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Sammanfattning

landstingochkommunerstöd tillstatligtlagföreslåsbetänkandetl omen
lands-följandei det ävenMed kommunbetalningssvårigheter.med avses

kommunenansökanefterskall lämnasstödetHuvudregelnting. avär att
skallbehövaskani kommunenåtgärderadministrativadeoch somatt

påuppställa kravkanstödvillkor förSom statenfrivilligvidtas väg.
kon-regeringen utsettuppgifterkommunala ettövertasvissa avavatt

tillförslagupprättandei ñågakommeruppgifter ärtrollorgan. avDe som
in-avgifter ochkommunalaoch till taxortill skattesatsbudget, förslag

delegeraskyldigvillkorenockså enligt attkanbegripna. Kommunen vara
kom-fordringarordningvilken motibeslutakontrollorganettill att om
kom-uppställaskunnavillkorskall attVidareskall betalas. sommunen
medöverensstämmelsehuvudsakligibudgetbeslutfattar ommunen

ingåendelån,upptagandebeslutförslag ochkontollorganets att avomom
Stödprövning.regeringensunderställsinvesteringaroch avborgenav

skallstödetförbland villkorenochåterbetalasskallekonomisk natur
kom-Omåterbetalningen.förtid ochgäller sättsådanaockså ingå som

ochåterkrävasstödetskallvillkoren,fullgörandetbrister i avmunen
kom-tillkommeruppburen skattochstatsbidragkvittaskunna mot som

munen.
stöd kanansökantill kommunensställningregeringen omInnan tar

lösa kom-försökaskallocksåutredningsmäntillsättaregeringen som
be-skäl kanfinnsdetbehövs. Omstödstatligtproblem utan attmunens

utredningsmärmenutredningstidenunderbeslutarkommunen attgärasatt
kommunala låne-,ochfrån kommunenutbetalningar attbeslutaskall om

god-regeringensberoendeskallinvesteringsbeslutochborgens- avvara
kännande.

sinakommunaladebehållerförfarandetfrivilligadet organenUnder
förvillkorenföljaunderlåtenhetförPåföljden attbeslutsbefogenheter.

ochbidragkvittningochåterkravnämnda, motdestödstatligt är ovan
skatter.

förbehövsingripande attstatligtsådanaförhållandena är attOm
medverkaunderlåterekonomi fastän kommunen attkommunssaneraen

tvångsförvaltningbeslutaregeringenkanmedverkansinavbrytereller om
regeringeninnebär utsettTvångsförvaltningen ettattviss tid.under av

ochkommunfullmäktigesdelmindreellerkontrollorgan störreövertar av
skallRiktpunktenkommunallagen.enligtuppgifterkommunstyrelsens
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kontrollorganet får kontrollen kommunens ekonomiatt ochövervara om
så behövs nämndorganisationen i kommunenöver och personsamman-
sättning i nämnderna.

Tvångsförvaltning inte förenlig med regeringsformenär nuvarande
föreskriñ beslutanderätten i kommunerna valda för-att utövasom av
samlingar. förslag tillEtt ändring i regeringsfonnen medger undantagsom
i tvångsförvaltningsfallet läggs fram.

Förslag lämnas också ändring i kommunallagen och lagen medom
särskilda bestämmelser kommuns eller menighets utdebiteringom annan

skatt, hänger med förslaget till lag statligt stödav m.m. som samman om
till kommuner och landsting med betalningssvårigheter.
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Direktiven

följande.anförsutredningendirektiv förregeringensl
ellerkommun ettutredningsuppdraget är attförUtgångspunkten en

såledesochbetalningsförpliktelsersina re-skall fullgöraalltidlandsting
landstingellerkommuninträffa ettdockkan attskulder. Detsinaglera en

fårochdennaklararsjälvintesituationsådani avråkar att manen
betalningssvårigheter.

för-reglerarlagstiftningtillförslaglärrmaskallUtredaren somett
skulder.sinabetalakanintelandstingellerkommunfarandet ettnär en

lag-ländersandraurvalredovisabetänkandesitt ettibör avUtredaren
området.stiftning

kom-detskall ärlagstiftningtill attför förslagetUtgångspunkten vara
själv-kommunaladenförfarandet. linitierarlandstingeteller sommunen

självtlandstingeller tarsjälvkommun ettliggafårstyrelsen att enanses
haförstlandstingetellerskall kommunenDärförekonomi.sinföransvar

sedanförstsituation. Detsin ärklaraförrimligaalla utvägar att avprövat
handintekonstateratlandsting att egenellerkommun manetten

behövasigdärförochproblem,ekonomiskasinalösa anserklarar attav
i fråga.kommaförfarandetsärskildadetinsatser, avsesextraordinära som

landstingsellerkommuns ettför hurreglerföreslåskallUtredaren en
Över-regeringen.skall hanterasinsatserextraordinära avbegäran om

medtillsättasskallkommissionhärvidskallväganden göras t.ex. enom
situationekonomiskalandstingetsellerkommunensutredadelsuppgift att

hanteringen.fortsattaför denåtgärderföreslådelsoch
råderskuldersinabetalainte kanenkommun landstingeller ettNär

formitillflödealltidfinnsdet ettmedel, avbristtotal utaninte en
till lag-förslagetskall övervägaUtredarenbidragskattemedel, omm.m.
skulderolikaordningvilkenibestämmelserinnehållabörstiftning om
återigenekonomilandstingsellerkommuns ettbetalas innanskall en

börjämförelse görasskulder. Enförfallnasamtligabetalningtillåter av
1970:976.förmånsrättslagenmedoch1987:672konkurslagenmed

eller någonregeringen,skäl förfinnsdetskall övervägaUtredaren om
kom-vissaövergångsperiod övertaunder avregeringen attutser, ensom säker-ochfrämjaförbeslutsbefogenheter attlandstingetsellermunens

utredaren övervägaskallVidarerekonstruktion. omekonomiskställa en
under-åläggasbörperiodvissunderlandstinget enellerkommunen en
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ställningsplilct vad gäller beslut investeringar, lån, borgen eller andraom
liknande ekonomiska åtaganden.

det bedömsOm statliga åtgärder behövs för kommun elleratt att en
landsting skall klara betala sina skulder skall utredarenett att överväga

hur tillsyn kommunen eller landstinget skall utformas.över Till-statens
kan såväl den tid behövs för utreda kommunens ellersynen attavse som

landstingetsekonomiska situation tiden efter det eventuellt statligtattsom
stöd har lämnats.

Utredaren skall också eventuell reglering det fallöverväga nären av
kommun eller landsting inte kan betala sina skulder ändå inteetten men

vidtar de åtgärdereller initiativde till förfarande den tänktatar lag-som
stiñningen syftar till.

Utredarenskall bedöma förslagetsförhållande till regeringsfonnens be-
stämmelse den kommunala självstyrelsen. Om utredaren finner detom att
behövsändring i grundlagsbestämmelse den kommunala självstyrelsenom
skall förslag lämnas till sådan ändring.
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Författningsförslag

Förslag till
stöd till kommunerstatligtLag om

betalningssvårighetermedlandstingoch

Ansökan

lån elleramortering påellerförmår betalaintekommun ränta§l En attsom
slagförpliktelserekonomiskakan fullgöraeller inte annatinfria borgen av

ekonomi.sinförstatligt stödansökakan att saneraom
rimligagjort allahaskall kommunenansökansådanInnan görs an-

överenskommelsesvårigheternahand lösasträngningar påatt genomegen
åtgärder.eller andratillgångarförsäljningIcreditgivare,med av

redogörelse för delsoch innehållaregeringenhosAnsökan skall§2 göras
dels kom-till dessa,anledningenbetalningssvårighetemaochde uppkomna

svårigheterna.medtillför kommaansträngningar rättaattmunens egna
sig behöva ochstöd kommunenvilketansökanVidare skall enanserange

ansökanockså ibörekonomi. Kommunenkommunensplan för saneringav
statligtåterbetalabeviljatordning kommunenvilkenredogöra för i attavser

stöd.
ytterligareregeringen länmabegäranskyldigKommunen är att av

upplysningar.
tillräckligainteupplysningarlämnadeoch äri ansökaninnehålletOm

awisas.skall dennaansökanprövningför aven

Utredningsmän

kanansökankommunensprövningför antasförutsättningarOm3 § aven
fleraellertillsättavid behovskall regeringenföreliggakomma enatt

uppgiftmedutredningsmän att
ekonomiska ställning,utreda kommunensytterligare-

kreditgivare,medförhandla- försäljningsåsomsidakommunensåtgärder frånytterligareföreslå av-
skattehöjning,tillgångar och
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bedöma behovet och formen för statligt stöd de villkorsamtav som-
förkommunen bör ha iaktta komma i åtnjutande detta stöd.att att av

Utredningsmanneneller utredningsmännenhar från kommunenrätt att
få alla uppgifter och det bistånd behövs för arbetets fullgörande.som

Utredningsmannen utredningsmänneneller skall berättelse sittavge om
arbete och sina förslag till kommunen och regeringen sedan arbetet
avslutats.

Villkor för statligt stöd

villkor4 § Som för statligt stöd till kommun kan sedvanligautöveren -
kreditvillkor i fråga och amortering lån och regler förräntaom m.m.
återbetalning stöd i form föreskrivas kommunen beslutarattav annan -

för eller flera budgetår budget, däri inbegripen skatte-att upprättaett
för den kommunala inkomstskatten, i huvudsakligsats överens-

förslagstämmelse med regeringenupprättas ett utsettsom av av
kontrollorgan,

beslut upptagande lån, ingående borgen ochatt om av om av om an-
skaffning tillgångar för stadigvarandebmk eller innehav skall krävaav
regeringens godkärmande,

överlämna regeringen besluta under vilkaatt ett utsett attav organ
förutsättningar och i vilken ordning utbetalningar skall göras av
kommunen.
Vid kommunens beslut det slag i första stycket 3av som anges

tillämpas inte kommunallagen3 kap. 19 § 1991:900.

Interimistiska beslut

de utredningsmän i§ Den eller 3 § får begära kommunen5 attsom avses
fattar beslut det innehåll i 4 § 2 och 3 gälla till dessattav som anges

fattar slutligt anledningregeringen beslut med kommunens ansökanav om
stöd.

kommunen inte tillmötesgår begäran i första stycket,Om som avses
utredningsmannen eller utredningsmannen tillskall anmäla detta rege-

ringen.

Regeringens beslut

enligt andra stycket skall regeringen avslåanmälan gjorts 5 §6 § Om
stöd.kommunens ansökan om
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tredjei 3 §förslagberättelse ochemottagitregeringenNär avsessom
förslagetden godtarbeskedföreläggasskall kommunenstycket att omge

beslutaregeringen kanändrade förslageller det om.som
ibeslutfattaskall regeringenkommitSedan kommunens svar

företagits skalli inte har3 §utredningsådanärendet. Om angessom
ärendet.beslut ifattaregeringen snarast

stöd skallansökanavslår kommunensregeringen inte§ Om7 rege-om
innehållaoch fårpreliminärtbeslutringens vara

ellerbeståendeför kommunenkontrollorgantillsättande av enettav
flera personer,

in-däritill budget,förslagkontrollorganet upprättauppdrag att
förinkomstskatten,kommunalaför denförslag till skattesatsbegripet

budgetår,nästkommandeförkommunen
i beslutet.villkorstödstatligterbjudande angessomom

skall be-till kommunen,för stödetbehövsriksdagenbeslutOm av
beslut.för riksdagensinnehålla förbehållslutet

imed deöverensstämmelseibesluthar fattatkommunen8 § När
förekommande falloch ivillkorenbeslut angivnapreliminäraregeringens

slutligtfattaskall regeringenför stödetbehövsbeslutfattatriksdagen som
till kommunen.stödbeslut om

angivnabeslutpreliminärai regeringensgodtar deintekommunenOm
ansökankommunensbeslutfatta slutligtregeringenskallvillkoren, attom

avslås.

Kontrollorgan m.m.

regeringensde iiakttarkommunenövervakaskallKontrollorganet9 § att
vill-anmälatill regeringenochvillkorenuppställdabeslutslutliga om

följs.intekoren
stödsitt beslutåterkallaregeringenkaninte iakttasvillkorenOm om

skall återkrävas. Rege-utbetalatsstödbeslutaochtill kommunen att som
drasverkställasskallåterkravet attdärvid beslutafårringen avatt genom

berättigad till.kommunenskattemedel ärstatsbidrag ellerfrån som
uppgifter och detallafåfrån kommunenharKontrollorganet rätt att

fullgörande.för arbetetsbistånd behövssom

beslutsformerMandattid och

regeringenkontrollorganoch ledamöterUtredningsmän utses10 § avav
helst återkallas.dockkanUppdragettid. närvissför som
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utredningsmän eller kontrollorganet fleraflera har ledamöterOm utses
ordförande.regeringen demän attutser en av varaen

eller beslututredningsmännens kontrollorganets gäller denSom me-
omfattas de flesta. Vid lika röstetal har ordföranden utslags-ning avsom

röst.
Rättegångsbalkens bestämmelser jäv domare gäller för ut-motom

ledamotredningsman och kontrollorgan.av

Ersättning

utredningsman eller ledamot kontrollorgan har till§11 En rättav er-
Regeringen storlek.sättning kommunen. beslutar ersättningensav om

Överklagande

inte utrednings-får överklaga utredningsmannens eller12 § Kommunen
beslut.eller kontrollorganetsmännens

i enskild får dennebeslutet 3 har gåttOm 4 § emotsom avses en
beslutet hos allmän förvaltningsdomstol.överklaga

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändring villkorav

tills i villkoren för detRegeringen får besluta lättnad vidare13 § om
det motiverat med hänsyn till kommunensstatliga stödet ärom egna

sin ekonomi.åtgärder för att sanera

Tvångsförvaltning

vilken förhållandena sådana i §kommun för l14 § Om är som angesen
statligt stöd eller kommunens ansökanunderlåter sökaförsta stycket att

regeringen finnerbeviljande stöd återkallasavslåseller beslut menom av
ekonomi skall kunnaför kommunensåtgärderbehövssärskilda attatt sa-
förordna kommunenefter hörande kommunenfår regeringen attavneras,

förordnande skall innebäratvångsförvaltning. Sådantställas underskall
angiven tid allakontrollorgan för vissregeringen övertarutsettatt ett av

kommunfullmäktigeskyldigheterbefogenheter ochvissa deeller somav
enligt kommunallagen 1991:900.kommunstyrelsen haroch

beslutenligt regeringenskontrollorganet skalluppgifterDe övertasom
sådana i kap. 9 §i första hand 3tvångsförvaltning bör avsesvara somom
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och4 § 2kap. 1-3 §§,6stycket,andraochoch 6 samtstycket 1-4första
kommunallagen.15-21och6-108 kap.och 6 §§5 samt

underkommunenlämnatsstatligt stödforvillkorfrågaI somom
i 10Bestämmelsernagäller 9stödetåterkravochtvângsforvaltning av

stycket.förstaenligtkontrollorgantillämpas utsesoch §§11 som

beslutstödmedförvaltningkontrollorganetsrevision§ Om av15 av
regeringen.beslutarenligt 14 §

laglighets-1991:900kommunallagenkap.Bestämmelsernai 10 om
överklagan-också vidgällerbeslutnämndsochfullmäktigesprövning av

kommunfullmäkti-utövandevidfattatkontrollorganetde beslut avsomav
funktioner.kommunstyrelsensellerges

vidkontrollorganet1980:100 skallsekretesslagentillämpningVid av
befogenheterkommunstyrelsensellerkommunfullmäktigesutövande av

myndighet.kommunalsomanses

Betalningsordning

fattarkontrollorganetellerutredningsmanellerutredningsman16 § När
för-dehand tillsesi förstaskall attfrån kommunenutbetalningbeslut om

blir full-i riketkommunernaåvilarenligt lagenskildpliktelser mot som
arbetstagareersättning tillochlönskall betalashandandragjorda I annan

heltidpåuppdragenfullgörförtroendevaldaoch tillkommunenhos som
ifordringarbetalasDärefter sägsheltid.betydande del someller aven

skattefordringarfönnånsberättigade1971:1072lagen m.m.om

Landsting

kommunfullmäktigekommun,lagi dennaföreskrivsVad17 § omsom
landstingsfullmäktige ochlandsting,ocksågällerkommunstyrelseoch

landstingsstyrelse.
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Förslag till
Lag ändring i regeringsformenom

Härigenom regeringsformenföreskrivs kap.l 7 § skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.l
7 §

riket finnsI primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten
i kommunerna valda församlingar.utövas av

Kommunerna får skatt för skötseln sina uppgifter.taga ut av
Med stöd lag fårav rege-

ringen för begränsad tid besluta
undantagfrån första stycketom

andra meningen fär viss kom-
mun.

Regeringsformenomtrvckt1994:1483.
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tillFörslag
kommunallageniändringLag om

1991:900

skall ha1991:900kommunallagen16 §kap.föreskrivs 3Härigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.3
§16

fullmäktige lämna överbeslutfår efterlandstingochKommuner av
särskildhandhavandeangelägenhet, förkommunalvården varsenav
ekono-handelsbolag,aktiebolag,tillföreskrivits, ettordning inte enett

individ.enskildellerstiftelseförening,ideellförening,misk enenen
fårmyndighetsutövninginnefattarangelägenhetVården somav en

finnsdetendastöverlämnasregeringsformenkap. 6 §enligt 11dock om
det i lag.stöd för

vårdenöverlämnandeOm av
iangelägenhetkommunalenav
iföreskrifterfall finnssärskilt

statligt1996:000lagen om
landstingochtill kommunerstöd

betalningssvårigheter.med

kommunalavissahoshandlingardelallmänhetensOm rätt att ta av
1980:100.sekretesslagen9 §i kap.bestämmelser 1finnsföretag

1994:691lydelseSenaste
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Förslag till
ändringLag i lagen 1965:269 med särskildaom

bestämmelser kommuns och menighetsom annan
utdebitering skatt,av m.m.

Härigenom föreskrivs lagen4 § 1965:269 med särskilda bestämmel-att
m.m.kommuns och menighets utdebitering skatt, skallser om annan av

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4
Vad i denna paragraf kommun och kommunalskattemedelsägssom om
tillämpas också i fråga landsting och landstingsskattemedel.om

kommun harEn under visst beskattningsåreträtt att statenav
uppbärapreliminära kommunalskattemedelmed beloppett motsvararsom
produkten de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomstema iav
kommunen enligt skattemyndighetensbeslut enligt kap.4 2 § taxeringsla-

1990:324 taxering till kommunal inkomstskatt skatteunderlagetgen om
året före beskattningsåret, den skattesats har beslutats för be-som
skattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket harsom
fastställts i december året före beskattningsäret.

december varje år1 skall regeringen, eller den myndighet regeringen
bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer skall denmotsom svara
uppskatttade procentuella förändringen skatteunderlaget i riket. Denav

förändringenskall mellan andra förstaoch året före beskattnings-ena avse
året. andra skall förändringenDen mellan året före beskattningsåretavse
och beskattningsåret.

SkattemyndighetenbetalarInnan kommunalskattemedel till kommu-ut
skall avräkning enligt 52 § uppbördslagen 1953:272, 12 §görasnerna

lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare, 10 §om av
lagen 1995:1516 utjämningsavgift för kommuner landstingoch ochom
2 § lagen 1995:1518 mervärdesskattekonton för kommuner ochom
landsting. Vidare skall tillägg för bidrag enligt lagen10 §göras

utjärnningsbidrag till kommuner och landsting för1995:1515 samtom
bidrag enligt och 2 lagen 1995:1514 generellt statsbidrag till1 om
kommuner och landsting. belopp framkommer skall betalasDet utsom
med tolftedel månad den tredje vardagen räknat från den i17en per

varvid dag enligt lagen beräkningmånaden, 2 § 1930:173som om av
Ärintelagstadgad tid jämställs med allmän helgdag skall medräknas.

vid utbetalningstillfällena ifordran inte uträknad månadernakommunens

Lagenomtryckt1973:437
senasu lydelse1995:1519
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grundasmånaderdessautbetalningarnaskallfebruari,ochjanuari
föregående året.månad detdecemberutbetalningen ibelopp somsamma

förordnadockSkattemyndigheten attfårföranleder detskälsärskildaNär
beloppdenågotbelopp. Ompågrundasskallutbetalningen annat avett

på intefebruari grundatsoch mot-januarii månadernautbetalningensom
föran-jämkningskall denfordran,kommunenstolftedel somavsvararen

månad.iutbetalningeni frågaskedettaleds marsomav
årligadenskeskallkommunalskattemedlen närslutavräkningEn av

Produktenavslutats.beskattningsåret hareñeråretunder avtaxeringen
beslutatsharden skattesatsochtaxeringenenligt denskatteunderlaget som

kommunalskattemedlen. Omslutligadebeskattningsåret sum-för utgör
kommunalskattemed-preliminäradeöverstigerdessa avsummanavman

medtill kommunemabetalasskillnadenskallstycket utandraenligtlen
beskattningså-efteråretnovemberdeninvånare lenhetligt beloppett per

medkommunernaåterbetalas ettskillnadenskallfall en-I avmotsattret.
beskattningsåret.eñeråretnovemberdeninvånare 1hetligt belopp per

eñer be-åretjanuari andraiskallåterbetalning görasUtbetalning eller
skattningsåret.

lagenenligtregeringenOm
tillstödstatligt1996:000 om

medlandstingochkommuner
beslu-betalningssvärigheter har

stödáterkravatt somtat av
skallden lagenenligtlämnats
frånavdragverkställas genom

skattemedelellerstatsbidrag
berättigadkommun ärsom en

utbetalning görsinnantill skall,
stycket,och femtefjärdeenligt

vidtasjämkningochavdrag en-
regeringenföreskrifterligt som

meddelar.





1996:12SOU

länderi andraLagstiftningl

Allmänt1.1

sådanabedömtsförhållandena attländerna harnordiskai deEndast vara
lagstiftningfrämmanderedogörelse förimed demskäldet finns taatt en

betalningssvårigheter.landsting iochfråga kommuneri om
hurreglerarlagstiftningfinns statIsland,Finland ochl Norge, som

sinklarakaninte längrekommunskallrespektive kommun när enagera
grundenolikaregelverksitt sättbyggtharekonomi. Länderna menupp

lagstiftning,särskildhar ingenDanmarklagstiftningen densamma.för är
reglerochlånfårkommunerregleri stället upptahar när omutan om

likviditet.kommunens

Norge1.1.1

kom-bestämmelserfinns1992septemberdenkommunallagen 25l om
enligt bestäm-skallKommundepartementetlån.rätt upptaattmuners

lån.fårkommungodkännapunkt 6 uppta ettmelsen i 9 kap. 50 § att en
godkännaskall departementet ävenpunkt 2bestämmelsen i §Enligt 51

ekonomiska tör-någonförgaranti borgenställerkommun annansatt en
ellerkonkursiinte försättas§ upptaenligt 55kanpliktelser. kommunEn

konkurslagen.ibestämmelsernaenligtackordsforhandlingar
kom-ochpunkterna l närskall enligt 56 §Kommunfullmäktige en

svårigheterpåinte beroroch dettaskulderförfallnakan betalaintemun
Meddelandebetalningsinställelse.beslutatillfälliga, omheltär omsom

Kommundepartement.tillskall skickasbeslutet
tillsynsnämnd för kommunenskall då snarast utseDepartementet en

skallbestämmelserEnligt dessapunkt 4.i §bestämmelserna 56 enenligt
ochordförandeni kommunenförtoendevaldbeståtillsynsnämnd av en

medlemmarfleraellerkanslichefeni kommunen samt treanställden
statligtNämnden utgöra ettdepartementet. organansesutses avsom

bestämmelserna i 57 §enligtskallNämnden2981991/92:42prop. s. . gällerbetalningsinställelsentiddenunderutbetalningargodkänna som
Avför kommunen.årsbudgetochekonomiplan para-utarbetasamt nyen

till-börnämnden främstbetalningarvilkavidareframgårgrafen som
sigpunkt 1§ överskall enligt 58Kommunfullmäktige yttragodse.
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tillsynsnämndens förslag till plan och budget. ekonomiplanenDen ochnya
årsbudgeten skall vidare godkännas departementet 58 punkt§ 2.av

Betalningsinställelsen upphör och upplöses enligtnämnden bestäm-
melsema i 58 § punkt 3 Kommundepartementet godkänthar ekonomi-när

årsbudgeten.planen och därefter uppsiktDepartementet kom-utövar över
under de följande åren godkänna ekonomiplanertre attmunen genom

och ändringar i dessa. Vidare kan departementet ändringar i eko-göra
nomiplaner och årsbudgetar departementet finner det nödvändigt mednär
hänsyn till kommunens framtida ekonomi punkt58 § 4.

Finland1.1.2

särskild lagI Finland finns tryggande kommunens verksamheten om av
nödvändig basserviceför invånarna.och tidsbegränsad och gällerLagen är

till utgången år 1996. Syftet med lagen enligt kap.l 1 §är attav genom
säkerställa möjligheterstatligt stöd för kommun råkat i eko-en som

förnomiska svårigheter invånarna ordna den nödvändiga basservicenatt
skalloch kommunen klara sina ekonomiska förpliktelser. Vidare skallatt

lagen förhindra kommunalskatten iunder längre tid högreatt är änen
andra kommuner.

enligtkommun har propositionen ekonomiska svårigheterEn när
desslån invånare och kostnaderna lånen tvåför tillär treav persumman

gånger genomsnittet i kommunerna, driftsekonomin visarhögre än när
eller skatten högreunderskott genomsnittet.när år än

har ekonomiska svårigheter får, enligt bestämmel-kommunEn som
i kap. ansökahos räntestöd och konsolideringslån.2 2 staten omserna

skall enligt bl.a. innehålla fullmäktige godkänd planAnsökan 3 § en av
stabilisering kommunens ekonomi. Statligt stöd skall, enligtför be-av

i användas för amortering skulder. fårstämmelsema 8 Kommunenav
inte använda stödet till konsumtionsutgiñer eller tillsåledes nya

Inrikesministeriet följs.investeringar. övervakar enligt 9 § detta Omatt
hemlighållitlämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan ellerkommunen

verkställa deomständigheter eller försummatväsentliga grovt att
angivits i ansökan får ministeriet enligt §stabiliseringsåtgärder lOsom

beviljat räntestöd och lån.avbryta utbetalningar av
skyldigheter inrikes-inte längre kan klara sina fårkommunNär aven

kommunutredning enligt bestämmelsernaministeriet besluta inledaatt en
sådanfår inledas efter ansökan kommunen kani kap. En3 ll av men

Enligtinledas efter beslut ministeriet. l2 § fårockså av en
huruvida kommun harkommunutredning inledas oberoende av en

statligt räntestöd eller konsolideringslån. Kommunutredarensbeviljats
stabilisering ekonominbl.a. utarbeta plan förarbetsuppgifterär att aven

förbjuda verkställighetUtredaren får vidare bl.a.och §§.13 14 ettav
ekonomi.försvåra stabilisering kommunensbeslut det bedöms avom
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enligt 16inrikesministerietövervakasverksamhetKommunutxedarens av
tillförslagprop.tjänstemanstatligarbetaroch utredaren§ omensom

basservice-nödvändigverksamhet ochkommunenstryggandelag avom
s.l4.invånarnaför

Island1.1.3

kommunallagen.itill kommunernaförhållandeIsland reglerasI statens
kanåtgärdervissabehandlasfinanser statenkommunerskap.l 8 somom

kommunerna.vidta mot
inte kandensvårigheterekonomiskasådana attharkommunNär en

informeras enligt be-Socialdepartementetskallåtagandenfullfölja sina
omedelbartskallstycket. Departementetförsta90 §stämmelseni kap.8

eko-denstycket. Omtredje90 §kommunenundersökninginleda aven
obliga-sinaklarainte kankommunensådansituationennomiska är att av

ellerbidragbevilja kommunenfår departementetuppgiftertoriska m.m.
ibestämmelsernaenligtutjärnningsbidragkommunalaförlån fondenur

kommunförställa villkorfår attstycket. Departementetfjärde90 § en
godkännakan attbidrag. Departementet ävenlån ellerskall erhålla

höjaålägga kommunenellerkommunalskatten atthöjerkommunen
stycket.femteenligt 90 §kommunalskatten

för-ingensååtagandenekonomiska attär storakommunsOm en
enligtbesluta,får departementetframtidbättring kan inom näraväntas en
skötanämnd skallekonomiskstycket,förstabestämmelsernai §91 att en

sinskötasinfråntaskommunen rätt attekonomi. Innankommunens
kommunenstycketandraenligt §91ekonomi, skall departementet ge

situation.ekonomiskasinförbättrasjälvmånader,möjlighet inomatt, sex
ansökadomstolhos attfår kommunstycketfjärdeEnligt 91 § omen

ogiltigt.skall förklarasbeslutdepartementets
medlemmar, utsesnämndenbestårekonomiska tre avDen envaravav

bl.a.uppgifthar tillstycket. Den attförsta§kommunförbundet 92
får skeutbetalningaringaekonomi ochkommunensskötselnöverta av

stycket.förstai 93 §bestämmelsemaenligtgodkärmandedessutan
för debudgetfinanser upprättakommunens samtskall utredaNämnden
betalastycket. Förtredjeenligt 93 § attbudgetårenkommandetvå

med departementetsenligt 94nämndenfårskulderkommunens
egendom.kommunensgodkärmande, avyttra

upphörekonomisktbeslut attstyredepartementetsl 96 § att omanges
acceptabel.ekonomi bedömskommunensgälla när vara
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1.1.4 Danmark

den danskakommunallagen finnsI bestämmelser kommunernas eko-om
nomiska befogenheter5 kap.. Alla kommuner i Danmark övervakas av

tillsynsmyndighet enligt bestämmelserna i kap.6 47 och 48 §§.en
Amtskommunema vilka landsting och vissa de kom-motsvarar störreav

Övervaknzngenövervakas inrikesministeriet. resterandemunerna av av
kommuner sköts övervakningsråd beståendeett amtmannenav av
landshövdingen och fyra valda från kommunerna. Dessrepresentanter
avgöranden får, begäran kommun eller medlem i över-av en
vakningsrådet, inrikesministem.prövas av

finnsDet också särskild förordning reglerar kommunernas rätten som
lån Enligt förordningen gäller utgångspunkt kom-att uppta attm.m. som

inte får lån. För arntskommunema gäller denna regeluppta nästanmuner
undantag. För primärkommunema finns rad undantag iutan en som

huvudsak gäller möjligheter för kommunerna lån tillatt uppta
investeringar inom den försörjningssektom,s.k. 580m el-, vatten-,gas-,
avloppsförsörjning.

För det möjligt för kommunerna klara likviditetsproblemgöraatt att
får kommunerna i viss mån använda sig kassakredit. Utnyttjandetav en
får ske så kassakrediten i genomsnitt under tolvmånaders-sätt att en
period positiv likviditet.uppvägs av en

kommunEn får hos inrikesministem dispensansöka från låne-om
reglema. En bedömning kommunens ansökan med hänsyn tillgörsav
ändamålet med lånet och kommunens ekonomi.

kommun har meddelats dispens frånNär likviditetsreglemat.ex.en en
kan ministeriet meddelavissa villkor för dispensen. kanDet t.ex. attvara
kommunen de följande åren skyldig till likviditeten uppnårärtre att attse

viss storlek. anledningentill kommunen dispensOm får med villkoratten
kommunen har likviditetssvårigheter, beskrhs ministeriets beslut iär att

dagligt tal administration".kommunen "satt underärattsom
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Grundlagsfrågor2.1

för falllagstiftningbehovetanalysuppgiftNågon avgöraatt avaven
utredningsuppdraget.iingår inteskulderbetalaoförmågakommunal att

Utredningsarbetet harlandsting.följandei detkommun ävenMed avses
tillkoncentreratsoch harföreliggerbehovfrån dettautgåttdärför att

utformningenövrigtiochkonstitutionell rörproblem artär somavsom
förutsätter.utredningsdirektivenlagstiftning det slag somavav en

förmårintejuridiskaprivatråttsligaellerfysiskaNär personerpersoner
påkallahar borgenäremabetalningsförpliktelser utvägen attsinafullgöra

gäldenärenställer sig ärförfarande. det närexekutivt Hur enett
fråga.omdiskuteradkommun,offentligrättslig såsom är enperson, en
vissaunderotänkbarintemåhändautmätningSpecialexekution eller är

tordeexekutionsformdennaomständigheteroch i viss egendom varamen
utredningen.föranlettharintresse för problemmindre de somav

förfarandeexekutivadetGeneralexekutionen konkurseneller är som
konkurs-konstateraserbjuda lösning. kanDet attkunnaskulle genasten

sådanborgenärskretsregler inte utformade för somlagens är att enpassa
harborgenärerkommunsFlertaletkommun har.den av enensom

relateraskanintevaraktighetochanspråk storlekoñentligrättsliga vilkas
allmän-vilken ikonkursbeslutetförtidpunkt sådan dagenvisstill somen

tillhänvisaskani konkurs. Detför utdelningavgörande tillhet rättenär
grundskolan, barnomsorg,iundervisninganspråk gällersådana som

sjukvårdsocialbidrag, m.m.
möjligheternarättsliga attdefråganin påJag går inte närmare om

hänvisarkommunexekutionsregler utangentemotutnyttja privaträttens en
209Juristtidning 1992SvenskRiberdahl ise s.till litteraturen i ämnet

hänvisningar.ff däri gjordaoch
förgrundtillliggafåroch denuppfattningen antasvanligaDen som

i konkurs. Denförsättasinte kankommunerutredningsuppdraget är att
vidbetalningsoförmågakommunalfrågaigjorts gererfarenhet omsom
Detproblemen.lösaförsida behövs attfrånhanden insatser statensatt

uppkommandehanteringförutsebarförformergäller alltså finna avatt en
obestånd.fall kommunaltav

fall iför sådanareglerfinnsutvisarföregåendedetiöversiktenSom
intedel tordesvenskförebild fördirektNågon varautländskarättssystem.
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hämta från utländska exemplen.de Skälen härtill olika slag. Ettäratt av
med vikt regeringsformen tillmäterhänger den den kom-samman som

munala självstyrelsen element i förverkligandet den svenskaettsom av
folkstyrelsen.

ponalstadgandeti kap. innehållerUtöver l 1 § bl.a. all offent-attsom
lig makt utgår från folket och den svenska folkstyrelsen förverkligasatt

kommunal självstyrelse finnsbla i regeringsfonnen materiellgenom en
bestämmelse kommunernas ställning i kap. 7 detl säger attom som
i riket finns primärkommuner och landstingskommuner, beslutande-att

i kommunerna valda församlingar och kommunernautövasrätten attav
för sina uppgifter.får skatt skötseln Enligt kap. § hand-1 8ta ut av som

lar rättskipning och offentlig förvaltning finns det statliga och kom-om
munala förvaltningsmyndigheter.

Bestämmelseni kap. regeringsformen1 7 § beslutanderätten iattom
kommunerna valda församlingar har inte hindrautövas ansetts attav
kommunallagen 1991:900 innehåller vidsträcktregler attom

ellerbeslutanderätt tillkommer kan delegeras till kommunstyrelsen eller
andra kommunala nämnder. Kommunal beslutanderätt kan också, efter
beslut kommunfullmäktige, delegeras till privaträttsiiga juridiskaav

eller enskilda individer. Stödet för kommunallagstiñningen finnspersoner
i kap. regeringsformen, grunderna för8 5 § bl.a.säger attsom
kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den
kommunala beskattningen bestäms i lag. bestämmelseEn atttom

fysiskadelegeras till enskildaförvaltningsuppgift kan juridiska och
finns i kap. 6 § tredje stycket regeringsformen,ll soimpersoner

delegationenföreskriver uppgiften innefattar myndighetsutövning,att, om
förTill sistnämnda lagstödskall ske med stöd lag. bestämmelseav om

kap.delegation uppgift innefattar myndighetsutövning hänvisas i 3somav
kommunallagen. sistnämnda paragraf innehåller huvudreglema16 § om

uppgifter till utanför denkommunfullmäktiges delegerarätt att organ
rubrikenkommunala organisationen. paragrafen placerats underFastän
Bohlin:har den generell innebörd"Kommunala företag" i lagen seen

ff.Kommunalrättens grunder 56s.
mätt begränsning i den beslutanderätttydligt visstDet är att ett av

regeringsformen ochenligttillkommer de kommunala organensom
dessa skött kommunenskommunallagen ofrånkomlig,är om organ

dennastatliga insatser behövs förekonomi på sådant sätt attatt sanera
självbestämmanderätten underkastadkommunalaekonomi. denAtt är

framställningenregeringsformens tillkomst;förutsattesvidgränsningar se
framställningff. sistnämndaHolmberg-Stjemquist: Grundlagama 41 Ii s.

"den själv-oprecist kommunalaså begrepputtalass. 43 att ett som
rättslig tolkning,till föremål förfögastyrelsen" är ägnat görasatt var-en

detta ställe återfinnsarbete Påtill 20.vid hänvisning ut-görs samma s.en
iinteregeringsformenföreskrifterna i kap.talat 1talandet generelltatt
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torde kunnakapitleni de andraföreskriñemautsträckning somsamma
rättsregler.bindandebetraktas som

friai kommunernaskanbegränsningar görashurFrågan stora somom
själv-kommunaladengrundlagsreglemabeslutanderätt utan att om

kommunaladensärskilt i frågadebatteratsharträds förstyrelsen nära om
harff. Riksdagen1977:78 431SOUsebeskattningsrätten somt.ex. s.

underskatteuttagetkommunaladetmöjligt begränsadetbekant attansett
regleringstatlig1992:672. En1990:608,tid SFS permanentkortare av

prop.dock inte allvar övervägtsharinom kommunernaskattesatserna
13.bil. 41989/902150 s.

i andrabeslutaför kommunernafrihetengällerdet attNär ange-
regeringsformeni kap. 7 §bestämmelsen llägenheter skatteuttag ärän

församlingarvaldai kommunernabeslutanderätten utövas av enatt avom
fårparagraf kommunernaföreskriften iprecis karaktär attän sammamera

beslutande-Bestämmelsenuppgifter.sinaför skötselnskatt omta ut av
med denna rättdetvisstutpekar är utrustat menrätten ett somsomorgan

innehållerkommunallagenhindratintedockhar attnämnts ensom
principiell be-i frågorfullmäktige beslutarinnebärreglering att avsom

beslutande-ochkommunenvikt för attskaffenhet eller störreannars av
nämnder ellerandraellerkommunstyrelsentilldelegerasi övrigträtten

utanför kommunen.fysiskatill juridiska eller personer
ursprungligai sininnehöll1977:179kommunallagentidigareDen

beslutanderättenkommunalai deninskränkningarlydelse föreskrifter om
iborgeningåendelån ochupptagandebeslutså sätt avatt omavom

dessa före-medgivanderegeringensfordradeutsträckning attviss utan
regeringsformen.kap. §7stridande 1skrifter ansågs mot

kom-denomfattning begränsari visslagstiftningförEtt utrymme som
dettahuralltså finnas. Frågantorde ut-är stortmunala självstyrelsen

handhaftsi kommunsjälvstyrelsenkommunaladenOmär. enrymme
förpliktelserfullgöra sinaståndblivitkommunensådant attsättett att ur

underkasta kommunenbefogenhetkommunfullmäktigesi attbör det ligga
i ekonom-bistå kommunenskallförställsvillkorvissa att statenuppsom

vilarbeslutanderättenkommunalaInskränlcningari denavseende.iskt som
med grundlagsbe-stridiståbör intebeslutpå kommunens eget anses

självstyrelsen.kommunaladenstärrunelsema om
statligt stöd börmedbudgetsaneringkommunalförHuvudprincipen

medverkansida. Enfrån kommunensfrivillighetden byggerattvara
verk-kommunaladentillsynslags överutomstående utövar ettsomav

rekonstruktions-istatliga insatserförförutsättningdocksamheten är en
inomåvägabringaskantillsynsådandåfråga ramenarbetet.En är enom

beslutsbefogenhet.för kommunens egen
tillbeslutanderättdelegerakommunhar rättförut anförts attSom en

dettalag gällermed stöd ävendelegationengörsOmenskilda avpersoner.
myndighetstatligtilldelegationNågonmyndighetsutövning.såvitt avser

statligaåtskilligapåfinns dockExempeltillåten.inte avdäremotär
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uppgifter, regleradeutsedda med i lag ochmyndigheter ärpersoner som
myndigheter.författning, dessa betraktas Deutan att personer som anses

detta de antörtrottsi stället självständiga uppdragstagare, även omsom
uppgifter innefattar myndighetsutövning se Corell m.fl.: Sekretess-som

f och Petrén-Ragnemaltn:Sverigesgrundlagar 395.lagen, 3 uppl. 80 s.s.
för lagreglering förutsättningar och villkorOm utgångspunkten en av

statligt stöd till kommuner i ekonomiskt trångmål kommunenför är att
blir frågan vilka kommunala beslutsbcfogenhetersjälv initiativet,tar som

måste kunna delegeras och till det skall göras.vem
utredningsskede efter ansökan från kommunenSåväl under ett en om

saneringsarbetetmed stöd statliga insatser bedrivsstatligt stöd när avsom
regeringen får fullgörakan det behövas att ett utsesorgan som av upp-

gifter hör till den kommunala beslutanderätten. skulle kunnaDettasom
tillkommunen delegerar beslutsrätt eller fleraske att en av rege-genom

utsedda kan naturligtvis diskuteras denringen enskilda Det ompersoner.
utsedda regeringen och haromständigheten sådana äratt avpersoner

regeringen till myndigheter.rapporteringsskyldighet till demgör
åtskilliga domstol eller myndighetförut finnsSom antytts av annan
offentligt reglerade uppgiñer och stårutsedda har sompersoner som

myndig-under tillsyn myndigheter dessautan att somav personer anses
och notariusexempel har förmyndare, godeheter. Som nämnts män

Även konkursförvaltare torde höra till jfr Welamson:publicus. dessa
Till och med regeringen utsedd uppdrags-Konkurs, uppl. 52.8 en avs.

för vilken bestämmelser finns i lag ochdispaschören,tagare rege-som
instruktion, har höra till denna krets, dettaringen utfärdat ävenansetts om

får tveksamt Corell m.fl. 81.ställningstagande anses a.a. s.numera
statligtanförda bör bli kommuner söker stödSlutsatsen det att somav
regeringenbeslutanderätt till enskildakan delegera personer som av

eller kontrollorgan och dessautredningsmän attutsetts att personervara
statliga myndigheter fär själv-blir betraktainte utanatt somsessom
förhållandet sådan uppdragstagare vidständigauppdragstagare.Det att en

haunder vissa omständigheter kantillämpning sekretesslagen sammaav
myndighettjänsteman vid tordeskyldighet iaktta sekretessatt en ensom

3 kap.för kommunen med stöd 16inverka på möjligheten §inte att av
det inte fördelegera beslutanderätt. Däremot möjligtkommunallagen är

till statligdelegera beslutanderätt myndighet, såsomkommun att enen
kronofogdemyndighet el.dyl.länsstyrelse,

skulle utfalla så utredningsmän kon-bedömningen likväl ochOm att
myndigheter bör i kommunallagenstatligatrollorgan är att anse som

delegation beslutanderätt dem.för kommunal tillmöjlighetöppnas aven
i kap. tillfogas medlämpligen ske 3 16 § styckekanDet att ettgenom

landstingstatligt stöd till kommuner och med be-hänvisning till lagen om
särskilda fall delegationdet den lagentalningssvårigheter för av som

handlar om.



29motiveringAllmän1996:12SOU

enskildakontrollorganutredningsmän och ärsig attVare anse som
tillsyn Justitie-underkastadedemyndigheter tordeeller avvarasom

instruktionmedlagen 1986:765Justitiekanslern,ochombudsmannen se
Justitiekanslems1975:1339och lagenför ombudsmänRiksdagens om

myndighetsutövningsåvittdock endasttillsyn gällertillsyn. Denna avser
enskilda.kontrollorganutredningsmän och somansesom

regeringen utseddaåvila deuppgifter bör ärDe personernaavsom
fattasoch där det egentliga beslutetförslagskaraktärsådanadels ärsom av

tvångselement liggervisstfullmäktige, låtkommunens att ettvaraav
beslutet.det kommunalabakom

kommunens be-beslutsfattandefall direktandra kan vägnarl ett
fått delegation kommunen. Dettaankomma påhöva avpersoner som

fordringar kom-ordning i vilkengäller främst bestämmande den motav
innefatta myndighets-slag tordedettaskall betalas.Beslut ävenavmunen

förmån, rättig-bestämmabefogenhetutövning, dvs. "utövning att omav
jämförligt förhållande"bestraffning ellerdisciplinärskyldighet,het, annat

Petrén-Ragnemalmkommunockså kanenskild varmedgentemot avses
ffoch278 283.a.a. s.

harfall kommun eko-omfattar detUtredningsuppdxaget även att enen
erforderliga åtgärder ellerinte vidtarändånomi behöver mensom saneras

medverkan ifall kan kommunensdettabegär stöd Förstaten. egenav
regerings-dåerfordrasdelegationsbeslut inte påräknas. Detform ettav

beslutanderätten, däri in-kommunaladenbeslut centrala delarattom av
inteskallbegripet beslut beskattningen, över utsettstas organ somavom

beslutanderättöverförande kommunalkommunen sådantsjälv. Ett avav
reglering den kommunalanuvarandemedkan inte förenligt avanses

självstyrelsen i regeringsfonnen.
regerings-första stycketföreskriñen i kap. §undantag 1 7frånEtt

församlingarvaldai kommunernabeslutanderättenformen utövasatt av
regeringsingripandeinnehålla reglerskalllagstiftningenbehövs omom

Undan-saneringsåtgärder.medverkar tillsjälvakommuner intemot som
tvångsförvaltning enligtregeringsbeslutbör utformas så etttaget att om

ochkommunbestämdlagstiftning härom inriktat påskall avse enenvara
begränsad tidsperiod.

i sambandkonstitutionellfrågorinte allaföregåendehar naturdetl av
i detbehandlats. De kommerlagstiftningen att tastilltänktamed den upp

i författnings-huvudpunkter ochlagstiftningensföljande avsnitteti om
kommentaren.
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ekonomisaneringFrivillig3.1

skallför kommunförutsättningarnamedinledasLagen bör attatt en
hjälp denmed begäransig tillkunna vända attstaten saneraom

ekonominkommunala anges.
hittills-betalningssvårigheter denkommunalaanledning tillDen som

samband med kommunensfrämst haftvisat harvarande erfarenheten
oförmåga betalaförbindelser.bostadsföretagskommunalaförborgen att

framgentkaninfria borgenamortering lån ochoch även antasränta
betalnings-kommunalatilldet gällerträda i förgrunden när ursprunget

Även kan dock tänkasförpliktelsersvårigheter. annat geursprungav
betalnings-exempel kansvårigheter.anledning till sådana Som nämnas

forentreprenader kom-medhängerförpliktelser störresammansom
räkning.munens

sig tillskall få vändaförutsättning för kommunerytterligareSom att
ansträngningar föralla rimligagjortkommunenbör lagen attstaten ange

försökts kanåtgärder bör haBlandsina problem. nämnaslösaatt som
för-lindring i kreditvillkor ochkreditgivareöverenskommelser med om

Även ochskattehöjningförsäljning kommunala tillgångar. utrymmetav
börkommunala verksamhetenavgiñer i denhöjning ochför taxorav

naturligtvis ha övervägts.
lagförslaget.reglerat i Deintestatliga stödetsDet närmareärnatur

såsomekonomiskt slagi åtankekommerstödformer ärnärmast avsom
Även kan tänkas.i formstödeller bidrag.statlig garantilån, annan

slag kommaolikaexpertisstöd attSålunda kan personellt avgenom
övervägas.

utredningAnsökan och3.1.1

ihuvuddragenansökningsförfarandet börsjälvagällerdetNär anges
förredogörelseinnehållaregeringen ochhosbörlagen. Ansökan göras

med sinatillhand kommapåansträngningar rättakommunens att egen
denkommunenangelägetmåste närekonomiska svårigheter. Det attanses

hur kommunensbedömninghar gjortsjälvsig tillvänder staten aven
stöd,statligt hurhjälpmed stortekonomi skall kunna ett avavsaneras
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behöver och i vilken form det bör utgå.detta stöd Det bör ävenvara
ansökan statligt stöd innehållerkrävas kommunens plan föratt om en

saneringen kommunens ekonomi. stöd till kommunenStatens skallav
förutsättningar härför föreligger. Ansökningennormalt återbetalas börnär

möjligt i vilken ordningdärför kommunen återbetalaattom ange avser
skall naturligtvis skyldiglämnat stöd. begäranKommunen attvara av

regeringen lämna de ytterligare uppgifter behövs för prövningsom av
kommunens ansökan.

Ytterligare detaljer i fråga förfarandet regeringen utfärda ikanom
form verkställighetsföreskrifter med stöd kap. regerings-8 13 § lavav
formen.

upplysningar tillräckligaOm de kommun lämnat inte förär attsom en
regeringenskall kunna ställning till ansökan, bör denna avvisasta utan att
regeringen går i saklig prövning. läget bedöms så allvarligtOm att
tvångsförvaltning nödvändig, får regeringen vidare enligtanses
reglerna tvångsförvaltning, i det följande.varomom mera

utredningsläget sådant prövning kommunens ansökanNär är att en av
kan ställningbedöms möjlig, kan det tänkas regeringen omedelbartatt ta

förekomma ytterligare utredning behövs.till denna. kan ocksåDet att
sådanafall kunna tillsätta eller flera utredningsmänRegeringen bör i en

Uppgifterna för unedningsmän ytterligareför ändamålet. skall att ut-vara
ekonomiska ställning och gå vidare med dereda kommunens att an-

skall ha gjorts kommunen själv för förbättra densträngningar attsom av
kunna förhandla medkommunala ekonomin. Utredningsmän skall därför

försäljning tillgångarlcreditgivareoch föreslå ytterligare åtgärder avsom
Slutligen skall utredningsmannen ellerhöjning skatt ochoch taxor.av

för statligt stöd tillbehovet och formenutredningsmännen bedöma av
skall ha iaktta förde villkor kommunenochkommunen överväga attsom

i åtnjutande stöd.kommaatt av
beslutsfunktioner intenågra kommunalaviktigt påpekaDet är att att

besluta itillsätts. kanutredningsmän Kommunenöverförs attgenom
avslå förslagenförslag från utredningsmännen,överensstämmelse med

beslut med anledning dessa.underlåta fattaeller att av

stödVillkor för3.1.2

utredningsmandem har uppdraguppgift för den ellerviktigEn somsom
Givetvis bland dessabörför stöd till kommunen.föreslå villkorenär att

amorteringfråga ochlcreditvillkor iingå sedvanligavillkor ränta m.m.om
i form.återbetalningsregler för stödlån ochformstödet harnär annanav

genomförasekonomin skall kunnakommunalasanering denFör att aven
åtgärder.emellertid särskildaframgångsrikt krävs

överlämnarvilket kommunentillsättas tillkontrollorgan börEtt upp-
avsnitt.i föregåendeföreslagitsenligt vaddelegationgifter somgenom
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Kontrollorganet kunna verka frågabör styrande i kommunens budget.om
villkor för därförEtt stöd skall kunna kommunen ibudgetatt antarvara

huvudsaklig förslagöverensstämmelsemed kontrollorganet, detta ävenav
i vad gäller skattesatsför budgetåret.Budgetförslaget skall innehållaockså
förslag ändring avgifteroch behövs för saneringentaxorom av som av
kommunens ekonomi. i budgetfråganBeslut fattas dock kommunensav
fullmäktige efter beredning i enlighet med kommunallagens regler.

invändasDet kan kommunens rörelsefrihet detta bliratt sätt
åtskilligt begränsad och den kommunala självstyrelsen blir illusorisk.att

måsteDet dock påpekas det kommunens misskötsel eko-äratt egen av
nomin lett till kommunen kommit i situation då den kom-attsom en
munala beslutanderättende facto blir inskränkt. Kommunen har också det
slutliga avgörandet i sin hand. kommunen villOm betydandegöra mera
avvikelser från kontrollorganets budgetförslag eller föredrar inte allsatt
beakta det, står detta kommunen fritt, låt sanktioner kan inträdaattvara
i form återkallat beslut stöd och återkrav redan utbetalatav om av av
stöd. Hotet tvångsförvaltning i särskilt allvarliga fall finns också. Tillom
frågor sanktioner tvångsförvaltningoch återkommer framställningen.om

villkor förI stöd bör kunna ingå den kommunala beslutanderättenatt
i vissa delar delegeras till kontrollorganet. bör gälla i frågaDetta om
villkor för utbetalningar skall kommunen. Uppfattningengöras attsom av

kommun inte kan försättas i konkurs vilar bl.a. på de förpliktelseratten
kommunerna har medborgarna enligt särskilda lagar inte låtermotsom

sig behandla enligt reglerna för bevakning fordringar och utdelning iav
konkurs. Det kommunala obeståndet kännetecknas också huvud-attav
delen inkomsterna, skatteintäkter, inflyter i vanlig ordning. Enav
motsvarighet till konkursförvaltningen behövs dock för fordringar av

slag de beror föreskrifter i lagar skyldigheteränannat motsom om
medborgarna angivet slag. En behandling denna fråganärmareav nyss av
finns i det följande.

Som villkor för vidarestatsstödetbör kunna föreskrivas kommunenatt
beslutar upptagande lån, ingående borgen och anskaffningattom av av

anläggningstillgångar skall beroende regeringens godkännande.av vara av
sådanEn underställningsplikt torde inte något intrång i den kom-utgöra

munala självstyrelsen,sådandenna uppfatta enligt regeringsfonnen.är att
Ännu års1977 kommunallag 1977:179 innehöll föreskrifter under-om
ställning vissa beslut upptagande lån och ingående borgen.av om av av

bestämmelserDessa upphävdes lag 1979:236. i något-1979 Integenom
dera lagstiñningsärende ifrågasattes reglernas förenlighet med principen

kommunal sjålvstyrelse. inte hinderbör något efterDet möta att,om
beslut kommunen, underställning återkommer kommunalrättsligtav som
institut med tillämpning inte beslut lån och borgenbara ävenutanom
investeringsbeslut.
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Beslutsgången3.1.3

beskrivits i princip endastkommunala beslut börKrav upp-som nu
tillregeringens beslut statligt stöd kommunen.villkor förställas omsom

för så prekärtdet finansiella läget kommunendock tänkaskan årDet att
investeringsbeslut kom-låne-, borgens- ochövervakning samtatt avav

utredningsskedetinförs redan under innanutbetalningar rege-munens
utredningsmännenUtredningsmanneneller börslutligt beslut.ringen fattat

fattar beslutbegära kommunenhos kommunendärför atträtt attatt om
eller investering i anläggnings-ingående borgenupptagande lån, avav

regeringens godkännande. Vidare börberoendetillgången skall avvara
utbetalningar ställskommunensbeslut kunna begäraskommunalt attom

utredningsmannens kontroll. Kommunenutredningsmannens ellerunder
med gjordafatta beslut i enlighet denfallkan i detta vägraäven att

stöd avslåsbli kommunens ansökanPåföljden härav börbegäran. att om
regeringen.av

utredningsmänellervidare gången utredningsmanfråga denI närom
utredningsmännenellerföljande. Utredningsmannentillsatts bör gällahar

statligt ochi stödsitt arbete med förslag frågaberättelse över omavger
och regeringen.härför till både kommunenvillkor

regeringen fattasig godta förslaget skallkommunen förklararOm ett
läge kanEftersom det i dettai ärendet.preliminärt beslut antas att

kontrollförfarandet initieras redangenomföras, börförslaget kommer att
kontrollorgan beståenderegeringen tillsättaändamålbördettaFör ettnu.

kan få uppdragvarit utredningsmaneller flera Denpersoner. somav en
bli frågadet kan ocksåkontrollorganetledamot om nyamenavsom

kontrollorgan bör inteför ledamotkvalifikationskravNågra avpersoner.
börkontrollorganledamotUppdragetuppställas i lagen. varasom av

helst kunna återkallas.tidsbegränsat när sommen
slutligt beslutfattatuppgifter sedan regeringenKontrollorganets om

kan kommavillkori följande. debehandlas det lstöd till kommunen som
sigskall åtagastöd kan ingå kommunenför statligt attställas att upp-att

förslag kontroll-överensstämmelse medhuvudsakligibudgeträtta av
kontrollorganet få idärförbeslutet börpreliminäraRedan i detorganet.

förslag tilldäri inbegripettill budget,förslaguppgift upprättaatt
följerför det budgetårinkomstskattenkommunalaför denskattesats som

beslut fattas.då regeringensefter detnärmast
erbjudande till kommunenbeslut skallRegeringens ettuppta .om

helakanpå omständigheternavillkor. Beroendeangivnastatligt stöd
ellerföregående utnyttjasangivits i detuppsättning villkorden somav

villkor.vissa dessaendast av
stödekonomisktutnyttjas för statligtskallvilka anslagFrågan somom

fårutredningsuppdraget. Detinteobestånd tillhörtill kommuner
gällerbehövas antingen detriksdagsbeslut kanemellertid förutsättas att

förenade villkor. kanmed dessa Detochstödformeranslagsfrågor eller
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förinte föreligger vid tidentillräckligt riksdagsmandatuteslutasinte att
statligt till viss kommun. Detstödpreliminära beslutregeringens enom

riksdagensinnehålla förbehåll fori sådantfallpreliminära beslutet bör ett
beslut.

i detställning till regeringens erbjudandetagitkommunen harNär
beslut.regeringen fatta slutligtpreliminära det dags förbeslutet är att ett

erbjudna villkoren skall kommunenskommunen inte godtar deOm
jämkningarinte uteslutaavslås. regel behöveransökan stöd Denna attom

Huvudfallet börkommunen.erbjudandet hemställankan igöras av
och fattar de besluterbjudandetdock kommunen accepteraratt somvara

villkoren.enligt de erbjudnakrävs
iuppställer kommunallageni budgetfrågansärskilt gäller beslutVad

för budgetbehandlingen.begränsningarvissa tidsfrister och andra8 kap.
uppskovmöjligheter tillkommunallagenBestämmelsernai 8 kap. 9 § om

budgetåret torde dockdecember året förefastställandetillmed budgetens
årsbok 1983:2180.jfr Regeringsrättens Däremottillräckligt utrymmege

fastställa budget ochbudgetårblir det inte möjligt underatt ett en nyny
årsbok 1991:64.år Regeringsrättensskattesats för samma

Kontroll3.1.4 m.m.

uppgiñblir det kontrollorganetsslutliga beslut fattatsSedanregeringens
beslutade stödet iakttas kommunenvillkoren for detövervakaatt att av

inte följs. det finnsvillkoren Omoch till regeringen anmälaatt om
till regeringenanmälanrättelsekan åstadkommasanledning utanatt tro att

innan kontrollorganetför sådan rättelsebör kontrollorganet verka en
till regeringen.vänder sig

gällerföreskrivna villkor, antingen detinte iakttarOm kommunen
betalningfaktisk såsomeller åtgärderfattande beslut räntaart avavav

återkalla beslutetbör regeringen kunnaoch amortering eller dylikt, om
utbetalat stöd skall åter-besluta redanstöd till kommunen och attom

verkställighet återkravet. Dettafinnas förkrävas. Särskilda regler bör av
berättigadkommunenfrån statsbidragsålunda drasbör kunna årsomav

statliga myndigheteruppbärsinkomstskattentill. kommunalaDen av
redovisas tillför visstSkattenenligt uppbördslagen 1953:272. ett

1965:269 medenligt § lagenoch utbetalas 4kommunen nästföljande
utdebiteringmenighetsochkommunssärskilda bestämmelser annanom

utbetalat stödmöjligt återkråvaskatt, börDet att genomvaram.m.av
enligtskattemedel tillkommer kommunenpåavdrag den fordran som

beskattningsmakt kap.i den 1Något ingreppbestämmelsernahärom. som
föreligga.kan intetillerkänner kommunernaregeringsformen7 § anses

uppburit för kom-på skattfordranKommunens statenmot staten som
förtillgripasbör kunnatönnögenhetstillgångräkning är sommunens en

föreskriftuppkommit återkravet. Enkvittning den skuldmot genomsom
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lagenkvittning bör i den föreslagna lagen och isådan tasom
till ändring i sistnämnda lag har utfonnatsFörslaget1965:269. som en

avdrag från fordranregeringen besluta fordelegation till sättetatt om
Delegationen till regeringenbidrag tillkommer kommunen.skatt eller som

i strid med delegationsförbudet i kap. 13 andrastå 8 §kan inte anses
kommunalaregeringsfonnen i fråga föreskrifter denstycket avserom som

utdebitering hos deFrågan gäller inte för skattensbeskattningen. sättet
för uttagande statlig, lagligt regleradskattskyldiga sättetutan enav

Holmberg-Stjemquist foch 1973:90 306fordran jfr 291a.a. prop. s.s.
och 321.

visa sigsanering kommunens ekonomi kan kommamedArbetet attav
medverkar effektivt förleda till kommunen självframgångsrikt och att att

upprätthålla allafötter. kan då onödigtekonomi Detfå sin attvara
beslutsfunktionerbeviljade statsstödet. Så kanvillkor för det t.ex. som

återgå till de kommunala Kontroll-kontrollorganetöverförts organen.
därför möjlighetsig obehövligt. Regeringen bör hakan visaorganet en
dock gälla tillsvillkoren. beslut härom bör endastbevilja lättnad i Ettatt

tillbaka for-helst kunna helt eller delvisochvidare när tas omsom
ochReglerna återkallande stödbeslutpåkallar det.hållandena av omom

lättnad i vill-villkorsuppfyllelse ändras intevid bristandeåterkrav attav
verkställighet återkrav kansärskilda fonnerna förbeviljats. Dekoren av

kvarstående vill-för fall bristande uppfyllelsebetydelsebli stor av avav
ränteerläggande lättnad i andraåterbetalning ochifrågakor närt.ex. om

beviljats.villkor har

Tvångsforvaltning3.2

flera gångerlagstiftningen skalltilltänktaHuvudprincipen för den som
svårigheter skallekonomi isaneringen kommunalpåpekats att av envara

frivilligbedrivas underinitiativ ochkommunensberoende egetavvara
dockframhållits bör lagenockså förutSommedverkan kommunen.av

harkommuntvångsåtgärderregelrättabeaktabehovet ettmot somenav
vidtar någraändå intesin ekonomibehovframträdande att menav sanera

kommunsagda gäller ocksåriktningen.i den Detåtgärder en som av-
erbjudnainte godtasaneringsförfarandepåbörjatbryter attett genom

sådant stöd intebeslutefterstöd ellervillkor för statligt ettatt omgenom
fastställda villkoren.deiaktta

ovanligkonkurslagstiñningensutanförTvångsförvaltning ärram en
härom i lagenbestämmelsernaexempeli svensk Ettföreteelse ärrätt.

kreditinstitut.andra Dessastöd till banker ochstatligt1993:765 om
offentligadenrättssubjekt. Förprivaträttsligagäller dockbestämmelser

i Sverige.hittills okändtvångsförvaltningdel ärrättens
tvångsförvaltning börförordnandeförUtgångspunkten attvaraom

sig ibefinnamåsteansvarsfull bedömningvidkommunen enansesen
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förutsättning för kommun skall ansökasådan situation utgör att ensom
tillsanering med statligt stöd inte kommerstatligt stöd attmen enom

stånd eller avbryts.
sådan kommun inte kan sinregeringen bedömerOm att saneraen

kan regeringen förordnaekonomi särskilda åtgärder vidtasutan att om
tvångsförvaltning regeringentvångsförvaltning. sitt beslutFör ärom
mån inte detta notoriskt ellerberoende visst faktaunderlag. denl ärav

Någraallmänt tillgängligt får det anskaffas lämpligt närmaresätt.
inte regeringen fattar beslutföreskrifter härom torde behövas. Innan om

tvångsförvaltning skall kommunens yttrande begäras. bör finnasDet
i sådant föredrar ansökananledning kommunen läge göraattatt tro ettatt

frivilligt underkasta sig de villkor kan blistatligt stöd och somom
förenade beslut med anledning sådan ansökan.med regeringens av en

det fall framhärdar får emellertid regeringen fattaFör kommunenatt
erforderliga åtgärder för saneringbeslut tvångsförvaltning för attom av

bli vidtagna. åtgärder behövs kankommunens ekonomi skall De som
villkor förnormalt sådana skulle ha föreskrivitsantas som somvara

statligt stöd på ansökan kommunen. Eftersom medverkan kom-av av
tvångsförvaltningsfallet,inte kan påräknas i måstemunens egna organ

kommunfullmäktigesemellertid i detta detta fall kontrollorgan isättasett
och kommunstyrelsensställe. Kontrollorgan vid tvängsförvaltning får ses

statlig myndighet.som en
från grundlags-Tvångsförvaltningen tydligt kommunernasär ett avsteg

fästa bör därför bara fåbesluta Denrätt att avsegenom egna organ. en
begränsad omfattande behövs. börtid och inte Detängöras mera som

behålla beslutande-möjligt låta fullmäktige och kommunstyrelsenattvara
i måste ha maktviss omfattning. Vad kontrollorganet över ärrätten som

förvaltning. Kontrollorganet måstekommunens budget och ekonomiska
nämndorganisationen i kommunen ochockså ha beslutsmakt i fråga om

nämndernas sammansättning.
innefattarKontrollorganets Övertagande ñnansmakten i kommunenav

kommunala inkomst-också skattesatsen för denbeslutarätten att om
regeringsformen föreskrivs kommu-skatten. kap. andra stycketI l §7 att

får uppgifter. Skatt för skötselnför skötseln sinaskattta ut avnerna av
under kontroll-kommer förvissode kommunala uppgiftema utatt tas

beredainteberövaskommunenförvaltning. Vad är rätten attorganets som
skatteuttagettillräckliga skatteinkomster beslutanderättensig överutan t

kommunens egna organ.genom
kommunernas beskatt-diskussionen i frågatidigare fördaDen om

och har så handlatför skattesatsenningsrätt gällthar sättgränsövreen
regeringsformen kommunernasstadgandeti kap.l 7 § rätt att taomom

Tvångsförvaltningen kommeruppgifter.skatt för skötseln sinaut av
bestämmelsen i förstastället detfråga. Iknappast beröra denna äratt

iregeringsformen beslutanderättenparagraf istycket attomsamma
sidan.församlingar Ettvaldakommunerna sättsutövas somav
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möjliggör tvångsförvaltning behöverlagstiftninggrundlagsstöd för som
från den sistnämnda regeln i kap.undantag ldärför inte gälla änannat

regeringsforrnen.7 §
det visa sig kommunen behöver eko-tvângsförvalming kanUnder att

då utverkas kontrollorganetSådant stöd kannomiskt stöd staten. avav
till regeringen beslutarhärom. Vadhänvändelse sagts omsom somgenom

i frivilligfallet gäller också här. Regeringen börmedverkanriksdagens
vid tvångsförvaltning inte i allavillkor för stödställakunna ärmenupp

frivilliggäller för villkor för stöd vidbunden de reglerdelar somav
övervakning villkoren iakttas ochekonomisanering. frågaI attavom

villkorsuppfyllelse tillämpas motsvarande reglervid bristandesanktioner
ekonomisanering.vid frivilligsom

period.beslutas för begränsad NärTvängsförvaltning bör sagt ensom
regeringeninte kvarstår kan och börtvångsförvaltning längrebehovet av

tidsbegränsningskall upphöra. Regelntvångsförvaltningenbeslutaatt om
inte sådanttvångsförvaltning utesluterförordnande att ett nyttomav

otillräckligtiden visar sigden först bestämdaförordnande meddelas om
skall bliekonomi kunnasaneringen kommunensför väntasatt av

Även villkoren förkontrollera efterlevnadenbehovetñamgångsrik. att av
utsträckt tid för tvångsför-kan motiverastöd till kommunenstatligt

då inskränkas till vadför kontrollorganet kanBefogenhetemavaltning.
villkor.kontrollen nämndapåkallas för avsom

frågan gåruppkommer hur dettvångsförvalmingen upphörtSedan om
sammansättning nämndemanämndorganisation och dendenmed av som

beslut i dessafrågorbeslutat Kontrollorganetskan hakontrollorganet om.
står kommunfullmäktigesåtillvida detsuspensivverkanbör ha somanses

nämnder ochtvångsförvalmingensupphörandebeslutafritt efter attatt om
vad gällde föreåtergå tillnämndernaskallledamotssarrunansätmingi som

organisation ochbeslutaellerförvaltningentvångs- nyom
sammansättning.

frågorGemensamma3.3

Betalningsordning3.3.1

fri-för kontrollorgan såväl vidutredningsmän ochuppgift förviktigEn
ordningtvångsförvaltning beslut i fråga densanering vidvillig är omsom

skall betalas.kommunen Somvilken fordringar äri nämntsmot en
kommunerkonkursförfarandet svårt användaanledning till är att motatt

utsträckningförpliktelser ikommunernasbetalningssvårigheteri storatt
tillovillkorligmedborgarnaspeciallagstiftxring rättvilar enengersom

föreligger.föreskrivna förutsättningarprestation kommunen närav
kom-25. september 1992kommunallagen lovnorskaDen omav

för kommunregler detinnehållerlkeknmmnner attom en
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utbetalningar från kommuneni kan beslutasbetalningssvårigheter attom
ocksåtillsynsnämnd. harmedgivandeefter Lagenendast får företas av en

Enligt denna utgifter förbetalningsordningen. skallbestämmelser attom
enligt enskildalag tillkommeruppfylla förpliktelserkommunen skall som

krav lön, pension elleri förstabetalas gott-rummet, annanpersoner
och vissafortroendemänanställda eller heltidssysselsattagörelse till

i lovfönnånsrättsordning prioritetsreglemaifordringar nämns ensom
ochdekningsrett i andrafordringshavemesjuni 1984 rummetav om

ekonomiskundgå fara för betydandenödvändiga förutgifter är attsom
skadeverkningar i tredjeväsentligaförlust eller rummet.

i betalningsordningenbörsvenskt vidkommandeFör sättsamma
speciallagstiftning åvilar kommu-enskilda enligtförpliktelser mot som

ersättningoch lön, pension ochi i förstariket sättas rummet annannerna
i Med arbetstagarekomma andra hand.arbetstagare hos kommunentill

sysselsatta heltid eller be-jämställas förtroendevaldabör är ensom
heltid.tydande del av

i utmätning ochförmånsrätt vidstudium bestämmelsemaVid ett omav
kan konstateras de all-enligt förmånsrättslagen 1970:979konkurs att

sinpension och §§ fårförrnånsrättema för lön och 12 13 mot-männa
betalningsordningen.regelnden förordade Avsvarighet omgenom nyss

skatteprivilegietendastdet s.k. ll §fönnånsrätterövriga allmärma synes
förvaltning. innebördenför Denintresse kommunernas närmareavvara

tönnånsberättigadeframgår 1971:1072skatteprivilegiet lagen omavav
skattefordringar m.m.

skattefordringama tordesistnämnda uppräknadede i § laglAv av-
uppbördtillämpning lagen 1984:668gifter uppbärsmed avav omsom

rimligtsocialavgifter från arbetsgivare ha betydelse. Detstörst attsynes
får mindre betydelseskatteprivilegiet, i fråga kommuneralltsåsom om

motsvarighet isocialavgiñema, fåravgifterför andra skatter och än en
gårförmånsrättslagenbetalningsordningen föreslagna lagen.i den Inu

pension.för lön och Dettaför skatter före förrnånsrättemaförmånsrätten
betalnings-fall då den föreslagna lagenslämpligt för detorde inte vara

då förmånsrättslagentill förhållandetskall tillämpas.ordning I ärmotsats
tillsynsmän eller kon-för vilkatillämplig gäller det för kommuner

pågående verksamhet. Kommunensbeslutsbefogenheterhartrollorgan en
medverkan anställdakrävergång och dettamåste hållas iverksamhet av

ochefter löne-alltså få sin platsSkatteprivilegiet böroch förtroendevalda
pensionsprivilegiet.

betalningsordning för fordringarsärskildövrigt någonl motsynes
fönnånsrättemasärskildas.k.föreskrivas. Dekommunen inte behöva

för kommunerna.betydelsetorde ha mindreenligt förmånsrättslagen
pantsättningförbudetprincipielladetVisserligen kan det, mottrots av

belastadegendomkommunalförekomma ärkommunens egendom, att
får kom-kommunallagenstycketandra13 §med Enligt kap.8panträtt.
lånförbetalningsansvaretegendomvid förvärv överta sommunen av
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i egendomen. särskilttagits säkerhet Utantidigare har panträttmot avupp
utredningsmän och kontrollorgandock förutsättasstadgandefår det att ser

innanlånefordringar detta slag blir betalda borgenärentill över-att av
åtgärder.exekutivaväger

till den norska bestämmelsen betalning tillmotsvarigheterNågra om
eller väsentlig skadatorde inte heller behövas.förlust Detförhindrande av

liksom i fråga oprioriterade fordringar i övrigthärvidlagfår även om
uredningsmän och kontrollorgan visar omdöme.förutsättas gottatt

påpekats kommunens verksamhet måsteföregående hardetI att
till betalning förtvångsförvaltning och företrädesrättenbedrivasunder att

Ävenmotiveradtill kommunens personal härav.och pensionerlöner är
verksamheten skall kunna fortsättautgifter nödvändiga förandra är att

till massafordringartvångsförvaltning. Eftersom någon motsvarighetunder
faktiskt visstföreligger, måste kontrollorganeti konkurs inte rent ge

utgifter vid betalning under tvångsförvaltning. kansådana Detföreträde
behövlig kredit för kunna fullföljakommunen fårinte väntas attattannars
fordringsägare erhåller betalningförutsätts allasina uppgifter. Det näratt

stödåtgärder har beslutats och verkställts.erforderliga

Överklagande3.3.2

överklagandeinnehåller i kap. bestämmelserKommunallagen 10 om av
kommunmedlemmama. fallKlagorätten tillkommer lkommunala beslut.

vid frivilligutredningsmän eller kontrollorganövervakning genomav
principrättsverkningar ifattas de beslut harekonomisanering avsom

avvika från kommunallagensNågon anledningsjälv.kommunen att
tvångsförvaltning träderinte. Vid kon-överklagandefinns dåordning för

kommunstyrelsensi kommunfullmäktiges ocheller delvisn-ollorganethelt
Även kap. tillämpas.fall bör kommunallagens 10 Deför dettaställe.

omfattning underi eller mindreverkarkommunala störreorganen
olika överkla-inte lämpligt tillämpaoch dettvångsförvaltningen är att

självstyrelseorgan.för kommunalakontrollorganet ochgandeordning för
igälla frågafrivilligfallet kanfrån vadundantagEtt sagtsomsom nu

vilka beslut medbeträffandeutbetalningar från kommunen, rätts-om
eller kontrollorgan.kan fattas utredningsmänför enskildaverkningar av

kontroll-i allmänhet sådana besluttvångsförvaltning fattasUnder av
betalningsordningenfordringar enligtgäller sådanadetNärorganet. som

enligtfordringarmedborgarnasandra dvs.första ellerstår i rummet,
ochfordringar på lönoch andrasoch arbetstagaresspeciallagstifining

enligtöverklagandemöjligheten 10tvångsförvaltningersättningar får vid
i lagenfordringartillräcklig. Förkommunallagenkap. som avsesanses

vederbörandetillämpas de iskattefordringarförmänsberättigade m.m.om
innehavareöverklagande. Omföreskrivna reglerskatteförfattningar avom

betalningsbeslut dekanmissnöjda medfordringaroprioriterade är ett
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för fordran dömtsdomstol. Utmätningtillvända sig allmän utsom av
inte något företrädemöjlig, visserligenutmätningdomstol, är gerom

det bör kunnabetalningsordningenenligt den här föreslagna antas attmen
beslut.lösning kontrollorganetstillfredsställandefrågan kan få genomen
gälleröverklagandeordning kansärskildfall för vilka övervägasDe en

under frivilligeller kontrollorganutredningsmänutbetalningsbeslut av
har här inte ställningUtredningsmän och kontrollorganekonomisanering.

inte tillämplig.kommunallagens 10 kap. lochkommunalt är enav organ
kommunstyrelsen företräder kommu-alltjämtcivil rättegång detär som

nen.
enskildaanförda finnas skältill detkan med hänsynDet att ge som

överklagande för-möjlighet tillutbetalningsbeslutenberörs genomav en
bör inte ha någon klagorätt.valtningsbesvär. Kommunen

Sekretess3.3.3

handlingars offentlighetfrågorna allmännaSekretessfrågoma och om
utredningsmän och kon-särskildaproblem.vålla några Omtorde knappast
tryckfrihetsförordningenmyndigheter blir 2 kap.trollorgan bedöms vara

tillsynsmäntilllärnpliga. Skulle ochfulltoch sekretesslagen1980:100 ut
ekonomisanering enskilda kankontrollorgan vid liivillig genomansessom

handlingar demåstadkommas hosändring i bilagan sekretesslagentill att
handlingar hossekretess behandlasi fråga offentlighet och somom

myndighet.övrigt sekretessgäller såsom hosmyndighet ioch ävenatt
vidsekretessprövningen det lämpligt kontrollorgandet gällerNär attsynes

befogenheterkommunfullmäktiges och kommunstyrelsensutövande sesav
myndighet.kommunalsom en

3.3.4 Ikraftträdande

efter kungörandetkrañ helstföreslagna träda ilagen kanDen när som
tvängstörvaltning. Eñersom dessatöreskriñemadet gällernärutom om

reglermed hänsyn till deregeringsformen får detikräver ändring som
ikommatvångsförvaltning kangrundlagstiñandegäller för antas attav

hösten 1998.fråga tidigast under
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örfattningskommentar4 F

tillstatligt stödtill lagFörslag4.1 om
medoch landstingkommuner

betalningssvårigheter

Ansökan

för ansökan stödförutsättningarnaParagrafenhandlar2l och omom
behandlats i den allmännafrågor haransökningsförfarandet.och Dessaom

motiveringen till lagförslaget.

Utredningsmän

sådana upplysningar detinteAntingen lämnar kommunen är3 § att
prövning kommunensregeringen sigmeningsfullt för att avenge

enligt tredje stycket.skall då avvisas 2 § Destöd. Ansökanansökanom
så fullständiga ochå andra sidantillgängliga upplysningarna kan ut-vara

besluttill preliminärtövrigt så regeringen kanredningsläget i klart att
mellanlägeocksådirekt. kanenligt 6 tredje stycket Det§ antas att ett

vid handenuppgifteroch övrigaföreligger. Kommunens ansökan attger
det föreliggersakprövning ansökan,förutsättningar finns för av menen

ytterligare försök klaradäri inbegripetytterligare utredning,behov attav
biståndekonomisktbehöverproblemen kommunen staten.utan attut av

skall medutredningsmäneller fleraför detta fallDet utsesår som en
beskrivits i denparagrafi denna ochuppgifter närmaresomsom anges

allmänna motiveringen.

stödVillkor för statligt

beviljande statligt stöd harställas förkan4 § de villkorFör avuppsom
motiveringen.redogjorts allmännai den

innebäri första stycket 3det slagBeslut kommunen som avsesavav
kommunal-§Enligt 3 kap. 19kommunal beslutanderätt.delegation av

delegerasbeslutanderättkommunfullmäktige innanskalllagen 1991:900
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kommunal stiftelsekommunalt bolag ellertill någon än ett seenannan
kontrollera och följamöjlighettillförsäkrastill kommunen att uppatt en

uppföljning frånkontroll och kommunenssådanNågonverksamheten.
givetvis inte andraavsedd. lkontrollorganutredningsmän ochsida ärav

paragraf klargörs detta.förevarandestycket av

beslutlnterimistiska

i denutredningstiden har behandlatsbesluten underinterimistiska5 § De
sanktionen för kommungällermotiveringen. Detsammaallmänna en som

delegationsbeslut.begäranutredningsmänstillmötesgårinte om

beslutRegeringens

i allmännaparagrafer har redogjorts deninnehållet i dessa6-8 §§ För
beviljatskommunmellan och denNågot avtalmotiveringen. staten som
rättsför-beslut konstituerarRegeringensstöd inte upprättas.är avsett att

vill-prövning i domstolNågonoch kommunen.hållande mellan staten av
inte förekomma.stödet kanförkoren

föregårbeslutdet kommunalaintesagda utesluterDet att rege-som
godtar dekommunenuttryckligenslutliga beslutringens att er-anger

bjudna villkoren.

Kontrollorgan m.m.

motiveringen.allmännai denhar kommenteratsBestämmelserna9 §
domstols-förbli föremålkanstatligt stödförvillkorenLika litet som

återkravstödet,återkallandebeslutregeringenskanprövning omavom
domstolsunderdrasåterkravverkställandeförformenochdetta avomav

prövning.

beslutsformerochMandattid

paragrafnästföljandeoch äri dennaBestämmelserna gemensamma10 §
ekonomisanering.frivilligvidkontrollorganochutredningsmänför

påtillämpligaocksådestyckettredjei 14 § görshänvisningGenom en
tvångsförvaltning.vidkontrollorgan

Sommotiveringen.allmännai denbehandlatshari 10 §stycketFörsta
Avsiktenkvalifikationsvillkor. äringa attuppställs personerdärnämns

intebörDäremotskallerfarenhetoch utses.tillräcklig kompetensmed
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tjänsteman i den uppdragetförtrondevald eller kommunden år somsom
i fråga.gäller komma

så utredningsmånnaturligtvis inte fatta och kon-anfördaDet är att att
söka samarbetemed de kommunala Tvärtomtrollorgan inte skall organen.

tvångsförvaltningunder frivillig ekonomisanering och undertorde både
regeringen och kom-samverkanmellan de utseddanära personernaen av

förutsättning för fram-munala förtroendevaldaoch tjänstemän ettvara en
gångsrikt arbete.

omröstning och jåv. finnsParagrafen har bestämmelser Däremotom
utrednings-inte några och beslutsfört antalregler ersättare näromom

flera. Samtliga måste i sådanteller ledamötemai kontrollorgan ärmännen
fall delta i besluten.

Ersättning

till§ Utredningsmän och ledamöter kontrollorgan har ersättningll rättav
för utgifter. arbetsbitråde,sitt arbete och för nödvändiga kanDessa avse

lämna utrednings-bör ha skyldighetKommunen attresor, expenserm.m.
och kontrollorgan erforderligt bistånd i arbetet. Sålunda bör fråganmän

kommunens försorg.lokaler för arbetet kunna lösasom genom
Regeringen ersättningens storlek, denna skall betalasbestämmer men
kommunen.av

Överklagande

framgått allmänna motiveringen föreslås särskild12 § Som den enav
fri-överklagandeordning utbetalningsbeslut i § 3 underför 4avsessom

förvaltningslagenvillig ekonomisanering. överensstämmelse med 22I §
gått klaganden emot1986:223 har kontraritetskravet att beslutet har

tillkommer endastangivits förutsättning för klagorätt. Denna en-som
i regeringsformen seskilda, varmed i sammanhangsåsomflerstädesdetta

juridiskHolmberg Stjemquist förstås Kommunen240 även person.s.aa
själv har inte klagorätt.däremot

Ändring villkorav

all-kommenterats i denhari paragrafen behandlade frågan13 § Den
gång beslutade villkorendemotiveringen. Någon skärpningmänna enav
sanktionen denVid bristandevillkorsuppfyllelseinte möjlig. ärär som an-

stödbeslutet statligtåterkallandenämligeni § andra stycket,9 av omges
och återkrav detta.av
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Tvångsförvaltning

tvångsförvaltning iHuvudbestämmelsema samlade denna14 § ärom
för tvångsförvaltning och innebörden dennaparagraf Förutsättningarna av

allmänna motiveringen.gåtts igenom i denhar
stycke har hänvisning till olika föreskrifterparagrafensandral genom

i förstapekats de angelägenheter hand böri kommunallagen över-som
hänvisasbeslutanderätt.Sålunda i frågaföras till kontrollorganets om upp-

fullmäktige till kap. första stycket ochgifter ankommer 3 9 § l-4som
verksamhet, budget, skatt och andramål och riktlinjer för kommunens6

ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksarnhets-viktiga
och i nämnder och beredningar ochfonner, val ledamöter ersättareav

ekonomiska förmåner till förtroendevalda 3 kap. 9 §grunderna för samt
andra frågor i kommunallagen eller andra för-andra stycket som anges

får i detta sammanhangförstås utseende ledamöterfattningar. Med val av
och beredningar.och i nämnderersättare

revisioninte till frågor har samband medNågon hänvisning görs som
och Revisionen de kommunalaförsta stycket 7.3 kap. 9 § 5 orga-av

bedrivas kommunens enligt kommunallagenverksamhet får ut-avnens
verksamhet finnsBeträffande revision kontrollorganetsseddarevisorer. av

aktuellKommunal folkomröstning torde inte bli underföreskrift i 15
första stycketvarför hänvisning inte till kap. 9 §tvångsförvalming, 3görs

hänvisas till 6 kap. 1-3kommunstyrelsens uppgifterdet gällerNär
uppsiktangelägenheter,samordning kommunensledning och överav
till yttrandenverksamhetkommunala företagsnämndemasoch rättsamt

ekonomiskför-och handhavandekap. 3och upplysningar, 6 4 § 2 av
beslutoch 6 §§fullmäktiges beslut 5valtning och verkställighet samtav

rättegång. Hänvisningställföreträdarskap ibefogenhetochnämndersom
budgetprocess och 15-21budget ochockså till kap. 6-10 §§8görs

redovisning.
angivna be-samtliga deintegjorda hänvisningamaMed de attavses

Allteñeröverföras på kontrollorganet.alltid måstefogenhetema om-
tvångsförvalt-långtfår huri det särskilda falletständigheterna avgöras
kommunfull-kommunala organisationen och iingripa iningen skall den

beslutanderätt.kommunstyrelsensmäktiges och
skallberedning ärendenkommunstyrelsensBestämmelser somavom

lämnatsoch fullgörande uppdragfullmäktigehandläggas somom avav
styrelsesfullmäktiges ochaktualitet, eftersomfullmäktige saknar upp-av

till dessaHänvisning därför intekontrollorganet.gifter förenas hos görs
bestämmelser.

påtillämpasrevision intekommunallagen kaniBestämmelserna15 § om
fåtordeförvaltning. Föreskrifter häromrevision kontrollorganets an-av
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innebörd finnsdennaregeringen. bestämmelseEnbeslutkomma avav
i första stycket.

motiveringen.i den allmännabehandlatsstycket harAndra
kontroll-tveksamhetundanröjauppgiftTredje styckets är att om

sekretesslagen,behandlas ii vissa avseendenställningorganets som
ekonomiska intresse 6till det allmännasmed hänsynfrämst sekretess

handlingar 15 kap..utlämnande allmännaochkap. av

Betalningsordning

i motive-paragraf har behandlats den allmännaiInnehållet denna16 §
ringen.

Landsting

tillämpliga påföreskrifterparagraf lagensdenna även17 § Genom görs
landsting.

Övriga lagförslag4.2

Övriga motiveringen.i den allmännalagförslag har behandlats
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