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Förslag till1

Lag ändring i kommunallagen 1991900om

Härigenom föreskrivs frågai kommunallagenom
1991900 l kap. 4 5 kap. 34 kap.att § 10 skall1 § hasamt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1

4§

Medlem kommun Medlem kommunav en av en
denär folkbokfördär deni är folkbokfördär isom som

kommunen, fast kommunenäger eller är taxeradegen-
dom kommuneni eller är till kommunalskatt där.
taxerad till kommunalskatt Medlem landstingettav
där. denär medlemärsom av en

Medlem landsting kommun landstingetett inomav
denär medlemärsom av
kommun inom lands-en

tinget

kap.5

34 §

Fullmäktige får besluta Fullmäktige får besluta
det led i detatt ledett iatt ettsom som

beredningen ärende beredningen ärendeett ettav av
fullmäktige skall fullmäktige skallsom som

handlägga skall inhämtas handlägga skall inhämtas
synpunkter från medlem- synpunkter från medlem-

kommuneni eller kommunen ellermarna marna av
landstinget. landstinget och från dem

fast egendom iägersom
kommunen utan att vara
medlemmar dar och som
berörs ärendet.av



Detta kan ske folkomröstning, opinions-genom
undersökning eller något liknande förfarande. Därvid
får Valnämnden kommuneni anlitas, nämndensom
verksamhet i övrigt hindrasinte det.av

kap.10

1 §
Varje medlem Varje medlemav en av en

kommun eller landsting kommun ellerett landstingett
har fårätt lagligheten haratt fårätt laglighetenatt

kommunens eller lands- kommunens eller lands-av av
tingets beslut prövad tingets beslut prövad

överklaga dematt överklaga demgenom attgenom
hos kammarrätten. hos kammarrätten.

Den fastägersom
egendom kommuneni eller
landstinget utan att vara
medlem där har ratt att
lagligheten kommunensav
eller landstingets beslut

berör fastigheten pro-som
vad överklagaattgenom
dem hos kammarrätten.



Förslag till2

Lag ändring lageni 1979411 ändringariom om
Sveriges indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1979411om om
ändringar Sverigesi indelning kommuneri och landsting

kap.1 20 och 24 §§ kap.att 2 skall10 § ha följandesamt
lydelse.

varandeNu lydelse Föreslagen lydelse

lkap.

20§1

frågaEn ändring frågai En ändring iom om
den kommunala indel- den kommunala indelning-
ningen kan väckas kan väckasav en en av en
kommun eller medlem kommun, medlemav av en

kommun, skulle kommun eller denen ägersom som
beröras ändringen. fast egendom kommuneniav
Ansökningen sådan medlem där,utan attom en vara
ändring skall inges till skulle berörassom av
kammarkollegiet. ändringen. Ansökan om en

sådan ändring skall inges
till kammarkollegiet.

Regeringen, kammarkollegiet och länsstyrelsen kan ta
fråga indelningsändring på initiativ. Omegetupp en om

indelningsändring länsstyrelsen tillinitiativen tarsom
inte är den beskaffenhet länsstyrelsen enligt §3attav
andra stycket får besluta ändringen, skall länsstyrelsenom
överlämna ärendet till kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall till länsstyrelsen överlämna
sådana ärenden indelningsändring får beslutasom som av
länsstyrelsen enligt 3 § andra stycket.

I Senastelydelse19321252.



4§

det finns skäl till detNär finnsNär det skäl till det
skall särskild undersök- skall särskild under-en en

befolkning-ning göras sökning hosgöras medlem iom
inställning till kommunin- och den tigerens en som

delningsändring. Om fast egendom i kommunenen
särskild utredare finner medlem diirutan att vara
skäl till sådan under- inställningen tillen om en
sökning, skall han anmäla indelningsándriig. Under-
detta till kammarkollegiet, sökningen fdr begränsas till

beslutar i frågan. dem berörs indel-som som av
Länsstyrelsen beslutar ningsändringen. Omom en
sådana undersökningar särskild utredare finneri skäl
ärenden länsstyrelsen till sådan undersökning,som en
utreder. skall han anmäla detta till

kammarkollegiet, som
beslutar frågan.i Läns-
styrelsen beslutar så-om
dana undersökningar i
ärenden länsstyrelsensom
utreder.

Undersökningen skall länsstyrelsen.göras Den kanav
ske omröstning, opinionsundersökning ellergenom
liknande förfarande. Länsstyrelsen får därvid anlita
Valnämnden i kommunen, inte nämndens verksamhet iom

hindrasövrigt därigenom.

kap.2

1052
fråga ändringEn i fråga ändringEn iom om

landstingens indelning kan landstingens indelning kan
väckas landsting eller väckas landsting,av av
medlem landsting medlem landsting ellerettav av

skulle fastberöras den egendomägersom somav
ändringen. Ansökningen landstingeti utan att vara

sådan ändring skall skullemedlem där,om en som
till kammarkollegiet. berörasinges ändringen.av

Ansökan sådanom en
ändring skall tillinges
kammarkollegiet.

kan ocksåoch kammarkollegietRegeringen ta upp en
fråga initiativ.indelningsändring egetom

2 19911693.Senastelydelse



Sammanfattning

kommitténsI uppdrag har ingått möjligheternaövervägaatt att
slopa fastighetsägandet självständig grund för kommunaltsom
medlemskap. Kommittén har bedömt detta möjligt. Förut-som

för sådansättningen ordning enligt kommitténär vissaatten
rättigheter har anknytning till det kommunala medlemska-som

behålls för den kategori fastighetsägare längreinte kom-pet som
medlemmar.attmer vara

har alternativKommittén till ändrat medlemskapsbegreppett ettsom
haft åtgärder föröverväga undanröja likställighetsprincipensatt att
hinder differentiering avgifter mellan olika kategoriermot av av
fastighetsägare. omfattandeI har dra-rättspraxis gränsernaen

förgits vad kan sakliga skäl frångå principen.attupp som vara
Många fall har differentiering renhållnings-rört och va-taxorav
mellan fritidsboende och permanentboende. har fastsla-Det t.ex.

fritidsboendegits får förhållandeinte missgynnas till deiatt
permanentboende det föreligger objektiva skäl förinte det.om
Kommittén har konstaterat förändring tillämpningsom-att en av
rådet för likställighetsprincipen kräver ändringar både deni i
kommunallagen lagstadgade likställighetsprincipen ochnumera

speciallagstiftningensi avgiftsregler.
Kommittén den lagtekniskt lämpliga vägenatt sett mestanser
nå ordning med vidgade möjligheter frångå likställighets-att atten

principen slopa fastighetsinnehavetär självständig grundatt som
för medlemskap. harKommittén därför för föreslåstannat att
denna lösning.



Inledning1

Under utredningsarbetet inför års kommunallag1991 1991900,-
ändrad 1992355 kom frågan ägandetsenast fastupp om av

egendom grund för medlemskap skulle kunna bort.tassom
Kommunallagskommittén föreslog betänkandeti SOU 199024

kommunallagNy oförändrat medlemskapsbegrepp 5.63.ett
Kommittén ansåg fastighetsägare har berättigat intresseatt etten

kvarstå medlem och kunna utlösa laglighetskontrollattav som
kommunala beslut denneäven skriven kommu-är inomav om

Kommitténs slutsats fastighetsinnehav viktigärattnen. var en
mantalskrivningkomplettering till de andra båda grunderna

sedan folkbokföring1.7.1991 och till kommunalskatttaxering
s.63.

antalVid remissbehandlingen betänkandet framförde ettav
s.k. fritidskommuner önskemål ändring medlernskapsbegreppetom av-
så medlemskap inte skall kunna grundas enbart på fastighets-att
innehav. 199091117I till kommunallag 5.24prop. ny samman-
fattades remissynpunkterna på följande sätt.

Många remissinstanser berör frågan fastighetsinnehav skall behållasom
självständig grund för medlemskap. dessa förhållandevisAv det fåärsom

som vill behålla denna bl.a. kammarrätternagrund, Stockholmi och Göte-
borg, kammarkollegiet, juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms univer-
sitet, Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund samt
några kommuner.enstaka
V Ett antal kommuner fastighetsinnehav grund förstort attanser som
medlemskap bör slopas. De anför principiella skäl, också påvisar rentmen
faktiska problem frågai kommuner där det finns fritids-antalett stortom
fastigheter. Problemen är enligt dessa förknippaderemissinstanser med att

fritidsfastigheterägare längreinte erlägger skatt till den kommun därav
fastigheten belägen.är Det uppstår därigenom snedförhållande mellanett
permanentboende och fritidshusägare det gäller avgiftsuttag.när

Några instanser, bl.a. Svenska kommunförbundet, förordar fråganatt
utreds vidare.

påSom remissinstansernas synpunkter anfördes 1990isvar prop.
9 11 17 .26s .



blirför medlemskapgrundfastighetsägandetSkulle bortta som enman
områden försvinner.på dessakommunalbesvärtillkonsekvensen rättenatt

kommunal-fleraför tillämpningenfå konsekvenserkan det vissaDessutom av
lokaliseringsprincipen,likställighetsprincipen ochrättsliga grundprinciper, t.ex.

överblicka idag.svåraär attsom
på fastighets-grundatmedlemskap enbartkan slopaFrågan ettmanom

överväganden. Regeringendärför ytterligareinnehav kräver att taavser
till sådaninitiativ översyn.en

följande på 3.147.specialmotiveringenI angavs

efter vissamedlemskap harförFastighetsinnehav grund numera,som
ochför juridiska ägaretaxeringsreformer, främst betydelse avpersoner

fastighetsägare.fritidsfastigheter för det allmännasamt som



Direktiven2

Regeringen beslöt den februari13 på hemställan1992 chefenav
för Civildepartementet, statsrådet Inger Davidson, tillkallaatt en
kommitté med uppdrag överväga olika åtgärder för stärkaatt att
den lokala demokratin.

Som sitt regeringen förslag föredragandeantagnaav angav
statsrådet enligt direktiven Dir 199212 bl.a. följande såvitt

frågan det kommunala medlemskapet och fastighet-avser om
sinnehavet.

Vid behandlingen lagförslaget prop. 1990912117 uttalade sig riks-av
dagen för fortsatt arbete borde komma till ståndatt ett frågor KU38i vissa
5.96, rskr.360.

sådanEn fråga gäller sambandet mellan fastighetsinnehav och medlem-
skap kommuneri och landsting.

Kommitténs uppgift denna deli direktivenpreciseras enligti
följande.

förarbetenaI till kommunallagen prop. 5.17 framhölls26, KU38 atts.
frågan kan slopa medlemskap enbart grundat på fastighetsinne-ettom man
hav kräver ytterligare överväganden och initiativ skulle till sådanatt tas en
översyn.

Kommittén bör klarlägga konsekvenserna upphäva fastighetsinnehavattav
förgrund kommunmedlemskapet föreslåoch åtgärder detgörsom som

möjligt behålla vissa rättigheter tillkommer fastighetsägare,att främstsom
besvärsrätten. Lösningen bör sökasinom för där fastighetsägandetett systemramen

kopplatinte är till medlemskap kommunen.i Som alternativ till detta bör
kommittén kunna bl.a.överväga möjligheten inom allmännavissaatt ramar

från likställighetsprincipen,göra form differentieradeiavsteg t.ex. taxorav
för olika kategorier servicemottagare.av



Gällande rätt3

Medlemskapsbegreppet3.1

personsammanslutningar. Med-geografiskaKommunerna är
kommunallagenföljer Enligt kap ärlemskapet lag. l 4 § manav

folkbokförd kommunen,imedlem kommun äri ärom manen
till kommunal-eller taxeradfast egendom kommuneni äräger
medlemlandsting dendär. Medlem är ärskatt ett som av enav

landstinget.kommun inom
kan juridiskafysiska ävenFörutom statenpersoner,personer

endast fastighets-medlemmar, dockoch kommuner genomvara
kommun medlemfastighetsinnehav kaninnehav. Genom en vara

också möjligt medtill vilken den hör. Detlandsting inte ärettav
flera kommuner ochdvs. medlemskapdubbelt medlemskap, i

skaffarvillkorade köpare sigsamtidigt.landsting Den rätt ensom
medföra köparen skall betraktasköpehandling, har ansetts attgenom

enligt kommunallagenegendom och därmedfastägaresom av
begära laglighetsprövning kommunsmedlem med rätt att avsom

RÅ 242.förköpbeslut 1978utövaatt

rättsverkningarMedlemskapets3.1.1 m.m.
idag medlemskapet rättsverkanKommunallagen tillmäter en-

kommu-laglighetsprövningbegäradast såvitt rätten att avavser
föreskrivetframgårkap. ärnala beslut. Av 10 1-3 §§ annatatt om

begärakommun eller landstingendast medlemså kan attettav en
tillkommerlaglighetsprövade.få kommunala beslut Besvärsrätten

eftersom båda kategoriernaoch juridiskabåde fysiska personer
medlemmar.kan vara

laglighets-och begäramellan medlemskapet rättenKopplingen att
medlem har delaktig-på tanken vissgrundar sigprövning att enen

angelägen-eller landstingetshandhavandet kommunenshet i av
Lagstiftarenmedlemmarnaeller mindre berör iheter vilka gemen.mer

lämpligasvårigheten avgränsningartillhar, med hänsyn göraatt
begäraalla medlemmarfall, för rättenolikai attstannat att ge

enskildamedlem detoberoende ilaglighetsprövning av om en
beslutet ellerfallet faktiskt berörs inte.av

medfastigheterfastighetsägande kanFöremålet för ett envara
småhus, fritidshus,permanentbeboddafunktionerrad olika som

ochsjukhusindustrifastigheter,hyresfastigheter, samt teatrar
uppträdersamlingslokaler. Som privatpersoner,liknande ägare

kommun och landsting.juridiska stat,personer,
5



finnsDet rad kommunala beslut olika mån kan beröraien som
fastighetägare. förvaltningsärendenI det partsställningenären

och medlemskapetinte överklagarätten beslut. Enstyr attsom
hel del beslut kan dock bara laglighetsprövning.prövas genom

gällerDetta beslut lokal ordningsstadga, beslutt.ex. att anta att
expropriera, beslut förköp, beslut kommunala föreskrifterom om
och avgifter enligt hälsoskyddslagen 19821080, ändradom

19911669, beslut enligt miljöskyddslagensenast 1969387,taxaom
omtryckt 1989363, ändrad 19911698, vissa beslut enligtsenast
plan- och bygglagen 198710, omtryckt 1987246, ändrad senast
199275, beslut enligt lagen 1970244 allmännataxaom om

och avloppsanläggningar omtryckt 1976842, ändradvatten-
19911699, beslut enligt räddningstjänstlagen 19861102,senast

ändrad 199297 för brandsyn och beslutsenast sotningtaxaom ,enligt lagen allmänna värmesystem 19811354,taxa än-om om
drad 1987135, beslut enligt renhållningslagensenast taxaom
1979596, ändrad 19911702 beslut ellersenast samt att antaom
ändra renhållningsordning.en

Lokaliseringsprincipen 2 kap. kommunallagen1§ och likställighets-
2 kap. kommunallagen,principen 2 § nedan 3.2under knyterse

till medlemskapet. Lokaliseringsprincipen sätteran upp ramen
för kommunernas och landstingens allmänna kompetens skötaatt
sådana angelägenheter allmänt intresse har anknytningav som
till det geografiska området eller deras medlemmar.

Medlemskapet grundar vidare deltarätt kommunalaiatt
folkomröstningar, opinionsundersökningar och liknande förfa-
randen 5 kap. kommunallagen.34 § Slutligen det kommunalaär
medlemskapet grunden för tillinitiativ ändring iatt ta en en
kommuns eller landstings 1indelning kap. och kap.20 § 2ett 10

lagen§ 1979411 ändringar Sveriges indelningi kommuneriom
och landsting, omtryckt ändrad1988198, 19911693.senast

överklagningsrättenAven under pågående indelningsärenden är
kopplat till medlemskapet 1 kap. och kap. §.19 § 2 9



Likställighetsprincipen3.2

kap. 2 §lagfäst 2iärLikställighetsprincipen, numerasom
befinnerkommunmedlemmarinnebärkommunallagen, att som

rättigheterfrågalikställda iskallsituationsig i omvarasamma
landstinget, inteellerkommunenskyldigheteroch gentemot om

klartframgårlagtextentalar för Av attskälsakliga annat. numera
deförhållande tillgällerendast ilikställighetsprincipen egna

rått enig-har längeochdoktrin praxiskommunmedlemmarna. I
gällerenbarthuvudregellikställighetsprincipenhet att somom RÅ Ab 313;jfr 1975kommunmedlemmarnadegentemot egna

stridahar17.ref. DetAb 1987 motref. 1979 404; ansetts1977 55;
anläggnings-skillnadergrund iilikställighetsprincipen att utan

folkbokförda kom-isommarboende inte ärpåförakostnader som
betalarfolkbokfördadebåtplatsavgift vadhögre änmunen en

3375-1981.målGöteborg, dom 1982-05-27,Kammarrätten i nr
särbehandla båtägaretillåtethar detDäremot attansetts vara

RÅ 17.ref.1987medlemmarinte ärsom
dentillämpningsområde finnslikställighetsprincipensUtanför

på kommunernaställer kravs.k. objektivitetsprincipen attsom
irrelevanta hänsynverksamhet ochsaklighet inteiakttar i sin tar

maktanvändning.illojalkanpåeller sättett anses somsomagerar
avgiftertakför hurSjälvkostnadsprincipen sätter storaett enupp

självkostnads-får Inomeller landsting nyttjarna.kommun ta utett av
täcka deavgifter förtillåtetdetär attprincipens att ta utram

vidgällerSjälvkostnadsprincipenkostnaderna.faktiska
ochdoktrin praxisverksamhet.respektive Iavgiftssättningen inom

skall tillämpas.principendeladeråder meningar mot vemom
ifrågasätts inomharSjälvkostnadsprincipen princip senastsom

nedanSOUarbete 1991110,avgiftsutredningensför seramen
bedömakommitténpå3.2.1. ankommer inteunder Det att

fårkommitténtillämpningsområdesjälvkostnadsprincipens utan
på avgifts-följakommertill det arbetefrågan hänvisai attsom

likställighets-liksomSjälvkostnadsprincipen hararbete.utredningens
olikapå sätt.speciallagstiftningenuttryckkommit till iprincipen

kostnader,nödvändigatäckandeföreskrivsDet t.ex. avom
täcka kommunensbehövs förskälig och vad somvara att

ochallmännafinns lagenkostnader. Exempel i 24 § vatten-om
lagenrenhållningslagen, 25-28 §§avloppsanläggningar, 16 § om

föroch bygglagenplan-kap. §värmeanläggningar, 11 5allmänna
det gällerkap. 31-18 §§ närbygglovsavgifter 6såvitt samtavser

gatukostnader.
mälsättningsprincipkaraktärenharLikställighetsprincipen av

påpreciserade kravdärför någrainnefattaroch inte noggrant
handlande. ärPrincipenoch landstingenskommunernas norme-
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rande för hur avgifter skall fördelas mellan nyttjarna. Princi-t.ex.
ställer principiellt hinder för skildasett attpen upp

fastighetsägarkategorier behandlas olika avgiftshänseende såi
länge dessa är medlemmar kommunen.i den månI inte annat
följer lag kommunerär och landsting skyldiga både vidattav

utformning och vid avgifternas debiteringtaxornas iaktta likställig-
RÅhetsprincipen se C108 och1917 43.1965 It.ex.

Regeringrättens kommunalbesvärsmålpraxis i den ojämför-är
ligt Viktigaste källan för kunskapvinna den närmareatt om
innebörden likställighetsprincipen. Likställighetsprincipensav
tillämpningsområde begränsat tillär de områden där kommunen
eller landstinget träder direkti kontakt med medlemmarsina i
denna deras egenskap. sådanaInom områden, där kommunen
löser sina uppgifter kontakter med leverantörer,t.ex.genom

ellerentreprenörer anställda kommuneni gäller allmänheti inte
likställighetsprincipen. Kommunen kan således hänsyn tillutan

RÅlikställighetsprincipen anställa personal Ab 32, träffa1978
avtal köp eller försäljning fastigheter, uppförandeom av om av
byggnader eller inköp ochinventarier materiel olikaom av av
slag. har kommunenHär i frihetprincip privatasamma som
företagare. Tillämpningen likställighetsprincipen blir särskiltav
viktig kommunen eller landstingetnär intar monopolställ-en

RÅförning vissa prestationer Ab 343.1975
speciallagstiftningI viss har sådan utformningprincipen givits en

den gäller till kommunal riktar ellerprestation sigatt oavsett vem en
avgiften ochI 8 lagen9 §§ 26 § allmännatas ut. samtav vem om
och avloppsanläggningar har likställighetsprincipen for-vatten-

mulerats leveransplikt på lika villkor förrättensom en genom envar
abonnent komma åtnjutande deni avgiftsbelagda prestationenatt av

häremot svarande skyldighet för kommunen tillhan-samt atten
dahålla Motsvarande reglering finnsprestationen. ochi 12 26 §§
lagen allmänna Gatukostnadenvärmesystem. skall enligt kap. 31-om

plan- och bygglagen fördelas34 §§ mellan fastighetsägarna efter
den de kan beräknas ha renhållningslagenI 4 §nytta gatan.av
stadgas skyldighet för kommunen hand avfall obero-taatten om
ende producerar detta. omfattas hämtnings-Denav vem som som av
skyldigheten skall enligt och15 med och betala för16 §§ den.vara

Allmänt likställighetsprincipen3.2.1 och avgiftsssättningom
avgifterDe kommunerna landstingenoch debiterarsom en-

skilda, antingen vederlag för ellerprestationeruttas som som
förersättning allmännarätten nyttja platser och inrättningar.att



specialförfattningar.Stödet för avgifter finns olikaiatt ta ut
års innehöll bestämmelse kap.kommunallag i 4 2 §1977 attomen

medelsbehov skulle, denkommuns och landstingskommuns i
på täckas med skatt. Regeln ansågsmån det fylldes sättannat

avgifter. årsindirekt stöd för möjligheten I 1991att ta utge
kommunallag finns motsvarande bestämmelse.ingen

fastighe-framför allt kommunernas avgifter berörDet är som
kommunaltekniskaviktigaste avgifterna finns deDe inomterna.

verksamheterna renhållning och och avlopp. Landstingenvatteng
utfärdar avgifter berör fastigheter. Landsting-vanligen inga som

berör stället fysiska det gälleravgifter i när t.ex.ens personer som
avgifter kollektivtrafiken. Sjukvårds-av-sjukvårdsavgifter och i

gifter differentieras med hänsyn till bosättning.kan patientens
oklarhet råder dock bosättningsbegreppets förhål-En viss om

eftersomlande till det kommunala medlemskapsbegreppet en
torde kunna bosatt landstingetinom utan att varaperson vara

differentierasmedlem där. Sjukvårdsavgifter kan vidare med
hänsyn till vårdens beskaffenhet. Vidare kan differentieringen

försäkrade och utförsäkrade Inkomst-mellangöras patienter.
Avgifterrelaterade avgifter kan utförsäkrade patienter.tas ut av

kollektivtrafiken till högre belopp förför kan bestämmas resa som
går den kommungränsen föröver än annanegna resa.

tillämpning hela avgiftsmaktenLikställighetsprincipen inomäger
finns någon författningsregeloch skall iakttas det uttryckliginteäven om

författningsbestämmelseavgifter eller vederbörande inteom om
något lik-ställigheten vid avgiftsfördelningen. Dettasäger om

innebär, likställighetsprincipen kommunal-den allmänna iatt
lagen normerande för renhâllningsav-fördelningenär t.ex.av

saknar särskild föreskriftgifter eftersom renhållningslagen om
likställighet. lika avgift skall utgå för likaInnebörden är att

eller förhållande till olika gradservicemottagarnasprestation i
medlemmar får inteprestationen. Vissanyttaav grupper avav

ellersakliga skäl missgynnas.utan gynnas
kan likställighetsprincipen ställaVid utformningen taxorav

till problem olika medlemmar utnyttjar prestatio-när grupper av
på någotvarierande omfattning. Avgifterna skalli sätt av-ner

spegla förbrukarnas eventuellt olika grad prestatio-nyttaav av
kan skiljaBehovet kommunal sophämtning,service, t.ex.nen. av

antalpermanentboende och fritidshusboende.mellan Ett stort
medförafritidshus område kan kommuneni är attatt tvungenett

toppförbruk-anläggningar och andra för klaradimensionera attresurser
Under delar året lederunder delar året. övriganingar vissa avav

uppkommer.detta till överkapaciteteratt
till eller mindre delMånga verksamheter finansieras större av
allmänhet fritt bestämmaskattemedel. står kommunen iDet att



verksamhet skall finansieras med hjälp avgifter ellerom en av
skatt. respektive fritidsboendePermanent- bidrar i varie-genom

rande omfattning med skatteintäkter till kommunen. Efter att
utbotaxeringen årslopades betalar de fritidsfastighetsägare1984

har anknytning till kommuneninte fastighetenänsom annan
skatt till den kommun vilket fastigheteningen i ligger.

omfattandeEn har behandlat frågan hur avgifts-rättspraxis
bördan skall fördelas mellan kommunmedlemmar borsom per-

på fastigheter och dem fastighetersina utnyttjar sinamanent som
endast under delar året. anordningarvissa kommunenDeav som
har vidtaga kan helt dentill omfattning vilkeniatt anpassas
enskilda fastigheter finns pånyttjas. I rättspraxis exempel vad

sakliga skäl frångå likställighetsprincipenär vid avgiftssättning.attsom
Likställighetsprincipen ställer dock något krav på abso-inte upp
lut möjligheterrättvisa. Principen till schabloniseringinrymmer vissa

tillåter särbehandling bara det sker på objektiv grund.men om
kan förekomsten kostnadsmotiveradeDet skillna-t.ex. vara av

der. subjektiva förhållanden samhälls- eller förmögenhets-som
ställning eller betalningsförmåga får läggas förinte till grund en
särbehandling. nationella medborgarskapet harDet inte varit en
omständighet har saklig grundensamt ansetts attsom vara en

RÅfrångå likställighetsprincipen ref. bostadsförmed-1951 43,
ling; sjukvård.1974 A 1112,

Avgifterna får heller så någon medlemsgruppinte sättas att
subventionerar Mindre avvikelse har dock lett tillinteen annan.

upphävts. subventioner bedöms föreligga blirNäratt taxorna
frågan olaga särbeskattning också aktuell.om

Blotta förekomsten förlagregler kommunenrätt attav om en
avgifter för torde tillräckligt förvissa prestationer inteutta var

kommunen skall få bortse från likställighetsprincipen. Föratt att
skalldet möjlig differentiera avgifter krävs uttryckligaattvara

för detta.lagstöd den mån sådant stöd finns så kommu-I inte är
skyldig iaktta likställighetsprincipen vidatt taxornas ut-nen

formning. Idag finns förlagstöd särbehandla fritidsboendeingett.ex. att
förhållande tilli permanentboende.
Likställighetsprincipen har föremål för diskussionervarit uti-

från ekonomiska och rättsliga aspekter på frågan avgiftsdiffe-om
års kommunalekonomiskarentiering. 1976 utredning SOU 197778

183-185 ansåg dådet möjligt förinte inomatt atts. var ramen
gällande lagstiftning högre avgifter fritidshusägarna änta ut av

de permanentboende för och avlopp renhåll-vattent.ex. samtav
Utredningen konstaterade de kom-ning. principenatt attom

munala och renhållningstjänsterna får dyrare förinte görasva-
fritidsboende för de permanentboende upprätthållits konse-än
kvent Vidare konstaterades det skulle krävasi rättspraxis. att

10



renhållningsav-ändringar va-lagen och lagen kommunalai om
differen-gifter numera renhållningslagen för möjliggöraatt en

fritidshus-enbart på den grunden abonnentertiering vissa äratt
statsrådet19787995 ansåg föredragande40ägare. I attprop. s.

möjligheterdet fanns tillräckligt underlag för beslutainte att om
från permanentboende.högre avgifter fritidshusägare änatt utta av

Frågan borde enligt honom detalj. Finansutskottetutredas imer
pekade betänkande på differentiering skulle stridai sitt att en

likställighetsprincipen. ansåg det angelägetUtskottetmot vara
19787935 10.fortsatt arbete kom till stånd FiU Före-att ett s.

statsrådet 19798090dragande ansåg år 15-iett senare prop. s.
det heller då fanns tillräckligt starka skäl för bryta19 inteatt att

likställighetsprincipen.igenom
stället pekades på möjligheterna till s.k. teknisk differentie-I

avgifterna efter skälig och grund bl.a.ring rättvis iav som ges
va-lagen och renhållningslagen. Finansutskottet anslöt sig sitti
betänkande till föredragandens bedömning FiU 19798025 s.
10 Några förändringar likställighetsprincipens tillämpning gjordesi
inte.

avgiftsutredningens SOUslutbetänkande Effek-I 1991110
avgifter och finansiering läggstiva resursstyrning princip-en-

skiss till avgiftslag fram. lagförslaget framgårAv principenatten
för avgiftssättning skall ekonomiskt effektivt resursutnytt-vara
jande. framgår också avgifterna skall skäliga förDet att vara
abonnenterna. Avgiftslagen skall enligt förslaget avgifterreglera

områden där det rådet s.k. naturliga monopol s. 159.inom Här
avgifter enligt lagen allmänna ochvatten-avses om av-

loppsanläggningar, lagen innefattande bestämmelservissa om
elektriska anläggningar, lagen allmänna ochvärmesystemom
distribution till fastigheter för ändamål än värme-annatav gas
försörjning s. 154. andra avgiftsområdenAven kan komma att
omfattas avgiftslag. Utredningen föreslår självkostnads-attav en

delvis skall och likställighets-principen och lokaliserings-överges att
Syftetmodifieras. avgifterna olika områ-principerna är inomatt

den skall kunna differentieras på sättett motsvarar ettsom
effektivt utnyttjande 119.s. utredningensAvav resurserna

avgifter s. framgårskäliga 169 självkostnads-närattresonemang om
fungeraså skall skälighetsregelnprincipen överges spärrsom en

alltför avgifter för formerhöga abonnenterna och olikamot mot
prisdiskriminering. skälighetsramen skall huvudmanInomav en

kunna differentiera avgifter begränsning kommunallag-utan av
befogenhetsbegränsande Utredningenprinciper. möj-tar uppens

ligheten införa lokala och regionala områdesavgifter. Utred-att
knapphetsavgifterexempel påningen inomtar ett renvattensom

RÅochområden s. 183; jfr också Ab 161.vissa 170 1982
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Differentiering renhållningsavgifter3.2.2 av
behandlar likställighetsprincipenStörre delen den rättspraxis somav

Renhållningen kan utformasden kommunala renhållningen.rör
olika olika delar kommun praktiska, geografiskainom rentav en av
eller fysiska skäl. Skillnader kan finnas mellan glesbygdochtätort eller

olika kommundelar. kan det också finnas bådemellan I tätorten
och fritidsfastigheter. Skillnader har grundsin ipermanent- som

dessa förhållanden kan sakliga skäl för utformautgöra att ren-
olika för olika fastighetsägare. skillnader får,hållningen Dessa

RÅoch fall skall, avspegla vid avgiftssättningenvissa sig 1976i
Ab och Ab 249.307 1980

ställer, tidigare,Likställighetsprincipen intenämntssom upp
på absolut möjligheternågot krav rättvisa inrymmer vissautan

RÅ ref.till schablonisering på objektiv grund A 351,1974 31
Ab 225. godtagitsAb harA 1657; 1976 355; 1977 Det inte att

fritidsboende subventionerar varandras avgifterochpermanent-
RÅ 522.Ab Ab1977 79; 1979

fastighethar vidare fastslagits det faktumI rättspraxis att att en
permanentboendeanvänds för fritidsändamål och förinte i sig

grund för avgifter för sophämtningnågon sakligärinte att t.ex.
RÅ stridadifferentieras ref. I. Vidare har det311974 ansetts mot

renhållnings-kommun differentieratlikställighetsprincipen inteatt en
rörliga kostnadsdel mellan fritids- permanentboendeochtaxans

mindre för demed hänsyn till antalet hämtningstillfällenatt var
RÅpermanentboendefritidsboende för de 1964 I 114; 1972än

ochref. och Ab 227;C261; 1974 II; 1974 A351; 1977 225 198031 I
Ab 249.

med likställighetsprincipenhar det förenligtDäremot ansetts
renhållningsväsendet, oberoende denalla betjänasatt avsom av

fastaför defaktiska nyttjandegraden, får med och betala likavara
kostnaderna anlägg-eller de s.k. grundresurserna formi t.ex.av

adminis-för destruktion avfall, personal, fordonochningar av
RÅ Overkapacitetref. Ab 249.1974 31 114; 1985tration 1981

uppstår på degrund variationerna isäsongsmässigasom av
skattekollektivetnyttjandet drar kostnader kan belasta enbartintesom
gåreftersom någon nämnvärd måni varierainte attresurserna

förenligt med likställighets-olika Vidare har detsäsonger.över ansetts
differentiering med hänsyn till kommu-principen gjorts attatt

för till dehaft ökade kostnader hanteringen servicenavnerna
grund fastigheter belägenhet,fritidsboendes fastigheternas på av

svåra terrängförhâllanden, framkomlighet,Vägarnas transport-
RAavståndet och antalet eller latrintömningar 1974av sopor

Ab Ab 114.ref. och 308; 1979 522; 1981 Ab31 1976 307
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va-avgifterDiffrentiering3.2.3 av
huvudregelva-avgifter har sedan längedet gällerNär som

följerdennakostnadsfördelningsregel. Avgällt social atten
från huvudmannensskall bortsevid avgiftsbestämningenman

va-försörjningen fastigheterna,tillindividuella kostnader för
avsevärda kostnads-betydande ellerundantag göras om mermen

föreligger.skillnader
likställighetsprincipenstå strid medhari iDet rättspraxis ansetts

fastigheternasenbart med hänsyn tillanläggningsavgiftema fördelasatt
RÅ Taxeringsvärdet har139 i sigtaxeringsvärde I 67; 1961 I1954

förbrukningen eller kommunensdirekt relation tillingen presta-
eller fastig-ekonomiska bärkrafttill fastighetenstion utan snarare

också stridabetalningsförmåga. harhetsägarens Det ansetts mot
skillnad mellankommunlikställighetsprincipen i gjorttaxaatt en

folkbokförda på fastig-numera sindem mantalskrivnaärsom
1672;ref. ref.det RA BVA 1974het och demsom 1967 15;inte är

folkbokföringen sakligAb 433. Skillnaden är i sig ingen18; 1977 i
Minimiavgifter har heller godta-grund för differentiering. inte

sommartidhar heller godtagitsRA 222.gits 1978 Det inte att
avgifter avgivande kost-generellt införa högreavsevärt utan av

RÅ Ab 161. har stå stridnadsskäl Ab Det i408; 19821980 ansetts
anläggningsavgifterna fördelasmed likställighetsprincipen att

eller bildar underlagenbart med hänsyn till tomtyta att tomtytan
RÅ Abavgiften 1981 165;för delen 1964156; 1979 242;större av

godtagits266. har däremotDet1982 220; 1985 att taxaen
grundavgiftkombination ochkonstrueras en engenom en av

eftersom det regelbaserad på eller våningsyta irörlig avgift tomt-
lä-mellan Vattenförbrukning och antalföreligger sambandett

RÅeller våningsytangenheter fastighet eller bostads- 1981i en
Ab och Ab 63.1983165

och skälig för-delningVidare har det rättsvis attansetts vara en
fastigheternasva-avgiftema va-tekniska aspekterdifferentiera efter som

vägförhållandena fritidshus-kostnader,kommunens inom ettnytta,
svårframkomligarebetydligt längre ochområde eftersom vägarna var

väsentligapermanentboende eller efterområde medinomän att
förelig olika fastig-kostnadsskillnader mellaneller avsevärda er

Abanslutningskostnader RA 1976 378fråga 1964 I 56;heter i om
högre avgift360. också god-tagitsoch Ab harDet att ta ut av en

tillkostnaderna direkt hänförliga just denfastighetsägare ärom
godtagbartI. ocksåfastigheten NJA ref. har1981 70 Det ansetts

kostnader på samtliga förbrukarefastafördela kommunensatt
har rimligt med hän-faktisk nyttjandegrad. Detta ansettsoavsett

dimensio-och driften dem måstetill anläggningarvissaatt avsyn
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så brukningsberättigad fastighet helst kanvarje närattneras som
anläggningen fullt innebär anläggningen måstenyttja Dettaut. att

dimensioneras för klara toppförbrukningar under vissaävenatt
RÅdelar året RRK 5875; Ab AbR73 216; BVA 1978 286; 1980av

och 408. Storförbrukare har kunnat rabatter det208 utan attges
RÅhar Abstrida likställighetsprincipen 1361976ansetts mot

och 262. fastigheterAb har godtagits mätarlösa1980 Det att taav
schabloniserad fast avgift by på kommuneniut en som ger

framräknad genomsnittlig förbrukning R Ab 245.1979
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Medlemskapet äldre och tidigarei4 rätt

utrednings- reformarbetenoch

Fastighetsägandets utveckling och konsekvenser4.1
för den kommunala planeringen

År föreslogs till riksdagen 19757621983, m1976 i motionen
borttagande byggrätten. gengäld skullemaximeringen Iett av av

kommunerna begränsarätten serviceansvaretatt gentemotges
dem väljer bosätta fritidshusområden.sig inomatt permanentsom

hade kunnatMotionärerna konstatera de centralt be-att mest
lägna fritidsbostäderna ofta kommit bli permanentbostäder.att
Härigenom hade kravet på kommunernas ökat.service Konsti-
tutionsutskottet avslog med hänvisning till det dåmotionen
pågående arbetet med plan- och bygglagen KU 1976777. Lag-
stiftningen ändrades därför på denna punkt.inte

års fritidsboendekommitté1978 konstaterade antalet fritids-att
fastigheter ökat kraftigt under 1900-talet takt med den ekono-i
miska utvecklingen Ds 198223.Bo 19813, SOU Vidare konsta-
terades fastighetsägandet ändrat karaktär och mediatt
kommunikationernas utbyggnad, bilismens utbredning, ökade
ekonomiska och längre fritid.resurser

Strukturomvandlingar näringslivet och därmedi sammanhängande
folkomflyttningar landet har också påverkatinom utvecklingen.
Tidigare permanentbostäder på landsbygden har blivit fritids-
bostäder och fritidsbostäder ligger attraktiva områdeninomsom
och på pendelavstånd till storstäderna har blivit permanent-
bostäder. fritidsboende har fåttDe allt bekvämt boendeett mer
med möjlighet kunna fastigheterna åretutnyttja Dettaatt runt.
har försvårat kommunernas och landstingens planering bo-av
stadsbyggande, infrastruktur m.m.

När bebygelse blir tillräckligt samlad krävs det allmännaatten
förr eller för de förhållandena ochsanitäratar ansvaretsenare
särskilt ordnar samhällsservicen form allmännai vägar,t.ex.av
platser, och avloppsledningar, sophämtning, räddnings-vatten-
tjänst och kollektivtrafik.

faktum allt del bebyggelsenDet de attraktivastörre iatt en av
fritidsområdena används endast under s.k.den turistsäsongen
utgörettkommunaltplaneringsproblem. ochlandstingenKommunerna



får outnyttjad förproblem med kapacitet medlemmarnai gemen-
fallanläggningar. permanentboendeDe utgör i vissa ettsamma

kunna fi-för litet befolkningsunderlag för kommunen skallatt
lands-med enbart avgifter. ochKommunernanansiera servicen

måste mån komplettera avgiftsuttagen med skatte-olikatingen i
år fastighetsägarefinansiering. Sedan bidrar inte är1984 inte som

folkbokförda skattemedel till kommunkommunen med några ii
vilken fastigheten ligger.

Medlemskapsbegreppets innebörd och4.2

omfattning
krävdes för medlemskapårs kommunalförfattningarI 1862

mantalskrivning kunde medlemskapetkommunen. Ii övrigt grun-
inkomst kapitaldas på skattskyldighet för fast egendom eller av

bevillning 4arbete för dessa uppförd till allmäneller om man var
förordning kommunalstyrelse på landet, FKL,§ 21 1862mars om

FKS.och förordning kommunstyrelse stad,i3 § 21 1862mars om
År SFS 18893 så med-ändrades medlemskapsbegreppet1889 att

brukade fastpå landet ägde ochlemskap tillkom dels deäven som
egendom 3egendom 4 FKL, dem stad ägde fast §dels i§ som

medlemskretsenFKS. till dessa utvidgningarMotivet attvarav
lika bordeansåg och brukare fast egendomlagstiftaren ägareatt av

blevavbidan på defå för egendomensinutöva rösträtt attutan
avsåg jordbruksarren-taxerade för fastigheten. Med brukare man

hänfördes både och bru-inkomst fastighetdatorer. Till ägarensav
1914157lagändring SFSintäkter. FKSkarens Först i 3 §genom en

föregendom stad ligga till grundkunde brukande fast iäven av
medlemskap.

Såväli1930årssomi1953ârskommunallagarbehöllmanmedlemskaps-
mantal-kommit omfattavid dessa tillfällenbegreppet attsom

taxeradeegendom och deoch brukare fastskrivna, ägare som varav
Kommunallags-prop. 208.till kommunalskatt kommunen 1953210i s.

slutsatsen inneha-SOU 371-372 kom tillkommittén 195214 att oms.
taxerades till allmänfastigheter vid den tiden intevare av som

skulle dettafrån medlemskap såkommunalskatt skulle uteslutas
innehade fastig-där dedrabba och landsting de kommuneristat

till de olikaolika slag. Med hänsyn intressenheter som varav
ansågfastighetsinnehav kommitténknutna till det allmännas att

behållas oförändrat skick.medlemskapsbegreppet borde Stateni
de kommuner därskulle förlora besvärsrätten i statenannars

byggnader för tull-,för militära ändamål,ägde fastigheter t.ex.
Lands-och kanaler.lots-, och telegrafverken, järnvägarpost-

medlemmarskulle utsträckning upphöra itingen i stor att vara
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de kommuner sjukvårdsanstalterdär deras och andra inrätt-
fanns.ningar

samband år 1977179I med tillkomsten 1977 kommunallagav
begränsades medlemskretsen brukande fastattgenom egen-av
dom bort för medlemskap. de ändringargrund Genomtogs som

genomförts arrendelagstiftningen under ochi 1960- 1970-som
talen hade arrendatorernaslagstiftaren tillgodosett rätt i annan
ordning de för kunna till skulle behövaän sin rättattatt ta vara

kommunmedlemmar. hade arrendeformerDessutomvara nya
uppstått historiskt omfattadesoch endast jordbruksarren-sett
datorerna medlemskapsbegreppet SOU 197499 152-156,av s.

330-333. Vidare kom frågan ägandetprop.1975 76 ävens. upp om
fast egendom för medlemskapgrund skulle bort.tasav som

Någon inskränkning gjordes dock med hänvisning tillinte att
fastighetsägare har berättigat kunna anföraintresseett attav
kommunalbesvär denne blivit taxerad till kommunalskattinnan
för inkomst fastigheten prop.1975 5.333. Fastighetsä-76187av

skulle fortsättningsvis tillförsäkras kunnaäven rätt attgaren en
fastighetföreträda vid kommunalbevär.sin

olika utredningar har diskuteratsI möjligheten utvidgaatt
medlemskapsbegreppet till omfatta ideella föreningarävenatt
SOU s.98ff och198241 198852. Några306, 198528 541-43, Ds
ändringar har skett denna del.inte i

departementspromemorian Ds 199176I utländska för-om
fast egendom föreslås, ledvärv EG-anpassningen,iett attav som

de begränsningar dag finns lagen 1982618i utländskaisom om
förvärv fast egendom slopas. föreslåsDet dock vissaattav m.m.
begränsningar behålls det gäller förvärv fastigheternär av av-
sedda för fritidsändamål. I berörs fråganpromemorian inte om
det kommunala medlemskapet, kommittén håller det intemen
för otroligt konsekvens de föreslagna ändrade reglernaatt en av
skulle kunna bli ökning antalet kommunmedlemmaren av som

folkbokfördainte är riket och enda anknytning till kommu-i vars
fastigheten.ärnen
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Allmän motivering5

kommunallagentill lag ändring iFörslag5.1 om
1991900

för med-självständig grundFastighetsägandet slopas5.1.1 som
lemskap

föreskrivs kommunmedlemmarkommunallagenkap.I 2 2 § att
försakliga skäl talar Dettaskall behandlas lika inte annat.om

folkbokföring och skatt-oberoendeinnebär fastighetsägareatt av
uppdraglikställighetsprincipen. kommitténsomfattas Iskyldighet av

fastighetsägandetmöjligheterna slopaingåtthar överväga attatt
har ocksåmedlemskap. uppdragetgrund för Isjälvständigsom

medlemskaps-för oförändratingått överväga inom ettatt att ramen
likställighetsprincipenfrångåmöjligheternabegrepp vidga att

fastighetsä-avgifter mellan olika kategorieroch differentiera av
gare.

medlemskapgrund för blir konse-fastighetsägandet slopasOm som
tillämpasbehöverlikställighetsprincipen intekvensen gente-att

ellerkommunenfolkbokförda ifastighetsägare inte ärmot som
särbehandlaskan dessakommunalskatt där. Såledestaxerade till

likställig-dockspeciallagstiftning haravgiftshänseende. I vissi Lex.
sådanredogjorts för 3.2, givitsi avsnitthetsprincipen, ensom

kommunaltillden gällerutformning presta-oavsettatt vem en
avgiften garantiEnriktar ellertion sig mot attut.tasvemav

heltskall drabbasmedlemmarfastighetsägare inte är avsom
ochsjälvkostnads-avgifter liggeroskäliga iirrelevanta eller

desjälvkostnadsprincipen ärobjektivitetsprinciperna. Inom ram
kostnaderna.faktiskaför täcka deavgiftertillåtet attatt ta ut

respek-avgiftssättningen inomgäller vidSjälvkostnadsprincipen
redogjortsSjälvkostnadsprincipen har, ävenverksamhet.tive som
till uttryckkommitlikställighetsprincipenliksomför i avsnitt 3.2,

til-Självkostnadsprincipenspå olikaspeciallagstiftningen sätt.i
föremålbli3.2avsnittlämpningsområde kommer nämnts i attsom

överväganden.för fortsatta

skulle kunnalikställighetsprincipenändring tillämpningeniEn av
åtskillnad mel-lagstöd för göraåstadkommas attatt gesgenom

ochfastigheterfolkbokförda på sinafastighetsägarelan de ärsom
göraskulle kunnadet. alternativEttde är attinte varasom

ochfastighetsägarefolkbokfördaåtskillnad mellan kommuneni
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RÅde inte det jfrär ref.1967 ref.14; 1974 18; Ab 433.1977som
Båda ordningarna skulle kunna få den effekten denatt person

skattskyldigär till kommunen eller folkbokförd kommu-isom
på fastighetsin omfattas detinte skyddnen motmen av

särbehandling likställighetsprincipen skall dem harsom ge som
starkare anknytning till kommunen bara fastighetsägandet.än
Problem kan också uppstå det gäller effekternanär för de fastig-
hetsägare harinte de rättsliga möjligheterna folkbokföraattsom

på fastighetensig vilket falletär med juridiska ocht.ex. personer
staten.

Kommittén har det föregåendei konstaterat förändringatt en
tillämpningsområdet för likställighetsprincipen kräver änd-av

båderingar den kommunallageni i lagstadgade likställighets-numera
principen och speciallagstiftningensi avgiftsregler se avsnitt
3.2. Kommittén har det häri sammanhanget haft beaktaatt en
omfattande dennarättspraxis. I har, redogjorts för i avsnittsom

dragits3.2, riktlinjer förvissa vad kan tillåtenupp som anses vara
differentiering mellan medlemmar. Aven den rättspraxisom som
finns många falli behandlar förhållandet mellan ochpermanent-
fritidsboende så riktlinjernaär applicerbara påäven andra typer

fastighetsägare, juridiska ellert.ex. staten.av personer
I rättspraxis, bygger på alla fastighetsägare med-ärattsom

lemmar, har fastslagits fritidsboende fårinte missgynnasatt i
förhållande till de permanentboende. Differentiering har ansetts

sakligt motiverad kostnadsmotiverade skillnader ellervara om
skillnader i har kunnatprestation presenteras.

Kommittén den lagtekniskt lämpligaatt vägensett mestanser
nå ordning med vidgade möjligheter frångåatt likställighets-atten

principen är slopa fastighetsinnehavet självständigatt som
grund för medlemskap. förslagKommitténs ligger också linjei
med vad avgiftsutredningen föreslagit frågai möjligheternaom

frångå likställighetsprincipen seatt 3.2.1.avsnitt Kommittén
har därför för föreslå denna lösning.stannat att

Rätten för fastighetsägare5.1.2 delta folkomröstningar,iatt
opinionsundersökningar eller liknande förfaranden frågai en som
berör fastigheten kvarstår

Av kap.5 kommunallagen34 § framgår medlemskapetatt
kretsenavgränsar kan höras folkomröstningari eller andrasom

opinionsundersökningar. fastighetsinnehavNär längre kaninte
grunda medlemskap faller också för fastighetsägarerätten som
inte medlemmarär kommunen elleri landstinget delta iatt
folkomröstningar eller andra opinionsundersökningar.

19



får endastliknande förfaranden använ-Folkomröstningar och
handläggsärendeberedningendas led i ettett som avavsom

användasskall iAvsikten folkomröstningfullmäktige. är att
för dem kansärskiltberedningen ärenden intressestort somav av

kankan aktualiserasvilka folkomröstningberöras. Arenden i
ellerformellt medlemdenneberöra fastighetsägare sig ärvareen

5.2seFrågan kommunal indelning avsnitt ären-inte. samtom
vägbyggenändrad markanvändning såsom störreden angående

fastighetsägare.industrimark kan beröraeller lokalisering enav
olikadirektpåverka fastighetbeslut kanArenden och genomen

på fastighets-eller påverkanintrång ellerformer störningarav
berörasIndirekt kan fastighetsägarebildningen. attgenomen

taxeringsvärdevärde formfastighetens ekonomiska it.ex. av
påverkas.eller försäljningsvärde

förformernadirektiven finnauppgift enligtKommitténs är att
möjlig-och öka medborgarnasstärka lokala demokratindenatt

fastighetsägarnasmedinflytande.heter till Detta sammantaget
delta folkomröstningarbibehållaberättigade iintresse rätten attattav

finnerkommitténfastigheter,ärenden berör deras göri attsom
gårAndringenbör ändras.kommunallagenregeln kap.i 5 34 §att

kommunmedlemmarde fastighetsägare inte ärpå ävenattut som
förfarandenoch liknande idelta folkomröstningarirätten att enges

fastigheten.fråga berörsom

kvarstårlaglighetsprövningbegäraFastighetsägarnas rätt5.1.3 att

tidigare slopaförslag detkommitténs ikonsekvens attEn av
kommunaltgrund försjälvständigfast egendomägande av som

anknyt-harfastighetsägare intemedlemskap är att annansom
begäraskulle förlorafastigheten rättentill kommunen änning att

kommunallagen. sådanse Enkap.laglighetsprövning 10 l §
oacceptabel.kommitténordning anser vara

delendendomstol kan civilprocessVid allmän i aven
följandedärpåoch detdebiteringenavgiftsmakten utgörssom av

allmänoch för kanerläggande sigpå avgiftens Ikravet prövas.
laglighetsbedömningdomstol vid komma görasin prövning att en

olaglig kandomstolen ärsådan. Finner att taxantaxanav som
dom-klagat tillden denlåta bli tillämpadomstolen motatt som

vidarealla andraochlever förstolen. övrigtTaxan gentemot
kommunalupphävaallmän domstol kaneftersom inte taxaen

bundensedan årolaglig. 1952bedöms Sverige är avvarasom
mänskligaskydd för de rät-angåendeEuropeiska konventionen

artikel stadgasgrundläggande friheterna. 6och de Itigheterna
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den enskildes få civila skyldigheterrättigheter ochrätt sinaatt
prövade opartisk och offentlig rättegång inför domstol.i en
Europadomstolen och europakommissionen har tolkat konventionen
på sådant det måste finnas möjlighet till domstolsprövningsättett att en

förvaltningsbeslut. kan således uteslutaäven Man inte att ettav
bortfall begära laglighetsprövning för fastig-rätten vissaattav

kunnahetsägare kommunen,i europadomstolen skulle ansesav
stå strid medi europarådskonventionen. denna anled-Aven av

finner kommitténning det angeläget begära laglighets-rättenatt att
består för samtliga fastighetsägareprövning kommunen.i

fastighetsägare folkbokfördFör kommu-inte är iatt en som
eller skattskyldig till kommunen skall kunna begära laglighets-nen

kommunala beslutprövning berör fastigheten ochav som som
endast kan den krävs tillägg regelnprövas vägen, iett om vem

kan begära sådan sådant tillägg skulleprövning. Utan ettsom en
till laglighetsprövningrätten kvarstå endast för fastighetsägare

kan folkbokföra på fastigheten eller kommunensig isom annars
eller taxerad för kommunalskatt kommunen.är Juridiskaisom

och det allmänna fastighetsägare skulle utanpersoner som en
sådan ändring helt förlora begära laglighetsprövning.rätten att

Kommittén föreslår reglerna laglighetsprövning ändrasatt om
så fastighetsägare medlem den kommun därinte är iatt som
fastigheten ligger skall ha kunna företräda fastigheträtt sinatt

kommunen och landstinget beslut berör fastig-igentemot som
heten och laglighetsprövning. och medöver-prövas Isom genom

överklag-ningsrätten ärenden berör fastighet kvar-iatt som en
står för samtliga fastighetsägare kommittén det möj-ärattanser
ligt slopa fastighetsinnehavet försjälvständig grundatt som en
medlemskap. beslut kan beröra fastighet bådeEtt direkt ochen
indirekt. En skall kunna begäras båda fallen.prövning i

återkommerKommittén till frågan begära laglighets-rätten attom
underprövning indelningsförfarande se 5.2.3.avsnittett
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Förslag till 1979411lag ändring i lagen5.2 om om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

landsting

ansöka ändrad indelningRätten kommun eller5.2.1 att om av
kvarstårlandsting

kap. och kap. indelningslagenI 1 20 § 2 10 § avgränsas genom
medlemskapsbegreppet den krets kan tillinitiativ ändringtasom

indelningen kommuner höroch landsting. Till kretsen såvitti av
ändring kommuns indelning eller medlemkommuniavser en av

delkommun skulle beröras ändringen. landstingensFörsom av
det landsting eller medlem landsting skulle berörasär av som av

ändringen.
begränsas,det kommunala medlemskapsbegreppetNär ge-

fastighetsägandet försvinner självständig grund förattnom som
väcka fråganmedlemskap, innebär det bl.a. rättenatt att om

ändring geografiska eller lands-den indelningen kommunavav
slopas för fastighet ellerden kommunen inomting äger isom en

landstingets område medlem där.utan att vara
landsting harReglerna indelningen kommuner ochi enom

fastighetfastighetsbildning.koppling till reglerna Varjenära om
fastighet-del kommuns geografiska område sigär en av en vare
beroendemedlemmar eller ärsägarna är inte. Kommungränsen

ändringar härihur fastighetsindelningen och eventuellautav ser
omtryckt1970988,jfr kap. kap. fastighetsbildningslagen,3 11 13

1970991ändrad lagen19711035, 19911652senast samt om
samband medändring kommunal och ecklesiastik indelning ii

1988192.fastighetsbildning, omtryckt ändrad19811220, senast
ocksåområdet medlemmargeografiska kretsenDet är jämte

för den s.k. lokaliseringsprincipen.gränsen
fastighet-hosfinnsdet berättigatKommittén intresseatt ettanser

ellerkommunendessa medlemmar ellersig är inte isägarna, vare
geografiskamed påverka denlandstinget, kunna ochatt vara

fastighetenindelningen. särskilt starktDetta iintresse är ettom
konkret kommun påverkasfall ligger delinom som aven av en

indelningsändring.en
påfastighetalla lägen helt klart liggerDet är iinte om en som

skall föras till någonderasidor kommungräns överömse om en
ellerför fastighetsbildningsärendekommunen inom ettramen

fastighetsägareindelningsärende. Kommittén attett anser en
ändrad indelning.skall få behålla väcka fråganrätten att om
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Rätten5.2.2 delta i omröstningar, opinionsundersökningaratt och
liknande förfaranden inom för indelningslagen förtydligasramen

kap.I 1 indelningslagen24 § regleras möjligheten att un-
dersöka befolkningens inställning till ändrad indelningen av
kommun. Undersökningen skall länsstyrelsengöras och val-av
nämnden kommuneni får anlitas.

förarbetenaI till indelningslagen prop.1978 792157 46s. anges
med ortsbefolkning människornaatt det områdeiavses som

indelningsändringen skulle komma överföras tillattgenom en
kommun eller brytas till kommun. Trots bådeannan ut atten egen

det kommunala medlemskapsbegreppet och begreppen befolk-
ochning ortsbefolkning används indelningslageni så framgår

förarbetenainte klart hur begreppen befolkning och ortsbe-av
folkning förhåller till detsig kommunala medlemskapsbegreppet.

Kommittén kretsen kan höras indelningssam-att ianser som
manhang skall överensstämma med den krets kommitténsom
föreslår när det gäller kommunala folkomröstningar och lik-
nande kap.i 5 kommunallagen.34 § Föredragande statsrådets
uttalande förarbetenai till indelningslagen talar enligt kommit-
téns uppfattning för lagstiftaren tänktinteatt sig kretsenatt
behöriga delta folkomröstningiatt inom för indelning-ramen
slagen skall än den enligt kommunallagen prop.vara en annan
1978792157 117. Statsrådet bl.a.säger folkomröstningnäratts.
blir aktuellt indelningsärendei så bör kommunfullmäktigeett i
första hand tillfälle inhämta synpunkter från befolkningenattges
med stöd kap. kommunallagen2 18 § numera 5 kap. §.34av
Det kan, enligt kommitténs uppfattning, hellerinte ha varit
lagstiftarens kretsenmening kan väcka frågaatt ändradsom om
indelning, i indelningslagen avgränsad kommunallagensgenom
medlemskapsbegreppet, skall avvika från den skall hörassom
vid folkomröstning enligt indelningslagen.

Kommittén skälinga för enbart fastighetsägare,vissaattser
konsekvens ändrat medlemskapsbegrepp, skall haettsom en av

rätten delta folkomröstningariatt eller liknande i ärenden som
berör deras fastigheter. För undanröja risken för framtidaatt
tolkningssvårigheter såvitt kretsen har fårätt attavser som vara
med folkomröstningari och liknande förinom indel-ramen
ningslagens regler, så föreslår kommittén 24 indelning-§att
slagen ändras så uttrycket befolkning bort lagtextenatt itas
och ersätts med precisering den krets kan hörasen iav som



för fastighetsägare begära laglighetsprövningRätten5.2.3 att av
beslut fattas indelningsförfarandeunder kvarstår oföränd-ettsom
rad

har föreslagitKommittén reglerna laglighetsprövningatt om
kompletterats så fastighetsägare medleminte är kom-iatt som

eller landsting där fastigheten belägenär även fortsätt-imun
skall ha begära laglighetsprövningningsvis besluträtt att av som

berör fastigheten se 5.1.4. Overklagningsreglerna kap. 19 §i 1
och kap. indelningslagen behöver därför efter-2 9 § ändrasinte

det dessa paragrafer tilli hänvisas reglerna kommunal-isom
lagen laglighetsprövning.om
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Specialmotivering6

Förslag till lag ändring6.1 i kommunallagenom
1991900

1kap.4§

paragrafen, behandlatsl allmännai motiveringen avsnittsom
regleras förutsättningarna för kommunalt5.1.1, medlemskap. I

förhållande till nuvarande lydelse grunden fastägandetas av
egendom bort. Kvar blir grunderna folkbokföring och taxering.

5kap.34§

paragrafen, har behandlatsl allmännai motiveringensom av-
regleras den kommunala folkomröstningensnitt 5.1.2, och lik-

nande förfaranden. första stycketI den ändringengörs ävenatt
fastighetsägare längre betraktainte är medlemmarattsom som

kommun eller landsting där fastigheten belägen kunnai skallär
folkomröstninghöras eller opinionsundersökning frågai iannan

berör fastigheten. första handI det fullmäktigeärsom som
disponerar skallöver berörd fråga.vem som anses vara av en

det domstolen sambandYtterst är i med eventuell begäransom,
laglighetsprövning, fastighetsägare elleravgör berörsom om en

inte.
första stycket byts uttrycket kommun kommun förI i ut mot av

med motsvarande formulering kap.överensstämma i 1 §4att
och kap.10 1

10kap.1§

paragrafen, behandlats allmännaI i motiveringen avsnittsom
regleras begära laglighetsprövning.5.1.3, rätten Denna rättatt

tillkommer dag endast medlemmar kommun eller landsting.i av
överklagningsberättigade följdKretsen ändras attsom en av

fastighetsägaremedlemskapsbegreppet ändras så inteatt en som
medlem där fastighetenkommun belägen harär i är rätt att

laglighetsprövning beslut berörbegära fastigheten. Ce-av som
fastighetsägandeändringen kvarstår kopplingen mellannom

och för fastighetsägare begära laglighetsprövningrätten att av
beslut berör Beslut berör dende fastigheten. inte egnasom som

ellerfastigheten den kommunala barnomsorgstaxant.ex. ettsom
upphandlingsbeslut skall kunna påframöver inte överprövas
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domstolenmedlem. detYtterst är ibegäran än som,av annan
begärs, fastig-samband med laglighetsprövning prövaratt om

beslutet ellerhetsägaren berörs inte.av

1979411i lagenFörslag till lag ändring6.2 omom
ochändringar i Sveriges indelning i kommuner

landsting
1kap.20§

paragrafen, behandlats den allmännai motiveringenI som
frågan ändradregleras kan väckaavsnitt 5.2.1, vem som om

Idag frågan väckas kommun ellerindelning kommun. kanav av
skulle beröras ändringen. Kret-medlem kommun, som avav en

såbehörighet väcka frågan ändras denmed ävenattatt somsen
fast egendom kommunen medlem däri iäger utan att vara

fårframtiden denna rätt.
fastighetsägandeändringen kvarstår kopplingen mellanGenom

frågan ändrad indelning.och väckarätten att om
första har endast språkligstycket justering gjorts.I

1kap.24§

paragrafen, behandlats den allmännai motiveringenI som
folkomröstningskall hörasregleras iavsnitt 5.2.2, vem som en

sådanbeslutareller liknande förfarande samt envem som om
omröstning.
° förtydligas fastighetsägarna innefattasförsta stycketl att

folkomröstningarlänsstyrelsen skall hörabland dem i ensom
för indelningslagen. Länsstyrel-sen kan begränsainom ramen

till de berörs indelningsändringen. Detundersökningen som av
kan aktuellt begränsa utredningen till endast visst.ex. att envara
del kommunen. klargörs lagtexten. Vidare nåsDetta i överens-av

för den folkomröstningstämmelse med förutsättningarna som
regleras kap. kommunallagen.5 34 §i

2kap.10§

paragrafen, behandlats den allmännaI i motiveringensom
kan väcka frågan ändrad5.2.1, reglerasavsnitt vem som om

indelning landsting. dag kan frågan väckas landsting ellerIav av



medlem landsting, skulle beröras ändringen. Kret-av som av
med behörighet väcka frågan ändras så denävenatt attsen

fast egendom landstingetäger i medlemutan attsom vara
där framtideni skall ha denna Genom ändringen kvar-rätt.
står kopplingen mellan fastighetsägandet och väckarätten att
fråga ändrad indelning.om

första stycketI har endast språklig justering gjorts.

27



AMKUNGL. man..
1992 0 309- -
STOCKHOLM



offentliga utredningar 1992Statens

Kronologisk förteckning

levnadsförhållanden.Frihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinochdesspatienteransvar- - -villkor i högskolan. vårdens S.U. innehållochutveckling.
Reglerforrisker. seminarium vi 38. elevavgifter.U.Ett varför Friståendeskolor.Bidragochom
tillåter föroreningarinne 39.M. Begreppetarbetsskada.änute.mer
Psykiskt situationi 40.stördas kommunerna Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.Fi.

probleminventeringsocialtjänstens 41.Angående M.vattenskocrar.-en ur
perspektiv. 42.Kretslopp Basenförhållbarstadsutveckling.M.-Psykiatrini Norden jämförande 43. Basisof Sustainableperspektiv.S. EcocyclesThe Urban-ett -Koncessionför försäkringssammanslutningar.Fi. Development.M.

mervärdesskattelag. 44. för grundutbildning.Ny Resurser högskolans U.
riktlinjer.Motiv.Del 45.Miljöfarligtavfall och M.ansvar- -Författningstextochbilagor. Fi. 46.LivskvalitetförpsykisktlångtidssjukaforskningDel --Kompetensutveckling nationellstrategi. kringservice.stödochvård.S.A.en-Fastighetstaxering Bostadsrätter. Avregleradbostadsmarknad,DelII. Fi.Fi. 47.m.m.-Ekonomi i C. statligaoch kyrkan. 48.EffektivarestatistikstymingDenrätt -samordning.10. bolagför rundradiosändningar.Ku. statistikensfinansieringoch Fi.Ettnytt

Fi. marknadsföringslagstiftningen.lLFastighetsskatt. 49.EES-anpassningav
högskoleutbildning.12.Konstnärlig U. C

50. inom13.Bundnaaktier.Ju. Avgifterochhögkostnadsskydd äldre-och
kadmium14.Mindre i handelsgödsel.Jo. handikappomsorgen.S

Översyn15.Ledningoch iledarskaphögskolannågra 51. sjöpolisen.Ju.av-perspektivochmöjligheter. 52. förU. Ettsamhälle alla.
16. efterKroppen döden. 53.Skattpådieselolja.Fi.

sistaundersökningenobduktioneni förmindre styrfonnerför och17.Den 54.Mer barn-ett nya- -psykologisktperspektiv.S. ungdomspolitiken.C.
18.Tvångsvårdi socialtjänsten innehåll. forskning ochoch 55.Rådför transporteransvar om-19.Långtidsutredningen1992.Fi. kommunikation.K.
20.Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill Rådför forskning ochtransporterom

aktiebolag. kommunikation.Bilagor.K.
2l.BosIadsstödtill pensionärer. 56.Färjor farleder.och K.
ZZEES-anpassningkreditupplysningslagen. 57.Beskattning naturaförmåner Fi.Ju. vissaav av m.m.
23.Kontrollfrågori tulldatoriseringen Fi. 58.Miljöskulden. hurmiljöskuldenEnrapportm.m. om
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. utvecklas vi ingenting M.gör.om
25.Utvärdering försöksverksamhetenmed3-årig 59.Läraruppdraget.U.av

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.U. 60.Enklare för Fi.regler statsanställda.
26. till folkpensionkvaliftkationsregleri 61. ochRätten Ettreformeratåklagarväsende.Del.A B.Ju.-internationellaförhållanden. förslag62.Forskningochutvecklingför totalförsvaret-

Årsarbetstid.27. A. till åtgärder.Fo.
28.Kartläggning kasinospelenligtinternationella 63.Regionala perspektivstudie.C.rollerav en- -regler.Fi. 64.Utsikt framtidensregioner sjudebattinlägg.C.mot -29.Smittskyddsinstitutet organisationförSveriges 65.Kartboken.C.ny-nationellasmittskyddsfunktioner. 66.Västsverigeregioni utveckling.C.-Kreditförsäkring30. Någraaktuellaproblem.Fi. 67. företagsbeskattrtingen.Fortsattreformering Delav-3l.Lagstiftning satellitsändningar Fr.om av

TV-pr0gram.Ku. 68.Långsiktigmiljöforskning.M.
32.NyaInlandsbanan.K. 69. asylförläggning.Meningsfullvistelsepå Ku.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst C. 70.Telelag.K.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M. 71.Bostadsförmedlingi former.Fi.nya
35.Kart-ochmätningsutbildningari skolformer.M. 72.Detkommunalamedlemskapet.C.nya
36.RadioochTV i Ku.ett.



Statens 1992offentliga utredningar

Systematisk förteckning

1992.[19]LångtidsutredningenJustitiedepartementet
[23]i tulldatoriseringenKontrollfrågor m.m.Bundnaaktier.[13] [24]bostadsmarknad.AvregleradEES-anpassninglcreditupplysningslagen.[22]av enligtinternationellaKartläggning kasinospelav -Översyn sjöpolisen.[51]av regler.[28]och [61]reformeratåklagarväsende.DelA B.Ett [30]KreditförsäkringNågraaktuellaproblem.-skadehanteringi statlig [40]Risk-och verksamhet.Försvarsdepartementet

bostadsmarknad,DelIl. [47]Avregleradför totalförsvaretförslagForskningochutveckling statligastatistikens- EffektivarestatistikstyrningDen-[62]till åtgärder. [48]finansieringochsamordning.
Skattpådieselolja.[53]Socialdepartementet [57]vissanaturafönnånerBeskattning m.m.avsituationikommunernaPsykisktstördas [60]förstatsanställda.Enklareregler

probleminventeringsocialtjänstensperspektiv.[3]ur [67]-en företagsbeskatmingen.DelreformeringFortsatt avi jämförandeperspektiv.[4]PsykiatrinNorden ett former.Bostadsförmedlingi [71]- nyaefter [16]Kroppen döden.
UtbildningsdepartementetobduktionenisistaundersökningenDen ett-psykologisktperspektiv.[17] villkorGrundutbildningensFrihet kompetens.ansvar--[18]innehåll.Pvångsvårdi socialtjänsten ochansvar- i högskolan.[l]ombildningfrånmyndighettillStatenshundskola. högskoleutbildning.[12]Konstnärligaktiebolag.[20] perspektivi högskolannågraLedningochledarskap -till pensionärer.[21]Bostadsstöd ochmöjligheter.[15]kvaliñkationsreglerifolkpensiontillRätten 3-årigförsöksverksamhetenmed- Utvärderingav[26]förhållanden.internationella [25]utbildningi gymnasieskolan.yrkesinriktadorganisationförSverigesSmittskyddsinstitutetny [38]elevavgifter.Bidragoch- Friståendeskolor.smittskyddsfunktioner.[29]nationella [44]grundutbildning.förhögskolansResurserlevnadsförhållanden,Psykiatrinochdesspatienter [59]- Läraruppdraget.utveckling.[37]vårdensinnehålloch

arbetsskada.[39]Begreppet Jordbruksdepartementet
långtidssjukaLivskvalitetförpsykiskt [14]Mindrekadmiumi handelsgödsel.[46]forskningkringservice,stödochvård.- inomäldre-ochAvgifterochhögkostrtadsskydd Kulturdepartementet

handikappomsorgen.[50] mndradiosändningar.[10]förbolagEnnyttföralla.[52]Ensamhälle satellitsändningarTV-program.Lagstiftning avom
i [36]RadioochTV ett.Kommunikationsdepartementet

asylförläggning.[69]MeningsfullvistelseInlandsbanan.[32]Nya
forskning ochkommunikation.Rådför transporter Arbetsmarknadsdepartementetom
forskning ochkommunikation.Rådför transporterom strategi.[7]Kompetensutveckling nationellen-Bilagor.[55] Årsarbetstid.27farleder.[56]Färjoroch

Telelag.[70] Civildepartementet
[9]Ekonomioch i kyrkan.Finansdepartementet rätt

tjänst [33]Kasinospelsverksamheti folkrörelsernasförsäkringssammanslumingar.[5]Koncessionför marknadsföringslagstiftningen.[49]EES-anpassningavmervärdesskattelag.Ny ochstyrfonnerförbarn-Merförmindre nya-Motiv.Del- ochbilagor.Del [6]Författningstext- [8]Fastighetstaxering Bostadsrätter.m.m.-Fastighetsskatt.



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

[54]ungdomspolitiken.
perspektivstudie.[63]Regionalaroller en- [64]regioner sjudebattinlägg.framtidensUtsiktmot -[65]Kartboken.
utveckling.[66]regioniVästsverige- [72]kommunalamedlemskapet.Det

naturresursdepartementetMiljö- och
varförvi tillåterseminariumrisker.EttReglerför om

inne [2]föroreningar änute.mer
datorsLruktur.[34]Fastighetsdatasystemels

skolformer.[35]mätningsutbildningariochKart- nya
Angåendevattenskotrar.

Stadsutveckling.[42]förhållbarKretslopp Basen- SustainableUrbanDevelop-TheBasisofEoocycles-[43]ment.
riktlinjer.[45]avfall ochMiljöfarligt ansvar- hurmiljöskuldenutvecklasEnMiljöskulden. rapportom

[58]ingentingvi gör.om
[68]miljöforskning.Långsiktig





.

.

.

,

.

.

. n



N

r

ÄLLMÅÅNNA FÖRLAGET

FönLgxcaT,BESTÄLLNINGARALLMÄNNA KyNpT1ÄNsr, Sroçxnoyn,10647
TEL Fax96083739 08-739 48.30, 95INPORMATIONSBOKHANDELN,MALMTORGSGATAN5,vu BxuNxEnEacsTbRc,STOCKHOLM.

91-aep1a11å7-7ISBN
ISSNo375-25ox


