kommunalförbund med fullmäktige och kommunalförbund med förbunds

direktion. Den enklare formen kan enligt förbundet komma till praktisk 
användning i de fall då ett interkommunalt avtal framstår som en otillräck

lig lösning å den ena sidan och ett kommunalförbund med fullmäktige som 
en för tungrodd lösning å den andra. På de skäl som utredningen anfört 

tillstyrker förbundet också att länsstyrelsens befattning med kommunalför

bunden genom underställning av vissa beslut m. m. upphör. Likaså till

styrks den lösning av revisionsfrågorna i kommunalförhund med förbunds

direktion som utredningen föreslagit. 

Förbundet har ingen erinran mot att kommunalförbunden registreras 

centralt. men förutsätter därvid att någon laglighets- eller sak prövning inte 

sker från kammarkollegiets sida vid denna registrering. 

De frågor som enligt förbundet ytterligare bör övervägas giiller samar

betsnämnder, jävsreglerna i kommunalförbundslagen. bildande av kom

munalförbund genom tvång, möjligheten att företa rättshandlingar innan 

kommunalförbund bildats. utträde ur och upplösning av kommunalförbund 

samt övergångsbestämmelserna. 

Centra/organisationen SACOISR tillstyrker de framlagda förslagen. 

SACO/SR påpekar dock att utredningen inte belyst vilka arbetsrättsliga 

konsekvenser ett genomförande av förslagen kan få för de anstiillda. Per

sonalkonsekvenserna bör vara utredda innan eventuell verksamhet enligt 

de framlagda förslagen påbörjas, anser SACO/SR. 

LO anser att det är viktigt att de anställdas behov av insyn och represen

tation i bl. a. kommunalförbund uppmärksammas särskilt i det fortsatta 
lagstiftningsarbetet. 

Svenska kommuna/arbetareförbundet delar utredningens uppfattning all 

huvudlinjen även i fortsättningen bör vara att allmänna medel så liingt som 
möjligt hanteras i offentligrättsliga former. Bolagsformen skall enligt för

bundet vara ett undantag. Förbundet instämmer i att den nuvarande kom
munalförbundsorganisationen kan vara en trög och omständlig konstruk-

6 Riksdagen 1984/85. I sam/. Nr 216 
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tion. Det kan enligt förbundet särskilt gälla för verksamheter som är av 

utpr;lglad teknisk natur. Förhundet anser diirför att det vore viirdefullt att 

det. s[1som utredningen föreslilr. vid sidan av kommunalförbund med full

m;lktigc inrättas en kommunalförbundsLirganisation med ett enda organ. en 

flirbunclsdirektion. ~om har hand om alla de uppgifter som nu är uppdelade 

p[I fullmilktige och styrelsen. Därmed kan behovet av bolagsbildning min\

ka anför förbundet. 

Mc//anskilnes Planeringsko111111itt1; anser att utredningsförslaget är posi

tin. eftersom det torde stimulera till ett ökat bildande av kommunalför

bund. 

2 S~·npunkter på särskilda frågor 

2.1 Kommunalförhunds hildande 

K.am111arkollegil't anför: Enligt förslaget bildas ett kommunalförbund 

genom all den antagna förbumlsordningen ges in till registreringsmyndig

heten. Själva ingivandet föreslå~ alltså få konstitutiv verkan för kommu

nalförbundet. En sådan ordning kan inte anses tillfredsställande från rätts

siikerhetssynpunkt. Tidpunkten för bildandet av en juridisk person. sär

skilt en s{idan av offentligrättslig karaktär. bör alltid vara ostridig och lätt 

att fastställa. Detta iir av betydelse inte bara för dem som bildar kommu

nalförbundet utan ocksti. och inte minst, för tredje man och allmänheten. 

Något exempel på den av utredningen föreslagna ordningen för bildande av 

juridisk person är inte känt för kollegiet. Med den föreslagna ordningen 

skulle fråga lätt kunna uppkomma när ett kommunalförbund skall anses 

hildat. Det kan vara svårt att avgöra t. ex. vid vilken tidpunkt vederbörliga 

handlingar skall anses ha kommit in till myndigheten, särskilt som hand

lingar tydligen kan komma successivt från olika håll och svårigheter kan 

uppstå vid bedömningen vilka handlingar som är konstitutiva och om de 

getts in i vederbörligt skick. I stället bör enligt kollegiets mening konsti

tuerandet av ett kommunalförbund - liksom bildandet av andra juridiska 

personer - knytas till beslut av myndigheten att registrera förbundet. I 

annat fall bör myndigheten inte ges den missvisande beteckningen regi

streringsmyndighet. 

2.2 Förbundsordnings innehåll 

Sl'c11sku ko111m11n/i)rh1111det Kristianstads liinsal'dcl11i11g och Perstorp.i 

kommun anför: För alt förhindra "övergrepp" mot medlemskommuner, 

som ~ir i minoritet inom ell kommunalförbund, är det mycket angeläget, alt 

förslaget till ny lag om kommunalförbund ändras så. att förbundsordningcn 

milstc innehålla en niirmare preciserad beskrivning av den verksamhet 

förbundet skall bedriva. Verksamheter tuppgifterl utöver de, som klart 
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framgilr av förbundsstadgarna förcslt1s forubiitta samtliga rnedlernm;1r' 

godkiinnandc i varje siirskilt fall. I annat fall bör <.k icke f::1 hedri\';p; 

I verkställas l. 

Nonfriistra Skånes ko111m1111a(/iirh1111cl anför: Det iir enligt NSKs mening 

väsentligt att kommunerna skall ha rätten att själva hestämma formerna för 

sitt samarbete, såvida icke annat föreskrivs i särskild lagstiftning. I enlig

het hiirmcd är det också kommunerna själva inom ett fi.irbund som i 

förbundsordningen formulerar och beslutar um iindamiilcn med förbundets 

verk9mhet. Lagtexten, 6 9 p. I. föreslas fo följande lydelse: (Förbund~

ordningen skall ange) I. förbundets medlemmar nch iindamftl, som skall 

vara klart avgränsadt>. 

2.] Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse 

Kam111arkollcgie1 anför: Utredningen har inte funnit anlc:Jning all förc

slä en obligatorisk hestiimmelse om suppleanter i fiirhundsfullmiiktige. 

Däremot förcslhs i 8 ~ att suppleanter skall m~e~ i kommunalförbund med 

förbundsdirektion. För de beslutande organen i kommuner, landstings

kommuner. församlingar och totala kyrkliga ~amfälligheter iir det obligato

riskt att utse suppleanter. Kollegiet ser inga skiil varför inte suppleanter 

skall utses även för ledamöter i forbundsfullmäktigc. Genom ett obligato

riskt suppleantsystem tillförsäkras medlemmarna representativitet i kom

munalförbundet. Kollegiet föreslår därför att 7 * komplettaas med regler 

om suppleanter. 

Om suppleanter för forbundsfullmäktige blir obligatoriska, bör andra 

meningen i 9 §resp. orden "och har suppleanter utsetts" i första meningen 

i 14 *utgå. 

Örkl'i(iunga ko1111111111 anför: Förslaget att de nyvalda kommunfullmiik

tige omedelbart efter mandatskiftet måste utse förhundsfullmiiktige. som i 
sin tur skulle välja ny förbundsstyrelse med mandat frfrn och med den 1 

januari året efter valåret kan vara besvärligt för medlemskommunerna. 

Valet till förbundsfullmäktige bör samordnas med de övriga val som kom

munfullmäktige förrättar i december. Det vore bättre om den gamla för

bundsstyrelsens mandatperiod utsträcktes att giilla in i januari året efter 

valåret. intill dess förbundsfullmäktige valt ny styrelse. 

He/singhorv kommun anför: Enligt 12 § i lagförslaget skall förbunds

fullmäktige väljas från och med den I januari året efter valåret. Av 19 § kan 

utläsas, att den av de nyvalda fullmäktige utsedda styrelsen jämte andra 

organ också skall väljas från och med samma dag. I 16 * angives, att de 

nyvalda fullmäktige skall förrätta sådana på dem ankommande val. som 

avser tiden efter valåret. I specialmotiveringen till denna paragraf sägs, all 

fullmäktige genom denna bestämmelse fått lagligt stöd för att förriitta val 

till styrelser och nämnder, redan innan fullmäktiges mandatperiod börjat 

löpa. 
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/\Ven om <1 iir fallet. torde det i praktiken bli svårt att hinna med dessa 

val. En nyvald kommunfullmäktigeförsamling tillträder som bekant den I 

november. och vid sitt första sammanträde i dt:nna månad utser den en 

va!heredning. P{1 grundval av di:ss förslag utser sedan församlingen vid 

sammantr~ide omkring 20 deccmher bl. a. sina representanter i kommunal

förbundets fullmäktige. 

Enligt lagförslaget skall det inte finnas någon motsvarighet till länsstyrel

sens prövning av forbundsordningen från !egalitets- och lämplighetssyn

punkt. 1 stället skall det helt och hållet vara medlemmarnas angelägenhet 

att bestiimma om bildandet av kommunalförbund och antagande av för

bund~ordning. 

Det torde ligga i sakens natur att registreringsmyndigheten måste under

kasta handlingar. som getb in för registrering. någon formell granskning 

innan registrering kan ske. Sålunda måste myndigheten se till att det finns 

formellt riktiga beslut om att anta förbundsordning av de organ som är 

behöriga att fatta sådana beslut och att de ingivna handlingarna uppfyller 

andra formella krav. Aven om en registrering inte skulle krävas. måste en 

sådan granskning ske, om bt:sked skall kunna lämnas på fråga, om ett 

kommuna!förbund bildats och när detta skett. Ett formellt sådant besked 

torde f. ö. knappast kunna lämnas utan att registreringsmyndigheten fattat 

ett beslut om registrering eller likvärdigt godkännande av de ingivna hand

lingarna. 

Vidare finns i 6-8 !i~ i lagförslaget vissa tvingande regler om innehållet i 

en förbundsordning. Det bör ankomma på registreringsmyndigheten att 

också pröva om en antagen förbundsordning upprättats i enlighet med 

dessa bestämmelser. innan kommunalförbundet kan registreras. För att 

underlätta för kommuner och landstingskommuner som önskar bilda kom

munalforbund skulle det givetvis vara av värde om någon form av anvis

ningar för upprättande av förbundsordning eller en "normalförbundsord

ning" utarbetades genom Svenska kommunförbundets och/eller Svenska 

landstingsförbundets försorg. 

Sedan prövning skett av en ingiven förbundsordning enligt vad som nu 

sagts, bör det ankomma på registreringsmyndigheten att besluta om regi

strering. Först genom detta beslut bör kommunalförbundet anses bildat. 

Detta bör framgä av lagtexten i 5 §. 

Motsvarande bör gälla för ändring i förbundsordning. Således bör sådan 

ilndring bli gällande först när rcgistreringsmyndigheten beslutat om regi

strering av ändringen. Tidpunkten för ändring av förbundsordning kan 

vara av betydelse för både medlemmar och utomstående. Samma syn

punkter på vikten av klarhet om tidpunkten gäller här som i fråga om 

bildandet av kommunalförbund. Vad som sagts nu bör givetvis också 

framgå av lagtexten i 5 ~-
Srenska komm1111./i"irb1111det anför: Ett problem som aktualiserats i sam

band med förbundsbildning är avsaknaden av regler om konstituering och 
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möjligheten att företa rättshandlingar innan förbundet är bildat. Sådana 

regler finns i aktieholagslagen för aktiebolagens del. Det är emellertid inte 

säkert att bolagsregkrna kan tjäna som modell for kommunalförbunden. 

Problemet har uppkommit i första hand när kommunalförbund skall bildas 

på det obligatoriska området där speciallagstiftningen förutsätter att den 

obligatoriska verksamheten - oavsett om denna skall drivas i förhunds

form eller ej - skall tas över av kommunerna vid viss tidpunkt. Siidana 

problem uppkom t. ex. när vardförbunden skulle bildas men också i 

samband med bildandet av kollektivtrafikförbund. Denna fråga bör analy

seras ytterligare under det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Om de nyvalda förbundsfullmäktige skall hinna med att viilja sina organ 

före årsskiftet. måste de med hänsyn till kallelsetiden sammanträda mellan 

jul och nyår. En siidan lösning förefaller inte särskilt önskvärd. och det 

torde därför vara bättre. om mandatperioden för kommunalförbundets 

styrelse och övriga organ kunde utsträckas till den I februari. eventuellt 

den I mars. året efter valåret för fullmäktige. sa att de nya förbundsfull

mäktige får rimligare tid på sig att förbereda sina val. 
Nord1·iistra Skånes kommuna(fiirhund anför: Beträffande bestämmel

serna för kommunalförbund med fullmäktige noterar NSK att utredningen 

under valår "legaliserar" ett decembersammanträde med de fr. o. m. I 

januari nästkommande år utsedda ledamöterna. Detta torde innebära att 

medlemskommunernas nyvalda fullmäktige redan vid sitt första samman

träde måste utse ledamöter till kommunalförbundet. En samordning med 

nomineringarna i övrigt i en kommun. dvs. valberedningens arbete, kom

mer inte att ske, vilket synes beklagligt. 

Bättre torde vara att införa en bestämmelse som ger den gamla styrelsen 

förlängt mandat tills de av medlemskommunerna nyutsedda förbundsfull

mäktige kunnat sammankallas i början av januari och då valt ny styrelse. 

Ett sådant system motsvarar principiellt sett vad som tillämpas i kommu

nerna under valår. 

2.4 Ekonomisk förvaltning 

Komm11na(fi)rhundet .f("ir 1·ärd a1• misshrukare i Viisterbottens län anför: 

För kommunalförbundet innebär det svårigheter att fastställa budgeten för 

kommande år under september månad 03 * KFLJ. 

Vår verksamhet finansieras genom dels statsbidrag. dels vårdavgifter 

som betalas av de kommuner som placerar vårdtagare i vår verksamhet. 

Det är inte bara förbundets medlemskommuner som placerar missbrukare 

på våra institutioner utan verksamheten omfattar hela länet. Vårdavgif

terna utgör det underskott som förbundet får i verksamheten. Dessa preli

minärdebiteras av förbundet och regleras efter bokslutet då det exakta 

underskottet är känt. Västerbottens kommunalförhund finansierar alltså 

inte sin verksamhet med bidrag enligt 34 * KFL som lagstiftarna beskriver 

normalfallet för kommunalförbund. 
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B~ide den gamla och nya lagstiftningen bygger p~i att budgeten skall 

fastsliillas i god tid s~1 att medlemskommunerna hinner budgetera sina 

kostnader i den egna budgeten. 

Kommunalförbundet tycker att möjligheter borde finnas att faststiilla 

budgeten i november eftersom vare sig förbundets medlemmar som övriga 

kommuner pa niigot sätt kan känna sina kostnader ett visst budgetf1r. Ingen 

kommun kan i forvilg säga hur många personer som kommer att placeras i 

viir verksamhet och därmed veta kostnaderna. 

2.5 :{e,·ision 

Ka111111arrii11rn i S1111Js1'1lll anför: Föreskrifterna i 36 ~ i förslaget inne

biir att i ett kommunalförbund med förbundsdirektion var:ie förbundsmed

lem sk.all \'iilja en eller flera revisorer och minst lika miinga revisorssupp

leantcr för revision av förbundets verksamhet. Mot bakgrunden av att 

forbundsdirektionen är ett sådant kommunalförbunds enda organ framstiir 

en s[1dan ordning som i princip riktig. I fall d~i förbundsmedlemmarn<i iir 

m{mga kan emelkrtid besliimmelscrna leda till att antalet revisorer och 

suppkantcr blir alltför stort. För att undvika detta bör det vara möjligt för 

förbundsmedlemmarna eller vissa av dem att välja gemensamma revisorer. 

De föreslagna bestämmelserna synes inte utesluta ett sådant förfarande. 

Kammarko//egil't anför: I 36 * första stycket föreslås att v::ir:je förbunds

medlem ti kommunalförbund med förbundsdirektion) skall välja en eller 

llera revisorer och minst lika manga revisorssuppleanter. Kollegiet tillstyr

ker i och för sig den föreslagna ordningen att var:je medler:i skall utse 

revisor fiir revision av förbundets verksamhet. Men kollegiet anser fullt 

tillriickligt att varje medlem endast utser en revisor. Orden "eller flera" i 

36 * första stycket bör således utgå. I specialmotiveringen s. 183 synes 

utredningen ha utgått från att varje medlem skall utse endast en revisor. 

I 36 § tredje stycket görs en hänvisning till kommunallagens bestämmel

ser om revision som föreslås i övrigt i tillämpliga delar gälla för revision av 

kommunalförbund med direktion. Förbundsmedlemmarna skall dock en

ligt förslaget var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för direktionen. Man 

kan då fråga sig hur situationen skall lösas om medlemmarna kommer till 

olika resultat i ansvarsfrihetsfrågan. 5 kap 6 § kommunallagen torde vara 

tillämplig i sådant fall och varje enskild medlemskommun kan var för sig 

väcka talan gentemot förbundsdirektionen. I ett sådant läge kan det emel

lertid vara naturligare att förbundsmedlem, som inte anser sig kunna 

bevilja direktionen i kommunalförbundet ansvarsfrihet, i stället begär sitt 

utträde ur förbundet. 

Malmii kommun anför: När det gäller förbund med direktion skall frågan 

om ansvarsfrihet prövas av förbundsmedlemmarna själva var för sig. 

Kommunstyrelsen kan inte finna det särskilt meningsfullt att v'-'r:ie medlem 

under sådant förhållande skall utse minst en revisor och suppleant för detta 

ändamål. 
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Gi"iteh,11.,::s ko1111111111 anfor: I fri1ga om revision av kommunalförbund 

med förbundsdirektion har föreslagits att varje förbunJsmedlem utser en 

revisor och en suppleant att granska förbundets verksamhet och var:ie 

förbundsmedlem skall besluta om ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen inser 

svifrigheterna att finna ett system för revisionen men ser ocksii de prak

tiska olägenheterna av förslaget i samband med förbund med många med

lemmar. Frftgan bör övervägas ytterligare. 

Syd1·listra Skånes kom1111111a(fi!rh1111d anför: När det gäller förbund med 

direktion skall frf1gan om ansvarsfrihet prövas av förbundsmedlemmarna 

själva var för sig. Vi kan inte se n:"igon större mening i att varje medlem 

skall utse minst en revisor och suppleant för detta ärende. I viirt förbund 

skulle detla innebitra att 18 personer skulle engageras. Vi förordar i stället 

den av utredningen diskuterade men förkastade lösningen att den revision. 

som enligt kommunallagen skall ske av de kommunala räkenskaperna. 

ocks{i skall omfatta revision av kommunalförbund vari kommunen kan 

ingf1. 

Gc)1cbor1;sre,:ionc11.1 ko111m1111u(forb1111d anför: När det gäller kommunal

förbund med förbundsdirektion föreslår utredningen att frågan om an

svarsfrihet skall prövas direkt av forbundsmedlemmarna genom att varde

ra utse minst en revisor och en suppleant. I ett förbund med många 

medlemmar innebär förslaget att ett mycket stort antal personer skulle 

engageras. Frågan om revision i kommunalforbund med direktion bör 

därför övervägas ytterligare. 

Komm1111a(fi'irh1111dc1./{'ir1·ård m· missbrukare i Viisterho11c11s liin anför: 

Lagförslaget 36 * KFL att var:ie förbundsmedlems fullmäktige väljer en 

eller flera revisorer verkar på oss överambitiöst. För ett kommunalförbund 

med många medlemmar ti vi1rt fall kunde det ha varit 15 medlemmar) 

måste denna regel te sig svårbemästrad. Viisterbottens kommunalförbund 

förordar en enklare reglering av revisionen. 

2.6 Utträde ur och lihidation av kommunalförbund 

Kammarkollct;ict anför: Enligt nuvarande ordning kan en medlem ut

träda ur komrnunalförbund och kornmunalförhund upplösas endast om 

vissa i lagen närmare angivna ändrade förhållanden inträtt. Det är länssty

relsen som prövar om förutsättningarna för utträde och upplösning förelig

ger och som beslutar i dessa frågor. 

Enligt utredningens förslag skall det i stället tillkomma medlemmarna att 

själva besluta i sådana fall. Således skall enligt 39 § i lagförslaget ett 

kommunalförbund på begäran av en förbundsmedlem träda i likvidation dä 

väsentligt förändrade förhållanden inträtt. Om medlemmarna emellertid 

inte kommer överens i fdgan om sådana förutsättningar föreligger, finns i 

lagförslaget inte niigon väg anvisad för lösning av tvisten. Utredningen har 

inte ansett detta nödvändigt Is. 196 i bet). eftersom den anser det osanno-



Prop. 1984/85: 216 88 

likt att förbumlsmedlcmmarna inte själva skall kunna lösa meningsskiljak

tigheter om sådana frågor. Om mot förmodan tvist skulle uppslii mellan 

förbundsmedlemmar. får de enligt utredningen vända sig till de allmänna 

domstolarna. 

Kollegiet anser inte att allmän domstol är en lämplig instans för att slita 

tvister som i dessa sammanhang kan antas ha uppkommit på grund av olika 

politiska uppfattningar eller förvaltningsmässiga problem. I lagen hör en

ligt kollegiets mening anvisas en väg att lösa dylika tvister. En möjlighet iir 

att ta in en bestämmelse att tvist mellan förhundsmedlemmar skall hiin

skjutas till avgörande av skiljemän. 

Enligt utredningens förslag fastställs tidpunkten för en medlems uuräde 

ur förbundet till den dag då den ändrade förbundsordningen kommit in till 

registreringsmyndigheten. Kollegiet har föreslagit att ändring i förbund~

ordning skall bli gällande när registreringsmyndigheten falla! beslut om att 

registrera ändringen. Givetvis måste med detta synsätt även sadana änd

ringar i förbundsordning som föranleds av medlems utträde registreras för 

att få rättsverkan. Därför bör utträdet tidsmässigt knytas till registrerings

beslutet och lagtexten bör ändras så att det framgår att utträdet har skett 

när ändringen i förbundsordningen har registrerats. 

Det är nödvändigt att registreringsmyndigheten underkastar h;mdlingar. 

som ges in för registrering, någon formell prövning för att kontrollera att 

beslut om ändring i förbundsordningen fattats i behörig ordning o. d. Vi

dare bör myndigheten pröva att den ändrade förbundsordningen star i 

överensstämmelse med bestämmelserna i kommunalförbundslagen. 

Eftersom betydande rättsvcrkningar knyts till ett kommunalförbunds 

beslut om likvidation. bör ett sådant beslut - i fråga om kommunalförbund 

med fullmäktige - endast kunna fattas av förbundets fullmäktige. Detta är 

enligt kollegiets mening en självklarhet men bör ändå framga av lagtexten. 

Utredningen menar att likvidationen börjar i och med beslutet om den

na. Det finns enligt kollegiets mening inget att invända mot detta. Eftersom 

likvidationsbeslut tilldrar sig stort intresse från såväl offentligrättslig som 

privaträttslig synpunkt föreslår utredningen att sådana beslut skall ges in 

till registreringsmyndighcten. dock utan att ingivandet skall medföra n{1gon 

särskild rättsverkan. 

Som sagts tidigare. anser kollegiet inte lämpligt att enbart ett ingivande 

av handlingar till registrcringsmyndigheten skall få rättslig verkan i olika 

avseenden. I stället bör sådan verkan uppnås genom att myndigheten efter 

viss formell prövning fattar beslut om registrering. I analogi med detta hör 

även beslut om likvidation registreras hos myndigheten. trots att någon 

direkt rättsverkan inte förbinds med registreringsbeslutet. En registrering 

innebär dock som kollegiet framhållit ovan att registreringsmyndigheten 

måste kontrollera besluten i fråga om behörighet m. m. 

Utredningen föreslår att ett kommunalförbund skall vara upplöst när 

förbundsmedlemmarna har delgetts förvaltningsberättelsen rörande likvi-
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dation och till denna fogade rcdovisningshandlingar. Kollegiet ~mser denna 

tidpunkt mindre väl vald. Förbundsmedkmmarna kan n~imligen delges vid 

olika tidpunkter och det kan vara svårt för riitlsiigare och andra intressen

ter att fä vetskap om niir så skett. I detta fall bör det inte vara nödvändigt 

att knyta upplö,ning av kommunalförbund till ett särskilt registreringshe

slut. Däremot bör registreringsmyndigheten av praktiska skiil fä kännedom 

om niir förbundsmedlemmar blivit i behörig ordning delgivna aktuella 

handlingar för att bl. a. kunna lämna upplysning till tredje man om detta. 

Kollegiet foresl:lr diirför att ett kommunalförbund skall anses upplöst när 

ifriigavarande handlingar har delgetts samtliga förbundsmedlemmar och 

bevis om detta har kommit in till registreringsmyndigheten. Lagtexten bör 

siiledes kompletteras i detta avseende. 

Registreringsmyndigheten bör ocks~i fil kännedom om att likvidation tas 

upp p~\ nytt och forb~\t\s för kommunalförhund som upplösts. 44 ~ bör 

diirför. kompletteras med en bestämmelse att anmiilan om fortsätlande av 

likvidation skall göras hos registreringsmyndigheten. 

Ltln.1styre/scn i l\ristianstads län tillstyrker de föreslagna reglerna om 

utträde. men anser att också en längsta ovillkorlig uppsägningstid exem

pelvis på två f1r. bör skrivas in i lagen. Enligt liinsstyrclsen är det nämligen 

inte uteslutet att en kommun vid inträdet i ett kommunalförhund tar alltför 

lätt på M1gan om uttr~idestid. Om det då avtalas mycket långa uppsiignings

tider blir det reella värdet av utträdesrätten mindre för berörda kommuner. 

anser Hinsstyrelsen. 

Liinsstyrcisen i Giiteborgs och Bolws län anför: Uinsstyrelsen ifrågasiit

ter om utträde ur kommunalförbund hör kunna ske så liittvindigt som 

utredningen föreslär. De flesta kommunalförbund verkar på limg sikt med 

ofta ansenliga investeringar och åtaganden. Det förefaller då inte rimligt att 

en enda förbundsmedlem skall kunna säga upp sitt medlemsskap när som 

helst i de kommunalförbund som bildats för obestämd tid. I vart fall bör 

enligt länsstyrel<.ens mening skyldigheten för förhundet att triida i likvida

tion inträda senare än ett år efter uppsägning. Möjligheten för förbunds

medlemmarna att medge medlem utträde i stället för likvidation bör natur

ligtvis kvarst~1 även i den nya lagstiftningen. 

HaninRt' kommun anför: Sett till de fall då nftgra kommuner frivilligt och 

med ömsesidig vilja bildat ett kommunalförbund för att sköta en gemensam 

angelägenhet. framstar utredningens mening - att medlem fftr rimliga 

möjligheter att lösgöra sig friin ett kommunalförbund som ingåtts på ohe

stiimd tid - som acceptabel. 

När det g;iller kommunalförhund för att gemensamt fördela olika bördor 

mellan kommuner inom samma marknad, t. ex. KSB. stiiller sig saken 

nf1got annorlunda. Som utredningen tidigan: omtalat finns intresse hos 

vissa kommuner inom KSB att lämna förbundet. Denna utveckling iir 

enligt Haninge kommun inte acceptahel. 

KSB:s speciella uppgifter och inriktning gör att Haninge kommun ställer 

7 Rik.1d11gC11 1984185. I sam/. Nr :!16 
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sig negativ till utredningens förslag om utträdesbcstämmelser i denna typ 

av kommunalförbund. 

StoC"kholms kommun erinrar om att utredningens förslag om ovillkorlig 

utträdesrätt och dess förslag om att upplösning skall beslutas för förbund 

som inte reorganiserats kan medföra negativa konsekvenser för det enda 

kommunalförbund som Stockholms kommun är medlem i, nämligen Kom

munalförbundet för Stor-Stockholms Bostadsförmedling, KSB. 

Kommunen finner med hänsyn till att medlcmskommuncrna i KSB inte 

kunna! enas om ändring av förbundsordningen att del är troligt att någon 

reorganisation av KSB inte kommer att göras. I så fall, menar kommunen, 

blir följden den att KSB upplöses utan att kommunerna enas om något 

annat. Men även om KSB reorganiseras kan enligt kommunen den före

slagna ovillkorliga rätten till utträde leda till att någon eller några av 

medlemskommunerna begär utträde ur KSB. Också i detta fall. framhåller 

kommunen, äventyras KSB:s verksamhet. Kommunen avstyrker därför 

förslaget. 

Nykiipinv kommun anför: Kommunen vill rikta uppmärksamheten på 

att de nya föreslagna regler som lättare möjliggör ett utträde ur ett kom

munalförbund. bildade på obestämd tid, kan få negativa ekonomiska kon

sekvenser för de kvarvarande medlemmarna i de fall kommunalförbundet 

fortsätter att existera. Kommunen saknar synpunkter från utredningen om 

hur en sådan situation skall lösas. Det kan eljes! bli besvärliga förhand

lingsförhållanden medlemmarna emellan. som i realiteten motverkar utred

ningens syfte att göra bestämmelserna om utträde och upplösning enklare 

och mer lätthanterliga. 

Oxe/iisunds kommun pekar också på att de nya reglerna om utträde ur 

kommunalförbund kan få negativa ekonomiska konsekvenser för de kvar

varande medlemmarna i de fall kommunalförbundet fortsätter att existera. 

Örkelljunga kommun anför: Med en vag formulering i förbundsordning

en rörande ett kommunalförbunds ändamål kan förbundet bedriva en 

mängd verksamheter även mot vissa medlemmars vilja, om blott majorite

ten beslutat därom. Minoriteten tvingas att delta i kostnaderna även för 

sådana aktiviteter. som den ej gillar. Ej heller har minoriteten möjlighet att 

med nuvarande bestämmelser utträda ur förbundet. 

På grund härav är det i högsta grad angeläget, att i lagstiftningen klart 

utsäges, att förbundsordningen ovillkorligen måste innehålla klart precise

rade ändamålsbestärnmelser för kommunalförbundet, som därutöver ej får 

befatta sig med uppgifter. som ligger utanför ändamålsbestämmelserna, 

såvida inte samtliga mcdlcmskommuner är ense därom. Men även om 

förbundets ändamåJ ursprungligen är väl avgränsade, kan utvecklingen och 

ändrade förhållanden medföra, att viss eller vissa kommuner ej längre 

anser sig ha behov eller nytta av att vara med i förbundet. En medlems

kommuns rätt till u!lräde måste därför lagfästas. Föreslagen uppsägnings

tid kan dock vara i kortaste laget och bör därför kunna utsträckas till två 
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år. Själva utträdet bör sammanfalla med rlikenskapsårets utgång. Likvida

tion av ett kommunalförbund är en förhållandevis omständlig och tids

ödande samt därmed också kostsam procedur. Om en medlem begärt 

utträde. bör de ekonomiska mellanhavandena därför i första hand lösas 

genom avtal. Om överenskommelse emellertid inte kan nås. skall likvida

tionsförfarande ovillkorligen tillgripas. Genom en dylik bestämmelse är 

pressen på båda parter hårdare att lösa frågan avtalsvägen. varjämte ett 

kommunalförbund ej indirekt genom att förhala överenskommelse om de 

ekonomiska mellanhavandena kan förhindra ett utträde. 

HelsinRhnrgs kommun anför: Om en förbundsmedlem säger upp sitt 

medlemsskap i ett kommunalförhund. skall enligt 38 § förbundet träda i 

likvidation inom ett år från uppsägningen. Enligt 40 * kan dock övriga 

medlemmar besluta, att förbundet skall fortsätta verksamheten utan den 

avgångna medlemmen. 

Kommunen anser. att likvidation inte skall anges som huvudalternati

vet. Det bör tvärtom förutsättas, att verksamheten i förbundet skall kunna 

fortsättas och att likvidation skall tillgripas först om det inte visar sig 

möjligt att avtala om en sådan fortsättning. 

Uppsägningstiden på ett år är för kort. Om en medlem skulle vilja lämna 

ett förbund, medan övriga vill fortsätta verksamheten. finns det stor risk 

för att en likvidation på så kort tid som ett år medför att allt normalt arbete 

avstannar. medan all kraft går åt för likvidations- och rekonstruktionsarbe

tet och läsandet av praktiska problem. som t. ex. personal- och lokalfrå

gor. Sistnämnda frågor skulle bliva särskilt accentuerade. om förbundet 

helt skulle upphöra efter ett år. 

Tidpunkten för en likvidation bör i stället anknytas till utgången av 

kommunernas mandatperioder. Uppsägningstiden bör dock inte få vara 

kortare än två år. Genom anknytningen till mandatperioderna förhindras 

att den politiska sammansättningen av förbundsorganen förändras under 

löpande mandattid. 

Malmö kommun anför: Att man får en absolut rätt till utträde bedömer 

kommunstyrelsen som positivt. Minimitiden är emellertid för kort. En så 

kort tid som den föreslagna minimitiden kommer troligen föra med sig att 

man i nya förbund kommer att i förbundsordningen skriva in en längre tid. 

Kommunstyrelsen föreslår i denna del den föreskriften i lagen att om inget 

annat sägs så skall likvidation till följd av uppsägningen inträffa först efter 

utgången av den mandatperiod. som följer efter den period, under vilken 

utträde begärts. Detta skulle innebära en minimitid om 4-6 år. 

KSB anför: KSB ansluter sig till den principiella ståndpunkten att samar

bete mellan kommuner eller landstingskommuner helst bör bygga på frivil

lighet och på ömsesidig vilja hos parterna att tillsammans lösa ett problem 
eller fullgöra en uppgift. 

Enligt bostadsförsörjningslagens 4 § har regeringen rätt att fatta beslut 

rörande gemensam bostadsförmedling som innebär att berörda kommuner 
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m{1ste bilda kommunalförbund för uppgifkn. Utrt:dningen har en del in

vändningar mot 4 § BFL. Den anser det inkonsek ve.nt, att det för anbefalld 

samverkan i fråga om bostadsförmedling föreskrivs kommunalförbund 

som obligatorisk form. när det inte finns något krav i BFL att en kommuns 

egen förmedling ska drivas av en niimnd. Den anser vidare, att det för 

modern lagstiftningsteknik hade varit naturligare, att formulera de materi

ella föruts~Hmingarna för en kommunal förpliktelse. så att direkta åläggan

den frfm regeringens sida framstår som onödiga. 

Trots utredningens lagtekniska invändningar föreslås ingen ändring av 

BFL. Utredningen har däremot anfört att den kommunala bostadsförmed

lingen är av sådan betydelse för den enskilde att den bör bedrivas av 

kommunala organ, dvs. av kommunala nämnder eller av kommunalför

bund. KSH instämmer i den uppfattningen och anser att bostadsförmed

lingens betydelse för den enskilde. stockholmsregionens enhet i bostads

försörjningshiinseende och tvänget i BFL innebär att utträdesmöjligheter 

ur ett kommunalförbund typ KSB bara kan bli en formell möjlighet. KSB 

anser inte all utredningen har löst frågan om utträdesrätt ur kommunalför

bund, där det samtidigt finns en tvingande lagstiftning. 

Utträde ur KSB av någon eller några kommuner skulle medföra att 

KSB:s hela existens skulle ifrågasättas. KSB:s existens i framtiden bör 

avgöras med utgångspunkt i hur en gemensam bostadsförmedling i stock

holmsregionen bäst bör organiseras och inte utifrån en i och för sig lovvärd 

princip om frivilligt samarbete mellan kommuner. 

KSB avstyrker en ovillkorlig rätt till utträde ur ett kommunalförbund av 

KSB:s typ. Eftersom KSB är urnkt som kommunal förbund skulle siirskilda 

regler för enbart KSB kunna vara motiverade. 

N<mfrästra Skånes komm1111a~fiirb1111d anför: NSK instämmer i utred

ningens grundinställning beträffande utträdesmöjligheterna men föreslår 

vissa modifieringar av de föreslagna bestämmelserna. 

En ovillkorlig rätt till utträde skall enligt förbundets mening finnas i 

förbund som bildats för obestämd tid. En uppsägning skall inte behöva 

motiveras. 

Såvida annan uppsägningstid inte bestämts i förbundsordningen skall, 

enligt utredningens förslag. ett kommunalförbund träda i likvidation och 

upplösas ett år efter det att en kommun sagt upp sitt medfemsskap. För

modligen har utredningen inte haft tid att tillriickligt penetrera de praktiska 

konsekvenserna av detta förslag till huvudregel. 

NSK vill hestiimt hävda att huvudregeln vid en medlemskommuns ut

träde inte bör vara likvidation och upplösning. I ett förbund med många 

medlemmar torde en reorganisation och fortsatt verksamhet i första hand 

komma att eftersträvas, vilket i hög grad kan försv[1ras vid likvidation. Vid 

en förhållandevis kort uppsägningstid riskerar man att ett pågiiende och för 

övriga kommuner fungerande samarbete blir helt lamslaget umkr den tid 

likvidationsförfarandet tar och tills nya samstämmiga beslut därefter kan 

tas i kommunerna om ett nytt samarbetsorgan. 
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Huvudregeln vid uttriide bör enligt förbundets mening vara att en uppgö

relse eller ett särskilt avtal om utträdet i första hand bör triiffas. Diirvid kan 

förutom en ekonomisk uppgörelse troligen ocksi1 överenskommelse om 

lämpligaste tidpunkt för utträdet träffas. Stat- kommunberedningen bör 

överväga hur en lagstiftning bäst utformas i enlighet med dessa utgångs

punkter. 

Den av utredningen föreslagna uppsägningstiden på ett ~ir är enligt 

förbundets mening av praktiska skäl alltför kort. En normal upps:igningstid 

av lägst tvi1 iir synes för de interkommunala verksamhetsformer som hiir är 

aktuella vara lämpligare. I en förbund~ordning kan givetvis kortare upp

siigningstid avtalas men hör inte vara huvudregel. 

Beträffande utträdesreglerna fi.ireslfir förbundet sammanfattningsvis. att 

den ovillkorliga rätten till utträde sH1s fast. att avtal om uttriide skall prövas 

innan likvidationsbestämmelserna blir aktuella. att utträde sker vid utgång

en av det kalenderår. som infaller 2 {ir efter uppsägning. s~ivida inte avtal 

träffats om annan tid. 

Svcfriistra Skä11es kommuna/f<.irbund anför: Enligt nuvarande lagen om 

kommunalförbund får medlem utträda endast om samtliga medlemmar går 

med pa det. Detta till synes hårda villkor för utträde finns helt enkelt dä1for 

att medlem inte skall kunna lämna en överenskommen samverkan hur lätt 

som helst. Det nya förslaget kan innebära risk för alltför lösa villkor för 

samarbete inom ramen för ett kommunalförbund. Man kan då i onödan 

viilja att samverka i bolagsform i stället. I förbundsordningen kan man 

emellertid reglera denna fråga efter önskemål. Så torde dock sällan ha 

skett. Nu öppnas en möjlighet för medlem. som vill utträda, en villkorlig 

rätt. och i lagen föreslås därvid en uppsiigningstid om ett år. Denna tid kan 

emellertid förlängas i förbundsordningen. Oavsett detta förefaller emeller

tid en uppsägningstid om ett år vara orealistiskt kort. Om man - vilket 

synes riktigt - inte skall rn skriva bort själva uppsi-igningsrätten i förbunds

ordningen bör i vart fall den legala minimitiden vara betydligt längre. 

Förbundet föreslår att den likvidation som blir en följd av uppsiigning, 

skall inträffa först efter utgängen av den mandatperiod, som följer efter den 

under vilken uttriide begärts. Detta skulle innebära en minimitid om 4-6 

k 
Götehorg.1Tegio11e11s komm111w((iirh11nd anför: Genom utredningens för

slag vidgas avtalsfriheten i fdtga om möjligheterna att uttriida ur ett kom

munalförbund. En uppmjukning av den nuvarande bestämmelsen att med

lem endast far uttriida om förbundets övriga medlemmar medger det kan 

vara motiverad. Det bör emellertid inte accepteras att en kommun kan 

lämna en överenskommen samverkan inom ramen för ett kommunalför

bund alltför lättvindigt. vilket utredningens förslag kan komma att leda till. 

Den minimala uppsägningstiden p[t ett år förefaller orealistiskt kort, även 

om möjlighet finns att i förbundsordningen komma överens om annan tid. 

Det iir vidare väsentligt att lagen möjliggör för förbundsmedlemmarna att 
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medge medlem utträde istället för likvidation och upplösning av förbundet. 

Sl'l·n.1·ka kommunfiirbundet anför: Förbundet tillstyrker utredningens 

förslag att ge kommunerna stön-e avtalsfrihet i fråga om möjligheterna för 

en kommun att utträda ur ett kommunalförbund. Diiremot kan ifrågasättas 

om förslaget att en uppsägning skall leda till likvidation och upplösning ett 

år efter uppsägningen om förbundsmedlemmarna inte avtalar om annat är 

en lämplig huvudregel. Enligt förbundets mening hör lagen i stället utgå 

frän att frågan om fortsatt samverkan i första hand prövas. Först om detta 

inte lyckas bör förbundets likvidation och upplösning bli aktuell. Stal

kommunberedningen bör från dessa utgångspunkter bedöma hur lagstift

ningen kan utformas på denna punkt. 

2. 7 Arbetsrätt~liga synpunkter 

SACOISR påpekar. som tidigare nämnts, att utredningen inte belyst 

vilb arbetsrättsliga konsekvenser ett genomförande av förslagen kan få 
för de anställda. Enligt SACO/SR:s uppfattning bör interkommunal sam

verkan bedrivas av personal som är särskilt anställd för verksamheten. och 

inte genom att de samverkande kommunerna ställer sin egen personal till 

förfogande genom tillfälliga anställningsformer. Det är enligt SACO/SR 

också väsentligt att en ökad interkommunal samverkan inte kommer att 

innebära några negativa konsekvenser för personalen i de samverkande 

kommunerna. SACO/SR menar att de arbetsrättsliga och personalpolitiska 

konsekvenserna av interkommunal samverkan bäst löses genom kollektiv

avtal mellan de berörda parterna. 

2.8 Jäv 

Svenska kommunfiirhundet anför: Det har förekommit konflikter mellan 

en förbundsmedlem och förbundets övriga medlemmar. Jävsrcglerna i 

kommunalförbundslagen är emellertid inte anpassade härtill. Den ledamot 

i förbundsstyrelsen eller annat förbundsorgan, som representerar en viss 

medlemskommun blir nu inte jävig ens om rättegång pågår mellan för

bundsmedlem och kommunalförbundet. I vad mån särskildajävsregler kan 

behövas för dylika fall av intressekonflikter bör enligt förbundets mening 

övervägas ytterligare. 

2.9 Arkinård 

Riksarkivet anför: I kommunallagen (1977: 1791 finns bestämmelser om 

skyldighet för kommuner och landsting att vårda och förteckna sina arkiv. 

I den gällande lagen om kommunalförbund (1957: 281) finns hänvisningar 

till dessa bestämmelser. Motsvarande hänvisningar finns i lagförslaget. 

Enligt förslaget skall sålunda fullmäktiges. styrelses och nämnders arkiv 
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värcfas och förtecknas. Fullmäktige skall dessutom meddela föreskrifter 

om arkivvården (9 och 19 ~* ). I förbund med förbundsdirektion skall enligt 

30 * ;;irkivet vårdas och förtecknas. 

Enligt riksarkivets uppfattning bör bestämmelserna om arkivvårde11 

vara likartade oberoende av hur kommunalförbundet organiseras. En skyl

dighet att meddela föreskrifter om arkivvården bör därför även åvila kom

munalförbund med förbundsdirektion. Detta kan ske genom att en hänvis

ning till 2 kap. 27 ~ kommunallagen intas i 30 * lagförslaget. 

I nu gällande lag (32 §J finns bestämmelser om förvaring och vård av 

upplöst kommunal förbunds arkiv. Enligt dessa skall länsstyrelse förordna 

vilken av förbundets medlemmar som skall övertaga och vårda de till 

förbundets arkiv hörande handlingarna. Denna bestiimmelse saknar mot

svarighet i förslaget till ny lag. 

Enligt riksarkivets mening bör fdgan om förvaring och vård av upplöst 

komnrnnalförbunds arkiv regleras i lagen. Det finns flera skäl till att dessa 

arkiv bevaras och vårdas även efter det att respektive förbund upplösh. 

Till dessa skäl hör bl. a. hänsyn till rättssäkerheten samt till forskningens 

behov. Dessutom torde handlingarna i många fall ha betydelse för statliga 

och kommunala myndigheter. Det bör i sammanhanget observeras att 

n.:geringen beslutar om förvaringen av upphörd kommuns arkiv enligt 

kungörelsen ( 1966: 568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring 

i kommunal indelning. 

Enligt lagförslaget skall beslut av kommunalförbund att träda i likvida

tion inges till kammarkollegiet. Riksarkivet föreslftr, att i lagen intas en 

föreskrift om att kommunalförbund vid likvidation skall fatta beslut om till 

vilken av medlemmarna arkivet skall överlämnas. Detta beslut hör inges 

till registreringsmyndigheten (kammarkollegiet) i likhet med de handlingar 

som omnämns i 42 ~ lagförslaget. Kammarkollegiet bör underrätta riksar

kivet när sådana beslut inges. 

2.10 Lagteknik 

Kammarkollegiet lämnar lagtekniska synpunkter på de av utredningen 

föreslagna bestämmelserna i kommunalförbundslagen enligt följande: 

5 * första stycket 

Enligt förslaget skall förbundsordning liksom ändring i förhundsordning 

antas av "medlemmarna". Beslut om antagande av förbundsordning eller 

ändring av sådan bör ankomma på kommunfullmäktige respektive lands

ting. Detta torde i och för sig följa av huvudregeln om kompetensfördel

ningen i I kap. 5 *kommunallagen (1977: 179t. För klarhetens skull. och 

mot bakgrund av I ~ fjärde stycket i lagförslaget, bör det dock framgå av 

det aktuella lagrummet att förbundsordning eller ändring i sådan skall 

antas av medlemmarnas fullmäktige. 
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2!H 

Andra stycket i denna paragraf motsvarar bestämmelserna i 15 *·Efter

som första stycket innehftller hänvisning till bl. a. IS §. bör andra stycket 

kunna utg{1. 

36 §andra stycket 

I andra stycket föreskrivs att revisor och revisorssuppleant skall väljas 

för ett nybildat förbund, "innan förbundet bildas". och valet skall avse 

granskning av verksamheten under tiden från valet etc. Val av revisor och 

revisorssuppleant torde kunna ske exempelvis i samband med att för

bundsordning antas av en blivande förbundsmedlcm. Någon verksamhet 

att granska föråommer emellertid inte förrän ett förbund har bildats. 

Andra meningen i detta stycke kan därför i stället förslagsvis lyda. "Valet 

skall avse tiden från valets fön-ältande tills nästa tjänstgöringstid för revi

sorer och revisorssupplcanter börjar." Med detta först[is att valet avser 

granskning av verksamheten under tiden från det kommunalförbundet 

bildats. 

3H 
Avsnittet om besvär bör enligt kollegiets mening llyllas sist i lagen efter 

46 §. eftersom besvärsreglerna är tillämpliga även i fråga om beslut röran

de likvidation och upplösning. Även över kammarkollegiets beslut i fråga 

om registrering bör besvär kunna anföras och paragrafen bör därför kom

pletteras i detta hänseende. 

Övergångsbestämmelserna 

Punkt 3 

Ordet ''senast" bör tilläggas före "den 1 juli 1986" och ordet "själv

mant" utgå. 

Punkt 4 

Sista meningen bör lyda: "Beslut om att anta förbundsordning enligt den 

nya lagen skall ges in till registreringsmyndigheten för registrering senast 

den 1 juli 1986." 

Malm<·i kommun och Syd1·iistra Skånes komm11na!förh1111d anför: I punkt 

3 bland övergångsbestämmelserna stadgas att liinsstyrclserna den 1 juli 

1986 självmant skall förordna om upplösning av kommunalförbund, bil

dade före den 1 juli 1984, alltså enligt nuvarande lag. Man riiknar i utred

ningen med att det stora flertalet av de nuvarande kommunalförbunden 

kommer att bli kvar, men reorganiserade efter den nya lagstiftningen. 

Kommunen anser diirför att man pii något sätt i övergångsbestämmelserna 

borde ge uttryck för att upplösningstvånget inte gäller gamla. men rcor-

15a11iseradl' förbund. Detta kan exempelvis ske genom tillägg av orden 

'"men som icke ombildah i enlighet med denna lag". 
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2. 11 Övergångsbestämmelserna 

Liin.1·styrd1·1·11 i Giitchorf::.1 ,)(/i Hohus liin anför: Utn:dningcn föreslär att 

de nuvarande.: kommunalförbunden skall upplösas den I juli 1986. De 

förbund som skall fortleva måste därför ombildas enligt de nya bcstämmel

~erna. Detta medför n<tturligtvis t:n stor omgflng. Genom övergångsregkr 

bordc de nuvarande kommunalförbunden kunna kvarstå tills vidare i sin 

funktion. I vart fall bör de fä fortleva under längre tid än till 1986. 

Ha11ingc kommun anför: Utredningen anser att om KFL för fortsätta att 

gälla för existerande kommunalförbund. uppkommer det "icke önskvärda 

liiget" att tv.'1 lagar om kommunalförhund för liing tid framöver kommer att 

vara i kraft samtidigt. S~irskilt anses nu g~lllande regler för medlems uttriide 

ur knmmunalförhund vara otillfredsställande. Utn::dningen anser att nuva

rande "avtalsförh!illande av evig natur" bör rättas till utan alltför lirngt 

dröjsm{1I. 

Utn:dningen föresl[ir därför att de kommunalförbund som inte ombildas 

under den nya lagen upplöses niir t v~i i1r förOutit från dt!n nya lagens 

ikraftträdande. Utredningen räknar med att de flesta kommunalförbund. 

med oföriindrat medlemsantal. kommer att reorganiseras i enlighet med 

övergångsbestämmelserna innan 1986-07-01. Haninge kommun delar inte 

utredningen~ uppfattning i denna del. Mot bakgrund av dels de synpunkter 

som framkommit vid utredningens kontakter med KSB (avsnitt 8.8) dels 

kommunens synpunkter vad gäller utredningens förslag om ovillkorlig rätt 

för medlem till utträde ur kommunalförbund (avsnitt 10.5). framstår före

slagna regler om övergimgsbestämmelser som inkonsekventa och oaccep

tabla. 

Den huvud-.akliga orsaken till KSB:s tillkomst var att fit till stånd ett 

samarbete för bostadsförmedling i Storstockholmsregionen. Niigra år efter 

bildandet tillkom uppgiften att utjämna medlemmarnas kostnader för bo

stadsbidrag. KSB:s uppgifter är lika viktiga och angelägna idag som vid 

dess tillkomst. Det handlar ytterst om att solidariskt utjämna regionens 

bördor i bostadsförsörjningshänseende. 

Utredningen har konstaterat att kommuner, för vilka medlemskapet i 

KSB endast innehiir kostnader. önskar utträda ur förbundet. Med de 

övergångsbest~immelscr som föreslagits blir utträdet en realitet. Effekterna 

av detta drabbar främst de kommuner som har hög andel av regionens 

bostadsbidragskostnader samt segregationsprohlem i bostadsområdena. 

Av ovan angivna orsaker föreslår kommunen i stället att KSB fortsätt

ningsvis verkar inom ramen för nu gällande KFL. Kommunen ställer sig i 

övrigt fnlgande till lagstiftning som till följd av övergångsbestämmelser får 

retroaktiv verkan 

Nyköpings kommun anser att de föreslagna övergängsbestiimmelserna 

inte ger mycket ledtråd för vilka "formalia'· som måste iakttas för att en 
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reorganisation skall genomföras under den tid som den gamla lagen före

slås skall ·vara gällande för de hestående kommunalförhunden. 

Giitehorg.1 ko11111111n anser att förslaget att hefintliga förbund skall upplö

sas om de inte reorganiseras inom två år onödigt strängt. Limpligheten av 

en sådan regel kan enligt kommunen också ifr~\gasättas. l varje fall anser 

kommunen att tiden hör förlängas. 

Öckaii kom11111n anser att övergångstiden är något sniivt tilltagen och 

framhåller som sin mening också att "nya" kommunalforhund bör anpas

sas till tidpunkten för val av mandatperioden. 

Ale kommun anför: Utredningen föreslår i övergångshestämmelser att 

länsstyrelsen - med visst undantag - den I juli 1986 självmant skall 

förordna om upplösning av de kommunalförbund som bildats före den I 

juli 1984. Bestämmelsen innebär att nu verksamma kommunalförbund har 

en tidsfrist på två år att omhilda sig enligt de nya lagbestämmelserna. 

Kommunen anser att denna tid hör förlängas och att övergangsbestiim

melserna bör medge att nyval till kommunernas fullmäktige hunnit genom

föras och de nya fullmäktigeförsamlingarna getts erforderlig tid att ta 

ställning till ändrad förbundsordning. Kommunen anser att tidsfristen för 

ombildande av komnunalförbund som tillkommit före den I juli 1984 bör 
utsträckas till den I juli 1988. 

Karlstads kommun ifrågasätter om övergångsreglerna skall ha den före

slagna utformningen enligt vilken kommunalförbund, som inte reorgani

seras. skall vara upplösta efter två år. Det förefaller enligt kommunen 

möjligt att finna en bättre lösning under det fortsatta arhetet. 

KSB anför: Förslaget till övergångsregler för den nya lagstiftningen kan 

få till följd att KSB. om förbundet inte lyckas anta nya bestämmelser enligt 

föreslagen lagstiftning, kommer att upplösas två år efter det den nya lagen 

trätt i kraft. Svårigheterna att fä igenom en ny förbundsordning är uppen

bara samtidigt som tidigare bestämmelser i 4 § BFL. om länsstyrelsens 

möjlighet att ingripa numera är borttagna. 

KSB anser det orimligt att 16 års arbete med gemensam bostadsförmed

ling i regionen skulle kunna upplösas efter en tvåårsperiod på enbart 

formella grunder. 

KSB anser att lydelsen av 4 * BFL medför att KSB inte kan hetraktas 

som ett renodlat frivilligt förbund. KSB har förordat en kontinuitet och 

enhetlighet i hostadsförsörjningsområdet vad gäller grunderna för bostads

bidrag. Utredningen har också diskuterat innehållet i 4 § BFL och KSB 

anser att så Hinge nuvarande lydelse av 4 § BFL kvarstår är det motiverat 

att KSB. som enda kommunalförhund för bostadsförmedling. ges tillfälle 

att fortsiitta sin verksamhet enligt nuvarande ordning. 

Nord1·iistra Skånes kommuna/j'örhund anför: De av utredningen före

slagna övergångshestämmclscrna kan enligt NSK:s mening ifrågasättas. 

Den nya lagen bör kunna tillämpas för hefintliga kommunalförhund utan 

att upplösning tillgrips. Av praktiska skäl torde förhundcn anta den revide-
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ra<le förhun<lsor<lningen för tilliimpning från en ny mandatperiods inträde. 

Götchorg.1rn.:io11c11s ko111m1111a(forh1111d anför: Utredningens förslag till 

övergtmgsbestämmelser innehttller ett par oacceptabla inslag. För det förs

ta hör man kunna finna en smidigare lö~ning av frilgan om anpassning av 

nu befintliga kommunalförbund till den nya lagen i stället för det hot om 

upplösning tva iir efter lagens ikrafttriidande som föreslagits. För det andra 

hör övergångstiden förbngas jämfört med förslaget och anpassas till gäl

lande mandatperioder. Om den nya lagen i enlighet med förslaget träder i 

kraft den 1 juli 1984 - vilket i och för sig förefaller orealistiskt - hör tiden 

för ombildning av de befintliga kommunalförbunden utgå tidigast den 31 

december 1988. 

L1111dsti11g4iirh1111det och Svenska ko1111111mförh1111de1 ifr~lgasätter om 

det är en lämplig och nödvändig lösning att föreskriva att de kommunalför

bund som inte reorganiseras skall vara upplösta n~ir två år förflutit frtm den 

dag då den nya lagen trädde i kraft. Förbunden föredrar en lösning där de 

nya reglerna i huvudsak blir tillämpliga på de nu befintliga kommunalför

bunden. Denna fråga hör enligt förbunden övervägas ytterligare under det 

fortsatta lagstiftningsarbetet. 

2. 12 Tvång att bilda kommunalföbund 

Liinsstyrelsen i Kristianstad.i liin anser att det inte längre finns motiv för 

att behålla de lagliga möjligheter regeringen för närvarande har att tvinga 

kommuner att bilda kommunalförbund i frågor som gäller bostadsförmed

ling och regionplanering. Ett samarbete i kommunalförbundets form bör 

enligt länsstyrelsen alltid förutsätta ett frivilligt engagemang från samtliga 

berörda kommuners sida. 

Svenska kommunfiirbundet Kristianstads länsavdelning och Perstorps 

/.:.omm11n anför: Enligt speciallagstiftning har regeringen rätt att fatta beslut 

rörande bostadsförmedling och regionplanering. som innebär att berörda 

kommuner måste bilda kommunalförbund för angelägenheten. 

Ett annat tvångsmoment finns i lagen ( 1978: 438) om huvudmannaskap 

för viss kollektiv persontrafik. 

Enligt 4 ~ lagen (1947: 523) om kommunala atgärder till bostadsförsör:i

ningens främjande skall kommun anordna avgiftsfri bostadsförmedling om 

det behövs för bostadsförsörjningens främjande. Regeringen kan ålägga 

kommunerna atc fullgöra denna skyldighet inom en region. Om regeringen 

har ålagt kommuner att anordna gemensam bostadsförmedling skall de 

deltagande kommunerna ha hand om denna i kommunalförbund. 

Enligt 128 * byggnadslagen (1947: 385) bestämmer regeringen om det 

skall finnas regionplan för ett område. Om regeringen meddelar förord

nande härom skall de berörda kommunerna bilda ett kommunalförbund för 

angelägenheten (regionplaneförbund). Beträffande regionplaneförbund 

gäller KFL med vissa avvikelser. som närmare anges i byggnadslagen. 



Prop. 1984/85: 216 100 

Eftersom förslaget till ny planlagstiftning inte iir färdigt har kommunalför

hundsbetLinkandct icke gått in pä att anpassa hyggnadslagens särbestäm

melser om kommunalförhund till den nya lag om kommunalförbund som 

betänkandet föreslilr. Några förändringar i fråga om tvång att bilda region

planefi.irbund lär inte vara att vänta p. g. a. det arbete som nu pt1går på ny 

pfanlagstiftning. 

Vi anser. an det inte Hingre är nödvändigt att bibehftlla möjligheterna för 

regeringen att tvångs vis bilda kommunalförbund. Kommunerna har nume

ra tillräcklig kompetens för att självständigt bedöma och avgöra behovet 

av sädana åtgärder som nu tvångsvis kan föreskrivas. Vi föreslår att 

nuvarande och föreslagen f PBU lagstiftning iindras si't. att kommunalför

bund endast kan hildas genom frivilliga överenskommelser. Det finns av 

samma s1'äl ingen motivering att bibehiilla föreslagna regionplanregler i 

PBL. 
Skulle detta förslag inte bifallas är det enligt vår uppfattning mycket 

angeläget att det föreskrivs. att kommunalförbund som tvångsvis bildas 

endast fär bedriva en klart avgränsad verksamhet. som närmare anges i 

regeringens beslut. En allmänt hällen formulering i förbundsstadgarna för 

ett kommunalförbund som bildats genom tvångsbeslut. om vilken verk

samhet Sl•m förbundet skall bedriva. hör inte tillätas. I t vängsbeslutet bör 

verksamheten detaljregleras. 

Kommunalförbund som bildats genom tvång föreslås inte få bedriva 

annan verksamhet än den som närmare angivits i regeringens beslut med 

mindre än att varje medlcmskommun frivilligt lämnat medgivande till 

erforderliga tillägg till förbundsstadgarna. Dessutom föreslås att varje 

medlem får rätt att säga upp en överenskommelse om ett sådant frivilligt 

tillägg till förbundsstadgarna. 

Örkelljunga kommun anför: Det kan med fog ifrågasättas, huruvida 

möjligheten för staten att med stöd av speeiallagstiftning bilda kommunal

förbund skall bibehållas. Kommunerna är numera kapabla att själva ombe

sörja de speciella uppgifter, som dylika förbund skulle omhänderha. Be

hövs interkommunalt samråd, kan sådant åstadkommas på andra sätt än 

genom kommunalförbund. Det finns ju t. ex. i varje län en länsavdelning av 

Svenska kommunförbundet. som säkerligen skulle kunna ta på sig den 

samordning. som i det särskilda fallet kunde anses behövlig. Nu ifrågava

rande bestämmelser bör därför utmönstras ur lagstiftningen. 

Giitchorgs kommun framhåller som sin uppfattning att varje form av 

statliga regler som syftar till att tvångsvis åstadkomma interkommunal 

samverkan bör avskaffas. Samverkan med en part som inte vill samverka 

kan enligt kommunen inte förväntas ge något positivt resultat. 

Grums kommun anför: Utredningen understryker vikten av att ett sam

arbete helst bör bygga på frivillighet och på en ömsesidig vilja att tillsam

mans lösa ett problem eller fullgöra en uppgift. Man framhåller dock att det 

någon gång kan vara oundvikligt för lagstiftaren att ålägga kommuner eller 
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landstingskommuncr att ha hand om en uppgift gemensamt. Om detta 

skulle ske i n[1gon omfattning undergriivs kommunerna~ självbesUimman

derätt. Särskilt drabbas de mindre kommunerna som har hetydligt större 

kommuner som naturliga samarbehpartners. Därför erfordras att man i 

särskilda bestämmdser om k~1mmu11<1lförhund för visst ändam~ll. d~( inte 

reglerna i kommunalfiirbundslagen -;kall gälla. ser till att det finns stadgan

den som garanterar de mindre kommunernas inflytande. Mot samma bak

grund hör man från statsmakternas sida avväga de uppgifter som tilldelas 

kommunerna så. att ett organiserat samarbete exempelvis i form av kom

munalförbund alltid ilr ett andrahandsalternativ. 

Karlstads k,11111111111 motsätta sig att statsmakterna tv{mgsvis kan kriiva 

bildande av kommunalförhund. Som en fiiljd hiirav hör enligt kommunen 

reglerna för kommunalförbund enligt lag om huvudmannaskap för kollek

tivtrafik hli förem:il for en översyn. l;impligen i stat-kommunberedningen~ 

arbete. Även friigan om särskilda regler om regionplaneförhund hör enligt 

kommunen overvägas yuerligare. hl. a. mot bakgrund av lagri!dsrcmissen 

beträffande ny plan- och bygglag. 

Landsti11g.1f;'irhundct anför: Enligt vis~ speciallagstiftning kan det före

ligga tvång att bilda kommunalförbund. Enligt förbundets uppfattning bör 

statsmakterna i det längsta undvika all tvinga fram interkommunal samver

kan i kommunalförbundets form. Tv!ingsvis bildade kommunalförhund är 

enligt förbundets uppfattning oförenligt med de striivanden till minskad 

statlig styrning och detaljreglering. som statsmakterna i olika sammanhang 

ger uttryck för. Utredningen har enligt sina direktiv inte gått in på bestäm

melserna om kommunalförbund i 1978 [us lag om huvudmannaskap för 

kollektivtrafik. Förbundet anser dock att stat-kommunberedningens över

gripande bedömning hör omfatta ocksa denna lag. 

S1·e11s/.:a ko11111111nfärh1111der anför: Enligt viss speeiallagstiftning kan re

geringen tvangsvis se till att kommunalförbund bildas, nämligen i fråga om 

hostadsförmedling. regionplanering och kollektivtrafik. Förbundet anser 

principiellt sett att alla möjligheter friin statsmakternas sida att tvinga fram 

interkommunal samverkan i kommunalförbundets form bör avskaffas. Att 

behålla möjligheterna att på något område tv!ingsvis bilda kommunalför

bund är enligt förbundet oförenligt med de striivanden till minskad statlig 

styrning och detaljreglering. som statsmakterna i olika sammanhang gett 

och ger uttryck för. 

KSH anför: Utredningen har föreslagit att Hinsstyrelsens nuvarande be

fattning med fastställclse av förbundsordning och andra tillsyns- och kon

trollfunktioner ska upphöra. 

Före 1977 fanns en bestämmelse i 4 ~ BFL om att liinsstyrelsen. resp. 

regeringen, skulle besluta om förbundsordning eller iindring diirav om 

medlemskommunerna inte kunde enas. Denna bestiimmelse togs bort i 

samband med 1977 ärs ändringar i kl1m1mmallagstiftningen. 

KSB anser att si't länge regeringen kan besluta om gemensam bostadsför-
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medling i ett bostadsförsör:iningsomrl1de måste det finnas garantier att 

beslutet kan verkställas. om några/någon av mcdlemskommunerna skulle 

vägra att acceptera ett förslag till förbundsordning. KSB föreslår därför en 

föergång till ordningen före 1977 då länsstyrelsen. resp. regeringen, hade 

möjlighet att ingripa. 
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