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Sammanfattning

Inledning

Medborgarinflytandet i Sverige dels statlig, delsutövas
nivå. Påkommunal den nationella statliga nivån riksdagen detär

folkvalda beslutande Den kommunala självstyrelsen utövasorganet.
dels kommunerna, dels landstingen.avav

Ideologin bakom våra dagars kommunala självstyrelse framväxte
förstaunder delen 1800-talet och befästes 1862 årsav genom

kommunalförordningar. Genom dessa blev kommunernas lokala
autonomi konstitutionellt fastlagd samtidigt utgångspunkten försom

ficklagstiftningen kommunerna all sin kompetens frånatt staten.var
år förflutit kommunalförord-Under de drygt 130 sedansom

tillkomst har den kommunala sektorn genomgåttningarnas en
förändring. föromvälvande Kommunerna och landstingen i dagsvarar
de samhällsuppgifter berör enskilda medborgarnademerparten av som

i internationellt perspektivoch har framträdande roll inomett en mer
offentliga vad i flesta länder.den sektorn vanligt de andraän ärsom

kommunala självstyrelsen del folkstyrelsen harDen som en av
följdriktigt slagits fast i regeringsformen RF. olika förarbeten tillI
lagstiftning det kommunala området har den kommunala själv-

också framhållits förstyrelsen grundvalarna vårt demokra-som en av
råtttiska styrelseskick. Detta innebär emellertid inte enighet alltidatt

kring vilka uppgifter bör anförtros kommuner och landsting ellersom
faktiska för kommunala självstyrelsen inomdet denutrymmet

respektive område.
Kommitténs huvuduppgift har varit analysera innebörden denatt av

kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dess förhållande
gång visat sigtill grundlagsbestämmelserna. Det har under arbetets att

kommunal självstyrelse svårfångat begrepp, används bådeår ett som
beteckna princip och honnörsord. Dessför närmareettatt en som

diskuterats och någon klar juridisk eller statsvetenskapliginnebörd har
svår kommunal själv-definition begreppet finna. Trotsär att attav

någon första gången statliginte företeelse detstyrelse ärär ny som en
fått i sammanhängande analyskommitté uppdrag göraatt aven mer

självstyrelsens den förknippade be-den kommunala och därmed
innebörd.skattningsråttens
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Kommitténs uppdrag skall bakgrund den konstitutionellamotses av
debatt förekom våren 1995 med anledning regeringens förslagsom av

bidrags- och utjämningssystem mellan kommunerett nyttom
respektive landsting. Förslaget innebar skatt iatt togssom upp en
kommun eller landsting delvis skulle kunna i anspråk förett tas att
bekosta andra kommuners respektive landstings uppgifter. Frågan var

sådant utjämningssystem kunde förenligtett med RF:som anses
bestämmelser den kommunala självstyrelsen och beskattnings-om
rätten.

l kommitténs uppdrag analysera innebörden den kommunalaatt av
självstyrelsen och beskattningsrätten har ingått bedöma behovetatt av
ändringar i eller förtydliganden RF:s bestämmelser lämnasamtav
förslag till sådana ändringar. Kommittén har också haft sigatt yttra

förslagantalöver med anknytning till grundlagsbestämmelserna.ett
förslagDessa olika modeller för kommunal inkomstutjämning,avser

budgetbalans i kommuner och landsting hur skall hanterasamt man
problem uppstår kommunernär och landsting inte kan fullgörasom
sina betalningsförpliktelser. Kommittén har slutligen efter önskemål-
från kommunalt håll förutsättningarna för ökat förutrett utrymme-
direktdelegation normgivningsmakt till kommuner och landsting.av

I detta betänkande kommittén resultatet sitt arbete.presenterar av
Enligt kommittén kan den kommunala självstyrelsen samman-

fattningsvis beskrivas följande sätt.

"Den kommunala självstyrelsen grundläggande och allomfat-är en
tande princip för relationen mellan och kommun. Den sägerstat att
kommunen respektive landstinget själv skall d.v.s. beslutastyra,
inom sitt område beträffande de kommunala angelägenheterna.
Vilka dessa angelägenheter bestäms lag. Någraär dem ärgenom av
specialreglerade i särskild lag, och här föreligger i regel en
skyldighet för kommunen eller landstinget ombesörja dem. Enatt
förutsättning för den kommunala självstyrelsen den kommunalaär
beskattningsrätten.

Utmärkande för den offentliga sektorn samverkan mellanär stat
och kommun. Och det finns motstående intressen. Den kommunala
självstyrelsen kan därför inte total. Frihetsgraden varierar eftervara
angelägenheternas Men för folkstyrelsen denart. representerar
kommunala självstyrelsen grundläggande värden. Den skall därför
ha reell innebörd och mycket i relationväga till detungten
motstående intressen kan finnas."som

Kommittén vissa förhållanden rörande den kommunalaattanser
självstyrelsen och beskattningsrätten föranledabör ändrad regleringen

RFi och föreslår det i samband med denna revidering skallatt - -
införas kapitel i RF, kallat Kommunerna och landstingen. Iett nytt
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kapitlet skall regleras sådana förhållanden kommunerna ochrörsom
landstingen och kan specifika för den kommunala sektorn.som anses
Kommittén föreslår vidare riksdagen ökade möjligheteratt attges
direktdelegera normgivningsmakt till kommuner och landsting.

regleringNuvarande kommunal verksamhetav

gällande trädde i kraft den januari 1975. Till skillnadRF lDen nu
flerafrån sin föregångare innehåller den bestämmelser ärsom av

för landstingens ställninggrundläggande betydelse kommunernas och
samhällssystemet. Således redan i in-i det svenska stadgas RF:s

ledningsparagraf folkstyrelsenkap. § bl.a. den svenska1 1 att
förverkligas representativt och parlamentariskt statsskickettgenom
och kommunal självstyrelse. Vidare i kap. 7 §1 attgenom anges

enligt nuvarandebeslutanderätten i kommunerna varmed RF :s
terminologi landsting valda församlingaräven utövas samtavses av

får skatt för sina uppgifter.kommunerna skötselnutatt ta av
för grundlagsskyddet för själv-betydelse den kommunalaAv

föreskriverstyrelsen också bestämmelsen i 8 kap. 5 § RF,är attsom
rikets indelning i grundernagrunderna för ändringar i kommuner samt

organisation verksamhetsformer för denför kommunernas och och
Enligtkommunala beskattningen skall bestämmas i lag. lagrumsamma

i föreskrifter kommuner-det också riksdagen lag meddelarär som om
åligganden.befogenheter i övrigt och derasomnas

angivna bestämmelser, och övriga stadgandenGenom rörsom
och landstingen, tillmäter RF den kommunala själv-kommunerna

betydande värde. Den innebörden grundlags-styrelsen närmareett av
självstyrelsen därmed förenadereglerna den kommunala och denom

emellertid inte klar. kap. 2 redogörs förbeskattningsrätten alldeles Iär
förförarbeten. Diskussionen kring grundlagsskyddet denRF och dess

självstyrelsen och beskattningsrätten sådan den gestaltatkommunala
trädde i kraft behandlas i kap.sig efter det RF 4.att

i kommunalla-kommunal självstyrelse förekommerBegreppet även
kap. denna lag föreskrivs således kommu-1991:900. I l 1 § attgen

självstyrelsens grund sköter delandsting den kommunalaochner
kommunallagen eller i särskilda före-angelägenheter iangessom

skrifter.
I välkommunallagstiftningen kan konstaterasSåvitt gäller att ett

självstyrelsen förekomangående den kommunalautvecklat resonemang
års kommunalförordningar. Trots det komredan i förarbetena till 1862

principen kommu-dröja ända till den januari 1992 innandet 1att om
stadgande lyftes in i denuttryckligtnal självstyrelse ettgenom

till kommunallagenlagstiftningen. förarbetenakommunalrättsliga l
moderne lagstiftarens23 beskrivs den1990/91 117prop. syns.:

propositionen uttalas bestämmelsenälvstyrelsen.den kommunala I att
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självstyrelse i grunden handlar princip för relationen mellanom om en
och den kommunala nivån och denna princip gäller för allstaten att

kommunal verksamhet. Vidare framhålls den kommunala själv-att
styrelsen aldrig kan total. Graden självstyrelse heteravgörsvara av -
det formerna för samverkan mellan och denytterst av staten-
kommunala sektorn.

Generellt kan utvecklingen det kommunalrättsliga områdetom
den skett för den kommunalasägas självstyrelsenatt ett gynnsamt

Tydligast gäller detta kanske kommunernassätt. landstingensoch inre
organisation, inte någon tidigare kommunallagar har iav samma
utsträckning 1991 års lag lämnat kommunerna och landstingensom
frihet bestämma i dessa frågor.att

Utöver regleringen i RF och kommunallagen kommunernasstyrs
och landstingens handlande omfattande och till sin mycketartav en
skiftande specialreglering. En specialreglerad kompetens detyp av -
s.k. smålagarna tillskott till kommunernas och landstingensettger-
allmänna kompetens. Den smålagarna tillförda kompetensengenom
berör emellertid endast förhållandevis perifera områden.

En och viktigare speciallagstiftning i ställetärtypannan av- -
inriktad vissa uppgifter obligatoriska för kommunernagöra ochatt
landstingen, socialtjänstlagen 1980:620. obligatoriskaDent.ex.
verksamheten den allrautgör delen kommunalstörstasammantagen av

Ävenverksamhet. inom det obligatoriska området har den kommunala
handlingsfriheten under framför de tvåallt decenniernasenaste
generellt ökat. Avregleringen inom detta område har dock intesett
slagit igenom i utsträckning i kommunallagen, någotsamma som som
dock kan ligga i sakens eftersom den specialregleradesägas natur
obligatoriska sektorn offentliga förvaltningsuppgifterrör statensom
ålagt kommuner och landsting handha lokal respektive regionalatt
mva.

utförligEn redogörelse för kommunallagstiftningen tidernagenom
översikt hur speciallagstiftningen utvecklats lämnasöver isamt en

kap. 3
Förutom regleringen i RF, kommunallagen speciallagstift-samt

ningen finns vissa grundläggande principer för förhållande tillstatens
kommunerna och landstingen i den europeiska konventionen om
kommunal självstyrelse, till vilken Sverige åranslöt sig 1989.
Områden berörs i konventionen bl.a. den kommunalaärsom
självstyrelsens rättsliga reglering, skyddet för den kommunala
indelningen, kommunernas administrativa struktur kommunernassamt
ekonomiska Europakonventionen kommunal självstyrelseresurser. om
behandlas i kap.
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för den kommunala SjälvstyrelsenMotiv

ursprungligensjälvstyrelsen motiveradeskommunalaDen av en
statsförvaltningen. förekomefter självständighet från Detsträvan

fannsföreställning det vissanaturrättsligt grundadockså attomen
för människor levdeendast deuppgifter somsom var gemensamma

karaktär deområde ochlokaltinom änavgränsatett av annansom var
synvinkel motivera-uppgifterna.riksomfattande statliga Ur annanen

förvaltningstekniskt mål,medkommunala Självstyrelsendes den ett
ytterligarebilligaresmidigare ochnämligen änsättettatt en

lokalasjälvständigaförvaltningsorganisation skapautvidgad central
också politiskt mål;Självstyrelsen hadeförvaltningsorgan. ett genom

Från mittenfostras till goda medborgare.självstyrelse skulle folket av
medlokala självstyrelsenkompletterades idéerna den1800-talet om

gemenskapenkommunalaenligt vilken denassociationstanken,
föreningssamverkan.utgjorde form permanentaven

tillskapades 2 500kommunalförordningar1862 årsGenom ca
särskild kommuntyplokal nivåkommuner samt som en --

själv-den kommunalaUtgångspunkten föri varje län.landsting
fick sittkommunernaårs betänkandeenligt 1859styrelsen attvar

förtill självstyrelsedelegeradfrånberättigande rättattstaten, men en
kommunbe-nödvändighet förangelägenheter attvar engemensamma

i fråga.överhuvudtaget skulle kommagreppet
får sin kompetenslandstingen allochkommunernaSynsättet att -

fråndelegationspecialregleradeallmänna och denbåde den genom-
statligmedfört vissharsig tiderna ochståtthar attstaten engenom

verksamhetenkommunalatillsynsmöjlighet denochkontroll- över
ofrånkomlig.ansetts

handha två slagsbörjan till uppgiftredan frånhadeKommunerna att
ombesörjaspeciallagstiftning ålagdauppgifter. Dels de attvar genom

kompetensstadgandefick enligt allmänt rättuppgifter, dels devissa ett
ochordnings-"sköta sinai övrigtävenatt gemensammaegna

ocksåhushållningsangelägenheter". Kommunerna rätt att taengavs
sin verksamhet.finansieraförkommunmedlemmarnaskatt attavupp

dethandlande höll sig inomkommunernassäkerställaFör attatt
överklagasbeslutenkommunalakunde detillåtnas gränser genom

laglighetsprövning.kommunalbesvär numera
kommunala självstyrelsenskallas deni dag brukarVad tresom

självbeskattnings-självbestämmanderätten,element d.v.s.bärande -
etableradesåledesbesvärsinstitutetkommunalamakten detsamt var-

"sina"uttrycketliksomi motivenuttalandenredan 1862. Av genom-
lokalise-framgårkompetensbestämmelsen ävenden allmännai att-

verksamhetinnebär denprincip1862.ringsprincipen gällde Denna att
till detanknytningskall habedriverlandstingellerkommun ettsom en

medlemmarna.deområdet eller tillgeografiska egnaegna
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De uppgifter kommunerna och landstingen specialför-som genom
fattningar ålagda sköta redan från början betydandeattvar var men

i slutet 1800-talet begränsadännu omfattning. I samband medav av
uppbyggnaden den moderna välfärdsstaten har kommunernas ochav
landstingens uppgifter successivt ökat. Den kraftiga expansion som
kännetecknat den kommunala sektorn har inte så mycket berott på att
uppgifter tidigare ombesörjdes överförts till kommunstatensom av
eller landsting. I stället har expansionen till del haft sin grund istor

sådana verksamhetsområden redan i början 1900-taletatt som av
åvilade kommunerna och landstingen vuxit såväl i omfattning tillsom
sitt innehåll. Kommunerna och landstingen har tagit sigäven nya
uppgifter. delEn de uppgifter kommunerna tidigare utfördeav som
inom för sin allmänna kompetens har speciallagstiftningramen genom
också gjorts obligatoriska.

Parallellt med den kommunala expansionen har emellertid skettäven
expansion den statliga sidan, och vissa verksamheteren som

tidigare varit kommunala har överförts till staten.
Även det således funnits utvecklingstendenser båda håll måsteom

sammanfattandeden bedömningen bli utvecklingen denatt av
offentliga förvaltningen präglats decentralistiskt enligtsynsätt,ettav
vilket det angeläget offentligaiverksam-del denansetts att storen av
heten ombesörjs kommuner och landsting.av

De värden bättre kunna tillgodoses kommunalansettssom genom
självstyrelse alternativ organisation samhällsför-än genom en av
valtning brukar inom kommunforskningen in i effektivitetsvärdendelas
och demokrativärden.

Kommunal självstyrelse innebär beslutsfattande sker näraett som
människorna och med deras medverkan. Det skapar förutsättningar för
medborgarna påverka och direkt inflytande verksam-utöva överatt
heten utkräva Att beslutanderätten lokala ochutövassamt ansvar. av
regionala med representativt ocksåstyrelseskick innebärorgan en
spridning makten i samhället genom fler får fattamed ochattav vara
beslut. Samtidigt medför det förhållandet utnyttjakan redanatt man
befintliga lokala regionalaoch enheter för genomförandet statligaav
beslut förutsättningar för effektivare resursanvändning änen om
motsvarande statliga organisation skulle byggas upp.

Den kommunala självstyrelsen och dess begränsningar

framgått inledningsvisSom tillades kommunerna 1862 årsgenom
kommunalförordningar inte oinskränkt kommunal självstyrelse.en

harStaten aldrig övergivit sitt för eller tillsyn denöveransvar
kommunala verksamheten. kommunala självstyrelsen alltsåDen tillär
sin begränsad. Det svenska kommunernas ochsynsättetnatur
landstingens funktion och verksamhet innebär dels vissa offentligaatt
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uppgifter mål inte kunna tillgodosesoch den kommunalaanses genom
dels viss statlig styrning densjälvstyrelsen, kommunalaatt av

tillåten också nödvändig.verksamheten inte bara är utan
självstyrelsen del offentligaEnligt RF den kommunala denär en av

statligt-kommunalt emellertid inte gång för allamakten. Gränsen är en
avgränsning kommunala uppgifterna har medoch strikt degiven en av

både svårgenomförbar. fortlöpandesig olämplig och Undertiden tett
bedömningar ansvarsför-anpassning till förhållanden och harnya

utsträckningdelningen mellan stat-kommun-landsting i stället i stor
grundats på praktiska överväganden.

Även förhållandet och de kommunala självstyrelseor-mellan staten
mån förändrats. Som konsekvenshar i viss att statenen avganen

för genomförandet reformpolitikenöverlåtit del ansvaretstor av aven
själv-och landsting har och de kommunalatill kommuner staten

för-integrerade. Generellt harblivit alltmerstyrelseorganen sett
utsträckningoch landsting i alltmellan kommunhållandet störrestat,

samhälle-för uppnåpräglas samverkankommit attatt gemensammaav
mål.liga

kraft den kommunin-nuvarande trädde i hadeDå RF senastegenom
reducerats till 278 stycken.delningsreformen antalet kommuner

också kompetentainte barareformen skapadesGenom större utan mer
1970-talet och börjanUtvecklingen under slutetkommuner. avav

förändrade situationi utsträckning den1980-talet präglades stor av
innebar. ochkommunsammanslagningarna Kommunerna ävensom

frihet utforma verksamhetenefterhand alltlandstingen större attgavs
detaljregleringenregionala förhållanden ochlokala respektiveutifrån

ideologiskaverksamheten minskade. Dennakommunaladenav
har varitför kommunalaökat deutveckling mot ett organenansvar

från 1975.för tidsperiodenkännetecknande hela
statsfinansiellaförsämrade1980-talet har detFrån mitten ävenav

utvecklingen. ökade kravenutsträckning präglat Dealltiläget större
frånsvårigheternaoch effektivitet,resurshushållningpå även attmen

kommunalaoch komplexaalltmer omfattandenivå dencentral styra
decentralisering, avregleringbehovmedfört ytterligareharsektorn, av

landsting.för kommuner ochorganisationsfrihetökadoch en
detaljstyrning denminskadutvecklingenSamtidigt med mot aven

åren kunnatemellertid deharverksamhetenkommunala senaste
härpåriktning. Exempeli utgörutveckling även motsattnoteras en

lagstiftningrättighetslagstiftning d.v.s.ökade andelen s.k.den som
situation vissaibefinner sigenskilda utsattgaranterar ensom

krisen harekonomiskagrundläggande slag. Den ävenförmåner av
påverka den kommu-sidafrånsig ökat behovmedfört statens attett

kommunala självstyrelseni deninskränkningarekonomi.sektornsnala
måsteprincipkommunala självstyrelsensdenmotiveras medbrukar att
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andra samhälleliga värden, för vilkavägas ha detmot staten anses
yttersta ansvaret.

Statlig styrning brukar motiveras hänsyn till väsentliga allmännaav
intressen och de centrala politiska behov kunnaattorganens av
genomföra fastställd politik för landet i dess helhet. Således brukaren
anföras förharatt staten ansvar

offentlig1 verksamhet har given anknytning till hela riket,som en
utrikespolitik, försvar förskyddet medborgarnas liv,t.ex. samt

hälsa och sociala trygghet
2 fördelningspolitiken

samhällsekonomin3

Angivna s.k. motstående intressen vilka kommenteras utförligtmer-
i avsnitt kan också7.1.3 och har motiverat ingrepp i den kommunala-
bestämmanderätten. Den kommunala självstyrelsen emellertidrymmer
också inneboende begränsningar, vilka särskilt skall nämnasav
lokaliseringsprincipen och besvärsinstituten.

Den kommunala självstyrelsens innebörd och dess för-
hållande till RF

Kommunal självstyrelse kan enkelt definieras kommunernas ochsom
landstingens själva bestämma inom sitt område. dennaMedrätt att
självstyrelserätt följa besluta finansieringenäven rätt attanses en om
den kommunala beskattningsrätten eller till resurser.rätten egna

Full självstyrelsekommunal inom sektor existerar emellertiden
knappast i verkligheten. Den kommunala självstyrelsen och harär
alltid varit relativ. Bästa uppfattning dess faktiskasättet att en om
innebörd vissa väsentliga beståndsdelar kanär att ange som anses
känneteckna den kommunala självstyrelsen. vilka kommente-Dessa -

utförligt i avsnitt 7.1.4 kan sammanfattas enligt följande.ras mer -
Genom stadgandet kommunal självstyrelse i kap.1 1 § RF,om

tillsammans med bestämmelsen i kap. § RF beslutanderät-1 7 attom
i kommunerna församlingar, uttryckvalda RF förutövasten av ger

betydelsen kommunal självstyrelse del folkstyrelsen. Detav som en av
kommunmedlemmarna vid val kommunensallmänna ochär utsersom

landstingets högsta beslutande i sinoch detta utser turorgan organ
och nämnder för förvaltningen kommunalastyrelse den verksam-av

heten. Genom detta grundlagsskydd den politiska be-garanteras
och nivå liksomslutanderätten lokal regional medborgarnas

möjligheter till inflytande verksamheten.över
Kommunernas och landstingens betydelse för folkviljansom organ

och förutsättningarna för den kommunala demokratin har under de
gångna årtiondena tilldragit sig mycken uppmärksamhet. börDet
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självstyrelse och kommunal demokrati inteanmärkas kommunal äratt
kan föreligga detbegrepp. Kommunal sjålvstyrelse trots attsynonyma

former.inte i demokratiska Det däremotbeslutande ärutsesorganet
demokrati intesig fungerande kommunal detsvårt tänkaatt omen

för kommunal självstyrelse. En välsamtidigt förekommer ett utrymme
demokrati förutsätter således denoch regionalutvecklad lokal att

självstyrelsen har reell innebörd.kommunala en
kommunala självstyrelsenanförts kan emellertid denSom ovan

i 8 kap. § RFframgår bl.a. bestämmelsen 5aldrig total. Dettavara av
grunderna förför riksdagen lag bestämmerstöd att genomsom ger

verksamhetsformer.landstingens organisation ochochkommunernas
be-det också riksdagen laglagrumEnligt är som genomsamma

meddelarbeskattningengrunderna för den kommunalastämmer samt
befogenheter i övrigtoch landstingensföreskrifter kommunernasom

åligganden.derasoch om
faktiska innehållkommunala självstyrelsensBestämmande för den

skallområden inom den offentliga sektornförsta vilkaför detär som
kommunala.respektivestatligavara

kommunalauppgiftsfördelningen och demellanochAnsvars- staten
utsträckningiframgåttsjälvstyrelseorganen har, storsom ovan,

Även framtiden måste detöverväganden. förpraktiskagrundats
självstyrelse-för kommunalangelägetbedömas gränsernaatt ensom

Bl.a.fortsatta samhällsutvecklingen.med denändras i taktsektor kan
inte funnit lämpligt i grundlagenkommittén detskäl hardetta attav

kommunalastatliga respektivestrikt avgränsninggenomföra aven
uppgifter.

kommunaltavsnitt 7.2.3 börutvecklar ikommitténSom ett
faktor vid avvägningenbetydelsefullsjälvstyrelseansvar utgöra aven

ochmellan statliga och kommunalaansvarsfördelningen enorgan,
offentliga beslutmöjligt låtaså långt detbörallmän ärsträvan attvara

väsentligasamlamöjligt. Genomså medborgarnafattas nära attsom
ii särskilt kapitel RFoch landstingbestämmelser kommuner ettom -

betydelse principenunderstryka denbestämmelseoch i omen
normgivningssammanhangikommunal självstyrelse skall tillmätas -

kommunalavikten denförutom markerakommitténvill att av-
fattasoffentliga beslututtryck för betydelsensjälvstyrelsen attavge-

möjligt.medborgarnaså nära som
huvudmannaskapsfrågan enligtväl bestämt sig iSedan ansesman

självstyrelsensden kommunalauppfattningeni dag vedertagnaden
landstingkommun ellerför verksamhet där ärprincip gälla all

framgårkommunallagen. Somockså inågothuvudman, avsom anges
förarbetendiskuteras inte RF:skan emellertidavsnitt 7.2.5 gerom

kommunala själv-denför ochuttryck snävare synannanen - -
uppfattning bör föranledaenligt kommitténsnågotstyrelsen, ettsom

förtydligande i RF.
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Avgörande för den faktiska självstyrelsens innehåll förutomär -
frågan huvudmannaskapet hur långt den kommunalaom pass-
självstyrelsen skall tillåtas slå igenom inom de områden kommu-som

respektive landstingen fått befogenhet respektive ålagts sköta.nerna att
Ramen för vad kommunerna och landstingen får lov ha handatt om

i 2 kap. §l kommunallagen 1991:900. Där kommunersägsanges att
och landsting själva får ha hand sådana angelägenheter allmäntom av
intresse har anknytning till kommunens eller landstingets områdesom
eller dess medlemmar och inte handhas enbart staten,som av en annan
kommun, landsting eller någon Genom speciallag-ett annat annan.
stiftning emellertid kommunerär och landsting ålagda ombesörjaatt
vissa angelägenheter, skolan, socialtjänsten och sjukvården.t.ex.
Därutöver har kommuner och landsting särskilda s.k. smålagargenom
i vissa fall befogenhet inom områden däräven degetts att agera

inte hade haft denna rätt.annars
Graden självstyrelse varierar mellan olika sektorer denav av

kommunala verksamheten. Genom RF:s förarbeten dockanses
kommunerna och landstingen i förhållande till garanteradestaten vara

s.k. fri sektor inom vilken det skall finnas fören utrymme en
kommunal initiativrätt. Inte inom den fria sektorn emellertidårens
självstyrelsen total. Befogenheten begränsas framför allt lokalise-av
ringsprincipen och kommunmedlemmars till laglighetsprövningrättav

kommunala beslut. Vidare begränsas befogenheten vissa andraav av
kommunalrättsliga principer, likställighetsprincipen och förbudett.ex.
för kommuner och landsting driva näringsverksamhet medatt
vinstsyfte. Slutligen skall påpekas skiljelinjen mellan s.k. frivilligatt
och obligatorisk verksamhet inte gång för alla given.år Enen
angelägenhet, de kommunala ombesörjer inom försom organen ramen
sin allmänna kompetens, kan således brytas och lagstiftningut genom

obligatorisk.göras
Som framgått gäller principen kommunal självstyrelse ävenovan om

beträffande sådan verksamhet kommuner eller landstingsom genom
lag skyldiga ombesörja.är Inom detta område har emellertidatt staten
generellt möjligheter utformastörre föreskrifter/normer för hursett att
verksamheten skall bedrivas tillsyn. Speciallagstiftningenutövasamt
innebär olika stark styrning inom olika sektorer. Inom vissa områden
går styrningen mycket långt medan det inom andra områden ges en
betydande frihet de kommunala Inom delar detorganen. av
specialreglerade området omfattas kommuner och landsting också av

krav vad gäller myndighetsutövning verksamhetensamma som om
bedrivits statlig myndighet. Ett besluts laglighet och lämplighetav en
kan i sådant fall förvaltningsbesvär.överprövas genom

Förutom begränsningar i den lagstiftning specifikt denstyrsom
egenskapkommunala verksamheten kommuner och landsting iår av

arbetsgivare och viss verksamhetutövare underkastadeav samma
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förlagstiftning gäller andra i sådana sammanhang. Vidare kansom
påverka det kommunala beslutsfattandet därmedoch själv-staten

bidragstyrelsen och bidragsbestämmelser eller styrninggenom annan
den kommunala ekonomin överläggningar medsamtav genom

landstingsförbunden.ochkommun-
och landstingensKommunernas handlingsfrihet begränsas slutligen

de finansiella står till deras förfogande. Dennaresurser somav
begränsning kanske den påtaglig för kommuner ochär är mestsom
landsting i allmänhet och för vissa kommuner och landsting i synner-

självstyrelsen inte formellthet. Vikten bara ävenatt ett utan ettav ges
materiellt innehåll har tid börjat åberopas.alltmersenare

helaVad den kommunala verksamheten har kommunerna ochavser
frihetlandstingen total bestämma formerna för sin inrenära attnog

organisation.
finansiera sin verksamhet och landstingenFör har kommunernaatt

grundlagsstadgad för sina uppgifter.skatt skötselnrätt att ta uten av
Beskattningsrätten dock inte absolut innebörd kanoch dessår närmare

vilketdiskuteras nedan.görs
Vad den kommunala ekonomin begränsas kommunernas ochavser

handlingsfrihet regler bl.a. föreskriverlandstingens även attav som
ekonomisk hushållning i sinoch landsting skall ha godkommuner en

sådantverksamhet förvalta sina medel krav godsättsamt ett att
betryggande säkerhet tillgodoses. Avsiktenavkastning och kan är

förslagockså regeringen under hösten 1996 skall presentera ettatt om
återinföra landstingens ekonomikravet kommunernas ochattatt om

Regeringen under 1996skall i balans. har ävenvara sommaren
skall ske kommunallagens bestämmelserbeslutat översynatt omen av

medelsförvaltningen.
självstyrelsen alltidsamhälleliga värden den kommunalaDe som

redovisats kan likamåste ochvägas sägasemot, som ovan, vara
omfattade principen självstyrelse. Vadkommunalallmänt som om

således finna rimlig avvägning mellanhandlarsaken är attom en
konkurrerande intressen. resultatet sådan avvägning kanAtt av en

samhällsutvecklingen uppenbart. l ekonomisktvariera beroende är
låta övergripandebesvärliga tider finns det således tendens detatten

principenför samhällsekonomin kommu-intresset väga äntyngre om
nal självstyrelse.

ibland kommunala självstyrelsensVad hävdas densom vara
till så delden kommunala verksamhetendilemma utgörsär att stor av

landstingen skyldigasådan verksamhet kommunerna och är attsom
inom dessa områdenombesörja. Den kommunala självstyrelsen

landstingenlagar och föreskrifter och kommunerna ochbegränsas av
fullgöra sinaåberopande medelsbrist underlåtakan inte under attav

hållsåligganden. Om styrningen den obligatoriska verksamhetenav
ioförändrad eller ökar samtidigt kommunala verksamhetendensom
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underkastas ekonomiska restriktioner finns riskstort att utrymmeten
för kommunal initiativrätt successivt krymper. Det därförären egen

vikt konsekvenserna begränsning bedömsstor att typ motav av en av
bakgrund andra redan gällande eller begränsningar.planeradeav

Som kommittén utvecklar i avsnitt 7.2.4 det emellertid inte alltidär
konsekvenserna för den kommunala självstyrelsen olika typersom av

åtgärder blir föremål för så övervägandenav noggranna som vore
säkerställaönskvärt. För så sker föreslår kommittén RFatt att att

föreskriftkompletteras med principen kommunalatten om om
självstyrelse skall tillmätas särskild betydelse vid all normgivning som

landstingen.kommunerna och Med sådan bestämmelse villrör en
kommittén dels föruttryck betydelsen offentliga beslut fattasattge av
så medborgarna möjligt dels markera viktense ovan,nära attsom av
självstyrelseintressena alltid beaktas i normgivningssammanhang.

Den kommunala beskattningsrätten

beskattningsrättenDen kommunala har ända sedan 1862 ansetts
förknippadoupplösligt med den kommunala självstyrelsen och är

också inskriven i kap. andra7 § stycket RF. Beskattningsrättens1
långtinnebörd och hur grundlagsskyddet sträcker sig harnärmare

föremålemellertid inte preciserats blivit för tolkningar i olikautan
sammanhang.

första utgångspunkt för förEn tolkning grundlagsskyddet denen av
måstekommunala beskattningsrätten enligt kommittén rättenattvara

förskatt skötseln "sina uppgifter" inte bara deatt ta ut av avser
uppgifter inom den allmänna kompetensen deävenutansom ryms
specialreglerade uppgifterna. Härmed emellertid inte beskattnings-är

innebörd avgjord. Som kommittén utvecklarrättens närmare närmare
i avsnitt 7.2.6 kompliceras situationen dels det riksdagenärattav som

såväl förbeslutar skatt till grunderna den kommu-statenom som om
nala beskattningen, dels det förhållandet den kommunalaattav

finansierasverksamheten inte bara med skatter medävenutanegna
statsbidrag. Vad gäller sistnämnda förhållande det helt klart såär att

får utdebiterasbeskattningsrätten relativ i så måtto skatt endastär att
omfattning för uppgifter på olikai den behövs skötseln deav somsom

statsbidragsgivninggrunder åvilar kommunen eller landstinget. Genom
således i viss mån påverka kommunalskatterna så dekan attstaten

bedömningnivå utifrån skattepolitiskhamnar ansesen som en
rimlig.

förhållande tillDå det gäller den kommunala beskattningsrättens
det i 8riksdagens beskattningsmakt enligt kap. 4 § RF1 samt som

beskattningenbenämns grunderna för den kommunalakap. 5 § RF är
komplicerad.situationen betydligt mer
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beskattningen finnskommunalaför dengrundernaFöreskrifter om
debitering ochregleras1928:370. Därutöverkommunalskattelageni

bestämmelser kommunssärskilda1965:269 meduppbörd i lagen om
utdebitering skatt,menighetsoch m.m.avannan

kommunalagrund för dentillskall liggaför vadPrinciperna som
gånger. Iflertaländratsloppunder årensharbeskattningen ett

påverkan kommu-denskatteomläggningar harolikamedsamband
skattereglernaändradedeinkomster,landstingensoch somnernas

utgåkompensation skullevad måndiskussion iföranlettinneburit, om
kringdiskussionNågonskattebortfallet.förkommunsektorntill

denprinciperna föriändringarbeslutadegrundlagsenligheten av
till den kommu-sigförhållerdessaoch hurbeskattningenkommunala

inte förts.finnakunnatkommitténvadharbeskattningsrättennala --
tillåtenmellangårdiskussionen gränsenharställetI envarom
ibeskattningsrätteninskränkning iotillåten storrespektive en

skattestopptillåtlighetenfråganfokuseradvaritutsträckning avom
bestämmelseRF:skan konstaterasdenna delskattetak. lrespektive att

skatte-tillfälligahindratintebeskattningsrättenkommunaladenom
stopp.

förutsättningväsentligbeskattningsrättenkommunala utgörDen en
därförmåsteBeskattningsrättensjälvstyrelsen.kommunalaför den ses

självstyrelsenkommunaladenbetydelsedenbakgrund sommot av
i högreuttalatocksåLagrådetföljer atti RF. Häravtillmäts som --

begränsningfaktiskinnebärbeskattningsrätteniingripandengrad en
handha sinalandstingellerför kommun attettutrymmet enav

konstitutionellfrånåtgärdenblirbetänkligaredestouppgifter syn-
punkt.

denstatligadensåvälförgrundernaförhållandetDet somatt
medföreningi lag iskall bestämmasbeskattningen attkommunala -

beskattnings-kommunaladengarantier förnågrainnehållerRF inte att
inteemellertid RFinnebäroinskränkt attskall lämnasrätten -

beskattningsrättenbegränsaråtgärder samthindrarovillkorligen som
ochsammanhang vägasi sittmåstetillåtlighetåtgärdsviss sesatt en

fallenskiltvarjetillgodose. Iåtgärdenändamåldet attmot avsersom
åtgärdenaktuelladenavvägningsfrågablidärfördetmåste omen

beskattningsrätten.kommunalaför dengrundlagsskyddetstrider mot
exaktabeskattningsrättensfastslåi RFintesåledesgårDet att

möjligthellerintedetuppfattningkommitténs attärEnligtinnebörd.
tillåtetdet kanförutsättningarvilkaunderpreciserai lagtext ansessom

dockKommitténbeskattningsrätten. attiingreppbesluta anseratt om
praxisdenfår ut-vilkariktlinjer motföljande somsvaraanses-

be-bedömningenvidledningtjänabör envecklats omavsom-
grundlagen.medförenligkanbeskattningsrättenigränsning anses
aktuellavarit utgörhittillsingreppolikadeAv typer somav

ingripandedeskattetakrespektive mestskattestoppåtgärder typav
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inskränkningarna i kommunernas och landstingens beskattningsrätt.
Trots det måste denna åtgärder kunna tillåtas under speciellatyp av
omständigheter. Enligt kommitténs uppfattning bör begränsningar i
kommunernas och landstingens bestämma skatteuttagetsrätt storlekatt
endast få ske det föreligger synnerliga skäl för sådan åtgärd,om en

de led i samladutgör stabiliseringspolitiskt.ex. handlingsplan.om en
Sådana åtgärder bör också endast få beslutas för viss begränsad tid.

vadAv här följer åtgärderna bör undantagska-sagts attsom vara av
raktär.

En rimlig utgångspunkt, också kan stå i överensstämmel-som anses
med lagstiftningen skattestopp under åren 1991-1993,se ärom att

åtgärder detta slag inte bör beslutas för längre tid högst tvåän årav
i En riktlinje bör enligt kommittén vidaretaget. tillåtlighetenattvara

föreskrifter denna ingripande karaktär efter begränsad tidav nya av en
bör underställas folket vald riksdag. Med denna utgångspunkten av ny
bör beslut åtgärder aktuellt slag längst gälla fram till detom av nu
ordinarie val följer efter det föreskriftennärmast beslutas.attsom
Som kommittén tidigare anfört bör åtgärder skattestopp/typav
skattetak undantagskaraktär. I detta ligger det eftervara av att en
mandatperiod med flerårigt skattestopp/skattetak inte omedelbartett
bör fattas beslut åtgärder slag.om nya av samma

Ovan angivna riktlinjer bör enligt kommitténs uppfattning även
tillämpas vad den metod för motverka kommunala skattehöj-attavser
ningar föreslagits i proposition 1995/96:2l3 minskning isom om
särskilda fall det generella statsbidraget till kommuner ochav
landsting åren 1997 och 1998.

Vad gäller andra åtgärder ellertyper sättett annatav som
påverkar det reella innehållet i beskattningsrätten förändringart.ex.-
i det kommunala skatteunderlaget kan dessa mycketvara av-
varierande slag innebära olika påverkan på det faktiskasamt stor

för kommunal självstyrelse. Det går därför inteutrymmet iatt
generella vilka åtgärder i dessa sammanhangtermer ärange som
tillåtna respektive otillåtna. I den mån åtgärd aktuellt slag fåren av nu
lika ingripande konsekvenser för kommunernas och landstingens
handlingsutrymme skattestopp/skattetak bör dockettsom samma
förutsättningar gälla för begränsningen skall få beslutas.att

Med angivna preciseringar kommittén det inte påkallatovan anser
föreslå någon ändring RF:s reglering den kommunalaatt annan av av

beskattningsrätten vad förutsättningarna förän lagstiftningsom avser
inomkommunal utjämning. Skälen för grundlagsreglering iom en

detta avseende redovisas nedan.
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inkomstutjämningKommunal

finns skillnaderDet i skattekraft och därmed skatteinkomsterstora
mellan olika kommuner respektive landsting. Om dessa inte skall leda

alltförtill olikheter i kommunernas respektive landstingensstora
möjligheter bedriva kommunal måsteverksamhet alla kommuneratt
och landsting någon form utjämning tillförsäkras någorlundagenom av
likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

efter vilkaFrågan principer skatteutjämningen skall ske har sedan
så1960-talet oavbrutet varit föremål för utredning. Detgott som

utjämningssystem vi har i dag bygger principensom om en
inomkommunal utjämning och innebär i korthet kommuner ochatt
landsting med hög skattekraft får avstå del sin skattekraft tillen av
förmån för kommuner och landsting låg skattekraft. Tillåtlighetenmed

sådant utjämningssystem då föreslogsblev det våren 1995ettav - -
föremål för omfattande konstitutionell haftdebatt. Kommittén haren
i uppdrag bedöma hur denna modell för inkomstutjämning liksomatt
ytterligare två modeller brytpunktsmodellen och modell meden-
statskommunal skatt förhåller sig till bestämmelser denRF:s om-
kommunala älvstyrelsen och beskattningsrätten. Modellerna redovisas
i Kommunal inkomstutjämning alternativa modeller Dsrapporten -
1993:68.

Brytpunktsmodellen

kommunala skatteunderlagetBrytpunktsmodellen innebär detatt
för statligbegränsas till inkomster under skiktgränsenatt avse

inkomstskatt, den s.k. brytpunkten. För inkomster brytpunktenöver
utgår endast statlig vilket innebär den procentuellaskatt, alltså att

på dessa inkomster blir lika hela landet. skattebortfallskatten Detöver
modellen medför för kommunsektorn med ökadeersätts stats-som

bidrag.
Brytpunktsmodellen medför kommunala skatteunderlagetdetatt

bortfallet skatteunderlagreduceras med i genomsnitt 10-15 procent av
modellensför främst vissa kommuner blir dock betydligt ochstörre

för denfördelningsmässiga effekter i bli desammastort somavses
utjämning vi har i dag.modell med inomkommunal som

skatteunderlaget tillbegränsning det kommunalaGenom en av
renodladeunder brytpunkten inskränks deninkomster numera

genomförsinkomstbeskattningen viss skatteväxlingkommunala och en
därförtill Brytpunktsmodellen innebärfrån kommunsektorn ettstaten.

genomför-bakgrund tidigarevisst ingrepp i beskattningsrätten. Mot av
den diskussionförändringar i kommunala skatteunderlagetda det samt

beskattningsrättensförekommit angåendei andra sammanhangsom
föreligga någrasvårt det skulleinnebörd det dockär att attse
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konstitutionella hinder begränsa skatteunderlaget i denmot att
omfattning i rapporten.som anges

Inomkommunal utjämning

Grundtanken med inomkommunalt få med allaärett system att
kommuner och landsting och utjämningen hållfast ochgöraatt mer
oberoende statlig finansiering. modell med inomkommunalIav en
utjämning alla kommuner respektive landsting motsvarandegaranteras
100 medelskattekraften. kommuner och landstingDeprocent somav

skattekraft medelskattekraften fårhar överstiger avstå delenen som
skatteinkomster till kommuner och landsting medsinaav en egen

medelskattekraften. skatteinkomsterskattekraft understiger Desom
erhålls från skallerläggs till och de bidragsystemet systemetsomsom

kompensationsgraden föri princip varandra. Vidare skall demutta
skattekraft understigande medelskattekraften densammamed varaen

erläggsavgiftsgraden d.v.s. den andel skatteinkomsterna somsom av-
skattekraft överstigande medelskatte-till för dem medsystemet en-

kraften.
principenför inkomstutjämning byggerNu gällande system om

utjärrming. utvecklas i avsnitt 4.3.6 under-inomkommunal Somen
eftersomförst utarbetade lagförslaget denkände Lagrådet det

respektive tillägg tilldåvarande konstruktionen med avdrag från
ansågs förenlig med bestämmelsen i kap. 7 §skatteinkomsterna inte l

för skötseln sinafår skattandra stycket RF kommunerna utatt ta av
tillägg respektiveuppgifter. Efter lagteknisk omarbetning dären

avgift godtogs detill bidrag respektiveavdrag konstruerades nyaom
Lagförslagen därefter i decemberlagförslagen Lagrådet. antogsav

1995 riksdagen.av
ställningstaganden fårbakgrund Lagrådets och riksdagensMot av
sålunda beslutats kanklarlagt det utjämningssystematt somanses

konstitutionella debatt detmed bestämmelser. Denförenas RF:s som
föranledde visarde slutliga lagförslagenursprungliga respektive
skall tolkas. RFföreligger osäkerhet hur RFemellertid detatt en om

situationer åliggandenanvisning i vilkainte heller någon somomger
aktuellt slag kan beslutas.av nu

fört in denutjämningssystemet harMed det man en ny synnya
beskattningsrätten skattkommunala att tas av ensom uppgenom

anspråk fördelvis ieller landsting kunnakommun tas attansettsett
uppgifter. sådantrespektive landstings Ettandra kommunersbekosta

kommunalaför deninnebär onekligenutjämningssystem utrymmetatt
landsting. Riksdagensochminskar i vissa kommunersjälvstyrelsen

solidariteten inominnebärafår emellertidställningstagande attanses
och landstingalla kommunerkommunsektorn och behovet attav ge

vid den intresseav-ekonomiska förutsättningarlikvärdiga väger tyngre
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lagstift-måste vid bedömningenalltidVägning göras ettav omsom
den kommunalaförenligt med RF:s bestämmelserningsförslag är om

riksdagenssjälvstyrelsen och beskattningsrätten. Den syn som
för komma till klart uttryckställningstagande sålunda uttryck börger

med bestämmelseKommittén föreslår RF kompletterasi RF. att omen
får bidraga till kostnadenlandsting i lag åläggaskommuner och attatt

förlandstings uppgifter detrespektiveför andra kommuners görsom
ochjämlik fördelning mellan kommuneruppnåatt resurseren av

landsting.mellan

statskommunal basskatt

betalaskallalla inkomsttagarestatskommunal basskattMed attavses
återförs tillstatsskattenhetligkommunal basverksamhet somgenom en

medfördelningskriterier. lenligt vissakommunsektorn ett system
baskost-avseendeskulle finansieringsansvaretstatskommunal skatt

medanåliggaobligatoriska verksamheternaför denaden staten
ochöverlåtas till kommunernafria helt skulleför den sektornansvaret

förliksomkommunala angelägenheter,frivilligalandstingen. För att
obligatoriska verksam-servicenivå i demöjlighet hålla högreatt enge

landstingen haochskulle kommunerna rättheterna, att ta ut egen
fastställt tak.fritt tillantingen helt ellerskatt, ettupp

skatteväxlingskatt innebärmed statskommunalModellen att en
kommunala be-till Denfrån kommunsektorngenomförs staten.

i princip endasttill rättbegränsasskattningsråtten attatt enavse
ochverksamhetfrivillig kommunalfinansieraförutdebitera skatt att

skatteinkomster bytslandstingensochkommunernasdel utstor aven
omfattan-principiell ochsådant innebärstatsbidrag. Ett systemmot en
funktion.innehåll ochbeskattningenskommunalaförändring dende av

också uppfattasskatteväxling kanlångtgåendesåEn ur-som en
finnssin förlängningsjälvstyrelsen. Ikommunaladenholkning enav

ochtill kommunernastatskommunal basskatt lederrisk attatt en
områdetobligatoriskahänförs till detlandstingen inom det som

övergår tillmindreoch ellersjälvstyrelseorgansin rollförlorar merav
förvaltningsmyndigheter. Omlokala statligafungera systemetatt som

kommunalakvarståendeför denmed takkombinerasdessutom ett
självstyrelsenför större.blir konsekvenserna ännubeskattningsrätten

statskommunalmedsynpunkterUtifrån dessa är ett system en
skatteväxlinglångtgåendesåbyggeri fall detbasskatt vart enom-

imedför ingrepputjämningsmetodangivits den störstsomsom nu -
uppfattningkommitténsEnligt ärsjälvstyrelsen.kommunaladen ett

självstyrelsensförenligt med dagensknappastsådant system syn
innebörd.
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Ökat för direktdelegation normgivningsmaktutrymme av
till kommuner och landsting

8 kap. 7 RF§ i sin nuvarande lydelse riksdagen möjlighet tillger att
regeringen överlåta viss normgivningskompetens inom det s.k. primära
lagområdet. I samband med sådan delegering till regeringen kan
riksdagen med stöd 8 kap.även ll § RF medge regeringenattav- -
överlåter förvaltningsmyndighet, kommun eller landsting att
meddela bestämmelser i Bland de ämnesområdenämnet. omfattassom

möjlighetdenna till delegation och subdelegation märks trafik ellerav
ordningen på allmän plats tillståndsplikt i fråga åtgärder medsamt om
byggnader och anläggningar.

Kommittén föreslår 8 kap. 7§ RF ändras det sättetatt att
riksdagen fortsättningsvis får möjlighet delegera den i paragrafenatt
aktuella normgivningskompetensen direkt till kommuner ochäven
landsting. Härigenom uppnås vissa fördelar, bl.a. blir RF:s norm-
givningssystem enklare och överskådligt. hänsynAv till denmer
kommunala självstyrelsen och till den betydelse kommunerstora som
och landsting har i samhällslivet det också naturligt riksdagenär att
direkt till dem kan överföra kompetens meddela föreskrifter i deatt

i 8 kap. 7 § RF.ämnen som anges

Kommunal ekonomi i balans

departementspromemorianl Ds 1995:57 Kommunal ekonomi i
balans föreslås bl.a. kommuner och landsting skall sinaupprättaatt
budgetår så intäkterna överstiger kostnaderna. Regeringen har iatt
årets kompletteringsproposition 1995/962150 aviserat underatt man
hösten kommer förslag innebär lagstadgatatt presentera ett att ettsom
balanskrav skall införas för kommunernas år 1999del och såvitt avser
landstingen år 2000.

iföreslagnaDet balanskravet kan innebärdet skärpningäven om en-
kommunallagens nuvarande bestämmelser innehållbudgetensav om -

framför allt lagfästande de intentioner balanssägas utgöra ett av om
i kommunernas och landstingens ekonomi fanns redan vidsom nu

liksomdetgällande kommunallags tillkomst. Detta förhållande -
faktum 1977 års kommunallag bestämmelseinnehöllatt en om
balanskrav omständigheter i princip tillräckliga förär är attsom-

konfliktkonstatera det inte föreligger någon mellan denatt nu
föreslagna ordningen och regleringen i RF. Balanskravet i 1977 års
kommunallag särskilt intresse eftersom denna lag efter detär antogsav

nuvarande RF trädde i kraft.att
finnerKommittén inte heller självstyrelseperspek-det rentatt ettur

tiv föreligger något hinder lagstadga kommunaltmot att om ett
balanskrav. skäl liggerDe bakom förslaget bl.a. attsom ge-
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Agrundförutsättningar för långsiktig stabil finansiell utveckling ären -
till sin karaktär sådana de i själva verket kan sägas värnasnarast att

kommunaladen självstyrelsen.om
Kommitténs slutsats således, med hänvisning tillär redovisadeovan

skäl, det inte föreligger några konstitutionella hinderatt mot att
genomföra den i departementspromemorian föreslagna lagstiftningen.

Kommuner och landsting med betalningssvårigheter

Kommittén har under våren 1996 remissyttrande betänkan-överavgett
det SOU 1996:12 Kommuner och landsting med betalningssvårig-
heter. I betänkandet föreslås frågor kommunalt obestånd skallatt om
regleras i särskild lag statligt stöd till kommuner och landstingen om
med betalningssvårigheter.

Huvudregeln enligt föreslagnaden lagen stöd skall lämnasär att
efter ansökan kommunen eller landstinget och de administrativaattav
åtgärder det finns behov skall vidtas frivillig Enligtväg.som av

i förslaget skall emellertid regeringen under vissa angivna förhållanden
kunna besluta tvângsförvaltningäven kommun eller ettom av en

landsting betalningssvårigheter.med Förutsättningen härför är att
förhållandena sådana statligt ingripande behövs förär saneringatt av
ekonomin kommunen eller landstinget underlåter ansökaatt attmen

frivillig sanering eller avbryter påbörjat frivilligt förfarande.ettom
Tvångsförvaltning innebär regeringen övertaratt ett utsettav organ

eller mindre delar fullmäktiges uppgifter enligtstörre kommunalla-av
förordnandeEtt tvângsförvaltning får enligt förslaget endastgen. om

begränsad tid och inte omfattandegöras behövs. Iänavse mer som
betänkandet konstateras vidare tvângsförvaltning inte förenligtäratt
med föreskriftRF:s beslutanderätten i kommuner och landstingattom

valda församlingar.utövas Utredningen lägger därför fram ettav
tillförslag ändring i RF innebär regeringen med stöd lagattsom av

för begränsad tid får besluta frånundantag vad i dettaom som
avseende föreskrivs i RF.

Kommittén har i sitt remissvar införandettillstyrkt lagav en som,
grundad på frivillighet från kommunernas och landstingens sida,
reglerar situationer aktuellt slag. Kommittén det ärattav nu menar
värdefullt i eventuella krissituationer förklarliga skälatt man som av-
kräver snabba insatser såväl kommunen/landstinget statenav som av -
har i förväg fastlagt regelverk hur det formella skallett som anger
hanteras. Arbetet kan då koncentreras det väsentliga, nämligen att
lösa krisen, i förstället diskutera de inte helt lätta frågornaatt om
tillvägagångssätt och uppgiftsfördelning. Kommittén har dock inte gått
in detaljerna i den föreslagna lagen.

Kommittén avstyrker däremot utredningens förslag tvångsför-om
valtning. fråntaAtt kommun eller landsting beslutanderätten äretten
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detsamma under begränsad tid bort tillän rättenatt tasom om- -
självstyrelse. faktum ställerDetta naturligtvis mycket höga krav på de
skäl måste finnas för tvångsförvaltning skall kunnaattsom anses vara
acceptabelt. Vid finnersamlad bedömning kommittén de skälatten

finns för tvångsförvaltning inte det intrång i denuppvägersom
kommunala självstyrelsen sådan lagstiftning skulle innebära.som en
Det för övrigt inte heller sannolikt eventuella bestämmelserär att om
tvångsförvaltning någonsin skulle komma tillämpas.att

i RFNytt kapitel

har tiderna rått enighet själv-Det den kommunalastorgenom om
styrelsens betydelse för det svenska sarnhällsskicket. bakgrundMot

det anmärkningsvärthärav kan kommunernas och lands-attsynas
tingens ställning inte blivit föremål för uppmärksamhet istörre
nuvarande Avsaknaden detaljerade bestämmelser kring denRF. av
kommunala självstyrelsesektorn i å andra sidan inneburitRF har att
utvecklingen ansvarsområde för de kommunalaökatmot ett organen

några intevarit möjlig vidta grundlagsändringar. RF har hellerutan att
i för kommunalalagt hinder avregleringen den sektorn ellervägen av
organisationsfriheten för och landsting. Denden ökade kommuner

själv-omständigheten RF:s bestämmelser den kommunalaatt om
beskattningsrätten principstadgandenstyrelsen och har karaktären av

emellertid fått till följd ledning för bestämmelsernas tolkninghar att
måst sökas i förarbetena.

framgår redovisningen betänkandet RF:s förarbetenSom i ärav
svårtolkade. kan också diskuteras de i alladessa punkter Det om

den kommunalaavseenden med dagensöverensstämmer syn
framkommit i avsnittsjälvstyrelsen. Som och utvecklas 7.2,ovan som
kommittén förhållanden rörande8.2 9 vissa densamt attanser

kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten bör föranleda en
reglering i Således framgå kommunaländrad RF. bör RF attav

självstyrelse princip gäller för all kommunal verksamhet.är en som
också innehålla regel säkerställer den kommunalaRF bör attsomen

tillmäts särskild normgivning rörandesjälvstyrelsen betydelse vid all
landstingen. Vidare kommittén grund-kommunerna och attanser

utjämningssystem börjadelagsenligheten det inomkommunala somav
i Slutligen föreslårtillämpas den januari 1996 bör klarläggas RF.1

direktdelegerariksdagen ökade möjligheterkommittén attatt ges
normgivningsmakt till kommuner och landsting.

iändringar i kommittén behöver skulle ochDe RF görassom anser
utföras inom för RF:s nuvarande uppbyggnad.för sig kunna ramen

emellertid både angeläget och naturligt denKommittén det attanser
landstingen har för det svenskabetydelse kommunerna och sam-

ihällsskicket på tydligare kommer till uttryck RF.sättett
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kommunala självstyrelsen i inledande paragrafden RF:sAtt
folkstyrelsens förbetecknas grundvalar uttryck denär ettsom en av

vikt den kommunala självstyrelsen har och bör ha istora som
samhället.

första kapitel har rubriken "Statsskickets grunder". Det inne-RF:s
allmänna principer och riktlinjer och mål för denhåller anger

också de skalloffentliga verksamheten. Det presenterar organ som
för denna verksamhet; riksdagen, statschefen, regeringen,svara

och landstingen domstolarna och förvaltnings-kommunerna samt
Samtliga dessa med undantag för kommunernamyndigheterna. organ

sedan i sitt kapitel i RF. democh landstingen regleras Detvar ger
inledande kapitlet kan grund-helt vad detsätt änannatett ge, en

lagsskyddad och därmed fastare position vad både struktur ochavser
befogenheter.

kommitténs mening det angeläget kommunernaEnligt är ävenatt
får position kapitel i RF. Enlandstingenoch ett egetgenomsamma

kommunala självstyrelsen. Detgrundbult i detta kapitel bör denvara
vikt principeninnebär starkare markering denännu stora somen av

självstyrelse i svenska samhället.kommunal bör ha detom
föreslår således sådana förhållanden kommu-Kommittén röratt som

för kommunalalandstingen och kan specifika denoch som ansesnerna
sådanti särskilt kapitel i RF. Förutomskall reglerassektorn ett som
såsom denföremål för reglering i grundlagenredan är ennu -

ibeslutanderättenkommunala självstyrelsen och beskattningsrätten,
kommunala indelningenoch landstingen denkommunerna samt -

innefatta vissakommittén särskilda kapitlet skallföreslår detatt
kommunalaoch dengrundläggande bestämmelser valsystemetom

rösträtten.
föreslårrevidering kommitténsamband med den RFI anserav som

ochbeteckningar primärkommunerkommittén RF:s nuvarandeatt
kommunallagentill förmån för de ilandstingskommuner bör överges

landsting.tal använda begreppen kommuner ochoch i dagligt
i kraft januariKommittén föreslår ändringarna i träder den lRFatt

1999.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i regeringsformenom

Härigenom föreskrivs i fråga regeringsformenom
dels nuvarande 13 kap. skall betecknas 14 kap.att
dels det i regeringsformen skall införas 13 kap. följandeatt ett nytt av
lydelse
dels kap.1 7 8 kap. 5,7, 9 och §§,11 11 kap. 6 och 7 §§att samt
14 kap. 13 § skall följandeha lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Statsskickets1 kap. grunder

7 §

I riket finns primärkommuner För förverkligandet folksty-av
och landstingskommuner. Be- relsen på kommunal nivå finns
slutanderätten i kommunerna kommuner och landsting.

valda församlingar.utövas av
Kommunerna får skatttaga ut

för skötseln sina uppgifier.av

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

5§

Grunderna för ändringar i rikets
indelning kommuneri samt

förgrunderna kommunernas Grunderna för kommunernas
organisation och verksamhets- och landstingens organisation
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

verksamhetsformer och förformer och för den kommunala och
beskattningenbeskattningen bestämmes i lag. den kommunala

meddelasmeddelas också föreskrif- bestämmes i lag. I lagl lag
föreskrifter kommu-kommunernas befogen- ocksåter omom

övrigt och deras landstingens befo-heter i ochom nernas
derasåligganden. genheter i övrigt och om

åligganden.

eller § kan Utan hinder 3 eller 5 § kanhinder 3 5Utan av av
bemyndigande regeringen efter bemyndiganderegeringen efter

förordning meddela i lag förordning meddelai lag genom genom
något följandeföreskrifter skatt, föreskrifter iänannat avom

föreskrifterna något ämnen:avser avom
följande ämnen:

personlig säkerhet eller hälsa,skydd för liv,
vistelse i riket,utlännings

andra tillgångar, till-eller utförsel ellerin- varor, pengar avav av
kreditgivning, näringsverksamhet,verkning, kommunikationer,
återvinning material, utformningransonering, återanvändning och av
bebyggelsemiljö eller tillståndspliktbyggnader, anläggningar ochav

byggnader anläggningar,fråga åtgärder med ochi om
miljövård,djurskydd eller ochjakt, fiske,4. natur-

ordningen på allmän plats,trafik eller
utbildning,undervisning och

tjänstnågon erfarit i allmän ellerförbud röja sådant haratt som
tjänsteplikt,utövandeunder av

uppgifterregistrering medför personlig integritet vidskydd av
databehandling.automatiskhjälp av

kan kom-hinder 3 §Utan av
efter be-eller landstingmun

meddela före-myndigande i lag
skrifter ii ämne som anges
första stycket.

Bemyndigande iiBemyndigande avsessomavsessom
eller andra stycket med-förstastycket medförförsta rätt att

föreskrif-meddelaförföreskriftermeddela rätt attom annan
eller rättsverkanskattbrott böter.rättsverkan än ter avomav

fårhinder häravin- brott. Utankan i lag,Riksdagen som
före-meddelabemyndigande med regeringennehåller dock
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varande lydelseNu Föreslagen lydelse

stöd första stycket, föreskri- skrifter böter. Riksdagen kanav om
rättsverkan i lag, innehåller bemyndi-även änannan somva

för före-böter överträdelse gande med stöd första ellerav av
skrift regeringen meddelar andra stycket, föreskriva rätts-som
med stöd bemyndigandet. före-verkan överträdelseav av av

skrift regeringen, kommunsom
eller landsting medmeddelar
stöd bemyndigandet.av

hinder 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lagUtan genomav
föreskrifterförordning meddela tull införselom av vara.

Regeringen eller kommun kan Regeringen, kommun eller
efterriksdagens bemyndigande landsting kan riksdagensefter

föreskrifter sådanameddela sådana bemyndigande meddelaom
föreskrifter avgifter,avgifter, grund 3 §som av om som

skall meddelas riks- grund 3 § skall med-annarsannars av av
delas riksdagen.dagen. av

enligtBemyndigar riksdagen enligt Bemyndigar riksdagen
kapitel regeringen detta kapitel regeringendetta attatt

föreskrifter i visst meddela föreskrifter i visstmeddela
därvidkan riksdagen därvid kan riksdagenämne, ämne,

överlåterregeringen överlåter medge regeringenmedgiva att att
förvaltningsmyndighet eller förvaltningsmyndighet, kom-

meddela bestäm- landsting meddelakommun elleratt attmun
melser i ibestämmelserämnet. ämnet.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. Rättskipning förvaltningoch

6§

Under regeringen lyder justitiekanslern, riksåklagaren, de centrala
ämbetsverken och länsstyrelserna. statlig förvaltningsmyndighetAnnan
lyder under regeringen, myndigheten enligt denna regeringsformom
eller lag myndighet under riksdagen.ärannan

Förvaltningsuppgift kan Förvaltningsuppgift kanan- an-
förtros kommun. förtros kommun eller lands-

ting.
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällig-

stiftelsehet, eller enskild individ. innefattar uppgiften myndig-
hetsutövning, skall det ske med stöd lag.av

myndighet, heller riks-Ingen Ingen myndighet, heller riks-
dagen eller kommuns beslutande dagen, kommuns eller lands-

. får bestämma, hur för- beslutande fårtings be-organ, organ,
valtningsmyndighet skall i hur förvaltningsmyn-sär- stämma,
skilt fall besluta i ärende dighet skall i särskilt fall beslutasom

myndighetsutövningrör i ärende myndighets-rörmot som
enskild eller kommun eller utövning enskild, kom-mot mot mot

tillämpning lag. eller landsting ellerrör motsom av mun
tillämpning lag.rörsom av

13 kap. Kommunerna och
landstingen

1§

och landstingenKommunerna
sköteri sina medlemmars intres-

och på den kommunala själv-se
styrelsens grund de angelägen-
heter följer lag eller sär-som av
skilda föreskrifter.



FörfattningsförslagSOU 1996: 129

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid all normgivning rörande
kommunerna och landstingen

kommunalskall principen om
självstyrelse tillmätas särskild
betydelse.

2§

förFöreskrifter grundernaom
indelningändringar i rikets i

landsting med-kommuner och
delas i lag.

3§

Beslutanderätten i kommunerna
valdaoch landstingen utövas av

församlingar.

4§

beslutande församlingarnaDe
ochfria, hemligautses genom

sker pådirekta val. Röstning
möjlighet för väljarnamedparti

särskild personröst.att avge

5§

vid val kommunensRösträtt av
har denbeslutande församling

ochsvensk medborgareärsom
folkbokförd kommuneni samt

är på valda-fyllt 18har senast
gen.

förBestämmelser rösträttom
svensk med-den inte ärsom

meddelas i lag.borgare
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Rösträtt vid val landstingetsav
beslutande församling har den

folkbokförd i kommunärsom en
inom landstinget och är röst-
berättigad vid val kommu-av

beslutande församling.nens

7§

Frågor vid val derösträttom av
beslutande församlingarna av-

på grundvalgörs röst-av en
längd före valet.upprättassom

8§

Valen till de beslutande försam-
lingarna proportionella.är

Mandaten fördelas mellan
fördelningenpartier. Vid an-

vänds uddatalsmetoden med
första divisorn jämkad till 1,4.

Närmare bestämmelser om
valförfarandet meddelas i lag.

9§

Kommunerna och landstingen
fär skatt för skötselnta ut av
sina uppgifter.



Författningsförslag1996: 129SOU

lydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

I0§

fär ilandstingochKommuner
till kost-bidragalag åläggas att

kommunersför andranaden res-
uppgifterlandstingspektive om

jämlikuppnåfördet görs att en
mellanfördelning resurserav

landsting.och mellankommuner

11§

8 kap.bestämmelserna iAv om
föreskrifterandraochlagar
§följerkap. 1314 attsamt av

bestämmelserandravissa som
landsting-ochkommunernarör

meddelasfårendast genomen
lag.

krigsfaraKrig och14 kap.krigsfaraKrig ochkap.13

13§

Är krigsfaraellerÄr i krigriketkrigsfarakrig elleririket
utomordent-sådanaråderellerutomordent-sådanarådereller

föran-förhållanden ärligaföran-förhållanden ärliga somsom
krigsfarakrig ellerleddakrigsfaraellerkrigledda avavavav

sig,befunnitriket harvarisig,befunnitharvari riket
i kom-beslutanderätteni kom- utövasbeslutanderättenutövas

och landstingen sättisätt munernaangessommunerna
i lag.lag. angessom

januari 1999.kraft deni lträderlagDenna

tillövergångsbestämmelserna13punktenupphävslagenGenom2.
regeringsformen.
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2 Förslag till

Lag ändring i kommunallagen 1991:900om

Härigenom föreskrivs i fråga kommunallagen 1991:900om
dels 4 kap. 3 och §§4 skall upphöra gälla,att att
dels 4 kap. 2 och §§5 skall ha följande lydelseatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. förtroendevaldaDe

Rösträtt

Rösträtt vid val ledamöter Om svenska medborgares röst-av
och ersättarei kommunfullmäk- vid val fullmäktige finnsrätt av
tige har den folkbokfördär bestämmelseri regeringsformen.som
i kommunen och har fyllt 18 år

på valdagen.senast
Den inte svensk med-är Den inte svensk med-ärsom som

borgare har bararösträtt borgare har vid valrösträttom av
han har varit folkbokförd i fullmäktige han har varitom
Sverige 1 de åren folkbokförd i Sverige 1trenov. nov.

före valåret.närmast de åren före valåretnärmasttre
uppfizller de krav frågaisamt

folkbokföring och rösträtts-om
ålder gäller beträffandesom
svenska medborgare.

Valbarhet

Ledamöter och i full- Ledamöter ochersättare i full-ersättare
mäktige väljs bland dem mäktige väljs bland demsom som
har enligt 2 och 3 §§. uppfyller villkorenrösträtt för rösträtt

vid val dessa församlingar.av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Detsamma gäller valen ledamöter och i nämndernaersättare samtav
revisorervalen och revisorsersättare.av

fylltDen har 18 år dagen för sådant val valbar.ärsenast ettsom

lag träder i kraftDenna den januari 1999.1
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till3 Förslag
ändring riksdagsordningeniLag om

skallkap. 9 riksdagsordningen haföreskrivs 8 §Härigenom att
lydelseföljande

befattningshavare och8 kap. Vissa organ

9 §

ändamål i 14i 13 FörändamålFör som avsessom avses
regeringsformenkap. §regeringsformen 2kap. 2 §
kallelse talmannenUtrikesnämndens ledamöter påsammanträder av

kallelse tvåvice talman,förfall för honom,eller, vid ävensom av
talmannen,Förhandlingarna ledesövriga ledamöter.nämndens avav

tillstädes, den deingen demvice talman eller, är av avom avav
riksdagen längst tid.ledamothar varitnärvarande ledamöterna avsom

den äldstelika länge, hartillhört riksdagenflera harOm två eller av
Är delade,likaomröstning till beslutvidföreträde. rösternadem

biträder.ordförandengäller den mening som

januari 1999.träder i kraft denlag 1Denna
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Utredningsuppdraget1

Uppdraget

och landstingen sedan långKommunerna tid tillbaka grund-utgör
läggande inslag i vårt demokratiska Den kommunala själv-system.
styrelsens betydelse för det svenska samhällsskicket har också slagits
fast i inledningsparagrafen till första kapitel,RF:s där det densägs att

folkstyrelsen förverkligas själv-svenska bl.a. kommunalgenom
styrelse. § i kapitel framgår finnsAv 7 vidare det i riketattsamma
primärkommuner och landstingskommuner, ibeslutanderättenatt

valda församlingar fårkommunerna kommunernautövas samt attav
skatt för skötseln sina uppgifter.ta ut av

Men vad egentligen med stadganden kommunalRF:savses om
självstyrelse och kommunal beskattningsrätt Vilken harinnebörden.
dessa begrepp

l
l Med uppgift analysera innebörden den kommunala själv-att av
t förhållandestyrelsen och beskattningsrätten och dess till grundlagsbe-
I stämmelserna beslöt regeringen den augusti 1995 tillkalla17 att en

parlamentarisk kommitté. Bakgrunden till kommittén tillsattesatt var
förslagkonstitutionella debatt uppstått med anledning detden som av

landstingbidrags- och utjämningssystem för kommuner ochtill nytt
framregeringen lade i 1995 års kompletteringsproposition prop.som

1994/95:l50 bil.7. Detta förslag innebar inkomst- och kost-att
nadsutjämningen mellan kommuner respektive landsting skulle

genom frånfinansieras inomkommunalt med avdragett system
tillägg till skatteinkomsterna. Frågan sådantrespektive ettvar om

stadgandetstå i med i kap.kunde överensstämmelse 1system anses
regeringsformen, fårandra stycket där det kommunerna7 § sägs att

för sina uppgifter.skatt skötselntaga ut av
kommittén skall:direktiven dir. 1995:111 framgårAv att

innebörden den självstyrelsen och beskatt-Analysera kommunalal av
och förhållande till grundlagsbestämmelserna. Omningsrätten dess

förtydliganden eller ändringar ikommittén finner det behövsatt av
självstyrelsen och be-grundlagsbestämmelserna den kommunalaom

kommittén lämna förslag till sådana ändringar.skattningsrätten, skall
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Särskilt2 uppmärksamma hur olika former inomkommunalav
inkomstutjämning fråganoch kommunalt utgiftstak förhåller sig tillom
grundlagsbestämmelserna och i samband härmed del deta av

formeralternativa för kommunal inkomstutjämning redovisas isom
betänkandet Kommunal inkomstutjämning alternativa modeller Ds-
1993 :68 bedöma de olika modellerna i förhållande till regerings-samt
formen.

På3 Finansdepartementets initiativ sig sådana förslag medöveryttra
anknytning till grundlagsbestämmelserna då direktiven skrevssom
avsågs utarbetas inom departementet tidunder den kommittén skulle
bedriva sitt arbete. Enligt direktiven gällde det bl.a. förslag om
utgiftstak för kommunerna, förslag budgetbalans och redovisnings-om
principer i kommuner och landsting bestämmelser hursamt om man
hanterar problem uppstår kommuner och landsting inte kannärsom
fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Direktiven i sin helhet framgår bilagaav

Genomförande uppdragetav

huvuduppgiftKommitténs har varit kommunala själv-analysera denatt
styrelsens och den därmed förknippade kommunala beskattningsrättens
innebörd bedöma dessas förhållande till nuvarande bestämmelsersamt
i RF.

Med syftet motiven för den kommunala självstyrelsen ochutrönaatt
dess faktiska innebörd har kommittén gjort genomgång denen av
lagstiftning främst nuvarande och tidigare olika tidersgrundlag samt-
kommunallagar under det århundradet varit bestäm-senastesom-
mande för verksamheten i kommunerna och landstingen. Kommittén

ocksåhar studerat hur den kommunala självstyrelsen beskrivits och
behandlats olika utredningar, i propositioner och riksdagsdebattenav

i litteraturen och debattartiklar. denFör belystsamt att stats-
vetenskapliga forskningens den kommunala självstyrelsen harsyn
kommittén anordnat miniseminarium, vid vilket professorernaett

GustafssonGunnel och Janerik Gidlund, docenten Mats Dahlkvist samt
fil. lic. Urban Strandberg medverkat.

På grundval angivna bakgrundsmaterial kommitténharav ovan
gjort försök självstyrelsensanalysera den kommunala och denett att

beskattningsrättens kommitténkommunala innebörd. I har därefter
förts omfattande diskussion kring frågan hur innebörden denen av

självstyrelsenkommunala förhåller sig till RF:s nuvarande bestämmel-
Resultatet kommitténs arbete redovisas i detta betänkande.ser. av

efter lagteknisk bearbetningUnder utredningstiden har detaven-
förslaget förursprungliga till bidrags- och utjämningssystem kom-nytt
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och landsting riksdagen fattat beslut fr.0.m. år 1996attmuner om-
inomkommunalt finansieradinföra inkomst- respektive kost-en

nadsutjämning. betydelse för kommitténs arbete har också varitAv att
kommunförbundet Landstingsförbundetregeringen och Svenska och

träffatvåren 1996 överenskommelse utvecklingen denunder en om av
kommunala ekonomin.

Kommittén utredningstiden följt utgången de i före-har under av
frågorna hållit informeradgående stycke nämnda sig andrasamt om

lagstiftningsförslag med anknytning till den kommunala självstyrelsen.
särskilt olika former inomkommunalKommittén har behandlat hur av

förslag för ochinkomstutjämning budgetbalans kommunersamt ett om
förhåller siglandsting till grundlagens bestämmelser den kommu-om

beskattningsrätten. Kommittén vidaresjälvstyrelsen och harnala avgett
ochremissyttrande betänkandet SOU 1996:12 Kommuneröver

frånmed betalningssvårigheter. Efter påpekanden kommunaltlandsting
kommittén tagit och bedömt behovet grund-håll har även av enupp

möjligheter till direkt-lagsändring med syftet utöka riksdagensatt
normgivningsmakt till kommuner och landsting.delegation av

juli 1996 kommittén under Inrikes-Från och med den lyder1
departementet.
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1974 regeringsform och dess2 års

förarbeten

Bakgrund1

successionsord-regeringsformen RF,Sveriges fyra grundlagar är
yttrandefrihetsgrundlagen. detryckfrihetsförordningen och Avningen,

centrala eftersom i dennagrundlagarna betraktas RF denfyra gessom
formerna för samhällsorganensgrundläggande reglernabl.a. de om

samhällsfrågorna skall tillkommabesluten iverksamhet och hurom
bidrar tillytterligare bestämmelserförverkligas. Exempeloch som

fri-grundläggandeandra kapitlets reglercentrala betydelseRF:s är om
rättigheter.och

rangord-vad gällerinnebär nämnda lagargrundlagStatusen attav
tillkommersärställning bland svenska lagar. Dettaintarning en

§ RF.lagprövningsparagrafen i kap. 1411uttryck bl.a. i den s.k.
offentligtdomstol ellerbestämmelseInnebörden denna är annatattav

bestämmelse istår i strid medfinner föreskriftattsom enorgan,
får tillämpaförfattning, inteöverordnadgrundlag eller annan

skallföreskriften,regeringen beslutatföreskriften. riksdagen ellerHar
felet uppenbart.dock underlåtas endasttillämpning ärom

formervidare debetydelse markerasGrundlagarnas särskilda av
Enligt 8upphävande.vid stiftande, ändring ellergäller för demsom

likalydande besluttvågrundlag stiftas§ RF skallkap. 15 avgenom
d.v.s.majoritet,tillräckligt med absolutriksdagen varvid det är mer

förriksdagsvalvidare kravröstande. Dethälften de ärän attettav
beslutetandrabåda och detmellan de beslutenhela riket ägt attrum

skalldetNågot kravnyvalda riksdagen.fattas den att varaav
därmedkangrundlagsändringarriksdagsval finns ochordinarie ge-

val.i anslutning tillnomföras även extra
gällerriksdagsvalmellankommandebestämmelsenUtöver attom

förstatidpunkt då ärendetdenförflyta mellannio månader skallminst
Sistnämnda bestäm-valet.kammare ochanmäldes i riksdagensgången

beslut,Konstitutionsutskottetsåvidadock intemelse gäller somgenom
sjättedelarfemminstberedning ochärendetsvidfattas senast varom

bestämmelsen.frånundantagsig, medgerförenarledamöternaav
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De bestämmelser gäller för stiftande grundlag ägersom av
motsvarande tillämpning i fråga ändring eller upphävande sådanom av
lag.

I sammanhanget bör också folkomröstningnämnas vilandeatt om
grundlagsförslag skall anordnas yrkande därom framställs minstom av

tiondel riksdagens ledamöter och minst tredjedel ledamö-en av en av
för bifall till yrkandet.röstar Sådant yrkande skall framställasterna

inom femton dagar från det riksdagen grundlagsförslagetatt antog som
vilande.

Folkomröstningen skall hållas samtidigt det tillval riksdagensom
mellan de bådaäger grundlagsbesluten. Vid omröstningensom rum

får de har vid valet förklararösträtt huruvida de godtar detsom
vilande grundlagsförslaget eller Förslaget förkastat de flestaär om

dem deltar i omröstningen förslaget och deröstar tillav motsom
antalet fler hälften demär än har avgivit godkända vidrösterav som

Ärriksdagsvalet. inte dessa förutsättningar uppfyllda skall riksdagen
i stället förslaget till slutlig prövning enligt allmänna regler.ta upp

Genom de särskilda bestämmelser gäller för ändring vårasom av
grundlagar, tillskapas garanti för viktiga förändringaratten av
statsskicket endast kan genomföras stabil majoritet väljarnaom en av
godtar dem. Vidare bidrar det utdragna tidsförfarandet till att
förhastade förändringar undviks.

Nuvarande RF, trädde i kraft januariden 1975, innehållerlsom
flera bestämmelser grundläggande betydelse för kommuner-ärsom av

landstingensoch ställning i det svenska samhällssystemet. Såvittnas
dessa bestämmelser skall inledningsvis de begreppnoteras attavser

används i RF primärkommun landstingskommunär och ochsom
således inte de i allmänt språkbruk vedertagna begreppen kommun och
landsting. RF:s terminologi innebär bl.a. idet lagtexten stårnäratt
kommun så både kommuner och landsting. Vidare täckeravses som-

konsekvens härav begreppet kommunal självstyrelse såväl kom-en -
landstingens verksamheter.munernas som

Det i RF valda språkbruket hänger med såväl kommu-attsamman
landsting juridiskt betrakta kommuner. dettaär Isett attner som som

kapitel betänkandet, innefattar just beskrivning RF ochav som en av
dess förarbeten, används för undvikande oklarheter fortsättningsvisav

begreppsteknik i RF, d.v.s. begreppet kommun användssamma som
samlingsbeteckning för kommun och landsting. Denna begrepps-som

teknik används också i andra delar betänkandet då det redogörs förav
innehållet i RF eller dess förarbeten i betänkandet i övrigt används
däremot inte särskilt genomgående begreppenannatom anges- -
kommuner och landsting.

Av RF:s bestämmelser kommunerna skall här särskiltrörsom
kap.1 l § stadgar bl.a.nämnas den svenska folkstyrelsenattsom

förverkligas representativt och parlamentariskt statsskickettgenom
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kommunaloch självstyrelse. Av vikt också kap.1 7 §ärstorgenom
föreskriver beslutanderätten i kommunerna valdautövasattsom av

församlingar kommunerna får skatt för skötseln sinasamt att ta ut av
uppgifter.

vilket framgårRF bl.a. givnaär exempel bestämmelserav av- -
central betydelse för de frågor kommittén har behandla. Detattsom

därför vikt inledningsvisär genomgånggöra dessattav en av
förarbeten och därigenom få bild hur under lagstiftnings-en av man
arbetet kommunernas betydelse för den folkstyrelsen.svenskasett

2.2 Författningsutredningen och

Grundlagberedningen

Under tid årsden 1809 RF gällde ägde utveckling innebaren rum som
det i föreskrivnaRF maktdelningssystemet ändrades radikalt.att

Sammanfattningsvis kan konstateras riksdagens makt ökadeatt
samtidigt dess sammansättning i allt högre grad blev representativsom
för svenska folket. Den reella beslutanderätten flyttades successivt

från kungen till statsråden och parlamentarismens fram-över genom
gjordes regeringen beroende riksdagens förtroende.växt av

föregåendeDen RF:s långa livstid möjliggjordes bl.a. det faktumav
viddet sidan den skrivna författningen uppstod konstitutio-att av en

nell sedvanerätt, grundad på den i föregående stycke beskrivna
utvecklingen. Denna inte enbart komplement till denrätt RF,ettvar

i vissa stycken överhanden sådantäven RF i någrasätttog att
avseenden blev missvisande. Det rådde således i vissa delar ett
motsatsförhållande mellan å sidan formelltde kvarstående grund-ena
principerna i åRF och andra sidan det faktiska statsskicket. Exempel
härpå den i dåvarande RF formellt kvarstående maktdelnings-ännuvar
principen.

Från iden lag reglerade konstitutionella rättsutvecklingen denunder
aktuella tidsperioden bör särskilt dels representations-omnämnas
reformen 1866, dels rösträttsreformerna 1907-1909 och 1919-1921

framvilka ledde till allmän och lika reformer fickNu nämndarösträtt.
sin rättsliga reglering i dåden gällande riksdagsordningen.

augusti 1954 tillkalladeI regeringen Författningsutredningen med
förutvarande och utrikesministern Rickard Sandlerstats- som
ordförande. Utredningen hade till uppgift genomföra samladatt en

demokratins funktionsproblem. 1963, d.v.s. nio år efteröversyn av
utredningens tillkallande, presenterades slutbetänkandet SOU

Sveriges1963:16-19 statsskick med förslag till och riksdags-RFny
ordning RO. intresse iAv detta sammanhang Författnings-är att

frånutredningen till skillnad den utredning Grundlagberedningen-
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årsförslag sedermera korn ligga till grund för 1974 RF hadeattvars -
förslag. Författningsut-med begreppet kommunal självstyrelse i sitt

första paragraf skulle inskrivasredningen föreslog nämligen i RF:satt
folk,i Sveriges rike utgår från Sveriges denbl.a. all statsmakt attatt

på fri åsiktsbildning och på allmän ochsvenska folkstyrelsen bygger
folkstyrelsen förverkligas parlamentarisktlika rösträtt samt att genom

statsskick och kommunal självstyrelse. -
splittrad. Majoriteten lade framFörfattningsutredningen ettvar

omfattandeunder denförslag enkammarriksdag. Förslaget blevom
utrednings-föremål för kraftig kritik. Ytterligareremissbehandlingen

tillkallades Grundlagbe-ansågs nödvändigt och i april 1966arbete
ordförande förordnades dåvarandeberedningen. Tillredningen

Åman beredningens uppdraglandshövdingen Valter och attvar
författningsreforrn inlettsslutföra arbete på totaldet som aven

Författningsutredningen.
från vissa grundläggandeBeredningen hade i sitt arbete utgåatt

politisk enighet.det i allt väsentligt råddeprinciper beträffande vilka
framtida författning bordeSåledes det strävan att envar en gemensam
parlamentarismen skullefolksuveränitetens grund ochvila att
samstämmigheti författningen. Vidare råddeinskrivas attom

riksdagsledamöternabestå ochriksdagen borde kammare attav en
proportionellai direkta och val.skulle utses

delbetänkanden.under arbetets gång antalBeredningen ettavgav
realitet kanföreslogs och blevBland ändringar nämnasävensom --

enkammarriksdag med 350 ledamöter,övergången till gemensam
införande rikspropor-kommunalvalför riksdags- ochvaldag samt av

Slutbetänkandet SOUvid riksdagsval.tionalitet och fyraprocentsspärr
presenterades iförfattningsreforrnmed förslag till total1972: 15 mars

förslagoch ROBetänkandet innehöll förslag till RF1972. samtny ny
successionsordningen.tryckfrihetsförordningen ochändringar itill

grundernahuvuduppgifterslutbetänkandet RF:sI attvara geangavs
och för för-parlamentariskarepresentativa ochför det systemet

offentliga riksdagen, regeringen,funktioner mellandelningen av
och kommunerna.förvaltningsmyndigheter, domstolarnaövriga

åtankeskall ha i detjust kommunernas ställningSåvitt attmanavser
fannsgivande gällande RF endastslutbetänkandetsi den vid ännu en

Detdel. 57 §betydelse för kommunernasbestämmelse central varav
utkräva skatterkommunernassedan 1866 fastslogRF rätt attattsom
vilka stiftadesi kommunallagarna,skulle reglerasmedborgarnaav

vidarehadetill 1971riksdag och regering. Framgemensamt av
lyfts framför samhällsskicketbetydelsekommunernas genom en

istadsfullmäktige delandstingen ochROföreskrift i 6§ attom
kammare.riksdagens förstavalde ledamöter tilllandstingsfria städerna

i förhållandeberedningens förslagdel innebarkommunernasFör -
betydelse. Detnågra sakliga ändringarrådande praxis intetill avav-
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beredningen angivna skälet härtill frågor hade näraattvar som
samband med den kommunala självstyrelsen föremål för översynvar
inom andra utredningar: Länsberedningen, Utredningen denom
kommunala demokratin och Utredningen kommunernas ekonomi.om
Beredningen hade därför valt utforma sitt förslag avseendeatt

sådantkommuner det överensstämdesätt med de vid denatt
aktuella tidpunkten rådande faktiska förhållandena. Vidare detvar
beredningens ambition förslaget inte heller skulle hindra sådanaatt
förändringar kunde bli resultatet de pågående utredningarna.som av

den kommunala självstyrelsenAtt skulle betraktas stats-som en av
skickets kom tillgrunder uttryck i beredningens förslag till kap.1 5 §

Där uttalades bl.a.RF. riket skulle indelat i kommuner ochatt vara
medborgarna i dessa skulle företrädas allmänna ombud,att av som

hade besluta självständigt enligt lagarna.att
Såvitt angick frågan kommunernas beskattningsrätt fastslogom

beredningen i sitt förslag till 7 kap. § varje4 RF kommun ägdeatt
skatt från kommunens medlemmar för skötselnrätt att ta ut av

kommunens uppgifter. Detta skulle ske enligt grunder bestämdessom
i lag. Beredningen uttalade i sammanhanget vidare den kommunalaatt
beskattningsrätten oumbärligt ielement den kommunalaettvar
självstyrelsen.

kommunala förvaltningenDen enligt beredningen betraktaattvar
form offentlig maktutövning, tilldelegerad kommunernasom en av av

riksdagen. Beredningens härvidlag kom till uttryck i desssynsätt
förslag till kap. § förslaget1 7 RF. Enligt skulle i lagrummet stadgas

statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter hade verkställaatt att
de beslutande föreskrifter.organens

övrigtVad i gäller kommunerna föreslogs regler grundernaatt om
för ändringar i kommunindelningen skulle endast i lag. Dettages
gällde regler kommunernas uppgifter och deras organisa-även om om
tion och verksamhet.

Beredningens förslag enhälligt ide delar gällde kommuner-var som
ställning. anfördeDock ledamöterna, dåvarande riksdags-nas en av

ledamoten Allan Hernelius, i särskilt yttrande frågan denett att om
fåttkommunala självstyrelsen alltför undanskymd plats.en

Remissinstanserna i huvudsak positivare till beredningensvar
förslag vad fallet då Författningsutredningens förslagän som var
remissbehandlades. allmänna förslagenDe värderingar som gav

föruttryck godtogs allmänt. kritik framfördes i regelDen som var
inriktad på utformningen förslagen. förekom i viss utsträck-Dockav
ning kritik principiell bl.a. flera remissin-även natur;av mer var

kritiska beredningens alltför passivai deras tyckestanser mot
fråganhantering den kommunala självstyrelsen.av om

Svenska kommunförbundet anförde exempelvis i sitt remissyttrande
det fanns risker i utforma i kommuner-bestämmelserna RFattatt om
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så förenligade med gällande ordning och inte heller skulleattna var
hindra förändringar kunde följa resultat pågående ut-som som av
redningsarbete. Bestämmelserna skulle, menade kommunförbundet, bli

eller mindre ofullgångna, urholkade och grundlagsskyddmer som
betraktade tvivelaktigt värde. Från denna synpunkt kunde det enligtav
kommunförbundet ifrågasättasstarkt inte resultatet de pågåendeom av
utredningarna borde avvaktas innan slutlig ställning tilltogs ut-
formningen bestämmelser i RF den kommunala självstyrelsen.av om

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län det påkallat iatt ettvar
särskilt kapitel i RF reglera den kommunala självstyrelsen. sådantI ett
kapitel borde enligt länsstyrelsen de grundläggande elementen i den
kommunala självstyrelsen slås fast: det representativa styrelseskicket,
valsättet, den ovillkorliga beskattningsrätten, planmonopolet densamt
kommunala kompetensen frågor lokal betydelse ochatt ta upp egna av
däri fatta självständiga beslut.

2.3 Propositionen

Propositionen föregick nuvarande i 1973RF prop.som avgavs mars
1973:90. likhet med beredningens förslag innehöll propositionenI
förslag till RF och RO förslag till ändringar i successions-samtny ny

tryckfrihetsförordningen.ordningen och

2.3.1 ställning iKommunernas grundlagen

Under denna rubrik i propositionens allmänna del redogjorde
dåvarande departementschefen, förstatsrådet Lennart Geijer, bl.a. i
vilka avseenden grundlagsreglering kommunernas ställningsom en av
och uppgifter borde kunna komma i fråga.

Inledningsvis berörde departementschefen kommunernas utveckling
och ställning i sarnhällslivet, varvid han konstaterade den kommu-att
nala självstyrelsen sedan mitten 1800-talet successivt hade ökat iav

omfattning.betydelse och Utvecklingen hade gått dithän kommu-att
betydelsefullai samverkan med svarade för radnära statennerna en

samhällsuppgifter. därigenom, framhöllKommunerna medverkade
departementschefen, tidigare i samhällsbyggan-helt sätt änett annat
det.

Departementschefen regleringen i 1809 års RF.kommenterade även
fanns central betydelse för kommu-l denna endast bestämmelseen av

återfanns iaktuella bestämmelsen, tillkom 1866 ochDennerna. som
fastslog skatter medborgarna57 kommunernas utkrävarättatt att av

i kommunallagarna, vilka stiftadesskulle regleras gemensamt av
beträffandeytterligare grundlagsregleringriksdag och regering. Att

departementschefeninnebar enligt kommu-kommunerna saknades, att
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iplats grundlagarna kunde blygsam i förhållande tillsågasnernas vara
fått vårtden betydelse de hade i samhälle.

Departementschefen framhöll därefter den kommunala själv-
betydelse för den demokratin:styrelsens svenska

finner"För min del jag det till början angeläget understrykaen vara
den betydelse den kommunala självstyrelsen har för denstora som
svenska demokratin. Genom demokratins idé männi-den kan om

medinflytandeskornas angelägenheter berör dem förverkli-som
i vid omfattning. Viktiga samhällsuppgifter kan decentraliserasgas

till där de ombesörjs under hänsynstagande till skiftandeorgan
förhållanden.lokala I det kommunala livet fostras medborgarna till

intresse och ansvarstagande för samhällsfrågor kommerett ett som
också riksstyrelsen till godo. jag redan har har denSom nämnt

vårtkommunala verksamheten i land successivt expanderat.
för reformpoli-har blivit instrument den samhälleligaKommunerna

Tyngdpunkten i arbetsfördelningen inom den offentligatiken.
också successivt förskjutits tillsektorn mellan och kommun harstat

förmån.kommunernas
jag har vid handen jag liksom beredningenVad sagt attnu ger

den ställning kommunerna intar inom vårt demokratis-attanser som
samhällssystem sådan den klart måste avspeglas ika är att en ny

Enligt i svenskagrundlag. min mening bör kommunernas roll den
framhävasdemokratin i vissa avseenden kunna starkare än som

i beredningens förslag."skett

Departementschefen till diskutera i vilka avseendenövergick sedan att
Därvidställning borde regleras i grundlag.kommunernassom

in andraprincip borde i RF inte skulleuttalades att att tasen vara
sådana väsentliga grund-materiella bestämmelser vilka innefattar deän

anlitande deinte bör kunna ändras medänannatsatser, avsom
grundlagsstiftning. dennakvalificerade regler gäller för Medsom

departementschefen främst inomutgångspunkt det konstateradevar - -
områden grundlagsreglering för kommunerna borde kunnatre som en

indelningensi fråga. gällde dels den kommunala struktur,komma Det
gällde vidareformerna för den kommunala verksamheten. Detdels

därmed förenadei kommunala självstyrelsen och deninnebörden den
beskattningsrätten.

kommunala indelningen, d.v.s.Såvitt strukturen i denavser
nivå, anförde departements-lokal och regionalförekomsten av en en

inte borde kunnachefen det med fog kunde hävdas dennaatt att
föregår grundlagsändring.sådana övervägandenöverges utan ensom

slås fast det skall finnasdärför i RF:s inledningskapitelDet borde att
sistnämnda be-såväl primärkommuner sekundårkommunersom

teckning under riksdagsbehandlingen ändrad till landstingskommuner.
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föreslagna regeln, fortsatteDen departementschefen, skänkte endast
hållpunkter för indelningen i kommuner. Den borde därförvaga

kompletteras med bestämmelse, tillförsäkrar riksdagen etten som
inflytandeavgörande på den kommunala indelningen fastslåattgenom

förgrunderna rikets indelning i kommuner skall bestämmas i lag.att
enskilda fall förordnai ändring i den kommunala indelningenAtt om

borde dock ankomma på regeringen.
Vad därefter gäller formerna för den kommunala verksamheten

fastslog departementschefen inledningsvis någon detaljeradatt
ansåggrundlagsreglering inte borde komma i fråga. Han emellertid att

stadfästasgrunddrag borde i RF. Således skulle det "givetvis"tre
framgå också den kommunala självstyrelsen står på den allmännaatt
och lika grund. i propositionens förslagDetta uttalades tillrösträttens

inledningsparagraf, kap. stadgades nämligenRF:s l l Där denatt
svenska folkstyrelsen bygger fri åsiktsbildning och allmän och
lika den förverkligas representativt ochrösträtt samt att ettgenom
parlamentariskt statsskick och kommunal självstyrelse. Vidaregenom
borde i RF den kommunala demokratinutsägas även äratt representa-
tiv. skedde bestämmelse i förslaget till kap. 5 § RFDetta 1genom en

i skall valda för-beslutanderätten kommunerna utövasatt avom
samlingar.

för kommunalaSlutligen borde, såvitt formerna den verksam-avser
i anvisning den inom kommunerna gällandeheten, RF ges en om

funktionsfördelningen mellan å sidan beslutande och å andraena organ
uppfylldessidan förvaltande respektive verkställande. Detta dels

den refererade bestämmelsen i kap. 5 §1 attgenom omnyss
församlingar, förslagetbeslutanderätten valda delsutövas av genom

till för offentliga förvaltningenkap. 6 § RF uttalade det den1 attsom
finns kommunala förvaltningsmyndigheter.

Till det sagda kommer, anförde departementschefen, RFattnu
också fråga verksamhetsformeri kommunernas organisation ochom

regleraborde skydda den kommunala självstyrelsen attgenom vem
principen bordehar beslutanderätten. Härvid uttalades attatt varasom

i mån inte grundlag bestämsbasreglerna den de kan utläsas ur av- -
sådan återfanns i förslaget till 8 kap.riksdagen i lag. En bestämmelse

§5 RF.
förtredje området inom vilket grundlagsreglering kommu-Det en

räkning ansågs kunna i fråga in-komma angetts,som ovannernas var,
den därmed förenadenebörden den kommunala självstyrelsen ochav

redogjorde i dettabeskattningsrätten. Departementschefen samman-
preciseraför sina överväganden rörande lämplighetenhang attav

kommunal självstyrelse:begreppet

förhållandet mellan kommunerna ochvårt land präglas stats-
självstyrelsen hel-därmed den kommunalamakterna och av en
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och kommunernasålundaGenerellt gällerhetssyn. statenattsett
uppnåformer förområden och i olikaskildasamverkar att

detfrån dettamål. Utgårsamhälleliga synsätt, ärmangemensamma
orubbliga ochför alla dragångeller möjligtlämpligtvarken att en
självstyrelse-kommunalkringi grundlagpreciserade gränser en

ochmellanbefogenhetsfördelningenochArbets-sektor. stat
taktändras iomfattning kunnaganska vidi stället imåstekommun

samhällsutvecklingen."med

betydelsendärefter till diskuteraövergickDepartementschefen att av
berörde denutredningar pågick arbetestatligai andradet även somatt

vid dendepartementschefen detEnligtsjälvstyrelsen.kommunala var
till dettahänsynnödvändigtgrundlagsregleringenförestående att ta
uppgifts-bl.a.exempelvishade övervägaLänsberedningenfaktum. att

ingick det i denVidaremellan och kommun.fördelningen i statstort
fråganuppgifterutredningenskommunalekonomiska prövaatt enom
utredningarsbeskattningsrätten. Dessakommunalabegränsning denav

beträffandefrågordepartementschefenkonstateraderördearbete --
eller isaknadestidpunktenaktuellagrundlagsreglering vid denvilka

inteansågs detbakgrund häravSärskiltknapphändig.fall motvart var
kategoriskaarbeteutredningarnasföregripalämpligt att meragenom
emellertid,bordeförhållandenNämndagrundlagsbestämmelser.

föruttrycktydligtRFinte hindradepartementschefen,fortsatte att gav
iställningkommunernasvad gällergrundläggande dragvissa

styrelseskicket.
fortsatte:Departementschefen

fått be-kommunernaharlagstiftningen nämnts"Genom som
gångermångauppgifteråligganden. Dessa stortydelsefulla ger

förbetydelsegrundläggandeAvkommunerna.handlingsfrihet
särskildasinadeemellertid utöverkompetens ärkommunernas att

ombesörjavilken de kaninomfri sektorharåligganden egnaen
föralltsåfinnsområdedettaInomangelägenheter. utrymme en

bilda kärnainitiativrätt kaninitiativrätt. Denna sägaskommunal en
till klartbör kommasjälvbestämmanderättenkommunalai den som

inledandei RF:sredandärför detföreslåruttryck i RF. Jag att
svenskainnehåll denbestämmelse medinparagraf atttas en

ochrepresentativtförutomförverkligasfolkstyrelsen ettgenom
självstyrelse. Detkommunalocksåstatsskickparlamentariskt genom

likväldet kanobestämt,visserligenuttrycket är ansesmensenare
själv-principenuttryckgällerdetbelysande när att om enge

för kommunerna.bestämmanderättfrivissainomständig och ramar
med denförbundenstarktinitiativrättenkommunala ärDen

mellanavvägningändamålsenligbeskattningsrätten. Enkommunala
kombinationförutsätteroch åtgärderändamålkommunalaolika en
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politiskt och ekonomiskt Liksom beredningenav jagansvar. anser
principen för kommunernarättatt utkräva skatt för täckaom att att

medelsbehovet skall förankras i grundlag. Jag förordar emellertid
principen kommer till uttryckatt redan i l kap. RF 5 §. De

grunder efter vilka kommunalskatt får skall naturligtvistagas ut
bestämmas i lag. En bestämmelse detta i departementsför-ärom
slaget i 8 kap. 5 § RF."upptagen

Den ansvarsfördelningennärmare mellan och kommun bordestat
enligt departementschefen redovisade skäl inte iav ovan anges- -
grundlag. Däremot borde RF, menade departementschefen, anvisa
vilket kommunernassätt uppgiftsområde skall i principavgränsas;
borde också här ställas kravet lagfonnen skall anlitas. Genomatt
kravet på riksdagens medverkan skapas nämligen garanti för atten
frågorna de kommunala arbetsuppgifterna blir föremål för denom
allmänna debatt och därav följande genomlysning deras viktsom
fordrar. Bestämmelsen i återfannsämnet i departementsförslaget till
8 kap. 5 § RF, stadgade bl.a. grunderna för kommunernasattsom
organisation och verksarnhetsformer föreskrifter kommuner-samt om

befogenheter i övrigt och deras åligganden bestäms i lag.nas om
Syftet med formuleringen "kommunernas befogenheter" enligtvar
departementschefen understryka kommunerna fortsätt-att ävenatt
ningsvis skulle ha inomrätten vissa områden själva frittatt mera
bedöma vilken verksamhet skall bedrivas.som

Vad slutligen gäller den offentliga förvaltningen konstaterade
departementschefen statsmakterna i olika författningar ålagtatt
kommunerna obligatorisk skyldighet ombesörja antal viktigaatt ett
sarnhällsuppgifter. Därigenom har omfattande kommunaliseringen av
svensk offentlig förvaltning Detta förhållandeägt borde, enligtrum.
departementschefen, framgå RF det det föratt attav genom angavs
den offentliga förvaltningen, förutom statliga förvaltningsmyndigheter,
också finns kommunala sådana. En bestämmelse härom återfanns i
departementsförslaget till kap.1 6 Därutöver ansåg departements-
chefen det i kap.11 RF rättskipning och förvaltningatt rörsom- -
borde in bestämmelse innehåll förvaltningsuppgifttas kanen attav
anförtros kommun.

2.3.2 Propositionens specialmotivering till framlagda
författningsförslag rörande kommunernas ställning

Grundlagspropositionen innehåller sammanlagt åtta förslag till lagrum,
vilka helt eller delvis sikte kommunernas ställning. Förtar att ge

samlad bild förslagens innebörd, återges i det följande deen av
föreslagna paragrafernas ordalydelse. I anslutning till respektive
paragraf redogörs vidare för vad beträffande paragrafensom samman-
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fattningsvis anfördes i propositionens specialmotivering. Dessutom
upplyses eventuella förändringar paragrafernasiägtom som rum
lydelse fram till tidpunkten för skrivandet detta betänkandeav
september 1996.

paragraferAlla visserligen inte uttryckligen sikte dentar
fogkommunala självbestämmanderätten, likväl kan det med sägas att

följande paragraferna betydelse för frågoroch de har storen avvar
denna. Det har vidare sitt intresse återge samtligarör attsom

måttoparagrafer i så de god bild denatt sammantagna ger en av
samhället,viktiga funktion kommunerna har i det svenskasom

exempelvis i fråga normgivning och myndighetsutövning. Det ärom
för viktiga ställning i samhällsstruk-också belysande kommunernas

föreskrift bemyndigasi princip varje varigenom kommunernaattturen
åläggs fullgöra vissa uppgifter skall beslutas lag.eller att som

1§1 kap.

offentlig i utgår från folket.All makt Sverige
fri åsiktsbildning och påsvenska folkstyrelsen byggerDen

representativt ochoch lika Den förverkligasallmän rösträtt. ettgenom
självstyrelse.parlamentariskt statsskick och kommunalgenom

Regeringsformen,lagarna.offentliga makten underDen utövas
tryckfrihetsförordningen rikets grund-successionsordningen och är

lagar.

förverkligasden svenska folkstyrelsenandra stycket uttalas bl.a.I att
statsskick ochrepresentativt och parlamentarisktett genomgenom
specialmotiveringkommunal självstyrelse. Enligt propositionens var

folkstyrelsensmed stadgande ytterligare klargörasyftet detta att
självstyrelsekommunalkaraktär. Någon vägledning vad begreppetom

innefatta dock ej.skall anses gavs
förändringgenomgått någonfram till dags datoharLagrummet

övrigtvilka föruppräkningen rikets grundlagarfrånbortsett att av -
återfinns iyttrandefrihetsgrundlagenutökats med egennumera en-

paragraf, kap. 3 § RF.1

5 §l kap.

Beslutande-och sekundärkommuner.finns primärkommunerI riket
församlingar.valdai kommunerna utövasrätten av

uppgifter.sinaskatt för skötselnKommunerna får taga ut av
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Med bestämmelsen beslutanderätten valda för-utövasattom av
samlingar avsågs enligt propositionen beslut i sådana frågor där det
politiska dominerar, d.v.s. i frågorregel grundläggandemomentet av

Avsikten således intet frånta de kommunalasättnatur. attvar
nämnderna till självständiga beslut.rätten

Paragrafens stadgande kommunal beskattningsrätt kommentera-om
specialmotiveringen följandedes i sätt:

"Bestämmelsen i andra stycket den kommunala beskattnings-om
föreskrifterövriga i kapitlet principstadgande. Denrätten är ettsom

alltså inte läsa så den kommunala beskattningsrätten måsteär att att
fri i den meningen varje kommun helt obunden kanattvara ens

skatteuttagets storlek.bestämma Av 8 kap. 5 § i departementsför-
slaget framgår principens förverkligande underkastatnärmare äratt
lagstiftning."

till denna paragrafl specialmotiveringen berördes de kyrkligaäven
detta avseende uttalades sammanfattningsvis i RF:skommunerna. I att

föreskriftÖvergångsbestämmelser borde in RF:s reglertas atten om
i fråga skulle gälla också de kyrkliga kommunerna.kommunernaom

undantag fick dock för bestämmelsen i kap. §Ett l 5göras attom
beslutanderätten valda Dettai kommunerna utövas representanter.av
eftersom beslutanderätten i kyrklig församling i vissa fall kunde utövas
direkt kommumnedlemmarna kyrkostämma.av

redan vid ikraftträdandetBegreppet sekundärkommuner RFvar av
ändrat till landstingskommuner. övrigt ordalydelsen alltjämtI är
oförändrad, dock återfinns bestämmelsen undernumera annan
paragraf, nämligen § RF.l kap. 7

kap. 6§l

rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningenFör
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

departementschefen inte möjligt i några kortaEnligt torde det attvara
rättvisande beskrivning likheter olikheterde ochsatser ge av somen
domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas verksam-finns mellan

paragrafen slås därför fast det för rättskipningen finnshet. l endast att
offentliga förvaltningen statliga och kommunaladomstolar och för den

förvaltningsmyndigheter.
i dockhar inte genomgått några förändringar sak,Lagrummet

återfinns det under kap. 8 § RF.1numera
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8 5§kap.

för ändringar i rikets indelning i kommuner grunder-Grunderna samt
för organisation och verksamhetsformer och för denkommunernasna

meddelas ocksåkommunala beskattningen bestämmes i lag. I lag
befogenheter i övrigt derasföreskrifter kommunernas och omom

åligganden.

till paragraf konstaterades inledningsvisspecialmotiveringen dennaI
allmänna kompe-inte enbart gäller kommunernaslagkravetatt mera

föreskrift varigenom kommunerna be-princip skall varjeItens.
fullgöra uppgifter beslutas lag.myndigas eller åläggs vissaatt som

såledesförpliktelser föreligger härSåvitt gäller kommunernas en
föreskriftermed bestämmelsen i 8 kap. 3 § RFparallell att somom

övrigt ingrepp i enskildasåligganden för enskilda eller igäller avser
lag.ekonomiska förhållande måste meddelaspersonliga eller genom

emellertid, fortsatte departements-utsträckning skulle detI viss
för meddela bestämmelserchefen, alltjämt möjligt regeringen attvara

uppgifter. ske riksdagenDetta kankommunernas attgenomom
vissai enlighet med 8 kap. § RF inomsin möjlighet 7utnyttjar att

normgivningsmakt till regeringen. Med stödområden delegera av
besluta förordningarregeringen exempelvisdelegation kansådan om

hälsovården eller skolvä-uppgifter inomreglerar kommunernassom
sendet.

fortsatte:Departementschefen

normgivningsbefogenhet detvidare stödja"Regeringen kan nären
meddelauppgifter sin enligt 13 §gäller kommunala rätt att

framhållatill lag. vill i sammanhangetverkställighetsföreskrifter Jag
detalj reglerarmateriellt hänseende iföreskrifter iatt enmerasom

ofta inte kanförvaltningsuppgift, har anförtrotts kommunerna,som
för Sådanaåligganden kommunerna.gälla befogenheter ellersägas

paragrafförevarande underföreskrifter alltså på grundfaller inte av
lagområdet.

oftainnefattarstatsbidrag till kommunernaFörfattningar om
emellertiddet sigfå åtnjutas. Härför statsbidrag skallvillkor röratt

för kommunernaåliggandeninte sådana primärauppenbarligen om
stöd förevaran-skulle behöva medstatsbidragsförfattningarnaatt av

inte heller dende flesta fall tordeparagraf utfärdas lagar. Ide som
behandlastatsbidrag kanförfattningomständigheten sägasatt omen

måste iakttas.lagformenbefogenhet leda tillkommunal atten
nämligen regel-statsbidragsförfattning kaniBestämmelserna en

i frågabekräftelse verksamhetenendastmässigt attses som en
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liggerredan inom den kommunala kompetensen enligt allmänna
regler

VNär det i den här aktuella paragrafen föreskriftersägs att om
kommunernas befogenheter skall meddelas i lag, syftas inte bara
kommunernas beträffande vissa angelägenheterrätt bevilja anslagatt
eller ikläda sig ekonomiskt för olika ändamål. Ocksåansvar
kommunernas maktbefogenheter åsyftas. Den kommunala be-
skattningsrätten intar särställning och behandlas särskilt i RF. Ien
övrigt riksdagenkan i lag tillägga kommunerna sådana befogenheter

meddela instruktioner för den kommunalarätt förvalt-attsom
ningens organisation och arbetssätt, och fastställavetorätt rätt att
offentligrättsliga avgifter inte omfattas 3som av

förevarandeI paragraf ställs inte direkt några begränsningarupp
riksdagensi behörighet förse kommunerna med normgivnings-att

kompetens. Av andra bestämmelser i kapitlet, främst 3 och 7 §§,
kan emellertid utläsas kommunerna i princip inte kan bemyndi-att

besluta faller inom riksdagens primärarättsnormerattgas som
lagområde sammanfattande benämning för den normgivnings-
kompetens RF riksdagen, innefattandebl.a. föreskriftersom ger om
förhållandet mellan enskilda och det allmänna, gäller åliggan-som
den för enskilda kommitténs Bestämmelserna i 9anm.. § andra-

tillåterstycket dock riksdagen hinder 3 § bemyndigaatt utan av
kommun bestämma avgifter. möjlighetYtterligare föratt om en
kommun besluta inom lagområdet viarättsnormer öppnasatt
regeringens efter riksdagens bemyndigande delegera vidarerätt att
till kommun viss kompetens meddela föreskrifter primärtatt som
hör till riksdagens kompetensomrâde."

Vad gäller den kommunala beskattningens område klarlades i
specialmotiveringen regeringens normgivningskompetens inskränkeratt

tillsig besluta verkställighetsföreskrifter till i lag intagnadeatt
från meddelaskattereglerna efter bemyndigandesamt att,

i föreskrifter anstånd med erläggande kommunal skatt.om av
Såvitt angick regeringens möjligheter föreskriftermeddelaatt

avseende kommunernas organisation och verksamhetsformer anförde
departementschefen följande:

fråga kommunernas organisation och verksamhetsformer ärom
det endast grunderna behöver i lag. Sammanställd medsom anges

första innebär13 § stycket 2 denna bestämmelse regeringen medatt
direkt i behörigstöd RF meddela detaljbetonadeär att mera

föreskrifter gäller kommunernas organisation och verksamhets-som
former. Pâ grund härav kan regeringen villkor fört.ex. som
åtnjutande statsbidrag föreskriva verksamhet kommunattav som
bedriver med stöd statsbidraget skall administreras visst sätt.av
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Regeringen vidare kompetent meddela bestämmelser denär att av
vissa tjänstemäni stadgan 1965:602är upptagnaart som nu om

m.fl. Syftet med begränsningen i förevarandehos kommuner
paragraf lagområdet till grunderna för kommunernasattav avse
organisation och verksamhetsformer emellertid inte regeringenär att

bestämmelser. Självfallet skallutsträckning skall gripa in medi stor
självai vid omfattning ankomma kommunernadet i stället att

detaljregleringen området. torde särskildutforma Det utan
förutsättas regeringen iakttar denbestämmelse i RF kunna att

kommunala verksam-återhållsamhet i fråga reglering denom av
hänsyn självstyrelsen."påkallas till den kommunalaheten avsom

inte genomgått någon förändring.har till dags datoLagrummet

8 9 §kap.

bemyndigande i lag3 kan regeringen efterhinder §Utan genomav
föreskrifter tull införselförordning meddela vara.om av

bemyndigandekan efter riksdagensRegeringen eller kommun
avgifter, grund 3 §sådana föreskriftermeddela annarsavom som

skall meddelas riksdagen.av

8 3Lydelsen kap.av

förhållandet enskilda och det allmänna,Föreskrifter mellan somom
enskildasingrepp iför enskilda i övrigtgäller åligganden eller avser
lag.personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom

fri-deföreskrifter bland föreskrifter begränsarSådana andraär som
tillkommerskydd i övrigt enligt 2 kap. 4 §rättigheter och detoch som

brott,rättsverkanmedborgare, föreskrifter brott ochsvensk avom
rekvisition ochföreskrifterföreskrifter skatt till staten samt omom

sådant förfogande.annat

bemyndigande tillvidspecialmotiveringen framhölls riksdagenl att -
oförhindradavgifterbeslutaregering eller kommun är attatt om -

utnyttjande.för fullmaktensföreskriva villkor
tilldelariksdagen i lagunder 8 kap. 5 § RF kanSom nämnts ovan

avgifter.offentligrättsliga Utanbefogenhet beslutakommun att om
kompetensemellertid dennahärom i RF skullesärskild bestämmelse

avgifterföreskrifter denomfatta ärinte kunna atttyp somavom
§ RF.hänföra till 8 kap. 3

för övrigtparagraf kani förevarandebefogenhetSådan som avses
kap. § RF,departementsförslaget till 8 11medockså, i enlighet

subdelegation regeringen. 8 kap. ll § RFefterkommuntilläggas av
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nämligen riksdagen möjlighet då den bemyndigar regeringenattger -
föreskriftermeddela i visst medgeämne regeringenatt ett att-

överlåter till kommun meddela bestämmelser i ämnet.att
Paragrafen inte ändrad.är

8 kap. §11

Bemyndigar riksdagen enligt denna regeringsform regeringen att
meddela föreskrifter i visst kan riksdagen därvidämne, medgiva att
regeringen överlåter förvaltningsmyndighet eller kommun att
meddela bestämmelser somi fallIämnet. kan riksdagensagtsnu
också uppdraga förvaltningsmyndighet under riksdagen meddelaatt
sådana bestämmelser.

specialmotiveringenI till denna paragraf konstaterade departements-
chefen kommunernas fullmäktige vissa regeringenatt genom av-
beslutade författningar tillerkänts besluta för allmänhetenrätt att-
bindande föreskrifter, vilka i regel straffsanktionerade i denvar
författning innehöll bemyndigandet. Som sådanaexempelsom
kommunala föreskrifter lokala ordningsstadgor, hamnord-angavs
ningar, brandordningar och hälsovårdsordningar.

Föreskrifterna i denna författningar skulle fortsättningsvistyp av
grund 8 kap. 3 § RF i huvudsak ligga inom det primära lagom-av
rådet. Detta innebar i sin sådana regeringen beslutadetur att av
författningar, innehöll bemyndiganden för kommunernassom
fullmäktige, fortsättningsvis måste siggrunda delegation från
riksdagen i enlighet 8med kap. 7 § RF. bakgrundMot härav ansåg
departementschefen det naturligt bemyndigandena förattvara se
kommunernas fullmäktige fall subdelegation riksdagenssom av av
normgivningskompetens.

Beträffande i vilken omfattning regeringens möjlighet till sub-som
delegation anfördetänkt utnyttjas departementschefen:attvar

"Den normgivningskompetens enligt den föreslagna paragrafensom
skall kunna delegeras vidare till förvaltningsmyndighet eller

visserligenkommun formellt inte begränsad tillär närmare
bestämmelser i bestämmelser huvud iämnet överutan tagetavser

måstedetta. Det emellertid förutsättas subdelegationen iatt
omfattaallmänhet kommer endast del normgivnings-denatt en av

kompetens regeringen erhållit bemyndigandet. En sådansom genom
ordning också bäst med den föreslagna bestämmel-överensstämmer

ordalydelse. Såvitt gäller föreskrifter vissa avgifter, därsens om
normgivningskompetensen delegerats till regeringen med stöd av
9 § andra stycket, kan det dock ändamålsenligt rättenatt attvara
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regeringen överlämnas tillavgifterna i sin helhetbesluta om av
inte avseddförvaltningsmyndighet eller kommun. Lagtexten är att

enligt minhärför. Straffbestämmelser börhinder ilägga vägen
Eftersom tilluppfattning inte bli föremål för subdelegation. rätten

riksdagen, riksdagenmedgivande kansubdelegation bygger av
subdelegationsmöjligheten på detutsträcka eller begränsa sätt som

finner lämpligt."riksdagen

sådant orden "dennaParagrafen ändrad sättär att rege-numera
meningenkapitel Vidare har sistaringsform" utbytta "dettaär mot

lyfts bort.helt
innebär"detta kapitel"regeringsform" bytts"dennaAtt attut mot

till regeringen med stödriksdagen givitnormgivningskompetens som
kommuninte kan subdelegeras tillkapitel det 8:e, längreandra änav
beskuretparagraf. Exempel sålundaförevarandemed stöd ettav

möjlighet i enlighet medsubdelegation regeringensområde för är att
omedelbar krigsfara medriket i krig eller§ dåkap. 6 RF13 är --

sådanaförordning meddelabemyndigande i lagstöd genomav
meddelasgrundlag skallvisst enligtföreskrifter i ämne annarssom

lag.genom

13 §8 kap.

av förordning7-10vad följerfårRegeringen utöver genomsom
besluta

lag,verkställighetföreskrifter avom
riksdagen.skall meddelasenligt grundlagföreskrifter2. avsom

besluta föreskrifterförsta stycketfår grundRegeringen somav
grundfår hellermyndigheter. Deneller dessriksdagen avavser

denföreskrifterförsta stycket 2 beslutabestämmelsen i avsersom
beskattningen.kommunala

överlåtastycketi förstafår i förordningRegeringen som avses
ibestämmelsermyndighet meddelaunderordnad ämnet.att

föreskrifterbeslutainte fårregeringenstycket fastslås bl.a.andral att
med dettaAvsiktenbeskattningen.kommunaladensom avser

klartskulle stå heltspecialmotiveringen detenligtstadgande attattvar
skattesatseninte omfattarförsta stycket 2enligtregeringens kompetens

beskattningen.kommunalavid den
förändringar. Dessagenomgått vissastycke harParagrafens tredje

kommunerna.någotemellertid inteberör sätt
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11 kap. 6 §

Under regeringen lyder justitiekanslern, riksåklagaren, de centrala
ämbetsverken och länsstyrelserna. statlig förvaltningsmyndighetAnnan
lyder under regeringen, myndigheten enligt denna regeringsformom
eller lag myndighet under riksdagen.ärannan

Förvaltningsuppgift kan anförtros kommun.
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällig-

stiftelse.het eller Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det
ske lag.genom

I specialmotiveringen till denna paragraf betonades förvaltnings-att
myndigheterna enligt svensk rättstradition inom vissa områden likaär
självständiga och har och skyldighet efterrätt att egetsamma agera
omdöme domstolarna. förhållandeDetta förklarades sammanhän-som

varjemed tjänsteman för sina beslut och regeringenatt attga ansvarar
inte bär för underordnade myndigheters avgöranden.ansvar

precisera hur långtAtt förvaltningsmyndigheternas självständighet
sträcker sig emellertid, anfördes i propositionen, förenatär med

Åsvårigheter. sidan kan statsmakterna eller andra myndigheterena
inte med bindande verkan direktiv förvaltningsmyndigheterhurge om

Åi enskilda fall skall tillämpa rättsregler. andra sidan präglas
exempelvis försvarsmaktens och polisväsendets verksamheter av en
omfattande lydnadsplikt.

Skälet till andra styckets stadgande förvaltningsuppgift kanattom
anförtros kommun enligt departementschefen, RFattvar, -
grund de kommunala förvaltningsmyndigheternas betydelse bordeav -

vid handen förvaltning kan kommunala myndigheter.utövasattge av
l specialmotiveringen uttalades vidare den kommunala förvalt-att

ningen kan ha dubbel i densägas bemärkelsen kommunalanatur atten
myndigheter förvaltningdels utflöde denutövar är ettsom av
kommunala självstyrelsen, dels specialreglerad kommunal förvaltning,
d.v.s. sådana förvaltningsuppgifter har anförtrottsstatensom av
kommunala organ.

Tredje stycket ändrat sådant uppräkningenär sätt attnumera av
dem förvaltningsuppgift kan överlämnas till har medutökatssom
"enskild individ".

2.4 Riksdagsbehandlingen

Propositionen förslagmed till föranleddeRF antalett stortny
följdmotioner i riksdagen. I motionerna yrkades avslagen av
propositionen, i övrigt avsåg motionerna olika delar de framlagdaav
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förslagen. Allmänt kan de flestasägas godtog huvuddragen i denatt
föreslagna författningsrevisionen. Det avsnitt i RF i motionernasom

föremålblev för flest ändringsförslag andra kapitlet grund-var om
läggande fri- och rättigheter.

Konstitutionsutskottets KU:s första granskning propositionenav
jämte till denna hörande motioner återfinns i betänkandet 1973:26. I
betänkandet uttalade KU bl.a. anslöt sig till departements-att man
chefens uppfattning den kommunala självstyrelsenatt utgör en av
grundstenarna för den svenska demokratin. Vidare fastslogs detatt var
väsentligt den ställning kommunerna intar i den svenska demokratinatt
skulle komma till uttryck i grundlagen. fannKU sammanfattningsvis

propositionens förslag i detta avseende väl uppfyllde de kravatt som
ansåg borde ställas grundlagsskydd för den kommunalaettman

självstyrelsen.
Såvitt avsåg regleringen i RF kommunernas ställning fann KUav

inte anledning ändring förgöra tydlighetensän skullatt attannan
begreppet sekundärkommunersätta med landstingskommun i kap.1

första6 § stycket RF.
KU:s betänkande, avhandlade antal motioneräven i skildaettsom

författningsfrågor väckts under den allmänna motionstiden,som var
till behandling i riksdagens kammare i juni 1973. Riksdagen gickuppe

därvid i de delar här intresse heltär KU:s linje.som av- -
På grund de särskilda regler gäller för stiftande grund-av som av

hadelag, KU våren åter1974 behandla förslaget till RF. Dettaatt ny
mynnade i KU i februari 1974 för riksdagens slutliga ställnings-ut att
tagande anmälde de vilande förslagen till grundlagsänd-antagnasom
ringar. I övrigt hänvisade KU endast till sitt året före avgivna be-
tänkande.

Kammarbehandlingen i riksdagen ägde den februari27 1974rum
varvid riksdagen slutligt det vilande förslaget till RF ochantog ny ny
RO. RF trädde sedan, tidigare i kraft den januarinämnts, l 1975.som
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Kommunallagstiftningen3 genom
tiderna

Inledningl

mitten 1800-talet genomfördes viktiga kommunallagsreformerVid av
olika håll utomlands, bl.a. i Norge, Belgien och Nederländerna.

fåttParallellt härmed hade i vårt land idéerna lokal självstyrelseom
uppsving i den allmänna debatten. Initiativtagarna till debattenett

för Påfanns främst bland företrädare liberalerna. 1850-talet började
emellertid konservativt håll intressera sig föräven att enman

kommunreform, skulle dela den dittillsvarande socknen i ensom
kyrklig kommun. Under denna tidsperiod inleddesborgerlig och en

kommunalför-reformarbete kom leda fram till 1862 årsdet attsom
rättsliga för våraordningar, vilka kan ha lagt den grundensägas

kommunala självstyrelse.dagars
års kommunalförordningar revisions-Sedan tillkomsten 1862 harav

kommunallagstiftningen fortsattavseende i perioder. Nuarbetet
kraft januari 1992 blandkommunallag trädde i den ochgällande 1

principen kommunal självstyrelse föri den märksnyheterna att om
in i den kommunalrättsliga lagstiftningen.första gången skrivits

redogörelse för huvuddragen i de olikadet följande lämnasl en
respektive kommunallagar sedan 1862 verksam-förarbeten styrtsom

landstingen. Såvitt tidensvenska ochheten i de kommunerna avser
förstatill 1977 då vi fick kommunallagenfram den som var-

framställningen huvud-för landstingkommuner och ärgemensam -
lagstiftningde förarbeten och densakligen inriktad rörsom

eftersom utvecklingstendensernalåter sigkommunerna. Detta göras
uppvisatlagstiftningsområdetoch landstingenför kommunerna
juståskådliggörs tydligast detförhållandelikheter, ettstora som av

för ochkommunerfaktum kommunallagen äratt numera gemensam
intelikartade utvecklingen detlandsting. bakgrund denMot ärav

detaljskillnadermed äldre tidersmeningsfullt framställningenatt tynga
landsting. Om denför ochi fråga regleringen kommunerom

i förstövrigt den regelutveckling således kan i sägasägt attrumsom
åtminstone delvisdel. kangenomslag för kommunernas Dettafått

år 1862landstingsorganisationentillskapandetförklaras attav av
fannsområde. Detbetydelsefull kommunalrättensinnebar nyheten
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därmed såsominte beträffande de samtidigt utformade förordningarna
kommunalstyrelse på landet och i någonstad gammal traditionom att

bygga på-
fallI de där skillnaderna i regleringen bedöms ha särskiltett

intresse, emellertid beträffande äldre lagstiftningäven 1977änanges
års kommunallag vad gällde för landstingen.som

Redogörelsen inriktad frågorär har betydelse för densom
kommunala självstyrelsen. Kapitlet uppdelat sådantär detsätt att
under följande rubrik informeras de viktigaste reformernaom
kommunallagstiftningens område belyses vilkenäven densamt syn
kommunala självstyrelsen kommit till uttryck i de förarbeten,som som
föregått respektive reform. Under avsnitt 3.3 beskrivs därefter
utvecklingen den kommunala självstyrelsens faktiska innehållav

tiderna. I avsnitt redovisas innehållet i de s.k.ävengenom samma
smålagar tillkommit i avsikt visst tillskott till kommu-att ettsom ge

och landstingens kompetens.nernas
Kapitlet avslutas med sammanfattning hur den kommunalaen av

självstyrelsens faktiska innehåll respektive motiven för densamma
förändrats sedan ikraftträdandet 1862 års förordningar. Dessutomav

sammanfattande beskrivning hur speciallagstiftningenges en ut-av
vecklats sedan RF trädde krafti år 1975.

3.2 Motiv för den kommunala självstyrelsen

Principen kommunal självstyrelse förekom redan i förarbetena tillom
års1862 kommunalförordningar. Det kom dock, redan berörts,som

dröja till den januari 1992 innan1 principen uttryckligtatt ettgenom
stadgande lyftes i den kommunalrättsliga lagstiftningen.

Även det således dröjde lång tid innan den kommunala själv-om
styrelsen lagfästes i kommunallagen, har principen eller mindremer-
ingående berörts i de allra flesta förarbeten föregått de olikasom-
reformerna kommunallagstiftningens område.

1862 års kommunalförordningar

Det betänkande föregick dessa förordningar i oktobersom avgavs
1859. Betänkandet omfattade förslag till förordningarutöver om-
kommunalstyrelse landet respektive i stad förslag tilläven-
förordningar landsting och kyrkostämma kyrko- ochsamtom om
skolråd. Organisatoriskt innebar den föreslagna reformen lands-att
tingen tillskapades kommuntyp regional nivå detsamt attsom en
gjordes slutlig uppdelning mellan borgerlig och kyrkligen en en
kommun. Därmed fullbordades den uppdelning påbörjats medsom
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1843 års förordningar sockenstämmor, kyrkoråd ochom om om
sockennämnder.

Såvitt avsåg landsbygden kommunindelningenanknöts till den
befintliga sockenindelningen. bakgrund kommandeMot av senare
kommunindelningsreformer kan det redan under förbe-nämnas att

till 1862 års kommunallagstiftning gjordesredelserna invändningar
beträffande de mindre lämplighetsocknarnas kommuner. Detsom
ifrågasattes inte i stället härads- pastoratsindelningeneller bordeom

till grund. Vid frågans behandling i 1859-1860 års riksdag fannläggas
förständerna skäl tala anknyta landskommunernas områden tillatt

häradsindelningen. Ständerna emellertid kommunallagstift-godtog
ningskommitténs förslag hänvisningunder bland till det ävenannat att

för fleraomfattade bestämmelser socknar under vissarått attom
förbehåll förena sig till kommunalförvaltning.gemensam

1859 års betänkande beskrevs kommuner juridiska ellerI som
personligheter, berättigade i sinaattsammansatta gemensamma

och Skillnaderna i förhållande till andraangelägenheter kära svara.
sådana personligheter kommunerna nödvändigtvisattangavs vara

område. Vidare framhöllsdelar kommunernasutgör statens attav
ändamål tillika måste statsändamål, därigenom blirgemensamma vara
integrerande delar statsförvaltningens organism ochkommunerna av

krafter inom dennas krets. De kan således lika liteverkande vara
fri överenskommelse, de efter fri överenskommelse kanalster somav

kommitténeller ändras. Det fortsatteupplösas är statengenom --
får berättigande.sittkommunerna

samtidigt nödvändighet förKommittén framhöll dock attatt manen
de tilldelatsdessa personligheter kommunerskall betrakta är attsom

självverksamhet d.v.s. självstyrelse förförvaltande gemensammaen
Vidare ansågs det ligga i sakens kommunensangelägenheter. natur att

område såledessjälvverksarnhet inte kan överskrida dess och denatt
dock frågan "hur långtalltid förblir lokal. Kommittén konstaterade att

skallsjälvverksamhet må och inom vilka former dendenna sträckas
önskningar prövning.sig" alltid lämnar fält för ochöppetröra ett

avvägd organisation på"Centralisationen kan visserligen välgenom en
kraftig vidområde till enhet, likhet och kontroll;sitt verkahela men

lämplig, och vidlikheten i icke alltidlokala olikheter ävenär system
nödig kontroll ganska välsjälvstyrelse kan från sidakommunal statens

omständigheterna utövas."efter
förordningar kommunalsty-Kompetensbestämmelsen i 1862 års om

förstarespektive förordningsstad intagen ilandet och irelse var
respektivevarje socken på landetparagraf. Bestämmelsen innebar att
efter vad iområde ägde själva,därunder lydandevarje stad med att

vårda sinaförordningar bestämdes,angivna närmare gemensamma
handhavandetsåvitt inteordnings- och hushållningsangelägenheter,

ämbetsmyndighet.offentlig Igällande författningar tillkomenligt
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motiven till kompetensbestämmelsen berörde kommittén den kommu-
nala självstyrelsen enligt följande:

"Någon eller bestämning denärmare särskilda angelägen-annan av
heter, borde kunna bli föremål för kommunernas självverksam-som
het och beslutanderätt, den, ligger utiän de orden:tresom
"gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter", har
Committerade icke funnit lämpligt bland de allmänna stad-att
gandena intaga. inskränkaAtt dessa angelägenheter till endast
sådana ärenden borgerlig uti 1843 års förordningnatur,av som
punktvis uppräknas och till sockenstämmas handläggning överläm-

hade varit alltför mycket missförstå de billiga anspråk,attnas,
kommunalfriheten, under väl avvägd kontroll från sida,statensen

självverksamhet med skäl kan och försök till sådantgöra, ett ett
uppräknande skulle dessutom icke ha lyckats emedan det, i följd av
själva den mångsidighet, ligger uti allt slags förvaltandesom
verksamhets varken hade kunnat bli fullständigt, eller omfattanatur,
alla de särskildheter, därmed ägde samband. De härsom ovan
anförda orden däremot har Committerade bäst uttryckasynts
kommunalverksamhetens både omfång och begränsning. De
påtrycka denna verksamhet uteslutande administrativ karaktären
och förutsätta, de angelägenheter inom kommunen, med vilkaatt
den befattning, skola ha sinäger och sin uppkomst uti ochtaga rot
från de intressen, dem kommunen såsom personlighetgemensamma

vårda. Vad kommunen vidäger utövandet denna vård, såvälatt av
i allmänhet, i särskilda fall, har iakttaga; den lydnad ochattsom
aktning, den därvid skyldig visa de lagar,är har beslutatatt staten
och utfärdat; den högre prövning, vissa dess beslut skola under-av
ställas, innan fårde bringas till verkställighet; och den rättsutväg,

bör varje enskild medlem kommunen förbehållen tillsom vara av
vinnande rättelse, därest han funne sin enskilda bli förrätt näraav
trädd kommunens beslut; detta allt finns i förslagetgenom om
sina ställen särskilda bestämmelser, och torde vid sådant förhållande
något befaraäventyr vid godkännande den elasticitetattvara av
i åavseende kommunens verksamhet, ligger uti de ifrågava-som
rande orden."

betänkandetl framhölls vidare den kommunala självstyrelsen skulleatt
bli ganska underordnad betydelse, kommunav om en vore
berättigad för ändamål inom sig erforderligaatt uttaxeragemensamma
medel. Denna rättighet, konstaterade kommittén, hade "redan av
gammalt varit henne tillerkänd, såsom självverksarnhetens naturligaen
följd".

Kommittén berörde den kommunala självstyrelsen i sinäven
motivering förslaget till möjligheterna för medborgarna besväraattav
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besvärsmyndighetenhuruvidaBeträffandekommunala beslut.sig över
i detbeslutskullebifall till besvären sättavid äga rätt att ett annat--

kommittén:anfördebeslutets ställeöverklagade

själv-omfånget dessinomkommunenupphäva"Att ett avav
i stället bordeföreskriva vadbeslut,fattatverksamhet är attett;

finnsför detfinnas skäl;det förra kanFörgöras, ett annat. senare
liksompersonlighet kan,såsomantagligt skäl. Kommunenintet en

verkställighet bringaförhindras tillfalli vissaenskild attperson,
tvingasenskilde kunnadenbör lika litethonsina beslut, sommen

något annat."i stället göraatt

viktigaprincipielltdensammanhangi dettaKommittén betonade
själv-för sininomhandlademellan kommunenskillnaden ramenom

åtgärd vartill kommunensig någonrördedetstyrelse eller varomom
bordefalletdetförordning. Iutfärdadenligtförpliktad senare

denfullgörandeförmås tillkommittén, kunnaansågkommunen, av
plikten.ålagda

kommunallagsrevision1930 års

huvud-lagstiftningsteknisk ochhuvudsakirevision1930 års ett avvar
landetkommunalstyrelseförfattningarnasyftena att omgevar

uppställning enöverskådligförbättrad ochrespektive i stad meraen
syftet medjanuari 1925,krafti den 1hadelandsting trättlag omny

påkalladutvecklingenförfrämstdenna utrymme meraatt en avgevar
förvaltning.ocharbetssättlandstingensorganisationrationell av

års1862grundbehövlig bl.a.ansågsrevision1930 års attav
rådandemotsvaradeinteålderdomliga formdelarvissaförordningars i

kvarstoddel falldet ifullständighetklarhet ochanspråk attsamt en
betydelse. Be-sinförlorakommittidenvilka medstadganden att

såvitt kunnat utrönas,förekommer,självstyrelse""kommunalgreppet
i förarbetena.inte

Storkommunreformen

tillvilken komkommunindelningsreform,beslutfattades1946 om en
därvid frånminskadesprimärkommuner1952. Antaletgenomförande

816ochköpingar88städer,133dessatill 037. Av498 12 var
landskommuner.egentliga

reformenförmotivengrundläggandedeEtt omsorgen omvarav
inrikespo-för detbetydelsedennassjälvstyrelsen. Omkommunaladen

SOUkommunindelningskommitténanfördelandi vårtlitiska läget
följande:f.951945:38 s.
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"Den kommunala självstyrelsens allra förtjänsterstörsta torde
emellertid ligga det politiska området. Den lugna inrikespolitiska
utveckling, kännetecknat förhållandena i vårt land i tillsom motsats
i de flesta andra länder, torde i väsentlig mån få tillskrivas den
insikt i samhällsproblemen, den förståelse för allmänna och enskilda
behov och intressen och den känsla förgemensamtav ansvar
allmänt väl, självstyrelsen i kommunerna har förmedlat tillsom
folkets breda lager. I den kommunala självstyrelsen har värt
demokratiska samhällssystem sin säkraste förankring."

Trots de således framförda lovorden konstaterade kommittén icke
desto mindre den kommunala självstyrelsen vid den aktuellaatt
tidpunkten befann sig i kris; den höll förlora sin ursprungligaatten
innebörd och betydelse. Statsbidragen hade fört med sig ökatett
statligt inflytande, begränsade självstyrelsen och i vissa fall gjordesom
den illusorisk. Vidare hade fortsatte kommittén överflyttningen av- -
allt flera och viktigare kommunala förvaltningsuppgifter till lands-
tingen eller inneburit successivt utplånande den kommuna-staten ett av

självstyrelsen i formelltäven avseende.
Kommittén ansåg dock vad brustit inte berodde på denatt attsom

kommunala självstyrelsen såsom visat sig otillfredsställandesystem
i stället framför allt överallt knutits tillutan denatt systemet

urgamla sockenindelningen. Detta hade skett hänsyn tillutan att
socknarna inom många landsdelar redan från början varit uppenbart
olämpliga såsom kommunala självstyrelseenheter och blivit det i ännu
högre grad utvecklingen fortskridit och de kommunalamera
förvaltningsuppgifterna blivit alltmera omfattande och krävande.

Kommittén konstaterade också den ursprungliga principen,att att
till självstyrelse skullerätten innebära inte endast administrativt utan

ekonomiskt för de frånäven delegerade självstyrelseupp-statenansvar
gifterna, inte hade kunnat upprätthållas. I stället hade det politiska
intresset kommunernas ekonomiska oberoende statsunderstödav av
och självständighet statsmakten måst vika förgentemot rentge
praktiska hänsyn.

Departementschefen anslöt sig till kommitténs bedömning om
behovet indelningsreform och framhöll prop. 1946:236 32av en s.

års1862 kommunallagstiftning hade två huvudsyften:att

"Det praktiskt förvaltningstekniskt mål, nämligenett rentena var
skapa självständiga lokala förvaltningsorgan, vilkaatt ett

smidigare och billigare ytterligare utvidgadsätt än centralen
förvaltningsorganisation skulle kunna främja materiell och andlig
utveckling i riket med tillvaratagande de särskilda orternasav
intressen och möjligheter. Det andra utpräglat politisktettvar mera
mål, nämligen bereda den medborgare tillfälleatt stora massan av
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deltaga i de allmänna angelägenheternas förvaltning föratt att
deltagarna därigenom vinnaskulle medborgerlig fostran till ansvars-
känsla och politiskt omdöme för åstadkomma spärrsamt att moten

för långt gåendeallt centralisering förvaltningens detaljer."av

Enligt departementschefen hade lagstiftningens målsättning att ettvara
medel för medborgerlig fostran blivit uppfyllt,väl däremot hade

ställningkommunernas självständiga förvaltningsorgan inte kunnatav
upprätthållas i önskvärd utsträckning. Förklaringen härtill enligtstod,
departementschefen, finna i statsbidragssystemet och i över-att
flyttningen kommunala uppgifter från primärkommunerna till stat,av
landsting, kommunalförbund och specialkommuner de båda sistnämn-

formerna sammanslutningar då flerada användes kommunerav
samverkade beträffande någon förvaltningsuppgift, ellerskolat.ex.
socialtjänst.

Beträffande problemorsakerna anförde departementschefen bl.a. att
fortsatt överflyttande kommunala uppgifter landsting eller statett av

skulle innebära successivt utplånande den kommunala själv-ett av
Vidstyrelsen. ökad statsbidragsgivning skulle visserligen minskaman

småkommunernas finansiella svårigheter, nödvändigadenmen
regleringen uppifrån i form anvisningardetaljerade och kontrollav
ansågs emellertid lätt till ytterligare begränsningarkomma ledaatt av
den kommunala självstyrelsen.

sitt utlåtande förslaget till kommunindelningsreform framhölll över
förvaltningsmyndigheter varitKU l946:19 beroendet högreatt av

försvaga klargjorde vidareden kommunala självstyrelsen. KUägnat att
förestående självstyrelsenden reformens huvudsyfte bevaraattatt var

kunde tillgodose dåtida samhällets krav.i former, detsom

1948 års utvidgning borgerliga primärkommuners kompetensav

1948 års riksmöte beslutades ändring kommunallagarnasVid om av
Ändringenförkompetensregel de borgerliga primärkommunerna.

innebar dessa kommuner i stället för "vårda sinaatt att gemensamma-
hushållningsangelägenheter" ägde "vårda sinaordnings- och an--

gelägenheter".
Ändringen den primärkommunalainnebar utvidgning aven

ökat förnedan och därmedkompetensen varom även utrymmemera
reformenförarbetena motiveradesden kommunala självstyrelsen. I

den kommunala själv-emellertid inte uttryckligen av omsorg om
dittillsvarandemotivet detstyrelsen. Det bärande attangavs vara

i allatillåtit verksammakompetensstadgandet inte kommuner att vara
sida kundei fråga vilka från derasde hänseenden, insatser ansesom

påkallade intressen.allmännaav
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För landstingens del borttogs gemensamhetskravet från kompetens-
bestämmelsen i och med landstingslag trädde i kraft den 1att en ny
januari 1955. Fram till denna ändring hade stadgandet haft i huvudsak

avfattning alltsedan 1862 års landstingsförordning.samma

1953 års kommunallag

års1953 lag trädde i kraft den januari1 1955 förstadensom var- -
kommunallagen för land och stad. Lagen i stort settgemensamma gav

enhetliga bestämmelser för den kommunala organisationen i lands-
kommuner, köpingar och städer.

Vid denna revision kommunallagarna ambitionen attav var anpassa
kommunernas verksamhetsformer efter utvecklingen samhällslivets
olika områden. års1946 kommunallagskommitté, förslag låg tillvars

för reformen,grund framhöll i betänkandet Förslag till kommu-ny
nallag SOU 1952:14 de synpunkter varit be-attm.m. en av som

förstämmande arbetet kommunerna borde åtnjuta störstaattvar
möjliga frihet ordna sin förvaltning och sina verksamhetsformeratt
med hänsyn till skiftande lokala behov.

l propositionen 1953:210 lyftes betydelsen den kommunalaav
självstyrelsen fram. Departementschefen uttalade 49 is. detta
avseende bl.a. följande:

"Utvecklingen efter kommunalförordningarnas tillkomst och särskilt
under de decennierna har bl.a. kännetecknatssenaste tre av en
omfattande expansion sarnhällsverksamheten, varvid kommuner-av

både själva åtagit sig och statsmakterna pålagts antalett stortna av
uppgifter. Jämsides härmed har rösträttsreformernanya genom en

fortskridande demokratisering skett, givit den kommunalasom
självstyrelsen reell innebörd och gjort den till alla kommunmed-en
lemmarnas angelägenhet. lokala själv-Denegen gemensamma
styrelsen kommunerna framstår hörnpe-genom numera som en av

vårtlarna i fria sarnhällsskick. Det torde icke heller råda några
meningsskiljaktigheter betydelsen kommunernas insatser påom av
olika områden och värdet överflyttning härförattav genom en av
lämpade uppgifter från centrala samhällsorgan kommunerna nå

smidigare och bättre ordning stärkt lekmannainflytande.samten
Mot bakgrunden härav det sig naturlig uppgift förter som en

lagstiftaren reglera kommunernas verksamhetsformer sätt,att ett
bevara och utveckla kommunernas självstyrelse.är ägnat attsom

måste enligtDetta min uppfattning utgångspunkten för all lag-vara
stiftning det kommunala området framföroch allt den centrala
lagstiftning härdet gäller."
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Departementschefen framhöll vidare 51 kommunerna bästs. att
åtnjuter relativuppgifter samhällsorgan, defyller sina lokala omsom

alltför ingående regleringområdet;frihet på det organisatoriska en
förhållanden skulle dessutomstatsmakternas sida kommunernasfrån av

och minska medborgarnaskommunala självstyrelsenkringskära den
Departementschefenkommunala åtgärder och initiativ.förintresse

grunddragen för dená sidan självfalletansåg det andra attvara
mäste i Lagstiftaren måsteorganisationen lagen.kommunala anges

kommunmedlemmarnaminimimâtt regler,fastställa det av som ger
demokratiska formerlikställighet och handläggning undergarantier för

lekmannainflytande avgörandena,reelltsäkerställer visstoch ett
ansågs innebärablir sken. Dettavilket självstyrelsen lätt ett tomtutan

förorganisation och arbetsformerviss enhetlighet iäven att en
förhållanden ofränkomlig.under allakommunerna är

anförde departements-kommunala besvärsinstitutetfråga detI om
alltifrån tillkomstenutformning det haftdetta i denchefen att av-

i detväsentligt elementkommunalförordningar utgjort1862 års ett-
kommunala självbe-säkerställa denregler, attsystem som avserav

stämningsrätten.
landstingslag i kraft. Dennaträdde ocksåjanuari 1955Den 1 en ny

är 1953anslutning till denhänseenden utformats ii flerahade nära
års kommunal-förklarade 1946Såledeskommunallagen.antagna

lands-för denförslag låg till grundlagskommitté, även nyavars
överföra detill denna lagfrämst inriktat sigtingslagen, den attatt

för primärkommu-föreslagitsformell vilkasaklig ellernyheter art,av
efterhade emellertiddel. Kommittén närmaäven strävat attnernas

tilldär förslagetkommunallagen i sådanalandstingslagen till ämnen
naturligtvisnågra direkta nyheter, dockinnehöllkommunallag inte

sakligt motivera-rådande olikheter inteförutsättningunder ansettsatt
de.

. 19landstingslagen 1954: 1föregickpropositionen denI s.som nya
tilli förarbetenadepartementschefen vad hanuttalade bl.a.41 att

fortskridande demokrati-denkommunallag anfört i frågaårs1953 om
betydelsendel ochinverkan för primärkommunernasseringens av en

i frågatillämpninggivetvis ägdekommunal självstyrelse, ävenverklig
verksamhet.landstingen och derasom

indelningsreformenandraDen

vilkenkommunindelningsreformandrainleddes1962 genomen
upphävdes.och städerlandskommuner, köpingarmellanskillnaden

januari 1977slutförd denden 1innebar reformenNumerärt när var --
hade25-årsperi0di Sett277.antalet kommuner överatt ennerevar

200.minskat med drygt 2Sverige såledeskommuner iantalet
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Omsorgen den kommunala självstyrelsen de grund-om ettvar av
läggande motiven för denna indelningsreform.även Departements-
chefen framhöll i propositionen 1961 180 47 anpassningatts.: en av
den kommunala indelningen till samhällsutvecklingens krav framstod

den enda framkomliga för erhålla effektivavägen lokalasom att
förvaltningsorgan, vilka själva kan styrelsen de allmännautöva av
angelägenheter angår dem. Härigenom skulle den kommunalasom
självstyrelsen bevaras och stärkas. Helt allmänt kunde det fortsatte-
departementschefen betingelserna försägas kommunal själv-att-
styrelse i detta avseende blir bättre och bärkraftigarestörre
kommunerna är.

Departementschefen framhöll i detta sammanhang vidare denatt
kommunala självstyrelsen emellertid också har sida,en annan
nämligen medborgarna tillfälle delta i de allmänna angelägen-att attge
heternas förvaltning den kommunala demokratin.

Angående den kommunala demokratin anförde flera remissinstanser
i sina yttranden kommunenheterna gjordes så skullestörre, deatt om
enskilda kommumnedlemmarnas möjligheter deltaga i följaoch denatt
kommunala verksamheten försvåras. Därvid åberopades ökadeatt
avstånd inom kommunerna, svåröverskådlig förvaltningsapparat,en
begränsning i möjligheterna erhålla förtroendeuppdrag skulleatt o.s.v.
komma minska lekmännens intresse för och deltagande i denatt
kommunala självstyrelsen. Departementschefen anförde till bemötande

denna kritik bl.a. problemet kommunal effektivitetattav contra
kommunal demokrati avvägningsspörsmål,är det dockett attmen
torde innebära stark förenkling problemet påståen att attav man nu
stod vid då effektiviteten inte kundegräns, drivas längre hänsynen av
till den kommunala demokratin. Den föreslagna reformen behövde inte

framhöll departementschefen leda till försvagad kommunal- -
demokrati.

I fråga vilka uppgifter borde ankomma kommunernaom som
yttrade departementschefen följande s. 44

"Vilka uppgifter primärkommunerna bör ombesörja självfalletär
Äveningenting gång för alla givet. i detta måsteavseendeen en

fortlöpande anpassning ske efter utvecklingen, varvid den vägledan-
de principen bör ändamålsenligheten; uppgiften bör ankommavara

den myndighet har de bästa förutsättningarna sköta denattsom
verkligt rationellt och ändamålsenligt Med dennaett sätt.

utgångspunkt bör kommunerna ankomma sådana angelägenheter,
bäst tillgodoses lokal självstyrelse och kommunalsom genom

förvaltningsorganisation. Det då ganska klart de uppgifterattsynes
i första hand bör läggas kommunerna såsom bäraresom av

självstyrelsedenna sådana direkt påverkar miljöär ochsom
samhällsförhållanden i den bygden."egna
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den kommunala självstyrelsenAtt avsedd omfatta fördetävenattvar
kommunerna specialreglerade området framgick med tydlighet sid.

propositionen45 i där det angående skolväsendets ordnande uttalades
det borde "vara kommunalt intresse i självstyrelsens form fåatt ett att

handha denna angelägenhet
sitt utlåtande rörande reformförslagetI 1962:1 26 f. redogjordes.
för sin hotetKU och betydelsen den kommunalamotsyn av- -

självstyrelsen:

"Under det årtiondet har förvaltningsuppgifter vidgadisenaste
omfattning tillförts kommunerna särskilt i fråga skolväsendet,om
socialvården, hälsovården och byggnadsväsendet. Näringslivets och
kommunikationernas utveckling medborgarnas ökade kravsamt
samhällsservice har medfört behov enhetlig samhällsplaneringav en

de nuvarande kommungränserna. Samtidigt har särskilt förutöver
glesbygdskommunernas fördel de ekonomiska betingelserna den
kommunala verksamheten försämrats till följd stagnerandeav
skatteunderlag och penningvärdets fall urholkningorsakaden av av
de skatteunderlagsgraderade statsbidragen. Strukturomvandlingen

medfört betänkliga frågahar skillnader mellan olika kommuner i
befolkningsmässiga och ekonomiska underlag och därmedderasom

för deras möjligheter bereda medborgarna god service.även att en
skildrade utvecklingen många håll allvarligtDen hotar att

försvaga den kommunala självstyrelsen.
förhållande bland därförDetta väckaär ägnat attannatatt oro,

för vårtden kommunala självstyrelsen grundvalarnautgör en av
nuvarande inrikespolitiskademokratiska samhällsskick. lugnaDen
utveckling, kännetecknat förhållandena i vårt land i tillmotsatssom
åtskilliga andra länder, mån få tillskrivas dentorde i väsentlig

samförstånds-förståelse för allmänna och enskilda denbehov samt
och känsla för allmänt väl själv-anda gemensamtav ansvar som

förmedlat vårt folk.styrelsen i kommunerna till alla grupper av
fårEnighet torde råda dessa värden icke Det ärattom raseras.

nödvändigt den nuvarande negativa utvecklingen brytes och attatt
ytterligarevidtages för bevara och möjligtåtgärder snarast att om

i befästa den kommunala självstyrelsen."

års kommunallagI 977

för samtligaden första1977 års kommunallag gemensammavar
landsting. därmed kommunallagen,kommuner och Den ersatte

landstingslagen dock vissakommunallagen för Stockholm samt att
för Stockholms kommun.särregler behölls

föregångarei högre utsträckning sina1977 års lag hade än
flesta såledesramlag. De lagens bestämmelserkaraktären varav av
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inte detaljkaraktär i stället inom vilka kommunerutanav angav ramar
Åtskilligaoch landsting hade frihet utforma sina verksamheter.att

detaljfrågor dittills reglerats i lag skulle fortsättningsvis kunnasom
regleras kommunerna och landstingen själva. Den nyligenav genom-
förda kommunindelningsreformen ansågs ha skapat förutsättningar för

minska detaljregleringen.att
Den offentliga sektorns tillväxt hade med tiden medfört ökatett

beroende mellan landstingen och kommunerna vid fullgörandetstaten,
de olika samhällsuppgifterna. framhöllsDet i propositionenav

l975/76:187 55 det knappast längre möjligt göraatts. attvar en
strikt uppdelning mellan riks- och kommunalpolitiska frågor. Samtidigt
betonades fördelningen uppgifter mellan landstingen ochatt staten,av
kommunerna inte heller gång för alla given. Uppgiftsför-en var
delningen måste i stället fortlöpande efter den utvecklinganpassas som
sker i samhället. Om i regi skulle ombesörjastaten egen en sam-
hällsuppgift eller skulle tillfalla kommunerna eller lands-ansvaretom
tingen, ansågs till del praktisk fråga. I propositionenstor vara en
uttalades vidare för samhällsutvecklingen i givetvisatt ansvaret stort
åvilar och viss kontroll eller tillsyn från sida istaten att statensen
fråga den kommunala verksamheten därför ofrånkomlig.ärom

I propositionen klargjordes vidare fråga i vissa situationer kanatt en
beröra sä grundläggande samhällsmäl, i fråga jämlikhet ocht.ex. om
solidaritet, statsmakterna bör reglera utvecklingen. Dennärmareatt
överordnade principen borde emellertid, framhölls vidare, attvara

lag eftersträva decentraliseringöver och vidsträckt handlings-en en
frihet i den kommunala självstyrelsen.

Den kommunala självstyrelsens betydelse underströks såväl istora
propositionen i KU:s betänkande. Således konstaterade departe-som
mentschefen i propositionen 217s. den kommunala självstyrelsenatt

grunderna för friadet folkstyret vårti land samtvar en av att
medborgarna kommunerna och landstingen tillförsäkrats rättengenom

lokalt besluta angelägenheter. faktumDetatt attom gemensamma
denna skrivits in i grundlag, förrätt uttryck den betydelsefullaettvar
roll den kommunala självstyrelsen tillmäts i det svenska stats-som
skicket.

Departementschefen fortsatte f.:217s.

"Rätten skatt och avgifter för skötseln de kommunalaatt ta ut av
uppgifterna väsentlig del den lokala självstyrelsen.är Genomen av
beskattningsrätten och ökade statliga bidrag har den kommunala
verksamheten utsträckts till alltfler områden i enlighet med
kommuninvånarnas önskemål och behov. Idag kommunernasvarar
och landstingskommunerna i samverkan med för radnära staten en
betydelsefulla uppgifter. Genom denkommunala självstyrelsen har
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demokratins idé människornas inflytande samhällsutveck-överom
förverkligats i vid omfattning.lingen

självstyrelsenMedborgarnas inflytande i den kommunala sker
demokratins principer. innebärenligt den representativa Den att

vid regelbundet återkommande val med allmän ochmedborgarna
lika väljer beslutande församling. De valdarösträtt represen-en

har på medborgarnas uppdrag för handläggningenansvarettanterna
angelägenheterna. Det politiska utkrävsde ansvaretav gemensamma

valen.i de allmänna

den kommunala demokratin harkommunala självstyrelsen ochDen
Sverige. få länder har desåledes mycket stark ställning i Ien

kommunalakommunala så vidsträckta befogenheter och detorganen
sådant djup här."arbetet sådan bredd och som

1976/77:25 följande iå sida anförde i betänkandet 6KU sin s.- -
fråga den kommunala självstyrelsen:om

lång tradition och starkkommunala självstyrelsen har"Den
grundvalarna för detförankring i vårt land och utgör en av

i denna har det varitdemokratiska styrelseskicket Sverige. Genom
samhällsuppgifter tilldecentralisera viktiga kommunermöjligt att

lokalt beslutaMedborgarna har försäkratsoch landsting. rätten att
angelägenheter."om gemensamma

för dennauttalade 40 f. defråga kommunalbesvär KU s.I attom
bakgrund i tankenkarakteristiska dragen har sinform överklagandeav

depåkalla statlig kontrollkommunmedlemmarna bör kunnaatt av
till denkontroll hänsynkommunala beslut, dennaattorganens men av

hållas inom bestämdakommunala självstyrelsen bör gränser.
åsyftade bl.a.karakteristiska drag KUDe att nya om-varsom

inteefter besvärstidens utgångklaganden anför förstständigheter som
tillöverinstanserna vid bifall besvärentill prövning samttas attupp
det.endast upphävakan ändra det felaktiga beslutetinte utan

kommunallag1991 års

hanteradesverksamheten 1991ständigt ökande kommunalaDen mer-
konsumtion ochutgifter för% offentliga sektorns70 denän av

kommunindelnings-landsting ochkommuner ochinvesteringar av -
kommunalaiförändringar denhade medförtreformerna stora

ställdesallt kravFörändringarna innebar bl.a.verksamheten. störreatt
följd det inomsin tilleffektivitet. fick ikvalitet och Detta atttur

förnyelsearbete,omfattandeinleddeskommunala sektornden ett som
lagstiftning.ändradupphov till kravgav
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1991 ansågs tiden genomföra sådana förändringarattvara mogen
i kommunallagstiftningen med beaktande den förändradesom av-
verksamheten kunde skapa goda förutsättningar för kommunernas-
och landstingens framtida arbete. I propositionen 1990/91 17l 15: s.
deklarerades följande fem utgångspunkter låg till grund föratt
förslaget till kommunallag.ny

De förtroendevalda skulle bra arbetsvillkor. Formerna för attges-
leda följaoch den kommunala verksamheten skullestyra, upp

utvecklas.
Medborgarna skulle goda möjligheter till insyn i ochgaranteras-

inflytande kommunernas och landstingensöver verksamhet.
Kommunerna och landstingen skulle ökat handlingsutrymmeett-

det gällde beslut verksamhetensnär organisation.om
Kommunerna och landstingen skulle förutsättningar göraattges-

verksamheten effektivare former för ekonomistyrning.genom nya
Kommunallagen skulle tydliga besked vilka principerge om som-

låg till grund för den kommunala verksamheten och de grund-
läggande demokratiska spelreglerna.

inledningsparagrafenl till kommunallagen, kap. fastslåsl 1 att
kommunerna och landstingen på den kommunala självstyrelsens grund
sköter de angelägenheter i kommunallagen eller i särskildasom anges
föreskrifter.

Principen kommunal självstyrelse årsedan 1975 uttryckt iom var
kap.l § RF, föreskriver1 bl.a. den svenska folkstyrelsenattsom

förverkligas representativt och parlamentariskt statsskickettgenom
och kommunal självstyrelse. Att principen skrevs inävengenom nu
i kommunalrättslig författningstext emellertid principentrots attvar -
introducerades redan i förarbetena till 1862 års kommunalförordningar

nyhet. Genom principens inskrivande i kommunallagen villeen man-
från statsmakternas sida markera vikten kommunal självstyrelse.av

l propositionen s. 23 uttalades bestämmelsen självstyrelseatt om
i grunden handlar princip för relationen mellan och denstatenom en
kommunala nivån och denna princip skall gälla för all kommunalatt
verksamhet, d.v.s. både för den verksamhet i kommunal-som anges
lagen och för den följer särskilda bestämmelser. Vidaresom av
betonades den kommunala självstyrelsen aldrig kan total. Tillatt vara
stöd härför pekades RF:s bestämmelser det riksdagenärattom som

lag bestämmer grunderna för kommunernas och landstingensgenom
organisation och verksamhetsformer föroch den kommunala be-
skattningen; likaså råder lagkrav beträffande kommunernas och
landstingens befogenheter respektive åligganden. Graden själv-av
styrelse därmed iuttalas propositionen formernaavgörs ytterst av- -
för samverkan mellan och den kommunala sektorn.staten
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3.3 Den kommunala självstyrelsens faktiska
innehåll

Under de drygt 130 år har förflutit sedan kommunalförord-som nu
tillkomst,ningarnas har förutsättningarna för kommunernas och

landstingens arbete genomgått omvälvande förändring. Av intresseen
i detta sammanhang reda i vilken månär de förändradeatt ta
villkoren avspeglats i olika tiders kommunallagar. I det följande görs
därför kronologisk genomgång de bestämmelser inom kommu-en av
nallagstiftningen bedöms ha särskild betydelse för frågansom om
självstyrelse. Som under avsnitt 3.1 framställningen såvittärangetts

tiden fram till 1977 då kommunallagen gjordes föravser gemensam-
kommuner och landsting främst inriktad den lagstiftning rörsom-
kommunerna.

3.3.1 Den allmänna kompetensregeln

Kompetensbestämmelsen i 1862 års förordningar innebar varjeatt
socken landet respektive varje stad med därunder hörande område

själva,ägde efter vad i angivna förordningar bestämdes,närmareatt
vårda sina ordnings- och hushållningsangelägenheter,gemensamma
såvitt inte handhavandet enligt gällande författningar tillkom offentlig
ämbetsmyndighet.

§ 1862 års förordningI 1 kommunalstyrelse i Stockholmom
stadgades däremot kommunens medlemmar ägde vårda sinaatt att

angelägenheter. I övrigt överensstämde stadgandet medgemensamma
motsvarande bestämmelse i de andra kommunalförordningarna. Den
särskilda avfattningen § inte1 motiverad i förarbetenaär tillav
Stockholmsförordningen. denI skrivelse, med vilken förslaget
överlämnades till Kungl. Majzt, emellertid detta byggaangavs
principen "kommuns själv vårda de för dess medlemmarrätt attom

ordnings- och hushållningsangelägenheter". Förslagetgemensamma
förefaller alltså inte ha någon skillnad mellan dengöraavsett att
kommunala beslutanderätten i Stockholm och i övriga kommuner.

uttalanden i motivenAv liksom uttrycket "sina" i lagtextenav- -
framgår den s.k. lokaliseringsprincipen etablerad redan vidatt var
tillkomsten 1862 års förordningar. princip,Denna vi åter-av som
kommer till nedan, innebär den verksamhet kommun elleratt som en

landsting bedriver skall ha anknytning till det geografiskaett egna
området eller till de medlemmarna.egna

Kompetensbestämmelsen i års1862 förordningar hade sina före-
gångare i vad föreskrevs sockenstämmas befogenheter i 1817som om
års förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd i 1843 årssamt
förordning sockenstämmor i riket. förordningarI dessa stadgadesom
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kyrkansde mål,handläggning hör"till sockenstämrnas röratt som
angelägenheter".hushållning och allmännasocknensvård samt

från vadtill skillnadförordningarna,exempliñerades iDärutöver som
sektorn.kommunalahörde till denfallet 1862, vadblikom att som
ochhälsovårdenallmännafrågor dengällde dettaBl.a. omom

försörjande.fattigessocknens
vissa deocksåsammanhanget börI noteras att gemensammaav

vid tillskapandetredanhushâllningsangelägenheternaordnings- och av
Sådanasärskilda författningar.reglerade iförordningar1862 års var

hälsovårdensochfattigvårdens, skolansfanns inomförfattningar t.ex.
områden.

utformad påför landstingenKompetensbestämmelsen an-var
ilandsting dentillkom varjeInnebörden detnorlunda att,sätt. attvar

rådslå och beslutalandsting stadgade,förordningenordning omsom
avsåg den allmännavilkaangelägenheter,för länet gemensammaom

utveckling, anstalterandra näringarsjordbrukets ochhushållningen,
undervisning,hälsovård,befordrande,kommunikationsväsendetsför

förut-dylikt. Allt underoch säkerhet, medordningallmän mera
tillhördeförfattningarenligt gällandeintesättning angelägenheternaatt

ämbetsâtgärd".myndighets"offentlig
uttalades i 1859 års be-kompetensstadgandelandstingensfrågaI om

rymligtganskaordalag medavfattats i allmännadettänkande ettatt
"lämpligenansågs inteverksamhetlandstingensföromfång. Gränserna

uppräkningelleruttryckas,bestämda ordalagutikunna avgenom
uppdragaspunktvisärendena

karaktärformellaallt väsentligtkommunallagsrevisions iårs1930
förordningarnaikompetensbestämrnelsernainnebar bl.a. att om

oför-lämnades i saki stadlandet respektivekommunalstyrelse på
socialdemokratis-föranlettdärtillberörde KU,ändrade. Trots detta av

1930 30 9förslagetsitt utlåtandepartimotioner, ika över s.nr
kompetensregeln förinnehållet i den allmännadet sakligafrågan om

kompe-föreslogsmotionernaIborgerliga primärkommuner. att
iskullekommunernaden innebörden ägaskulletensregeln attattges

vårda sinabestämdes,kommunallagrespektiveefter vad isjälva,
såvitt icke hand-hushâllningsangelägenheter,ordnings- ochvälfärds-,

KU:stillkomförfattningargällandeenligthavandet därav annan.
den föreslagnaavstånd frånemellertidmajoritetborgerliga tog som-

uttaladeutvidgningen kompetensenväsentligasade attsamtavman -
tolkningeni praxis givnadenformuleringendittillsvarandeden genom

lydelse.och bestämdjämförelsevis klarfåtthade en
viss mån diskuteras,kan islutsats 1930KU:sRiktigheten menav

expansionsektornskommunalamedförde denförhållandenunder alla
den allmännatillämpningmellan kommunernasskillnadenatt av

densammatolkningRegeringsrättenskompetensregeln och snartav
År 1947till hemvärnet.härpå bidragexempelEttblev uppenbar. var
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anslag till hemvärnet kommun enligtlämnade 422 kommuner trots att
befogenhet.fast praxis hade sådan

skillnader i kompetensregelnuppkomna läget medDet synsätt
otillfredsställande och diskussioner utvidgning kommu-avom envar

överstâthållarämbetetkom föras. Bl.a. anfördekompetens attnernas
augustiframställning till Kungl. Maj:t i 1944 deni gräns-atten

ankommitdragning i fråga kommunernas beslutanderätt, detom som
jämförelsevisrättspraxis verkställa, alltid hade skett Dettapå snävt.att

uppgif-under äldre tider, de kommunalakunde ha varit naturligt när
då samhällsutvecklingen intevarit föga omfattande och ännuterna

allmänna. Numeraså många skilda och anspråk detställt nya -
fick emellertidöverståthållarämbetet lägetfortsatte ettanses vara-

ingripande påsamhällslivet nödvändiggjordedet moderna ettannat,
olikaför tillgodoseende kommunmedlemmarnasflera områdenallt av

intressen.
utmynnade idet därpå följande reformarbetetDiskussionerna och

borgerligaårs riksmöte ändrade bestämmelsen devid 1948att omman
fick vårdatill de själva sinaprimärkommunernas kompetens att an-

för-enligt gällandesåvitt icke handhavandet däravgelägenheter,
fattningar tillkom annan.

lämnade detangelägenheter" innebar"sinaBegreppet att man
kvalitativa. Bakom förslagettill förmån för detkvantitativa synsättet

sinaredovisadekommunallagskommittéstod 1946 års över-som
Kommunallagarnas be-SOU 1947:53väganden i betänkandet

ochborgerlig primärkommuns kompetensstämmelser omom
Beträffande principerna för kompetens-kvalificerad majoritet. en

f.:anförde kommittén 67utvidgning s.

verksamhet ellerför driva"Avgörande kommuns rätt att en
åtgärdenden kommunalaunderstödja ändamål börett vara om

samhälleligt intresse inom kommunen. Enallmänt,tillgodoser ett
kännetecknande för debördylik uppfattning vadom som vara

vårda såsom tidigarehar,angelägenheter kommun äger antytts,
rättspraxis. Uttrycket "gemen-till visst uttryck iockså kommit

oftaemellertidkompetensstadgandet harangelägenheter isamma"
kvantitativa ochefterbedömtsföranlett kompetensenatt normer,

fullträttstillämpningenhinder fördärmed utgjort steget ut.att taga
kompetensbe-uteslutas frånbör följaktligenOrdet gemensamma
allenast till defritt tolkas med hänsynså denna kanstämmelsen, att

skall främja.verksamhetenden kommunalaallmänna intressen
förledande motivet kommu-detLåter sarnhällsintresset varaman

skänkas de olika angelägen-beaktandekannalverksamheten, större
hänsyn tillBefinnes det medochheternas ettartennatur.art av

främjarkommunallmänt intresse,visst ändamål attett envara
åtgärdendärtill,berättigadändamålet, bör kommunen även omvara
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kommer blott mindre del kommunens område elleren av ett
mindretal dess medlemmar direkt tillgodo. Den kommunalaav
befogenheten i fråga viss angelägenhet får sålunda bedömasom ur
synpunkten det lämpligt,är ändamålsenligt, skäligtom att0.s.v.
kommunen befattar sig med angelägenheten."

Kommunallagskommittén betonade särskilt det faktumatt att-
allmänintresset ställts i förgrunden givetvis inte betydde denatt-
kommunala verksamheten inom obestämda lämnades fullgränser

Ävenfrihet. fortsättningsvis skulle verksamheten underkastadvara
vissa principiella lokaliseringsprincipen m.fl., vilkasnormer
begränsande innebörd det ankom på rättspraxis i förekommandeatt
fall tolka. Härvid uttalades praxis hade "en jämförelsevis frihetatt stor

sin ståndpunkt efter de skiftande förhållandena iatt deanpassa
särskilda fallen och med beaktande den allmänna samhällsutveck-av
lingen".

l propositionen prop. 1948: 140 68 uttalade departementschefens.
den förestående storkommunreformen utgjorde särskilt skälatt förett
kommunerna borde ökade befogenheter. Storkommunerna skulleatt

ha möjligheter utförastörre de uppgifter kompetensutvidg-att nya en
ning medförde. Ett bibehållande gällande kompetensregler skulleav
däremot särskilt med hänsyn till dessa föranlett kompetensenatt att-
i vissa fall bedömts efter kvantitativa kunna hindra de olikanormer -
kommundelarnas sammansmältande till effektivt arbetandeen ny
enhet. Huvudsyftet med kommunindelningsreformen, stärka denatt
kommunala självstyrelsen skapa administrativtattgenom mera
bärkraftiga kommuner, skulle därigenom framhöll departements--
chefen i viss mån kunna äventyras.-

Ett skälen till kompetensbestämmelsens allmänna avfattningav
i propositionen bevara kommunerna deras frihetattangavs vara att

med beaktande lokala förhållanden och tidslägets växlingarav ta egna
initiativ och självständiga insatsergöra olika verksamhetsområden.

I fråga landstingen slopades kompetensbestämmelsensom gemen-
samhetskrav den landstingslag trädde i kraft den lgenom nya som

Ävenjanuari 1955. i övrigt omformulerades kompetensbestämmelsen
eftersom dess beskrivning landstingens verksamhet med tidenav
ansågs ha blivit ålderdomlig och föga verklighetstrogen.

Enligt det stadgandet ägde landstingen själva, efter ivadattnya
landstingslagen bestämdes, vårdanärmare sina angelägenheter
avseende hälso- och sjukvård, undervisning, socialvård, jordbrukets
och andra näringars utveckling med dylikt, såvitt icke hand-mera
havandet därav enligt gällande författningar tillkom annan.

allmännaDen kompetensregeln för kommuner överfördes i sak
oförändrad till 1953 års kommunallag och sedermera också till 1977
års kommunallag, vilken tidigare förnämntssom var gemensam
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och landsting. Genom 1977 års lag såledeskommuner övergavs
för landstingens vissatekniken med del räkna verksamhets-att upp

områden.
innehåller särskilt1991 års kommunallag för övrigt be-I ettsom-

fogenhetskapitel återfinns den grundläggande kompetensbestämmel--
i I detta lagrum föreskrivs kommuner och landsting2 kap. 1 attsen

får ha hand sådana angelägenheter allmänt intressesjälva somom av
anknytning till kommunens eller landstingets område eller derashar

förutsättning intemedlemmar. En dock angelägenheterna skallär att
kommun, landsting ellerhandhas enbart staten, ett annatav en annan

någon annan.
paragrafen förframgår allmänintresset kravSom är ett attav

och landstingen själva skall få ha hand angelägen-kommunerna om en
inte eller landsting kanhindrar emellertid kommunhet. Detta att etten

berättigad främja visst ändamål åtgärden kommerävenatt ett omvara
eller landstingets område ellermindre del kommunensbara etten av

förutsättning härförantal medlemmarna direkt till godo. Enmindre av
ändamåletemellertid det med hänsyn till kanär artenatt anses varaav

kommunen eller landstinget främjar det.allmänt intresse attett
anfördesallmänintresset skall, i likhet med vadBedömningen somav

utifråntill 1948 års kompetensutvidgning, skeredan i förarbetena om
ändamålsenligt, skäligt kommunen ellerdet lämpligt,är attetc.

befattar medlandstinget sig angelägenheten.
allmännaområden omfattas den kommunalaTill de som av

elförsörjningen, markpolitiken, bostads-hör bl.a.kompetensen
rättspraxis kommunförsörjningen och fritidsverksamheten. I har t.ex.

elektricitetsverk,berättigad anlägga ettatt ett eget trots attansetts
RÅfanns i kommunen 1975 Ab 327.privat sådant redan

Även kulturlivet faller in under den allmännafolkbildningen och
landstingsbidragSålunda har i rättspraxis godtagits bl.a.kompetensen.

för utbildnings- och informationsverksamhettill och TBVABF
RÅ 1979 Ab 519. Vad gälleravseende medbestämmandelagen

Regeringsrätten godkäntkulturlivet kan exempel nämnas attattsom
biograf-huvudsakligt syfte tillgodose behovetikommun, att av enen

biograflokal, kontors- ochfastighet medlokal i centralorten, köpt en
RÅ 1981 Ab 64.butikslokaler bostadslägenhetersamt

principenvidare uttryck för§ kommunallagen2 kap. 1 omger
framgåråt enskilda.understöd Dettaförbud änmot att omge -

princip inte kanunderstöd enskilda iindirekt ettatt varaav-
finnsstöd enskildafrån förbudetintresse. Undantagallmänt att ge

härpå socialtjänst-speciallagstiftning, viktigaste exempleti detviss är
irättspraxis vissa detta1980:620. Vidare medgerlagen samman--
förbudet,principiellafrån dethang ointressanta undantag t.ex.-

rimliga julgåvor till anställda.
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I paragrafen lagfästs också den s.k. lokaliseringsprincipen, som var
etablerad redan förarbetenai till 1862 års reform och innebär attsom
den verksamhet kommun eller landsting bedriver skall haettsom en
anknytning till det geografiska området eller till deegna egna
medlemmarna. Principen har dock med tiden b1.a. med hänsyn till-
befolkningens rörlighet modifierats i rättspraxis och i speciallagstift--
ningen har vissa undantag gjorts. Exempelvis står det kommun fritten

sig i anläggningar och markinnehav inomatt engagera en annan
kommun för flygtrafik, renhållning förutsättningunder anord-etc. att
ningarna behövs för den kommunen.egna

Kommuner och landsting kan i vissa fall berättigadet.o.m. attvara
involvera sig i verksamheter sträcker sig utanför rikets gränser.som
Således kan det under vissa omständigheter tillåtet förvara en

RÅkustkommun sig i utrikes färjeförbindelse 1960att engagera en
I 187 och 1979 Ab Vidare12. har landsting i avsikt b1.a.ett att-

jämnare fördelning personalens kunna hyrasemestrar ansettsen av -
RÅfritidsbostäder i Italien 1968 659 ochK 662.

Lokaliseringsprincipen har dessutom under âr ettsenare genom
befogenhetsutvidgandeantal lagar fått vidkännas flera undantag. En

förredogörelse dessa lagar lämnas under avsnitt 3.3.6.
Från kommunernas och landstingens kompetens utesluts enligt

paragrafen sådana angelägenheter ankommer enbart staten,som en
kommun, landsting eller någon Som exempelett annatannan annan.

i princip exklusiva statsangelägenheter kan förnämnas ansvaret
Sveriges internationella relationer inriktningen och omfattningensamt

biståndsverksamheten.av

Övriga3.3.2 kommunala befogenheter enligt 1991 års

kommunallag

gällandeDen kommunallagen trädde ikraft den januari 1992.1nu
tillFram dess framgått kommunernas och lands-var som ovan- -

tingens kompetens bestämd endast det de själva skullesättet att
vårda sina angelägenheter. Det grundläggande tillskälet såen
allmängiltig formulering i de tidigare kommunallagarna det inteattvar
hade lämpligt i lag precisera de förnärmare gränsernaansetts att
kommunernas och landstingens befogenheter. skulleGränserna i stället

rättstillämpningen och därigenom ha möjlighetavgöras attav
förändras utifrån de krav samhällsutvecklingen reste.som

Den generella formuleringen hade emellertid medfört vissaäven
problem. Regeringsrätten framhöll i sitt remissyttrande tillt.ex.
betänkandet SOU 1990:24 "Ny kommunallag" b1.a. den dittillsva-att
rande knapphändiga regleringen kompetensfrågor i kommunallagenav
inte sig de kommunala eller de enskilda rättssökandegett vare organen
erforderlig vägledning för visst för-kommunaltavgöraatt ettom
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Rege-fortsattehadeeller inte. Dettakompetensenligtfarande var -
kommunal-tidsödandeochonödigatillfall lettmångairingsrätten -

besvärsprocesser.
grund-fleramedförtvidarehaderegleringenknapphändiga attDen

kommitkompetenslandstingensochavseende kommunernasprinciper
rättspraxis:iutvecklasatt

lokaliseringsprincipen,-
enskildaunderstödförbudet mot att ge-

företagspekulativadrivaförbudet mot att-
likställighetsprincipen-

verkanretroaktivmedbeslut samtförbudet mot-
självkostnadsprincipen.-

behandlatsrättspraxisde iprinciperför dessa är somattGemensamt
karaktärsinde till äreftersommålsättningsprinciper. Dettaallmänna

iexakthetnågonuppnå störreomöjligtvaritdetsådana attatt
tillämpningen.

ambitionenkommunallagennuvarandedentillskapandetVid varav
ochvad kommunerframgåskulleförutklarare äni lagtextendetatt

verksamhetkommunalförprinciperViktigamed.får sysslalandsting
Ettlagen.utläsas28, kunnapropositionen s.framhölls iborde, ur

deni syftepåkallat göraansågsbefogenhetskapitel attsärskilt vara
uttaladessammanhanget äventydligare. I attkommunala kompetensen

ändåkortfattati lagtextproblemvissamedförenat att mendet är -
grundprinciperkommunalrättsligadeuttryckauttömmande som-

inteemellertidansågstid. Riskernalångunderrättspraxisiutvecklats
propositionen,enligtalltjämtväsentligaoch detöverdrivasböra var,

Därigenomändrades.intemålsättningsprinciperkaraktärenatt av
kunnaregleringendittillsvarandedenutmärktflexibilitetenskulle som

fortgå.
kompetensregeln,grundläggandemed deninledsBefogenhetskapitlet

förredogörelselämnasföljandedetIavhandlats.redanvilken en
därmedochkapitleti styringårbestämmelserövriga somsom

verksamhet.landstingensochkommunernas
ochmedlemskap i kommunertillknyterbestämmelsernaFlera anav

igällervadförredogörasdärför kortskallförstochlandsting som
ifolkbokfördden ärkommun ärMedlemavseende. somdetta enav

tilltaxeradeller äri kommunenegendomfastägerkommunen,
någonintedäremotmedborgarskap ärSvensktdär.kommunalskatt

landstingimedlemskapFöri kommun.medlemskapförförutsättning
landstinget.inomkommunmedlemskallgäller enavatt varaman
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3.3.2.1 Likställighetsprincipen

Enligt 2 kap. 2§ kommunallagen skall kommuner och landsting
behandla sina medlemmar lika, det inte finns sakliga skäl för någotom
annat.

Genom paragrafen lagfästs således likställighetsprincipen. I
rättspraxis har principen förklarats innebära det inte tillåtetär föratt
kommuner och landsting särbehandla vissa kommumnedlemmaratt
eller RÅkommumnedlemmar objektivän grundgrupper av annat
1975 Ab 313, 1979 Ab 404. För strida likställighetsprincipenatt mot

RÅskall det fråga "obehörig" särbehandling 1977 ref.vara om en
55.

Kravet på objektiv och rättvis likabehandling medlemmarnaen av
i princip inte heller för någon inkomstfördelandeger utrymme

verksamhet. Härvidlag emellertidär principen i utsträckningstor
modifierad speciallagar, socialtjänstlagen 1980:620.t.ex.genom

Likställighetsprincipen innebär inte något absolut förbud mot att en
kommun eller landsting vid visst tillfälle tillhandahållerett ett
anläggningar eller tjänster bara kommer vissa medlemmar isom
kommunen eller landstinget till godo. Grundprincipen dockär att
kommunen eller landstinget bereder andraäven medlemmarsenare

nyttigheter.samma
Är det fråga starkt decentraliserad organisation,om en t.ex. en

kommun har heltäckande kommundelsnåmnder, det- framhållsärsom
i propositionen 150 ofrånkomligt det kan uppstå variationer iatts. -
fråga servicenivå mellan olika kommundelar. När det gällerom
myndighetsutövande uppgifter likställighetsprincipen dock krävaanses

objektiv och rättvis behandling alla kommunmedlemmar.en av
Likställighetsprincipen gäller bara de medlemmarna.gentemot egna

Vidare krävs för principens tillämplighet kommunen eller lands-att
tinget träder i direkt kontakt med sina medlemmar i denna deras
egenskap. Likställighetsprincipen gäller därför inte närt.ex. en
kommun eller landsting anställer personal, ingår hyresavtalett eller är

i fastighetsaffär.part en
Likställighetsprincipen påminner till sin karaktär objektivi-om

tetsprincipen i 1 kap. 9 § RF: "Domstolar förvaltningsmyndig-samt
heter och andra fullgör uppgifter inom den offentliga förvalt-som
ningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt
iakttaga saklighet och opartiskhet." Som för inteett argument att
skriva in objektivitetsprincipen i kommunallagen anfördes i proposi-
tionen principen inte speciell för kommuner och landsting.att var
Vidare konstaterades objektivitetsprincipens innebörd likväl kundeatt
komma i kommunalaprövas sammanhang i de fallatt det görs
gällande fullmäktige överskridit sina befogenheter.att

-.



SOU 1996:129 Kommunallagstifmingen tiderna 89genom

3.3.2.2 Förbudet retroaktiva beslutmot

2 kap. 3 § kommunallagen föreskriver kommuner och landstingatt
får fattainte beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel förärsom

medlemmarna, det inte finns synnerliga förskäl det. förbudDettaom
har betydelse främst i fråga taxebeslut gäller vid sidansom om om- -

det principiella förbud retroaktiv lagstiftning frågai skattermot om
och statliga avgifter finns i 2 kap. 10 andra§ stycket RF.som

Fram till gällande kommunallags ikraftträdande hade domstolar-nu
i vissa fall godtagit från principen förbud retroak-avsteg motna om

beslut. Såtiva hade skett varit frågadet taxehöjningnärt.ex. om en
RÅhaft samband med tillbakaverkande löneavtal bl.a. 1978 Absom

487. Vidare hade kommun oförhindrad beslutaansetts atten om nya
skärpta föroch regler studieförbund avseende år gått medett som

tillhänsyn bl.a. kommunen i början det året varslatatt av om
RÅomprövning bidragsnormerna för året i fråga 1974 ref 108.av

i den lagtexten kräva "synnerligaAtt skäl" för frånavstegnya
principen innebar fleraenligt bedömare viss skärpning rättsprax-en av
is. I detta sammanhang uttalades i propositionen, 29, detatts. av
rättssäkerhetsskäl kunde finnas anledning starkt begränsa möjlig-att
heterna till retroaktiva beslut. Det ansågs därför finnas skäl för en
sådan utomordentligt stark begränsning ligger i uttrycketsom
"synnerliga skäl detta skulle innebära viss skärpningäven om en av
rättsläget.

Bestämmelsen endast beslut till nackdel för kommun-äravser som
medlemmarna och den skulle därför inte i sig hinder i försätta vägen

beslut retroaktiv sänkning skattesatsen. sådantJustt.ex. ett ettom av
beslut emellertid inte tillåtet eftersom det strider bl.a. kommu-är mot

RÅbudgetbestämmelser, refnallagens 1991 64.

3.3.2.3 Om obligatorisk verksamhet

kap. 4§ kommunallagen hänvisning det förI 2 attges en om
kommunernas och landstingens befogenheter vissa områden finns
särskilda föreskrifter.

särskilda föreskrifter i paragrafenDe omnämns samman-som avser
s.k. specialreglerade kompetensen, vilken omfattande ochden ärtagna

kompetenstill sin mycket skiftande. specialregleradEnart typ gerav
tillskott till kommunernas och landstingens allmänna kompetens.ett

kommunalpå sådana föreskrifter de lagar lagenExempel är om
m.fl. för vilka redogörs under avsnittet 3.3.6. Itjänsteexport

denna lagar benämnaskommunalrättsliga sammanhang brukar typ av
smålagar"."

inriktadspecialreglering i ställetEn göraär atttypannan av
för och landstingen. Denvissa uppgifter obligatoriska kommunerna
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absolut delenverksamheten denobligatoriska störstautgör av
förekommer sådankommunernas delkommunal verksamhet. För

byggväsendet,skolväsendet, plan- ochinom socialtjänsten,reglering
avfallshantering, räddnings-renhållning ochmiljöskydd,hälso- och

trafikregleringordning och säkerhetoch avlopp,tjänst, samtvatten
specialregleringen bl.a.landstingens delkollektivtrafik. Föroch avser

omsorgsverksamhet.tandvårdsjukvård, skolväsende,ochhälso- samt
obligatorisk i denskall be-för verksamhetkravEtt att varaen

ilandsting måste sköta den,ellerkommun ärmärkelsen ettatt en -
i lag. Uttalandenåliggandet intaget8 § RFenlighet med kap. 5 äratt-

visslandstingen bör skötaellerkommunernafrån riksdagen att enom
härpå finns iExempelrättsligt förpliktande.således inteuppgift är

RÅ riktlinjerenligt vilket kommun,1980 12rättsfallet trots ut-en
ansågs haregeringsproposition,riksdagentalade i rättantagenaven

förskolan eftersomhemspråksundervisning ianordnaunderlåta attatt
barnomsorgslag.då gällandeskyldighet inte fanns isådannågon

det iverksamheten bl.a.obligatoriskaUtmärkande för den är att -
föreliggergenerelltverksamhetfrivillig störrejämförelse med sett-

ingripanden. Iochkontrollför göramöjligheter ävenutövaattstaten
utövadstatlig tillsynform särskildnågonregel finns det avav

för sådanvillkorcentralt ämbetsverk. Ettnågotlänsstyrelsen och/eller
försärskilt lagstöd det.finnsdock dettillsyn är att

lagstiftningen innebärobligatoriskadenVidare gäller att om-
kommunerkan utkrävaden enskildegrundläggande rättigheter som -

för underlåtaresursbriståberopalandsting i princip inte kanoch att
klarlagtspraxis har bl.a.uppgiften. I rättenfullgöraeller attvägra att

enligttill särskildutvecklingsstördför psykiskt om-omsorgen
påverkasgruppbostad inteboende ii formsorgslagen attavav

RÅ ref1988 40.sådana bostädertillgång tilllandstinget saknat
obligatoriskaför delandstingensochKommunernas ansvar

särskiltkan intepreciserade i lag. Dettauppgifterna är utanansvar
särskilt lagstödkanöverlåtas på Däremotlagstöd även utanannan.

myndig-uppgifter integenomföraför utgöranlitas att somannan
hetsutövning.

Normgivning3.3.2.4

finnsdet i RFhänvisningkommunallagen§2 kap. 5I attomges en
före-meddelalandstingensoch rättbestämmelser kommunernas attom

Anledningenuppgifter skatt.sinaför skötselnskrifter och uttaatt av
kommu-kommunallagen,ibestämmelse medtogstill denna attatt var

ansågsnormgivningsmaktbeskattnings- ochlandstingensochnernas
befogen-kommunala kompetensendencentralt inslag iså attutgöra ett

De be-maktbefogenheter.dessainformerabordehetskapitlet om
9 och8 kap.§åsyftas l kap. 7istämmelser RF är samtsom
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har lämnats i kapitelredogörelse för dessa lagrum§§. Enll närmare
2.

beskattningsrättenföreskrivna kommunalai kap. 7 § RFDen 1
i frågainkomskatt. råder viss oklarhetomfattar endast Det omnumera

landstingenkan fatta för kommunerna ochvilken mån riksdageni som
innehåll det skallskattebestämmelsensnegativa beslut utan attom

grundlagsfästa självbe-denoacceptabelt stridasätt motettanses
föravsnitt 4.2 redogörs debeskattningsrätten. Istämmande- och

ikraftträdande förevarit inuvarandediskussioner sedan RF:ssom
kommunalabegränsningar i denlagstiftningsärenden rörtsom

beskattningsrätten.
förföreskriver grunderna kommunernas§ RF bl.a.8 kap. 5 att

vidare gällerverksamhetsformer i lag. Vadorganisation och bestäms
organisation ochdetaljbestämmelser förnormgivningsmakt rörande

förhållandena 1974 dåi jämförelse medverksamhetsformer måste -
års kommunallag kommunernai kraft beaktas 1991träddeRF att ger-

frihetorganisera sig.vidsträckt frihet Dennalandstingenoch atten
Regeringens s.k.regeringen förordning.beskärasintekan genomav
därför inte längre§ första stycket 2 harenligt 8 kap. 13restkompetens

ochkommunala organisations-vad gällerreelltnågot utrymme
föralltså lagformpraktiken krävs detverksamhetsformer. attnumera

arbets-organisation ochoch landstingensföreskriva kommunernasom
former.

fullmäktige utfärdakommunallagen skallEnligt 6 kap. 2 §
ochverksamhetföreskrifter nämndernasreglementen med närmare om

Även lagbestämmelserfall det saknas särskildai dearbetsformer. om
harolika slag,arbetsordningar och reglementenutfärdandet avav

kompetenslandstingen sin allmännaochemellertid kommunerna en
förinstruktionersådana, exempelbeslutagrundad ärrätt ettatt om

under nämnderna.förvaltningarna
befogenheter ochlandstingensochfråga kommunernasI om

detaljreglering. Dennaomfattandekan det krävasåligganden en
och åliggandenabefogenheternaofta handhareglering sättet attavser

verksamhetsform.organisation ochkommunalmed andra ordeller
medlandstingen meddelaochkommunernabestämmelser kanSådana

kompetens.sin allmännastöd av

Näringslivsfrågor3.3.2.5

hadeikraftträdandekommunallagensgällandedentillFram nu
bedriva närings-möjligheterlandstingensochkommunernas att

kompetensregeln,allmännadenframför alltverksamhet styrts somav
vårdalandstingen hadeochkommunernaföreskrevendast attatt

rättspraxisemellertid ihade detVid sidan häromangelägenheter.sina
tillåtlighetenstyrdespeciella principervissautvecklats ettavsom
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kommunalt näringspolitiskt sådanEn princip vilken förengagemang. -
övri upprätthållits alltsedan kommunalförordningarnas tillkomst var-
förbudet driva spekulativa företag.mot att

Även kommunernas och landstingens möjligheterstyrsnumera att
sig näringslivsområdet i huvudsak den allmännaengagera av

kompetensregeln. En nyhet emellertid vissaär de i rättspraxisatt av
utvecklade principerna tagits in i lagtexten.

2 kap. 7 § kommunallagen föreskriver således kommuner ochatt
landsting får driva näringsverksamhet, den drivs vinstsyfteutanom

gåroch tillhandahålla allmännyttiga anläggningar ellerut att
tjänster medlemmarna i kommunen eller landstinget.

Syftet med den näringsverksamhet bedrivs skall betjänaattsom vara
de medlemmarna. Det dock inte någotär hinder andraävenegna att

kommunmedlemmarnaän i praktiken utnyttjar de anläggningar och
tjänster ställs till förfogande. Inte heller någotdet hindrarärsom som

kommunerna och landstingen bildar interna företag haratt egna som
till uppgift enbart betjäna kommunen eller landstinget,att t.ex. ett
internt tvättbolag.

Paragrafens uttalade krav verksamheten skall drivasatt utan
vinstsyfte och på tillhandahålla allmännyttiga anläggningarut att
eller tjänster medlemmarna visar uttalas i34 propositionens.- -

det tillåtna i näringslivsfrågor undantagskarak-att ärengagemanget av
tär.

Genom förbudet driva näringsverksamhet med vinstsyftemot att
framträder klar skillnad i förhållande till det privata näringslivet,en

i regel har klart uttalat vinstsyfte. Förbudet vinstsyfteettsom mot
emellertid inte liktydigtär med förbud vinst. Tvärtom utgårett mot

lagstiftningen på vissa områden, exempelvis såvitt hamn-avser
verksamhet, från kommunal näringverksamhet kan vinst.att generera

fårDetta dock inte det huvudsakliga ändamålet.vara
l 2 kap. 8 § kommunallagen föreskrivs vidare kommuner ochatt

landsting får genomföra åtgärder för allmänt främja näringslivet iatt
kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare får däremot, enligt lagrum, lämnas bara detsamma om
finns synnerliga skäl för det.

Det krav "synnerliga skäl" paragrafen frågauppställer isom om
tillstöd enskilda näringsidkare, i detta avseendeär överordnat

kommunallagens allmänna kompetensregel. Enligt fårdenna
ekonomiskt understöd enskilda lämnas under förutsättning det äratt

allmänt intresse så sker. Beträffande stöd till näringsidkareattav
kommer emellertid riksintressen in i bilden,även eftersom det anses

främst statlig angelägenhet medverka till från samhälle-attvara en en
lig synpunkt lämplig lokalisering näringslivet.av

Vad gäller näringslivsbegreppet skiljer i dessa sammanhangman
sedvanlig kommunal affärsverksamhet och det egentliga näringslivet.
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Med det förstnämnda sådana delar näringslivet inom vilkaavses av
kommuner och landsting befogenhethar verksamma. Vadatt vara som
omfattas härav framför allt tillhandahålla kollektivaär anläggningaratt

skiftande slag, idrottsanläggningar, renhållningsverk,t.ex.av
parkeringsanläggningar och kollektivtrafikföretag. Det allmänintres-är

utgångspunkten för bedömningen det tillåtna.är Verksam-set som av
heten skall således tillhandahålla allmännyttiga anlägg-ut att
ningar eller tjänster kommunmedlemmarna.

Trots verksamhet i och för sig karaktär falla utanföräratt atten av
den kommunala kompetensen, kan den likväl tillåten den harvara om
anknytning till redan erkänd och pågående kommunal verksamhet.en
Exempel detta skäl tillåten verksamhet stuveriföretag iären av
kommunalägda hamnar.

Med det egentliga näringslivet förstås den sektor näringslivetav
tradition den privata företagsamhetens revir. Inom dettaärsom av

område får kommunerna och landstingen i princip endast vidta
åtgärder främjarallmänt näringslivet inom det området. Detsom egna
kan handla tillämpa lâgprislinje detnärt.ex. attom en gemensam
gäller markupplåtelser till näringslivet. Vidare det tillåtet till-är att
handahålla mark eller teknisk service företagen. Däremot faller in-
dividuella prisrabatter vid markupplåtelser respektive individuellt

lokalhållninganpassad enstaka industriföretag utanför kompetensen.
Som framgår lagrummet får kommun eller landsting iettav en

undantagsfall lämna individuellt inriktat stöd till enskildaäven
näringsidkare, härför krävs det föreligger synnerliga Sålundaskäl.att
kan kommun ha individuella åtgärdervidta förrätt att atten upp-
rätthålla minsta godtagbar servicenivå sina medlemmar,en
exempelvis det helt saknas enskilda initiativ driva livsme-när att en
delsaffär.

Från rättspraxis kan inrättande landstingsanknutetnämnas att ettav
regionalt utvecklingsbolag med syfte bl.a. bedriva kreditrörelse föratt
näringslivet stödja företagenskilda och inte allmäntansetts att attvara

RÅfrämja näringslivets utveckling, 1983 2:56.

3.3.2.6 Kommunalt partistöd

Kommunallagens kapitel kommunernas och landstingens befogen-om
heter avslutas med två paragrafer, reglerar vad gäller i frågasom som

kommunalt partistöd. Bestämmelserna härom fanns tidigare i lagenom
1969:596 kommunalt partistöd.om

Enligt kap. 9 får kommuner och landsting ekonomiskt bidrag2 § ge
och stöd partistöd till de politiska partier representeradeärannat som

fåri fullmäktige. Partistöd vidare till parti har upphörtett attges som
i fullmäktige, dock endast under år efter detrepresenterat ett attvara

representationen upphörde.
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kap. föreskriver2 lO § det fullmäktige skall beslutaäratt som om
partistödets omfattning formernaoch för det. Stödet får inte utformas
så, det otillbörligt eller missgynnar parti. Vidare skallatt ettgynnar -

stödet bestäms beaktas det har anställts politisk sekreterarenär om en-
för de förtroendevalda i parti.ett

3.3.3 Kommunernas och landstingens inre organisation

års förordningEnligt 1862 skulle landskommunernas beslutanderätt
i kommunalstämma eller kommunalfullmäktige, dockutövas genom

beslutanderätten i bl.a. vissa frågor ekonomisk alltidnaturvar av
förbehållen Verkställighet och förvaltning tillkomstämman. en
kommunalnämnd eller andra för särskilda verkställighetsâtgärder
utsedda styrelser eller personer.

För stad med högst 3 OOOinvånare gällde beslutanderätten kundeatt
vid allmän râdstuga stadsfullmäktige,eller förutövas störregenom

fullmäktiginstitutionenstäder obligatorisk. Verkställigheten ochvar
förvaltningen handhades, under magistratens inseende, drätselkam-av

de särskilda föroch styrelser eller ändamåletmaren personer, som
kunde allmänna rådstugan eller stadsfullmäktige. Bland iutses av

författningar föreskrivna styrelser för de borgerliga stads-allmänna
märktes bl.a. fattigvårdsstyrelse, byggnadsnämnd,kommunerna

hälsovårdsnämnd fosterbarnsnämnd.särskildsamt
fråga det förvaltande och verkställande i kommunerna,l organetom
landet kommunalnämnden och i städerna drätselkammaren, var

bestämmelserna relativt olika. Kommunalförordningen för landet gav
utförliga regler kommunalnämndens uppgifter ochom samman-
sättning, ordningen för ärendenas handläggning, ledamöternas
ansvarighet Kommunalförordningen för städerna helt kortm. m. angav

åligganden förutsattedrätselkammarens och den reglering-närmareatt
ske i detaljreglemente. motsvarighet i kommunalför-skulle Utanetten

för förordningensordningen landet den stadskommunala be-var
magistrat.stämmelser om

års kommunallagar medförde inte någon förändring vikt1930 av
såvitt avsåg den kommunala organisationen.

Ikraftträdandet års kommunallag innebar bl.a. kommu-1953 attav
rádstugan avskaffades. Beslutanderätten inalstämman och allmänna

fullmäktige.samtliga kommuner tillkom fortsättningsvis
kommunala förvaltningensyfte stärka ledningen denI att av gavs

i stad ställningenkommunalnämnd landet och drätselkammare av
deverkliga centralorgan, dess styrelse. Förkommunens största

bibehållande drätselkamma-öppnades möjlighet medstäderna att aven
finansiella området inrätta styrelsespecialorgan det en avren som

samband därmed upphördebenämnd stadskollegium. Isärskild typ,
befattning med kommunstyrelsen och tankenmagistratens ävenattvar
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uppgifteradministrativahandläggning vissa statligtmagistratens av
skulle upphöra.sikt

från fullmäktige till nämndöverlåtande beslutanderättfrågaI avom
beslutanderättkommunenstidigare lagars generella regelbibehölls att

verkställighet tillkomförvaltning ochfullmäktigeutövades samt attav
principiellthade inneburitDenna regeladministrativade ettorganen.

administration, delsbefatta sig medfullmäktige delsförbud för attatt
delegations-godtagit vissPraxis hade docköverlåta sin beslutanderätt.

och lönefrågor.fastighetsöverlåtelser avtals-avseenderätt samt
landstingensochföreskrev kommunernasårs kommunallag1977 att

förvaltning ochfullmäktige ochbeslutanderätt skulle utövas attav
och övriga nämnder. Lagensstyrelsenverkställighet ankom

de special-tillämpliga ocksånämnder gjordesbestämmelser om
särbestämmelser iflertaletSamtidigt utgickreglerade nämnderna.

arbetsformer.organisation ochnämndernasspecialförfattningarna om
kunde väljasalla nämnderdetta bl.a.innebarSammantaget att

sammansättningfrågan nämndernasproportionellt och att om
fick ocksålandstingen. Dessaoch störreavgjordes kommunerna enav

och hurskulle inrättasvilka nämnderbestämmafrihet att som
Skyldighetennämnderna.fördelas mellanuppgifterna skulle att

delegationbl.a.nämnders beslutlänsstyrelsen vissaunderställa om
slopades.

1979:408i lagenförekomnämndorganisationenReglering ävenav
kundedenna lagMed stödlokala i kommunerna.vissa avorganom

kommunallags-både detinrätta lokala nämnderkommunen
lagenspecialreglerade omrâdet. Genomområdet och detreglerade

träddei landstingskommunerna,särskilda1985:127 somorganom
inrättalandstingenvidarejanuari 1986, rättkraft den li attgavs
underuppgifttillsådant kundesärskilda Ett attt.ex.gesorganorgan.

verkställighet förochförvaltningnämnder handhaeller flera enen
verksamheten.landstingskommunalaflera delar deneller av

innebardelegationbestämmelseinfördesårs lagI 1977 somomen
nämnd iellerstyrelsenfullmäktige ñck uppdra attatt annan

måni denärenden,beslut i vissfullmäktiges ställe fatta grupp av
dock inteñckl författning. Uppdragetföljde lag ellerannat annanav

vikt.i övrigti beskaffenhet ellerprincipiell störreärenden avavse av
1976/77:utlåtandeframhölls i KU:sbestämmelseangick dennaSåvitt

för-del iförändringar för kommunernasväsentliganågra1725 atts.
borde komma"t0lkningsvägen" integälltdittillshållande till vad som

alltutvecklingen iuttaladeslandstingenBeträffandei fråga. att
kommunerna.motsvarande den ibliväsentligt borde

kommunallagårs strävantillkomsten 1991tidpunkten förVid varav
mellan olikasamarbeteökatdecentralisering ochökadmot en
landstingensochframträdande inslag i kommunernasverksamheter ett

visskravenlagregleradetidigareDeförändringsarbete. en
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nämndorganisation hade många uppfattats hinder bådeett motav som
decentralisering och sektorsverksamhet. Inom för frikommun-ramen
försöket hade därför bedrivits försöksverksamhet friaremeden
nämndorganisation.

Erfarenheterna frikommunförsöket i huvudsak positiva ochav var
år 1991 ansåg regeringen tiden samtliga kommunerattvara mogen ge
och landsting ökad frihet bestämma hur nämnderna skulle organise-att

Nu gällande kommunallag kräver endast det i varje kommunattras.
landstingoch skall finnas styrelse med vissa övergripande uppgif-en
Såvitt de specialreglerade områdena har kommuner ochter. avser

landsting fått ökad frihet bestämma vilka nämnder skall finnasatt som
för fullgöra uppgifterna och bestämma deras verksamhets-att att om
områden och inbördes förhållanden. Dock kvarstår för kommunernas
del kraven särskild valnämnd och i vissa fall Överförmyn-en
darnämnd. Borta däremot de tidigare i speciallagstiftning intagnaär
obligatoriska kraven särskild byggnadsnämnd, miljö- och hälso-
skyddsnämnd, skolstyrelse socialnämnd.samt

Kommunallagens organisationsfrihet för kommuner och landsting
innefattar också frihet bestämma vissa nämnder skall verkaatt atten

lokal nivå, för kommundel föreller viss anläggning.t.ex. en en
Därmed blev de tidigare lagarna vissaomnämnda lokala iom organ
kommunerna och särskilda i landstingskommunerna överflödiga,organ
följaktligen upphävdes de vid ikraftträdandet 1991 års lag.av

Genom 1991 års kommunallag fullmäktige vidare frihetstörreges
förut delegera ärenden till styrelsen och övriga nämnder.än Blandatt

de ärenden alltjämt inte får märks budget,delegeras skatttyper av som
och andra viktiga ekonomiska frågor ärenden mål ochsamt om
riktlinjer för verksamheten och nämndernas organisation ochom
verksamhetsformer.

Nytt i kommunallagen det i kapitlet kommunernasär även att om
och landstingens organisation införts grundläggande bestämmelser om
kommunernas och landstingens förhållande till kommunala företag. I
3 kap. 16 föreskrivs således§ kommuner och landsting efter beslutatt

fullmäktige får lämna vården kommunal angelägenhet,överav av en
för handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ettvars
aktiebolag, handelsbolag, förening,ekonomisk ideellett en en
förening, stiftelse eller enskild individ. Som tidigare nämntsen en
hade kommuner och landsting före ikraftträdandet års1991även av
lag använda sig privaträttsliga för sin verksamhet.rätt Detatt av organ
ansågs emellertid då följa den allmänna kompetensregeln.av

Vården angelägenhet innefattar myndighetsutövning fårav en som -
i enlighet med kap. 6ll § RF överlämnas till enskilt rättssubjektett-
endast det finns stöd i lag. Sådant finnslagstöd bl.a. i lagenom
1987:24 kommunal parkeringsövervakning, medger attom som
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hos kommunalaarbetstagare parkeringsaktiebolag förordnas till
parkeringsvakter.

propositionen 1990/912117I 50 betonas kommunal-atts. samma
rättsliga principer den kommunala verksamheten ocksåstyr rentsom

kommuners och landstings verksamhet privaträttsligastyr genom
subjekt. skallDet med andra 0rd inte möjligt företags-attvara genom
bildning vidga den kommunala kompetensen.

På de specialreglerade områdena gäller ytterligare begränsning.en
i författningOm det har kommunal angelägenhet skallangetts atten en

handhas visst kommunalt får angelägenheten i principettav organ,
inte överlåtas till enskilt rättssubjekt.ett

Såvitt kommunala företag innehåller kommunallagen be-ävenavser
stämmelser inriktade kommunerna och landstingenär attsom ge

iinflytande och kontroll de enskilda rättssubjekten 3 kap. ochöver 17
18 §§.

sammanhanget ocksåI bör lagen 1992:1528omnämnas om
offentlig upphandling, trädde i kraft i samband med Sverigessom
anslutning till EES-avtalet den januari1 1994. Lagen försom-
kommunsektorns del det kommunala upphandlingsreglementetersatte -
innebar regelverket för den offentliga upphandlingen i Sverigeatt an-
passades till de krav ställdes EES-avtalet i ställetnumerasom genom
de förpliktelser följer medlemskapet i EftersomEU. densom av
svenska upphandlingen tidigare hade skett med beaktandeäven av
konkurrens, icke-diskriminering och objektivitet innebar EES-avtalets
krav i den delen inte någon förändring. Bland nyheterna märktes i
stället tämligen omfattande detaljregleringar upphandlings olikaav en
skeden riktigheten upphandling kan materiellt över-samt att av en

domstol. Möjligheten till materiell föröverprövning harprövas av
medförtövrigt kommunala upphandlingsbeslut längre kanatt

överklagas i enlighet med kommunallagens bestämmelser laglig-om
hetsprövning.

skall framhållas detaljbestämmelserna i offentligDet lagenatt om
upphandling sikte endast de upphandlingar överstiger vissatar som

tröskelvärden. huvudprincipers.k. Lagens och bestämmelserna om
överprövning tillämpas emellertid alla upphandlingar.m.m.

Enligt 1994:615 ingripande otillbörligtlagen beteendemotom
avseende offentlig upphandling trädde i kraft den juli 19941som- -

vidare Marknadsdomstolen möjlighet förbjuda upphand-har getts att
enheter, däribland kommunala myndigheter beslutandelande samt

församlingar i kommuner och landsting, vid genomförandeatt av
visst sådant förbud skallupphandling tillämpa beteende. Förett att ett

upphandling vid samlad be-meddelas gäller beteendet avseendeatt en
dömning otillbörligt grundär attatt anse som av



1996:Kommunallagstiftningen tiderna SOU 129genom

förhållande antingen tillföretag påtagligt diskrimineras inågot
själv bedriver för tillgodoseverksamhet enhetenden attsom

nyttighet eller tilltjänst ellerbehovet ett annatannanav en vara,
företag, eller

förutsättningarpåtagligt snedvriderbeteendet något sättannat
vid upphandlingen.för konkurrens

få förbjuda visstMarknadsdomstolen skallförutsättning förEn ettatt
tillämpat beteendetenheten tidigarebeteende vidare den aktuellaär att

sannolikt enhetensärskild anledningdeteller är attatt av annan
inte bara visstförbud får gällatillämpa detta. Ettkommer ettatt

väsentligenbeteendenangivet beteende överensstämmerävenutan som
angivna.med det

ekonomiska förvaltningen3.3.4 Den

beträffandestadgadeskommunalstyrelseförordningar1862 årsI om
samfällt tillhörde irespektive stadmedelsbehovet vad kommunatt -

liksom medelrättighetkapital eller inkomstgivandefastighet, rörligt -
täckandetillgång tillbeviljat, skulle såsomstaten avansessom

utgifter. den månIrespektive stadenskommunens gemensamma
kommunalskatt.täckas medskulle behovetytterligare medel behövdes

sammanfattningsvis bruttore-Budgetbestämmelserna innebar att en
avsedd,utgifts- inkomstposterberäknade ochdovisning attvarav

på budgetåretmåste fallasåvitt undantag medgavs samtposterna --
skulle balanserad.budgetenatt vara

kommunala beslut under-kraft" skulle vissavinna "bindandeFör att
gälldefastställelse. Dettanådiga prövning ochKungl. Maj:tsställas

två år, borgenåterbetalningstidmed längreupptagande lån änbl.a. av
avgifter inom denförhöjdaförslag till ellersådana lånför samt nya

färjepenningar.såsom bro- ochrörelsenallmänna väg-,
ändrades denlån och borgen 1Underställningsreglerna avseende

underställning gjordeskravet1913 detjanuari sättet att
i stället förstorlekborgensåtagandetslånets respektiveavhängigt

amorteringstiden.
-"Kungl. Maj:tskrävdeskommunala beslutBeträffande vissa andra

bli gällande. Såde skullegodkännande" förbefallningshavandes att
uttaxering förerfordradeutgifterbeslutfallet medt.ex. om somvar

fem år.tidlängre än
antingensin prövninghade vidbefallningshavandeMaj:tsKungl.

det.ogilla lbeslutet ellerkommunalafastställa detoförändrat attatt
överprövning hosbegärahade kommunernaogillandefall rätt attav

Kungl. Majzt.
ekonomiskafråga deninnebar iårs kommunallagar1930 om

betydelse.förändringarinte någraförvaltningen av
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i årsEn nyhet 1953 kommunallag bestämmelsen förmögen-var om
hetsskydd. Den innebar vad kommun tillhörde i fast eller lösatt
egendom borde så förvaltas, kommunens förmögenhet minska-att

fickdes. Vidare medel kommun uppburit såsom förvederlagsom
anläggningstillgäng eller grund försäkring sådan tillgång, tasav av

anspråk föri endast återbetalning lån, upptagits för förvärvav som av
tillgången eller för anskaffande dylik tillgång. Såsomav annan
anläggningstillgång skulle fast egendom lös egendom,ävensamtanses
avsedd stadigvarande innehas kommunen motsvarandeatt av

förmögenhetsskyddbestämmelse infördes i 1954 års landstingslag.om
till ikraftträdandet 1953 års kommunallagFram hade detav

kommunala förmögenhetsskyddet reglerats allmänt erkändav en norm.
inte någotDenna grundade sig uttryckligt stagdande inorm som-

tidigare kommunallagarna innebar generation inte hadede rättatt en-
förbruka föregående generationer till sina efter-vad hopbragtatt

låg för första förmö-kommandes Däri det den kommunalaattgagn.
fick förgenheten inte i bruk löpande behov. Regeln innebartagas

också förmögenhetenemellertid måste skyddas den värde-att mot
minskning, egendom kunde undergå ålder, förslitning ellersom genom
jämförlig orsak.

principen rörande förmögenhetsskydd upprätthållits ansåg 1946Att
års kommunallagskommitté framgå den kommunala förmögen-attav

i de allra flesta kommuner under lång tid varit stadd i starkheten
Beträffande frågan likväl fanns anledning lagfästatillväxt. det attom

framhöll kommittén sinbestämmelse förmögenhetsskydd, somen om
måste såsom brist, lagstiftningen intemening det attatt anses en

förfastslog sådan fundamental och allmänt omfattad princip denen
förmögenhetsförvaltningen.kommunala

medelsbehov skulle, i den mån det fylldesKommuns annat
med allmän kommunalskatt. Såvitt angick den kommunalatäckassätt,

överfördes från tidigare lagar bestämmelsen dennabudgeten attom
skulle balanserad.vara

fondbildning.1953 års lag innehöll bestämmelser Dessaäven om
överflyttadeomredigerad förenklad formbestämmelser i ochvar --

fondbildning. Tillåtna fonderfrån 1946 års lag kommunal varom
respektive särskild investe-pensionsfond, kassaförlagsfond, allmän

särskilt angivna fallringsfond skatteregleringsfond. I vissasamt
medel till den allmännaförelåg skyldighet för kommunerna avsättaatt

investeringsfonden.
disponeraKommunallagen reglerade kommunernas rättäven att

åtgärderbestämmelser vilkamedel fonderna. Vidare om somgavsur
inrättande fondmedgivande. gällde dettakrävde Konungens Bl.a. av

medel fond förändamål de angivnaför än samt uttagannat av ur
ändamål för vilken fonden avsedd.detänannat var
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Under rubriken "lånerätt" reglerade 1953 års lag i vilka fall
fickkommuner lån respektive ikläda sig borgensansvar.uppta

Önskade kommun ingå sådana förpliktelser under andra villkor änen
i lagen angivna,de krävdes Konungens medgivande.

Beslut innebar beviljande anslag täckasattsom ut-av genom
debitering under fem år skulle, i motsvarighet till vadänmer som
gällt enligt tidigare lagar, underställas länsstyrelsensäven prövning.

års kommunallag1977 innebar liberalisering bestämmelsernaen av
kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning. Bl.a.om

avskaffades underställningsskyldigheten i fråga anslag enligtom som
anslagsbeslutet skulle täckas utdebitering under fem år.ängenom mer
Vidare mildrades underställningskraven i fråga lån och borgenom
efter lagändring 1979 slopades underställningskravet helt, därefteren
innehöll den aktuella paragrafen endast konstaterandeett attav
kommun och landstingskommun fick lån och ingå borgen.ta upp

Regeln förmögenhetsskydd d.v.s. regeln kommuns ellerattom om-
landstings förmögenhet såborde förvaltas, den inte minskadeatt -
gällde alltjämt enligt 1977 års lag. Däremot borttogs bestämmelserna

hur vederlag för anläggningstillgång försäkringsersättningellerom en
för sådan tillgång fåskulle användas. Skälet härtill ien angavs
propositionen 1975/76: 187 496 det för moderna redovis-atts. vara
ningsprinciper helt främmande exempelvis låneåterbetalning,attvar en

fallet, skulle behöva just de lån kunde hänföras tillsom var avse som
särskildaden anläggningstillgången. Förmögenhetsskyddet kunde

likaväl tillgodoses lån avsåg andra anläggningstill-attgenom som
gångar minskades. Redan den allmänna regeln förmögenhets-av om
skyddet ansågs följa ifrågavarande medel i princip borde användasatt
för kapitalbildande ändamål.

Bestämmelsen budgeten skulle balanserad fördes i sakattom vara
oförändrad till 1977 års kommunallag. Såvitt avsåg medelsbe-över
hovet gällde detta, i månden det fylldes skullesätt,att annat
täckas med kommunalskatt.

hade vid sinKU behandling förslaget till 1977 års lag även attav
ställning till motion 1976/77:76 den ekono-översynta en avom en

miska redovisningen vid kommunala verk. Utskottet anförde därvid att
frågan borde betraktas intern kommunal angelägenhet,som en som

borde föremålinte bli för lagstiftning. borde sålunda liksomDet
dittills ankomma kommunerna landstingskommunerna självaoch att

utformasställning till hur den ekonomiska redovisningen borde ita
respektive principiellakommuner. Med hänvisning till "denna syn
innehållet i den motionsyr-kommunala självstyrelsen", avstyrkte KU
kandet.

1977 års minskade statliga kontrollen kommu-Genom lag den över
fonder. landsting ficknala De reglerna innebar kommuner ochattnya

medel till kapitalfonder och driftfonder. Genom beslut iavsätta
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samband med fastställandet budgeten fick fondmedel i anspråktasav
ändamål det fonden avsåg. Dock krävdes regeringensför änannat som

tillstånd för medel kapitalfond skulle få i anspråk föratt tasur
driftsändamål kravet sådant tillstånd slopades 1981.

förmögenhetsskydd återfinns inte i 1991 års kommunal-Regeln om
propositionen 109 detDetta motiverades i 1990/91 117lag. atts. av:

alltid går likhetstecken mellan och ekono-inte sättaatt ett gott sunt
förmögenheten intakt.och ambition alltid hällamiskt handlande atten

ansågs och landsting ibland behöva använda sinakommunerTvärtom
mindre bundet vad gälldeekonomiska sätt änett somresurser

bestämmelsen förmögenhetsskydd.enligt om
fönnögenhetsskyddsregeln infördes be-ersättning förSom en

föreskriver kommuner och landsting skall hastämmelse att ensom
hushållning i sin verksamhet. I samband medekonomiskgod

särskilt ändamåls-bestämmelsen anfördes det inteinförandet att varav
uttömmande vad kaneller möjligt, i lagenenligt, att somangeens

hushållning. Bestämmelsen ansågs itill god ekonomiskhöraanses
karaktär ändamålsregel.böra hastället av

förmögenhetsskydd intebestämmelsenkonsekvensSom att omaven
uttryckligen för-lagen det inte heller längrefördes till den äröver nya

propositionen betonadeslån för driftsändamål. Ibjudet att ta upp
lån fortsättningsvismöjligheten dylikaemellertid ävenatt att ta upp

ekonomiskinte kan goddetta normaltbegränsas att varaansesav
nämligen kännetecknas de löpandehushållning. En sådan bör attav

löpande kostnaderna.täcker deintäkterna
hushållning framhölls igod ekonomiskBeträffande begreppet

elleri regel för handen kommunpropositionen detta är ettatt om en
eller försäkringsersätt-uppburit försäljningsvederlaglandsting som-

tillmotsvarande beloppanläggningstillgång använderning för en -
anläggningstillgångar eller för betalainvestera i andraantingen attatt

tillgångar. behöverförvärva sådana Men dettagits förskulder attsom
rationellt handlandefrån ekonomisk synpunktalltid så;inte ettvara

anläggningstillgångarförmedel i ställetibland krävakan trättatt som
det godtag-exempel kanfriare Somanvänds närsätt.ett anses

föranläggningstillgångfrån försäljninganvända medelbart att av en
befolkningsunderlag ellerdå vikandelöpande behov ett enangavs

anläggningstillgångenVerksamhetsinriktning behovetförändrad gör av
från försäljningLikaså ansågs medelmindre.avsevärt av en an-

avsiktenför löpande behovläggningstillgång kunna användas när
innehasanläggningstillgângen endast skullebörjan varitfrånredan att

år.något eller någraunder
infördeshushållninggod ekonomiskallmänna regelnUtöver den om

landstingen skallochinnehåll kommunernabestämmelse attaven
avkastning ochgodsådant kravförvalta sina medel sättett att

kommunallagen.tillgodoses 8 kap. 2 §betryggande säkerhet kan
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Självkostnadsprincipen, deär kommunalrättsligasom en av
grundprinciperna, sedan denär 1 januari 1995 inskriven i 8 kap. 3 b §
kommunallagen. Principen innebär kommuner och landsting inteatt
får bestämma sina avgifter till sådana belopp de tillför kommunenatt
eller landstinget vinst. Syftet med självkostnadsprincipen ären att
kommuner och landsting inte skall kunna utnyttja den monopolsitua-
tion de ofta befinner sigsom

Saknas bestämmelser grunderna för avgiftssättningen iom en
speciallag gäller den allmänna självkostnadsprincipen i kommunalla-

vilket fallet bl.a. i frågaär avgiftsuttag för brandsyn ochgen, om
sotning för tillstånd enligt hälsoskyddslagen. I de fall det finnssamt
särskilda bestämmelser i speciallagstiftningen reglerar avgiftsutta-som

för viss verksamhet, gäller däremot de bestämmelserna i stället.get
Ofta det emellertid så de bestämmelserär finns i speciallag-att som
stiftningen begränsar avgiftsuttaget just till självkostnaden.

Självkostnadsprincipen gäller dock inte undantagslöst. I proposi-
tionen 83 framhållss. självkostnadsprincipen inte bört.ex. att vara
tillämplig i fråga förvaltning kommunal egendom, vartill kanom av
räknas både upplåtelse och överlåtelse fast och lös egendom.av
Ytterligare exempel undantag lagen 1986:753är kommunalett om
tjänsteexport, föreskriver kommuner och landsting skallattsom ta ut
ersättning för sina tjänster affärsmässiga grunder.

Samtidigt med självkostnadsprincipen d.v.s. den januari1 1995- -
infördes i kommunallagen paragraf 8 kap.även 3 a§en som
upplyser kommuner och landsting får avgifter för tjänsteratt ta utom
och nyttigheter de tillhandahåller. frågaI tjänster ellersom om
nyttigheter kommuner och landsting skyldiga tillhandahålla,ärsom att
gäller dock de får avgifter bara det särskilt föreskrivet.äratt ta ut om
Rörande denna bestämmelse anförde regeringen kommunernas ochatt
landstingens avgifterrätt så grundläggande och viktigäratt ta ut en
förutsättning för kommunal verksamhet den bör framgåatt av
kommunallagen.

En nyhet i 1991 års kommunallag det inte längreär uppställsatt
något krav kommunernas och landstingens budgetar skallatt vara
balanserade eller med andra ord redovisa hur de planerade utgifterna
skall täckas.

propositionenI fördes kring för- och nackdelar medett resonemang
Åupprätthålla kravet budgetbalansering. sidan konstateradesatt ena

detta bidragit till god ordning medfört stadga och stabilitet iatt som
Åkommunernas och landstingens ekonomi. andra sidan framhölls att

det kunde finnas behov kunna finansieringenett attav anpassa av
verksamheten till de ekonomiska förhållanden råder under olikasom
år. Lagen borde framhölls i propositionen exempelvis inte hindra- -

kommun eller landsting under år hålla skattefinansie-ett att etten nere
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eller ökadekonomiskasiganvändaoch i ställetringen reserverav
upplâning.

budgetbalanseringkravetför slopaskälytterligareSom att
uppfyllagåttformelltdittillsvarande kravetdetåberopades attatt

tillvägagångssätt förinnebärbudgetreglering. Dettas.k. attettgenom
tekniskt balanserameningi verkliginkomsterutgifter och rentutan --
balanskravet intedåvarandegaranterade detandra 0rdMedbudgeten.

verklig balans.
fårintekravet balansslopandetunderströkspropositionenI att av

ekonomisinlandstingen undergräverochkommunernainnebära att
sådantbudgetar. Ettsinaunderbalanseraregelmässigtattgenom
"överhushållning. Settekonomiskmed godförenligtinteagerande är

ochmåste kommunernalång varaktighet"alltförintetidnågon av
utgifter. Motochmellan inkomsterbalansdärför halandstingen

föreskriftkommunallagen§i 8 kap. 5infördesbakgrund därav en--
periodförekonominplan förinnehållaskallbudgeten avenatt enom

år.förstaperiodensalltid skallbudgetåretvarvidår, varatre
i departementspro-föreslås dockbudgetbalansfrågangällerVad om

ändringi balansekonomiKommunal1995:57memorian Ds somen
sina budgetarskalllandstingen upprättaochkommunernainnebär att

för-för dettaredogörelsekostnaderna enöverstigerintäkternaså att
i kap. 10.nedanlämnasslag

ochräkenskapsföringbestämmelserkommunallagensDen omnya
ökadfåttredovisningeni så måttoskärpninginnebärredovisning atten

omfattaskallredovisningen ävenmärksBland nyheternabetydelse. att
stiftelse,aktiebolag,drivs i formverksamhetkommunalsådan avsom

kravhandelsbolag. Dettaellerföreningförening, ideellekonomisk
ekonomiskamed denmotiverades"koncernredovisning" stora

har.verksamhetenbedrivnabolagsformidenbetydelse som
fonder,bildabestämmelser rättkommunallagars taTidigare attom

inteanvändande harfondmedelsingå borgenochlån samt omupp
lag.gällandeimotsvarighetnågon nu

SOUbetänkandeterinrassammanhangi dettaSlutligen bör om
Ibetalningssvårigheter.medlandstingochKommuner1996:12

fall skalllandsting i vissaochkommunerföreslås bl.a.betänkandet att
ihuvuddragenangåendetvångsförvaltningunderställaskunna

inomnärvarandebereds förFörslagetll.kap.nedanförslaget se
regeringskansliet.

överklagandegällervadrättigheterMedborgarnas3.3.5 av
beslut

avseendebeslutöverklagarättigheter gemensamma,Medborgarnas att
bärandedeoftaframhållsangelägenheter ettkommunala avsom

tillmedAndamålet rättensjälvstyrelsen.kommunalai denelementen
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överklagande framför alltär tillskapa garantier för denatt att
kommunala självstyrelsen rättsenligtutövas sätt.ett

Redan 1862 års förordningar reglerade kommumnedlemmars
rättigheter i detta avseende. De i förordningarna kommunalstyrelseom
på landet och i stad angivna grunderna för överklagande beslutattvar

kränkte någons enskilda rätt-
i övrigt vilade orättvis grund-
inte hade tillkommit i laga ordning-
stod i strid med allmän lag eller författning eller-
innebar överskridande befogenheter.ett av-

Dessa grunder för kommunalbesvär överfördes i sak oförändrade till
såväl 1930 års 1953 års lagar. En nyhet i 1953 års lagsom var
emellertid överklagarätten dittills gällt endast beslutatt att som av-
det representativa kommunalnämnd och drätselkam-organet samt av

vidgades till beslut de särskildaäven närrmderna.attmare avse av-
vissI utsträckning hade dock rättspraxis redan tidigare godtagit över-

klagande specialreglerade nämnders beslut, det gällde sådana fallav
där den särskilda författningen saknade besvärsbestämmelse. Härige-

hade överklagande beslut fattats brandstyrelse ochnom av som av
polisnämnd upptagits till prövning.

I anslutning till förslaget utvidgad till överklagande framhöllrättom
kommunallagskommittén, tendensen överflytta allt fleraatt att
förvaltningsuppgifter från drätselkammare och kommunalnämnd till
särskilda nämnder och styrelser underströk behovet besvärsbe-av
stämmelser för dessa organ.

års1977 lag innebar inte någon saklig förändring vad gällde
reglerna kommunalbesvär. 1991 års lag medförde däremot vissaom
nyheter, inledningsvis märks för denna överklagandeatt typman av
bytte till "laglighetsprövning".term

Enligt 10 kap. § kommunallagen1 har varje medlem kommunav en
eller landsting lagligheten kommunensrätt eller lands-ett att av
tingets beslut prövad överklaga dem hos länsrätten. Deattgenom
beslut får överklagas ärsom

beslut1 fullmäktige,av
2 beslut nämnd eller beslutetett partssammansattav en organ, om

inte förberedande eller verkställandeär rent rent art, samtav
3 beslutde revisorerna fattar sin förvaltning.som om

I punkt 2 undantas beslut förberedande eller verkställanderent rentav
Innebörden undantaget överklagandet skall riktasär detart. att motav

beslutande avgörande och inte sådana åtgärderorganets ärmot som
knutna till avgörandet. Undantagsregeln tillämpligär närt.ex. en
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fattar beslutnämnd yttrande i ärende skall avgörasatt ettom avge som
fullmäktige eller beslutar väcka ärende lägga framatt ett attav genom

fullmäktige.förslag till beslut till Som framgått avsnitt 3.3.3 detärav
inte längre möjligt ividare denna ordning överklaga kommunalaatt

upphandlingsbeslut.
de fall anställd med stöd delegering fattarI t.ex. ettsom en av- -

beslut på nämndens det rättsligt betraktavägnar är sett att ettsom
nämndbeslut. Det därmed överklagbart enligt punkten 2.är

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen skall överklagat beslutett
upphävas om

inte har tillkommit i laga ordning,det-
beslutet hänför sig till något inte angelägenhet förärsom en-

eller landstinget,kommunen
fattat överskridit sina befogenheter,det har beslutet harorgan som-

eller
beslutet strider lag eller författning.mot annan-

Angivna prövningsgrunder innebär i förhållande till den förra-
kommunallagen antalsmässig inskränkning. Borta nämligenären-

beslut "kränker klagandens enskilda rätt" eller detgrunderna att ett att
vilar på orättvis grund"."annars

motiverades i propositionen med dessa bådaInskränkningen att
prövningsgrunder haft synnerligen begränsad användbarhet,hade en

åberopats klagande och därmedde likväl ofta deatt gettavmen
onödig handläggning.upphov till åtskilliga missförstånd och Dessutom

skrivits in i kommunal-likställighetsprincipenkan, att numeragenom
författning"prövningsgrunden "strider lag ellerlagen, mot annan
princip.någon beslut strider dennaanvändas att ett motom anser

sikte på materielli överinstanserna inteProcessen över-tar en
legalitetsprövning.prövning kommunala beslut Enutanav en

härav överinstanserna endastkonsekvens äger avgöraär ettatt om
medbestå eller upphävas. får således inte, i likhet vadbeslut skall De

något beslut i detför övrigt gällt alltsedan 1862, sätta annatsom
praxis för upphävaöverklagade beslutets ställe. Dock utrymme attger

beslut enbart partiellt.ett
begångna felet har saknatbeslut behöver inte upphävas, detEtt om

harutgång. gäller beslutetbetydelse för ärendets Detsamma om
inträffadetill följdkommit förlora sin betydelseatt senareav

dessa bestämmelser kanExempel situationer i vilkaförhållanden.
uppenbarligen saknat betydelsejävsförhållandeaktualiseras är när ett

överspelatöverklagandet blivitför ärendets utgång eller när attgenom
beslut,fråga har fattatrörandedet beslutande ett nyttorganet samma

vunnit kraft.lagasom
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Överinstanserna vid sin prövning överklagandet förhindradeär av
beakta andra omständigheter sådana klaganden har hänvisatänatt som

till före klagotidens utgång. skall överinstansernaDäremot oberoende-
vad klaganden åberopar självständigt vilken prövnings-avgöraav -

grund kan komma i fråga. förDet viktiga klaganden därmedärsom
de fel han påtalar omfattas någon prövningsgrunderna.att av av

Från laglighetsprövning skall skilja förvaltningsbesvär iman som
allmänhet används i fråga beslut har karaktär myndig-om som av
hetsutövning, beslut till socialt bistånd. Utmärkande förrättt.ex. om
förvaltningsbesvär vid jämförelse med talan laglighetspröv-är, en om
ning, talerätten begränsas till den beslutet båderör,att attsom

laglighetsfrågor bedömninglåmplighets- och kan komma under samt
bifall till klagandens talan kan leda till besvärsinstansen sätterattatt

beslut i överklagade ställe.det beslutetsett annat

Befogenhetsutvidgande3.3.6 lagar

antal smålagar visst tillskott tillRiksdagen har s.k.ett gett ettgenom
landstingens kompetens. Några smålagarnakommunernas och harav

inneburit från den redovisade lokaliseringsprincipen.avsteg ovan
Bland sådana den upphävda lagen 1985:1052lagar märks numera om

landstingskommuner vidta bojkottåtgärderför kommuner ochrätt att
Sydafrika. kommuner och landsting vidDenna lag rätt attmot gav

sydafrikansktupphandling och tjänster medbojkottgenom av varor
solidaritetsaktioner riktade sigvidta sådana denmotursprung som

sydafrikanska apartheidpolitiken.
propositionen lag 1985/86:52 konstate-I till nyssnämnda prop.

rades bl.a. det slagits fast kommunala solidaritets-i rättspraxis attatt
aktioner i form vissa inte inom denbojkott rymtsav av varor

dittillsvarande reglerna. Förallmänna kompetensen enligt de att
möjlighet delta i solidaritetsak-kommuner och landsting skulle attges

dåvarande apartheidpolitiken i Sydafrika,tioner riktade denmot var
nödvändigt särskilda lagstiftningsåtgärder.det därför vidta Avatt

för kompetensutvidgande lagstiftningbetydelse beslutet dennaom var -
Sydafrika regeringen redan hade vidtagitförhållandena iutöver att-

Sydafrika ifråga statlig upphandling frånåtgärder i attgenom enom
avståstatliga myndigheterna dessarekommendation till de attuppmana

Sydafrika.från upphandling i
för innehålletsammanfattande redovisningdet följande lämnas1 en

från någoninnebäri smålagar alltjämt gäller ochde avstegsom som -
grundprincipema.kommunalrättsligaeller några deav-
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1962:638 för kommun bistå utländskaLagen studeranderätt attom

beträffandedenna lag kommuner och landsting demGenom rätt attges
utvecklingsbiståndi anslutning till svenskt vistas i kommunensom

landstinget för studier utbildning vidtaga åtgärdereller ieller annan
vistelse främja välfärdsyfte underlätta deras där och deras ochatt

trivsel.
och landstingen lagen befogenhetKommunerna attges genom

sådant sikte ordna stipendiaternas levnads-ombesörja tar attsom
och bostad, fritidssysselsättningar kontakterförhållanden: samtmat

miljö och svenskt samhällsliv. I propositionenmed svenskar, svensk
framhölls insatser denna grund sin givna1962: 191 att artav av

får tämligenlokala anknytning till kommunen utgöra ettanses
från lokaliseringsprincipen.obetydligt avsteg

förslag skulle kommuner ochEnligt kommunalrättskommitténs
få anslålandsting vidta åtgärder för omvårdnadenutöver rätt att --

stipendier studerande från utvecklingsländer.medel till
remissytt-beredningen kommitténs förslag gjordes iUnder ettav

förslaget grundlagsstridigt. Till bemötande häravrande gällande att var
departementschefen 29 följande:anförde s.

kommunal biståndsverksamhetremissyttrande har hävdatsett att
kommittéförslaget skulle strida 57 andraenlighet med mot§i

stadgas huruledesregeringsformen. l detta lagrumstycket att
för sig beskatta bestämmessärskilda menigheter må behovegna

behov tordekommunallagarna. Med kommuns egna avsesengenom
sina angelägen-för kommunen skall kunna vårdavad krävs attsom

kommunallagarna i förstaSåsom kommunala enligtheter. anses
allmänt, till kommunenangelägenheter till vilka knyter sighand ett

bli föremål försådan och styrka de börhänförligt intresse art attav
angelägenheterhänförs emellertid ocksåkommunal omvårdnad. Dit

eller bemyndigatsi lag eller författning ålagtskommun attsom
bemyndigandet blir angelägen-ombesörja. Genom åläggandet eller

kommunalt behov. Föroch kostnaden därförkommunalheten ett
därest bemyndigandetbeskattningsrätt,detta behov har kommunen

ordning§ andra stycketåläggandet tillkommit i den 57eller
Kungl. Maj:tnämligenregeringsformen föreskriver, en avgenom

meningstiftad Enligt minriksdagen lag.och utgörgemensamt
i särskild laginte hinder fördärför grundlagsstadgandet att

internationella hjälp-medverka i detbemyndiga kommuner att
kommunalinte kandetta eljestarbetet, trots att anses vara en

angelägenhet."

möjlighetvidare med förslagetinteRegeringen valde attatt om
härför sådan verksam-bärande skäletanslå stipendiemedel. Det attvar
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ansågshet inte ha lika framträdande lokal anknytning desom ovan
exemplifierade åtgärderna i form tillhandahållande bostad etc.av av

Beträffande lokaliseringsprincipen uttalade departementschefen
vidare det inte borde komma i fråga den riktmärkeatt att uppge som
för avgränsningen kommunernas verksamhetsområde; principenav

viktig grund för den kommunala självstyrelsenutgör och bören man
därför fram med den försiktighet då frågastörsta är göraattom

från principen.avsteg

1968:131Lagen vissa kommunala befogenheter inom turistväsen-om
det

denna lag föreskrivsI kommun får vidta åtgärder för uppförandeatt
driftoch turistanläggningar i den mån påkallatdet för främjaär attav

turistväsendet inom kommunen. Lagen trädde i kraft den julil 1968.
föreRedan lagens tillkomst hade rättspraxis medgett kommunerna

vidsträckta befogenheter i fråga tillgodose de kommun-attom egna
medlemmarnas behov anläggningar för fritiden. Detta gällde ävenav
anläggningar utanför kommunens område så företrädesvislänge dessa
tillgodosåg de kommunmedlemmarna.egna

frågaI kommuns befogenhet sörja också för andra deänattom
kommunmedlemmarna detta praxis åtgärderområde tillät attegna

vidtogs endast för s.k. dem besöktenyttoresenärer, t.ex. som
i affärer.kommunen Detta innebar åtgärdernamed andra ord att

ansågs otillåtna de hade till huvudsakligt syfte betjäna turister.när att
Som konsekvens härav hade i turisthotell och andraen engagemang

anläggningar varit avsedda för företrädesvis turisterstörre som
genomgående bedömts otillåten kommunal verksamhet. Hindretsom
för sådant kommunalt undanröjdes emellertidengagemang genom
denna lag.

1970:663Lagen vissa kommunala befogenheter frågaiom om
försysselsättning handikappade

fårEnligt denna lag kommun driva affärsverksamhet syftei beredaatt
arbetsanställning handikappade. gäller i den månDetta dock bara
handikappade inom kommunen inte i tillräcklig omfattning kan beredas
lämpliga anställningar på under förutsättningsättannat samt att

verksamheten anordnad så särskilt lämpad fördenär äratt-
sysselsättning handikappade,av
anställning i verksamheten efter anvisning offentligasker denav-
arbetsförmedlingen eller efter dennas medgivande kommunensav- -
socialvårdsorgan.
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1986:753 kommunal tflinsteexportLagen om

kommuner och landsting under vissa förut-denna lagI rätt attges
sättningar tillhandahålla kommunala tjänster för export.

kommunala tjänster definieras i lagen sådana nyttig-Begreppet som
i form kunskaper och erfarenheter finns i kommunernasheter av som

landstingens uttrycket "finns" framgår tankenoch verksamhet. Av att
det skall byggas kommunal verksamhet, enbartinte är att upp som

till sin huvuddel inriktad exportmarknaden.eller är
och landstingen får medverka vidKommunerna export som

företag i Sverige eller under förutsättningunderleverantör staten
åtaganden lämna huvudleverantören sinade inte andragör än attatt

åtaganden tillKreditgivning eller andra ekonomiskatjänster. ex-
tillåtna. vidare kravsåledes inte Lagen uppställerportören är attsom

affärsmässigaoch landstingens medverkan skall skekommunernas
skallinnebär det kommunalagrunder. Detta att engagemanget vara

prissättningen bör ske päaffärsmässigt motiverat och ävenatt
får således inteaffärsmässiga grunder. och landstingenKommunerna

subventionera exportföretagen.
finns särskilda skäl till detRegeringen får emellertid detom --

tillhandahålls underdispens medge tjänsternaefter ansökan attom
handlaförutsättningar de angivna. Det kanandra än attt.ex. om

fårsåsom huvudleverantörerlandstingellerkommuner ensamma
förhållande skallVid sådanttillhandahålla tjänster för export.

för detbehövs begränsaregeringen de villkoräven attsomange
kommunala risktagandet.

kompetensutvidgningen medpropositionen 1975/76: 154 motiverasl
möjligheteroch landstingen skallkommunerna attatt genom

till detta i sinSkälenfrämja den svenskatjänsteexport exporten. anges
betydelse för vårharden svenska storexportenatttur envara

tillvara olikadärför nödvändigtsamhällsekonomi och det är att taatt
exportintäkterna.ökamöjligheter att

deli fråga för kommunernasOmråden kan komma är t.ex.som
renhållningavloppsförsörjning,kollektivtrafik, utbildning, ochvatten-

energiförsörjningmiljöskydd,brand- ochavfallsdestruktion,och samt
liggersjukvårdsomrädetlandstingen dethamnverksamhet. För är som

hands.tillnärmast
principibetyderenbart tjänster vilketLagen att varuexportavser

landsting.och Detför kommunerotillåten verksamhetär anses
tjänsteexportenkommunalainslag i denemellertid tillåtet detatt som

tillhandahålls, så längenågonförekommer även exportenatt somvara
helt väsentliga.framstår dettjänsterna somav
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1989:977Lagen kommunalt stöd till ungdomsorganisationerom

lag kommunerDenna och landsting lämna ekonomiskträtt stödattger
till ungdomsorganisationer. Sådant stöd får också omfatta politisk
verksamhet.

l propositionen 1989/90:23 konstaterades bl.a. det i denatt
kommunala kompetensen ingår stödja förenings- och organisa-att
tionslivet i kommunen, det däremot författnings-krävs särskiltattmen
stöd för stödja politiska partier och organisationer i deras politiskaatt
verksamhet. Motivet för införa dylikt författningsstöd denatt var
mycket viktiga roll de politiska ungdomsförbunden ispelasom anses
det svenska sarnhällslivet.

1993:406Lagen kommunalt stöd till boendetom

Denna lag trädde i kraft den julil 1993 och då lagenersatte
1947:523 kommunala åtgärder till bostadsförsörjningensom
främjande m.m.

årsEnligt 1993 lag får kommun enskildalämna hushåll ekono-en
miskt stöd i syfte minska deras kostnader för anskaffa elleratt att
inneha permanentbostad. Stöd kan komma i fråga är t.ex.en som
kommunal borgen bostadsbidrag följervad reglerutöversamt som av

fastställs staten.som av
Den lagen innebar minskad statlig reglering kommunernasnya av

för boendefrågor. Bl.a. slopades såväl skyldigheten föransvar en
avgiftsfrikommun anordna bostadsförmedling möjligheten föratt som

regeringen förordna kommunal bostadsförmedling. Efter lagensatt om
ikraftträdande får i stället kommun själv besluta den skallen om

bostadsförmedlingbedriva och avgifter för förmed-skall tas utom
lingens tjänster.

1994:693Lagen för kommuner, landsting och kyrkligarättom
kommuner lämna internationell katastrofhjälp och biståndatt annat

föreskrivsI denna lag kommuner, landsting, församlingar ochatt
kyrkliga samfälligheter får lämna katastrofhjälp eller humanitärtannat
bistånd till land, det inträffar katastrofdär ellerett annat om en
något uppstår nödsituation. Biståndet får i formsättannat en ges av
utrustning givaren kan undvara.som

Utrustningen skall lämnas direkt till eller skickasdet andra landet
internationell hjälporgansiation. får ocksåDen lämnas tillgenom en

internationell hjälporganisation för nödsituationanvändasatten om en
inträffa.skullesenare

Till land uppfyller de i första stycket angivna rekvisitenett som -
får statligt bistånd får kommuner,och dessutom svensktsom -
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landsting, församlingar och kyrkliga samfälligheter bistånd ocksåge
utrustning, rådgivning, utbildning eller underi form sättannatav

förutsättning regeringen lämnar tillstånd till det. Sådant bistånd kanatt
genomföra utbildningi form ekonomiskt stöd för ochäven attges av
biståndsrättSkälet till denna utvidgade endastrådgivning. att avser

bistånd, det inte skall uppståländer får svenskt statligt är attsom
officiella utrikes- ochrisker för konflikter med Sverigesnågra

vilken omfattas ansvarsområde.biståndspolitik, statensav
i betänkande SOU 1993:77Lokaldemokratikommittén hade sitt

kyrkliga kommunernaföreslagit kommunerna, landstingen och deatt
bistånd form stöd. Regeringenskulle få i kontantävenrätt att ge av

sådant förslag gått in områdeansåg dock med ettatt ett somman
fortsättningsvis måste ankommaäven staten.

förenad med krav kommu-utvidgade biståndsrättenDen är ett att
förvissa biståndet kommer tilloch landstingen skall sig attomnerna

propositionen medanvändning. krav hänger enligtDetta attsamman
från den lokaliseringsprincipbistånd ärärrätten ett avstegatt somge

Lokaliseringsprincipen harför all kommunal verksamhet.grunden som
samtliga kommumnedlemmarsina konsekvenser ettatten av

förvissa sig hur kommunalaenkelt själva skall kunnarelativt sätt om
kommunalkommunala medel elleranvänds. När det gällermedel

till i främmande land saknasegendom lämnas mottagare ettsom en
framhålls i propositionenmöjlighet. därför viktdenna Det är attav --

intesådant kommunmedlemmarnabiståndsgivningen sker på sättett att
olämpligtanvänds påderas skattemedelupplever sätt.ettatt

Sammanfattning3.4

själv-angående kommunalavsnitt jämförs de olika uttalandenI detta
kommunallagsreformernagjorts i anslutning till destyrelse storasom

linje idet finnsAvsikteni vårt land. är utrönaatt gemensamom en
detsjälvstyrelsen ellergrundsyn på den kommunalaolika tiders om

så fall vilka.skiljelinjer och ifinns klara --
belysas utvecklingensjälvstyrelseperspektivVidare skall ett avur

ochfråga kommunernasbestämmelser ikommunallagarnas om
deninre organisationen,denlandstingens allmänna kompetens,

till laglighetspröv-förvaltningen medborgarnasekonomiska rättsamt
de s.k.bedömningavslutas medSammanfattningenning. aven
särskiltsjälvstyrelsen.kommunala Iför densmålagarnas betydelse ett

utveckling sedanspeciallagstiftningensfördärefteravsnitt redogörs
ikraftträdande 1975.RF:s
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3.4.1 Motiv för den kommunala självstyrelsen

Redan i det betänkande föregick 1862 års kommunalförordningarsom
fördes väl utvecklat angående kommunal självstyrelse.ett resonemang
Bl.a. flera för självstyrelsen karakteristiska grunddrag. Enangavs
intressant fråga i vilken utsträckning den dåtida karakteristikenär har
giltighet alltjämt i våra dagar.

årsI 1859 betänkande användes begreppet "kommunal självstyrelse"
för beteckna princip innebar kommunerna medatt atten som -
iakttagande stadgade begränsningar själva skulle bestämma inomav -
sina respektive områden. Utgångspunkten kommunerna får sittattvar
berättigande delegerad till självstyrelserättstaten, attgenom men en
för angelägenheter nödvändighet för kommun-är attgemensamma en
begreppet överhuvudtaget skall komma i fråga.

"fårUttrycket sitt berättigande staten" klingar i våra dagargenom
otidsenligt. Likväl kan konstateras uttryckets innebörd stått sigatt

tiderna eftersom lagstiftningen, alltsedan 1862, utgått från attgenom
kommunerna och landstingen får all sin kompetens såväl den-
allmänna den specialreglerade delegation från staten.som genom-

Synsättet all kommunal kompetens betraktas delegerad frånatt som
har medfört det genomgående ofrånkomligt medävenstaten att ansetts

viss statlig kontroll- eller tillsynsmöjlighet beträffande den kommu-en
nala verksamheten. årsI 1859 betänkande dethette "även vidt.ex. att
kommunal självstyrelse frånkan sida nödig kontroll ganska välstatens
efter omständigheterna utövas". I propositionen till 1977 års kommu-
nallag uttrycktes det för samhällsutvecklingen iatt ansvaret stortsom
givetvis åvilar och viss tillsyn frånkontroll ellerstaten att statensen
sida i fråga den kommunala ofrånkomlig.verksamheten därför ärom

Enligt 1862 års förordningar ägde de borgerliga primärkommunerna
vårdasjälva sina "gemensamma ordnings- hushållningsan-ochatt

gelägenheter". l betänkandet konstaterades det dessa ordatt var som
bäst uttryckte den kommunala omfångverksamhetens "både och be-
gränsning". Självbestämmanderätten ordnings-deöver gemensamma
och hushållningsangelägenheterna ansågs således idet centralavara
den kommunala självstyrelsen.

"gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheterna"De
kommunala angelägenheter. Som sådana betraktadesbetraktades som

emellertid sådana angelägenheter kommunerna lagäven som genom
ålagda råder i dagombesörja. I detta avseende änatt sammavar

de specialreglerade uppgifterna. graden självstyrelseAttsynsätt av
dock kan variera inom olika delar denna sektor har alltid varit ettav
erkänt faktum.

års reformheller i övrigt gjorde i förarbetena till 1862Inte man
någon principiell skillnad mellan vad kallas den friasom numera

vad beträffarrespektive den specialreglerade sektorn. Att det
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självstyrelsen därvidlag råder likhet med dagens förhållande framgår
propositionen till gällande kommunallag. I denna konstaterasav nu

nämligen principen kommunal självstyrelse gäller för allatt om
kommunal verksamhet. Jämför däremot förarbetena till 1974 års RF,

intrycknärmast den kommunala självstyrelsenatt ärsom ger av
avsedd endast för, eller i fall starkt koncentrerad till, den friavart
sektorn.

1859 års betänkandeI konstaterades vidare det ligger i sakensatt
kommunens självverksamhet inte kan överskrida dess områdeattnatur

och den därför alltid förblir lokal. Lokaliseringsprincipenatt som-
alltså redan då klart etablerad har årens lopp visserligenvar genom-
blivit försedd med antal undantag. Dessa har dock inte berottett
kritik själva grundtanken lokal begränsning hand-mot om en av
lingsområdet. Gjorda undantag har i stället motiverats andra skäl,av

befolkningens ökade rörlighet.t.ex.
framgåttSom den allmänna kompetensregeln redan i 1862 årsvar

förordningar utformad generalklausul. Detta ansågs medförasom en
behov vissa kontrollinstitut för säkerställande kommunernasattav av
handlande skulle hålla sig inom tillåtnasdet Dessa säkerstäl-gränser.

faktorerlande underställningsinstitutet, medborgarnas tillrättvar
överklagande allmän skyldighet följa gällande lagar ochsamt atten
föreskrifter. Underställningsinstitutet avskaffat medanär numera
skyldigheten följa lagar föreskrifteroch naturligtvis alltjämt gäller.att

Såvitt gäller medborgarnas till kommunalbesvär numera laglig-rätt
hetsprövning har uppfattningen dess viktiga kontrollfunktion ståttom
sig tiderna. propositionen till 1953 års kommunallag hette detgenom

det kommunala besvärsinstitutet i den utformning det haftattt.ex -
alltifrån tillkomsten års1862 kommunalförordningar utgjort ettav -
väsentligt element i det regler, säkerställa densystem attav som avser
kommunala självbestämningsrätten. I propositionen till 1991 års lag
uttalas vidare ändamålet med bestämmelserna till denäratt att attse

självstyrelsenkommunala rättsenligtutövas sätt.ett
Angående den kommunala beskattningsrätten framhölls i 1859 års

betänkande denna förutsättning för självstyrelsen inteatt attvar en
skulle bli underordnadganska betydelse. Detta har intesynsättav
förlorat i aktualitet den kommunala beskattningsrätten grund-utan -
lagsfäst i kap.1 7 § andra stycket alltjämt för-RF intimtanses-
knippad med den självstyrelsen.kommunala propositionen tillI 1991
års kommunallag uttalas kommunernas och landstingens be-t.ex. att
skattningsmakt så centralt inslag i den kommunala kompeten-utgör ett

befogenhetskapitlet bör innehålla upplysning maktbe-attsen en om
fogenheten. sakEn det råder viss oklarhet i vilkenär attannan om

riksdagenmån kan besluta inskränkningar i den kommunalasom om
beskattningsrätten.
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årsframhålla det vid tillkomsten 1862 kommu-Man brukar att av
två huvudsyftennalförordningar lagstiftarens synpunkt fanns medur

förvaltningstekniskt målden kommunala älvstyrelsen. Det ettena var
självständiga lokala förvaltningsorgan, vilkagick skapaut attsom

ytterligare utvidgad centralsmidigare och billigarepå sätt änett en
främja materiell och andligförvaltningsorganisation skulle kunna

beredamålet politiskt, nämligenutveckling i riket. Det andra attvar
angelägenheternatillfälle till deltagande i de kommunalamedborgarna

skulle vinna medborgerlig fostran.de därigenomför att
själv-mål alltjämt ha relevans för angivandekanDessa sägas av

emellertid i stället talastyrelsens huvudsyften. Numera brukar omman
effektivitetsvärden och demokrativär-kommunala självstyrelsensden

bådainte heller densamma 1862Innebörden dessaden. är utansomav
samhällsutvecklingen.genomgått förändringar i takt med Utanhar att

olikartadeförändringarna i detalj skall här bara pekas dein på
beaktande1862 jämfört med i dag. Medförhållanden rådde avsom

effektivi-självklart innebördenskillnader framstår detdessa att avsom
förändringargenomgått betydandedemokrativärdenarespektivetets-

tiden.över
statligakan deneffektivitetsdelen konstaterasVad först gäller att

i våra dagar mycket be-hade jämfört medförvaltningen 1862 en
centralisering och de uppgifteromfattning. rådde starkgränsad Det

landstingen blev inte hellerpå kommunernaochlades de nyasom
landstingenshar kommunernas ochomfattande. Sedan desssärskilt

den kommunalaomvälvande förändring ochgenomgåttverksamhet en
uppbyggnaden detviktig roll ibl.a. spelat mycketsektorn har aven

också betydelsenMed tiden harvälfärdssamhället.svenska attav
blivit alltanvända tillgängligaeffektivt större.resurser

demokrativärden skallkommunala självstyrelsensBeträffande den
1862 starktåtanke den kommunalaha i rösträttenatt varman

och likaden allmännagraderad. Införandetbegränsad och av
viktig för självstyrelsen1918 därför oerhörtkommunala rösträtten var

till 1953 års kommunallagdemokratiaspekten. propositionenIsett ur
kommunalahade denrösträttsreformernaformulerades det gettattsom

alla kommunmed-och gjort den tillreell innebördsjälvstyrelsen en
angelägenhet.lemmars gemensamma

position.framskjutendess fåttDemokrativärdena har sedan meren
demokratisk skolning varmedtillMedborgarfostran har förbytts avses

allmänt förvaltningsarbetefår skolning iantal medborgareett stortatt
skolning goddemokratiskt beslutsfattande. Enoch ger ensom
riksnivå. Till framträdandeför politiska uppdragförberedelse

medborgarviljansräknademokrativärden brukar numeraman iåoch medborgarnassjälvständiga åsiktsbildningenförverkligande, den
deltagande.aktiva
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det mellan självstyrelsens båda huvudsyften finnsAtt inbyggden
motsättning framkom bl.a. i diskussionen under förberedelserna till
1962 års indelningsreform. Motsättningen består i kommun-störreatt

visserligenenheter förbättra effektiviteten, de samtidigtattanses men
riskerar försämra den kommunala demokratin.att

Någon precisering vad kommunal självstyrelse i praktikenav
innebar inte i 1859 års betänkande. Det kan dock konstateras attgavs
betänkandets beskrivning den kommunala självstyrelsens grunddragav

utsträckningi hög har bärighet i dag. Att särskiltän ärnotera att
samtliga idelar vad ibland kallar den kommunalatre man numera

elementsjälvstyrelsens bärande d.v.s. självbestämmanderätten,
självbeskattningsmakten och det kommunala besvärsinstitutet var
etablerade redan då. Låt den allmänna kompetensregelnt.ex. attvara

år 1948 så detändrats allmänintresset i stället föräratt numera -
gemensamhetsintresset avgörande.ärsom-

Allt förutsattes i samband ärs reformmed 1862 har emellertidsom
behålla sin giltighet.inte kunnat Ett viktigt sådant exempel den dåär

rådande tanken det till självstyrelse i princip skullerättenatt mot
skyldighet bekosta den däri inneslutna verksamheten. Attattsvara en

denna förutsättning brustit konstaterades i förarbetena till 1946 års
storkommunreform där det uttalades det politiska intressetatt av

ekonomiska oberoende statsunderstöd och själv-kommunernas av
ständighet statsmakten måst vika för praktiskagentemot rentge
hänsyn.

måste sammanfattandeTrots nämnda undantag det omdömet attvara
grundläggande uppfattningar kommunal självstyrelsede om som

framfördes inför 1862 års reform har visat sig mycket tidsbe-vara
genomgåttständiga sak den kommunala verksamhetenen är attannan

förändringar. Frågan de olika förarbeten inomårstora nu om
följt efterkommunalrätten 1862 års förordningar medförtsom- -

några aspekter vad gäller grundsynen den kommunala själv-nya
styrelsen.

förarbetena till 1946 års storkommunreform beskrevsI betydelsen
den kommunala självstyrelsen i hyllande ordalag. Kommunin-av

framhölldelningskommittén bl.a. det inte skäl vi iatt utanvar som
våraSverige betraktade den kommunala självstyrelsen allrasom en av

tillgångar i väsentlig månvärdefullaste nationella dennasamt att
bidragit till den lugna inrikespolitiska utveckling, kännetecknatsom

därefter återkommitförhållandena i vårt land. Denna lovord hartyp av
kommunalaflera andra förarbeten. Bl.a. karakteriserades deni

vårt friasjälvstyrelsen inför 1953 års reform hörnpelarna iensom av
samhällsskick.

Beträffande i olika förarbeten uttalade hyllningar till betydelsen av
kommunala självstyrelsen kan allmänt konstateras, dessaden att

Åinte innehåll.visserligen särskilt mycket självstyrelsenssäger om
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andra sidan måste sådana uttalanden för inte framstå endastatt som-
tillmätas0rd i fall den betydelsen försiktighetstörstatomma vart att-

böroch iakttagas vid lagstiftning innebär inskränkningaromsorg som
i kommunaladen självstyrelsen.

förVid tiden 1946 års indelningsreform hade verkligheten hunnit
påvisa fannsdet faktorer utgjorde hot kommunaladenatt ett motsom
självstyrelsens huvudmål, nämligen skapa självständiga lokalaattena
förvaltningsorgan. Vad bidragit till undergrävandet själv-som av
styrelsen i detta avseende statsbidragssystemet och det därmedvar -
ökade beroendet högre förvaltningsmyndigheter över-samtav -
flyttningen kommunala uppgifter på andraav organ.

bakomliggandeDet skälet till krisen ansågs emellertid attvara
kommunindelningen knutits till den tidigare sockenindelningen, vilket

förlett till små kommuner. Vad konstaterade således attman var en
förkommun infria det förvaltaoch de möjligheteratt ansvar som-

självstyrelsen medför måste ha viss minsta storlek och därmeden-
resurskapacitet. i synnerhetDetta de kommunala förvaltnings-som
uppgifterna hade blivit alltmera omfattande och krävande. likartatEtt

dök i samband med kommunindelningsreformen årresonemang upp
1962. Departementschefen uttalade då bl.a. betingelserna föratt
kommunal självstyrelse effektivitetssynpunkt helt allmäntsett ur- -
kunde bli bättre och bärkraftigare kommunernasägas större är.

förarbetena till årsl 1953 kommunallag frarnhölls för första gången
betydelsen kommunerna åtnjuter relativ frihet på det organisato-attav

områdetriska En alltför ingående reglering från statsmakternas sida
kommunernas förhållanden kringskäraskulle, hette det, denav

kommunala självstyrelsen. Uttalandet bör den bakgrundenmot attses
den kommunala organisationen, den omfattande expansiontrots av
samhällsverksarnheten i hade behållit de grunddragägt stortsom rum,

den erhöll års1862 förordningar. fanns såledesDet ettsom genom
påtagligt behov verksamhetsformerna till den allmännaattav anpassa
samhälleliga utvecklingen. 1946 års kommunallagskommitté formule-
rade det verksamhetsformerna skulle gestaltas så kommu-att attsom

blev arbetsdugliga för den lokala självstyrelsen.nerna organ
förarbetena1 till 1962 års indelningsreform och 1977 års kommu-

nallag diskuterades vilka uppgifter ombesörjas kommunaltbordesom
och inom vilka områden självstyrelseaspekter kunde blidärmedsom
aktuella. uppgiftsfördelningenKontentan diskussionerna attav var

förmellan och den kommunala sektorn inte gång allastaten var en
given. måste fortlöpande efter utvecklingen1 stället anpassning skeen
i samhället och uppgiften borde utföras den myndighet har deav som

förutsättningarna sköta rationellt och ändamålsen-bästa denatt ett
ligt innebar frågan uppgiftsför-Detta med andra ordsätt. att om
delningen i mångt och mycket blivit praktisk fråga.en
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propositionen inför 1991 års sammanfattaskommunallag slutligenI
moderne lagstiftarens på kommunal självstyrelse. proposi-den Isyn

tionen uttalas bestämmelsen självstyrelse i grunden handlaratt om om
princip för relationen mellan och den kommunala nivån ochstatenen

fördenna princip gäller all kommunal verksamhet. Vidareatt
framhålls självstyrelsen aldrig kan total. Graden själv-att vara av

det formerna för samverkan mellanstyrelse heteravgörs ytterst av--
och den kommunala sektorn.staten

karakteristikenden återgivna kommu-Värt äratt notera att nyss av
i tappning likväl skulle kunna kommunalsjälvstyrelse modernnal avse
årsmodell 1862.självstyrelse av

sammanfattningsvis de aspekter påövrigt kan konstaterasI att nya
framkommunala självstyrelsen kommit i kommunalrättsligaden som

1900-talet framför allt berörtförarbeten under

för vårt samhällsskick,självstyrelsens betydelseden kommunala-
risker för kommunala självstyrelsen statsbidrag respekti-de den som-

uppgifter andra kanöverflyttning kommunala organve av
medföra,

viss minsta storlek,kommunenheterna harbetydelsen att enav-
för kommunala självstyrelsen,rösträttsreformernas betydelse den-

organisatoriska området,frihet detvikten av-
sektornuppgiftsfördelningen mellan och den kommunalastatenatt --

självstyrelsen fortlöpan-därmed för den kommunalaoch utrymmet -
efter samhällsutvecklingen.måstede anpassas

kritik denågonkonstateranden kan knappastDessa utgörasägas mot
1862 års reform. Degrundläggande tankarna bakom är ettsnarare

framför fortskri-samhällsutveckling allt denresultat denlogiskt av -
verksamhetsområdetskommunalademokratiseringen och detdande

sedan dess.expansion ägtsom rum-

självstyrelsensUtvecklingen kommunala3.4.2 denav
enligtfaktiska innehåll kommunallagarna

allmänna kompetensregelnDen

allmänna kompetensregelnårs förordningar innebar denEnligt 1862
hushåll-ordnings- ochfick "vårda sinakommunernaatt gemensamma

års riksmöte fickEfter vid 1948ningangelägenheter". ändringen
angelägenheter". Därmedi "vårda sinakommunerna stället rätt att
förmån för det kvalitativakvantitativa tilllämnade det synsättetman

genomfördes år 1955.för landstingens delmotsvarande ändring
tillåtligheten huruvidaförFortsättningsvis skulle det avgörande vara
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åtgärdenden tänkta tillgodosåg allmänt, samhälleligt intresse inomett
kommunen. Så det i dag.är än

1948 års ändring, medförde icke obetydligt tillskott till denettsom
kommunala kompetensen, naturligtvis betydelsefull själv-var ur
styrelsesynpunkt. Samtidigt det emellertid givet samhällsutveck-attvar
lingen förr eller skulle framtvinga ändring i utvidgandesenare en
riktning. Det lätt inse vilken förlamandeär effekt det skullet.ex. att
haft de kommunala verksamheterna inom det frias.k. området om
vi i dag med den storlek våra kommunerän har hadesom numera- -
låtit den kommunala kompetensen beroendevara av gemensam-
hetsintresset.

Visserligen har antal kommunalrättsliga grundprinciper,ett som
tidenmed utvecklats i rättspraxis, verkat inskränkande på kommuner-

och landstingens handlingsfrihet: lokaliseringsprincipen, förbudetnas
understöd enskilda, förbudet driva spekulativamot att mot attge

företag, likställighetsprincipen, förbudet beslut med retroaktivmot
självkostnadsprincipenverkan samtliga lagfästa. Isamt stortnumera

torde dock enighet råda de bakomliggande skälen till dessaom
inskränkningar och de betraktas därmed inte heller allmänt såsom obe-

inskränkningarrättigade i självstyrelsen.

Kommunernas och landstingens inre organisation

Beträffande den kommunala sektorns organisation och verksarnhets-
former det uppenbart lagstiftningen förär utvecklats denatt ett
kommunala självstyrelsen någonInte de tidigaresätt.gynnsamt av
kommunallagarna har i utsträckning års1991 lag lämnatsamma som
kommunerna och landstingen frihet bestämma i dessa frågor.att
Tydliga exempel därpå den ökade friheten bestämma hurär att
nämnderna skall organiseras den utvidgade för fullmäktigerättensamt

delegera ärenden till styrelse och övriga nämnder.att

Den ekonomiska förvaltningen

I har utvecklingen lagstiftningen inom detta område gåttävenstort av
den kommunala självstyrelsens Exempel därpå det successivaväg. är -
och sedan 1981 totala slopandet äldre lagars bestämmelserav om-

ibegränsningar besluta flerårsanslag, bilda fonder,s.k.rätten att om
lån och ingå borgen fondmedel. tidigareanvända De be-ta samtupp

stämmelserna begränsande villkor för den kommunala självbe-angav
stämmanderätten i dessa frågor reglerade också i vilka fallsamt som
besluten skulle underställas högre myndighets prövning. Bestämmel-

utgjorde sin giltighetstidunder således högst konkret ingreppettserna
i den kommunala självstyrelsen.



Kommunallagstzftningen tiderna1996:129SOU genom

års lagförmögenhetsskydd har i 1991Regeln ersatts av enom
ekono-skall ha godoch landstingkommunerbestämmelse att enom

ochhar kommunernaHärigenomverksamhet.hushållning i sinmisk
ekonomiskaanvända sinavid behovmöjlighetfåttlandstingen att

tidigare.gälldevadbundetmindre sätt änett somresurser
balanseringlagars kravtidigareårs lag har1991 ävenGenom av

handlingsut-till ökatMöjlighetenbudgeten slopats.kommunaladen
det förstaöverskattas. Förintebör dockanledning häravirymme

garanti för verklignågonintebalanslagars kravtidigareinnebar
lagens kravuppfyllamöjligteftersom detbalans, att genomvar

Vidare uttalasbudgetreglering.s.k.i budgetendispositionertekniska
kommunernakommunallagennuvarandetill denpropositionen atti

varaktighet,alltför långintenågon tidlandstingen,och översett av
utgifter.ochinkomsterbalans mellanhamåste

regelnbalanskravet ochslopandetinnebärSammanfattningsvis av
frihetlandstingensochinte kommunernasförmögenhetsskyddet attom

Ökatangelägenheternaekonomiskadehandhavandetdagligai det av
medförtändringarnaharutsträckning. Däremot attnämnvärdi

principiell betydelselandstingen vilketoch ärkommunerna urav-
till flexibilitet närmöjlighetfåttsjälvstyrelsesynpunkt större-

så kräver.situationen
regeringenemellertidharbudgetarnakommunaladegäller justVad

skall införas.återbalanskravlagstadgatavsiktenaviserat är ettattatt
styrningökadmedförtavseendeni vissalag har ävenårs1991 en

ekonomiskadetagerandelandstingensochkommunernasav
omfattaskallredovisningen ävenexempel kravetområdet. Ett är att

lagstiftarenbolagsform avbedrivs iverksamhetsådan m.m.som
betydelse.ekonomiskaverksamhetsformsmed dennamotiverat stora

i budgetarna,treårsplanerexempel kravetYtterligare är somett
landstingsellerkommunspåintressetför inrikta ettinförts bl.a. att en

beaktandedock medFå tordeutveckling.ekonomiskaverkliga av-
ändringar-uppfattamotivenbakomliggandedeändringarnas art samt -

handlingsfriheten.kommunalai deningreppallvarligasärskiltsomna
regerings-inomåtersammanhanget nämnasskall i attDet man

innebärutredningsförslagbereder attnärvarandeförkansliet ett som
tvångs-underställaskunnafall skallvissalandsting iochkommuner

förvaltning.

beslutöverklagandevad gällerrättigheterMedborgarnas av

förordningarårs1862ireglernaprövningsgrunder harVad gäller om
relativt välstått sigstadoch ilandetkommunalstyrelse genom

klagan-"kränkergrundernavisserligenårs lag har1991åren. Genom
tagits bort.grund"orättvispåvilaroch "annarsrätt"enskildadens

synnerli-haftpraktikeniemellertidhadeprövningsgrunderDessa en
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begränsad användbarhet och någon egentlig betydelse förgen
besvärens viktigaste funktion nämligen garanti förutgöraatt atten-
den kommunala självstyrelsen utövas rättsenligt kansättett -
ändringen därför inte ha haft.sägas Numera kan dessutom, eftersom
likställighetsprincipen blivit lagfäst, prövningsgrunden "står i strid mot
lag eller författning" användas någon beslutannan att ettom anser
strider denna princip.mot

Betydelsefull däremot den nyhet i 1953 års kommunallagvar som
innebar överklagarätten dittills i princip endastatt hadeatt gälltsom-
beslut det representativa kommunalnämnd ochav organet samt av
drätselkammare utsträcktes till beslut deäven särskildaatt avse av-
nämnderna. Denna ändring innebar besvärens viktiga funktionatt av
medborgarkontroll fick praktisk betydelsestörre och dessutom ökad
trovärdighet.

Med hänsyn till nuvarande vidsträckta möjligheter till delegering
inom kommuner och landsting, kan det konstateras bibehållandeatt ett

den begränsade besvärsrätten skulle ha medfört allvarliga inskränk-av
ningar i medborgarnas kontrollmöjligheter.

Tillspetsat kan hävda sidaäven saken, nämligenman en annan av
utvidgad överklaganderätt innebär minskad handlingsfrihetatt för

kommunen och landstinget och därmed också, i fall skenbart,vart ett
ingrepp i självstyrelsen. Eftersom medborgarkontrollen emellertid
syftar till skapa garantier för självstyrelsen rättsenligt,att utövasatt är
det endast eventuell otillåten verksamhet berörs över-attsom av
klaganderätten utsträcks till nämnders beslut.ävenatt avse

Befogenhetsutvidgande lagar

De s.k. smålagarna regelmässigt innebär från någon elleravstegsom-
några kommunalrättsliga grundprinciper har tillkommit för att ettge-
visst tillskott till kommunernas och landstingens kompetens. Av de nu
i kraft varande smålagarna den äldsta lagenär för kommunrättom-

bistå utländska studerande från år 1962.att -
Genom de i dag gällande smålagarna har kommunerna, och i flera

fall landstingen, tillförtsäven befogenhet under i respektive lagatt -
angivna villkor -

bistå utländska studerande i syfte underlätta deras vistelse iatta.
kommunen,
vidta åtgärder för uppförande och drift turistanläggningar,av
driva affärsverksamhet i syfte bereda arbetsanställningattc. 3
handikappade,

d. tillhandahålla kommunala tjänster för export,
lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer omfattandee.

politiska organisationer,även
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lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte minska derasatt
kostnader för anskaffa eller inneha permanentbostad,att samten
lämna katastrofhjälp eller humanitärt bistånd tillannat ettg. annat
land, det där inträffar katastrof eller på något sättannatom en
uppstår nödsituation.en

Eftersom smålagarna tillför kommunerna och landstingen kompetens,
de ocksåskapar ökat för den kommunala självstyrelsen.ett utrymme

Å andra sidan måste konstateras den härigenom tillförda kompeten-att
berör endast förhållandevis perifera områden. Det faktiska värdetsen
den ökade självstyrelse åstadkommits lagarna ärav som genom

ocksådärmed begränsat.

3.4.3 Speciallagstiftningens utveckling

Allmänt

tillkomsten årsVid 1862 kommunalförordningar det kommuna-av var
verksamhetsområdet mycket begränsad omfattning. Utvecklingenav

emellertid gått dithänhar inom den kommunala sektornatt man
hanterar de flesta samhällsuppgifter berör de enskildanumera som

medlemmarna: funktionshindrade,Barnomsorg, äldre ochomsorg om
individuella vård- och behandlingsinsatser individuellt ekono-samt
miskt stöd, grundläggande utbildning, sjukvård,hälso- och miljö- och
hälsoskydd, renhållning, räddningstjänst, bostäder, elektricitet, vatten,
kommunikationer, kultur, fritid Därtill kommer innehållet iatto.s.v.
de olika uppgiftsområdena genomgått förändringar.tidenöver stora

väldiga expansion verksamhetsområdetDen det kommunalaav som
således har förklarliga tydliga spår inomskälägt ävensattrum, av
specialregleringen.

påExpansionen det kommunala området till har det äventrots,
förekommit tidigare uppgifter överförtskommunala på Såatt staten.
skedde med polis-, åklagar- och exekutionsväsendet år 1965t.ex. samt

bostadstilläggen för pensionärer år 1995.med
Normalt har dock förändringar i uppgiftsfördelningen inneburit att

den kommunala sektorn tillförts uppgifter. har skett antingenDetta
statliga uppgifter blivit kommunala eller tidigareatt attgenom

oreglerade uppgifter blivit föremål för specialreglering. Exempel
uppgifter till skillnad från vad fallet före 1974som som var- -

specialreglering förvandlats till kommunala skyldig-numera genom
kollektivtrafik.heter barnomsorg, färdtjänst, Skolskjutsar och Deär

verksamhetsområdensåledes statligt ålagda uppgifterna inom olika
%beräknas för närvarande i anspråk i genomsnitt omkring 75ta av

de kommunala budgetarna.
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omfattning specialreglerade områdetPå grund den detav som
nått, kan någon fullständig belysning utvecklingen inteavnumera

stället avsikten medinom för kommitténs uppdrag. I ärgöras ramen
framför allt visa de utvecklingstendenser i frågaframställningen att

ikraftträdandetspecialregleringen kunnat sedannoterassom avom
självstyrelseårs då bekant principen kommunal1974 RF, omsom

belysas med någragrundlagsfästes. Utvecklingen kommer vidare att
exempel.

Utvecklingstendenser

istatsmakterna vidtagit olika åtgärdermitten 1970-talet harSedan av
efterden kommunala sektorn. Dennasyfte avreglera strävanatt

1980-talet.avreglering ökade
statlig politik vad gällersammanhållenexempelEtt av-en

frikommunförsöket,verksamhetenden kommunalareglering är somav
syftade till de1991. Försöket bl.a.1984 och avslutadesinleddes att

från föreskrifter i det gällandedeltagande kommunerna, avsteggenom
tillorganisationenmöjlighet bättreregelverket, skulle att anpassages

förhållanden.lokala
förbetydelsefrån frikommunförsöket hadeErfarenheterna stor

kommunallag.1991 års Defriare nämndorganisation ibeslutet om en
organisationsformer denfriare kombestämmelserna ävenomnya

tidigarejämföras medtill godo.specialreglerade sektorn Detta att
kännetecknadesverksamhetenförhållanden då specialregleradeden

materiella områdenaför desärskilda nämnderbl.a. att varav
framhållasskall dockbyggnadsnämnd. Detobligatoriska, attt.ex.

påbörjades innannämnderna redanavskaffandet de obligatoriskaav
skolstyrel-i kraft, så skedde medårs kommunallag trädde1991 t.ex.

och socialnämnden.sen
reformervidare tillfrikommunförsöket bidrogErfarenheterna av

ochdetaljregler, plan-statligainnebar slopande t.ex.avsom
skolområdet.arbetsmarknadsområdet ochmiljöområdet,byggområdet,

plan- ochlagstiftning kanavreglerandeexempel nämnasSom
juli 1987.i kraft den 1vilken träddel987:10, PBL,bygglagen

förenkla ochbl.a.lagstiftningsreformmed dennaSyftet attvar
ochVidare skulle kommunernasmodernisera plansystemet. ansvar

inflytande.statligtåtföljande minskningmedbefogenheter utökas av
uttryck i densig bl.a.statliga inflytandetBegränsningen det atttogav

länsstyrelsenplanbeslut hosfastställelsen kommunalaobligatoriska av
förslaggranskalänsstyrelsen skalli stället gällerupphörde, attnumera

däröver.sigoch yttra
Även tydligtboendetkommunalt stöd till1993:406 ärlagen ettom

ochjuli 1993trädde i kraft denavreglering. Lagen 1exempel
till bostads-kommunala åtgärder1947:523då lagenersatte om
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försörjningens främjande 1993 års lag endast attm.m. anger en
fårkommun lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte minskaatt

deras kostnader för anskaffa eller inneha permanentbostad.att en
Enligt den tidigare lagen skulle kommunerna bl.a. förmedla lånäven

bidrag utgick föroch statsmedel bostadsförsörjning.som av
fråga avreglering måste också övergången tilll omnämnas ettom
statsbidragssystemi och med bidragsåret 1993. Härigenom skeddenytt
radikal minskning detaljstyrningen via specialdestineradeen av

till Syftetstatsbidrag olika verksamhetsgrenar. med reformen bl.a.var
möjlighet inom för kommunalakommunerna denattatt ge ramen

utformningen prioriteringensjälvstyrelsen bestämma och deom av
verksamheter har för 1991/92: 150 Delprop.ansvaretsom man s.

Vid tillkomsten betonades också äldre styrning via45. systemet attav
statsbidrag inte borde detaljreglering verksam-ersättas av annan av
heten.

Avregleringen den kommunala verksamheten har inneburitävenav
lagstiftningsteknik området.ändrad vad gäller det specialreglerade

utformas speciallagarna ofta sådanramlagar. EnNumera som
mål detaljbe-kännetecknas den och riktlinjer,att attav anger men

stämmelser saknas.
1980:620, betecknas målin-Socialtjänstlagen SoL kan som en

lagstiftningstekniken bl.a.detta fall innebär den valdariktad ramlag. 1
allmänna råd i fråga lagens tillämpning. DetSocialstyrelsenatt ger om

förvaltningsdomstolarna dendock i sista hand närmareavgörär som
Regeringsrättens avgörandenräckvidden de olika bestämmelserna.av

gäller socialtjänstendärför och det inte bara inomär storav--
fastställa för specialkompetensen.betydelse för gränsernaatt

vållat tillämpningssvårigheter 6stadgande i SoLEtt är somsom
förenskilde har till bistånd socialnämndenföreskriver den rättatt av

livsföring i övrigt, hans behov inte kansin försörjning och sin om
biståndet till-på enskilde skalltillgodoses Densätt.annat genom

levnadsnivå biståndet skall utformas så detförsäkras skälig och atten
självständigt liv.stärker hans levaatt ettresurser

skälig levnadsnivå ochsåledes den enskildelagenI garanteras en
fullt bifall till ansökaneller kan därför kommunenhan hon gerom-

prövningbistånd prövad domstol. Domstolarnasfå sin tillrätt av-
från kommunhållskälighetsbedömningar, någotomfattar äräven man

i praktiken tagitdomstolarnakritisk Det innebär, attmot. anser man,
kommunalpolitiska funktioner.över rent

där den enskilde underutformning 6 § SoL,Med nuvarande av
levnadsnivå, följertillförsäkras skäligförutsättningarvissa en

skälighets-i domstol omfattandesökandens till prövning ävenrätt en -
överklagande.bestämmelser Enbedömningar inte bara SoL:s omav-

den europeiska kon-nämligen dessutomsådan rätt garanteras av
deför mänskliga rättigheterna ochangående skydd deventionen
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grundläggande friheterna Europakonventionen, från och medsom
den januari 19951 gäller svensk lag SFS 1994:1219.som

Artikel 6.1 i konventionen föreskriver och vid pröv-att var en,
ningen civilahans rättigheter vartill räknas bl.a. lagreglerad rättav en
till socialbidrag och skyldigheter, skall berättigad till rättvisvara en
och offentlig förhandling inom skälig tid och inför oavhängig ochen
opartisk domstol, enligt lag. Laglighetsprövningupprättats enligtsom
10 kap. kommunallagen inte uppfylla kraven dom-anses
stolsprövningens omfattning enligt artikel 6.1.

intresse såvittAv tillämpningen 6 § SoL Regerings-äravser av
RÅavgörande 1994 Ref 58. fallrättens I detta hade kommunen

fastställt för uppehälle uppgick till 2 870 kren egen norm som per
månad jämföra med Socialstyrelsens bruttonorm 3 326 kratt om per
månad. Till skillnad från vad omfattades Socialstyrelsenssom av norm
hade kommunen emellertid uteslutit budgetposterna möbler, husgeråd,
TV, radio läkar- och tandvård. Behovet bistånd församtm.m. av
sådana ändamål prövades i stället i fall.varje enskilt

Regeringsrätten uttalade det inte finns något hinderatt mot att en
kommun utesluter viss kostnadspost i Socialstyrelsens bruttonormeren

förutsättningunder kommunen objektiva grunder kan hävdaatt att
frågakostnaden i mindre väl lämpad för den schabloniseringär som

inräknande i innebär. Regeringsrätten kom till denett normen
slutsatsen kommunens åtgärd utesluta de aktuellaatt att posterna var
förenlig med 6 § SoL.

En lagstiftningsteknik används inteannan som numera men som ä- ttillkommit i syfte bidra till avregleringen s.k. rättighetslagstift-äratt -
ning, vartill bl.a. SoL:s regel till bistånd får räknas. Vadrättom en i

irättighetslag egentligen finns inte exakt definierat. Två grund-är
läggande och allmänt accepterade kriterier emellertid rättighetenär att .

preciserasskall dels i lag, dels kunna utkrävas. Med sistnämnda krav
enskildeden kan sin lagstadgade prövadrättatt attmenas genom

anföra förvaltningsbesvär.
Även lagen 1993:387 stöd och service till funktions-vissaom

hindrade LSS exempel rättighetslagstiftning. i lagenutgör Denett
angivna personkretsen skall i mån behov ha till stöd ochrättav
service i form bl.a. rådgivning och personligt stöd, personligav
assistent korttidsvistelse utanför hemmet.samt

Kommunen huvudman för samtliga former stöd och serviceär av
för rådgivningmed undantag och personligt stöd, vilket ärannat en

uppgift för landstinget. Lagen emellertid möjlighet avtalattger genom
flyttamellan huvudmännen för frånverksamhetöver ansvar en

till kommunlandsting eller vice versa.
förekommande kritik rättighetslagstiftningenEn denärmot att

strider grunderna för den kommunala självstyrelsen det sättetmot
de lokala förhållandena och de lokala politiska bedömningarnaatt
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ställs sidan för nationella, standardiserade krav. Kritikerna menar
vidare rättighetslagstiftningen i sin förlängning medför det iatt att
realiteten och förvaltningsdomstolarnaär bestämmerstaten som om
detaljerna i den välfårdspolitik genomförande kommunerna harvars

för. I sammanhanget kan Ekonomikommissionennämnasansvaret att
i betänkandesitt Nya villkor för ekonomi och politik SOU 1993: 16

anförde171 det finns risk för den lokala självstyrelsen iatt atts. en
praktiken inskränks beslutar alltmer detaljeradatt statengenom om en
lagstiftning i form sociala rättigheter.av

Med skyldighetslagar sådana lagar där huvudmannensavses ansvar
definieras och där besluten normalt överklagas i enlighet med
kommunallagens bestämmelser laglighetsprövning.om

Till skyldighetslagarna räknar bl.a. hälso- och sjukvårdslagenman
1982:763. l denna definieras såväl landstingens 3-9 §§ som
kommunernas 18-21 §§ för hälso- och sjukvården.ansvar

landstingenFör gäller bl.a. de skall erbjuda god hälso- ochatt en
Ävensjukvård dem bosatta inom respektiveär landsting. isom

övrigt skall landstingen förverka god hälsa hos hela befolkningen.en
Det åläggs kommunerna bl.a. de skall erbjudaär attansvar som en

god hälso- och sjukvård dem bor i särskilda boendeformer försom
service och omvårdnad för äldre människor eller i bostäder med
särskild service för människor i behov sådant boende tillärsom av
följd fysiska, psykiska eller andra skäl. Kommunens iav ansvar
nämnda omfattaravseenden dock inte sådan hälso- och sjukvård som
meddelas läkare.av

l hälso- och sjukvårdslagen vidare vissa krav denanges
verksamhet inom för lagen bedrivs kommuner ochsom ramen av
landsting. Bl.a. föreskrivs hälso- och sjukvården skall lättatt vara
tillgänglig, god kvalitet tillgodose patientens behovsamtav av
trygghet i vården och behandlingen.

Styrningen kommunal verksamhet olika rättighets- ochav genom
skyldighetslagar målbestämmelser kan följdsägassamt vara en av
utvecklingen färre effektiva kontrollmedel i form villkormot t.ex.av
för statsbidrag och underställning.

Även med beaktande rättighets- och skyldighetslagstiftningenav -
vissa fallandra ökad reglering måste det sammanfattandesamt av -

omdömet den kommunala handlingsfriheten under de tvåattvara
decennierna ökat också inom den specialreglerade sektorn.senaste

Uppenbart dock avregleringen inom detta område inte slagitär att
igenom i utsträckning i kommunallagen. så inte skettAttsamma som
kan dock ligga i sakens eftersom den specialregleradesägas natur
obligatoriska verksamheten till skillnad från frivilligaden sektorn- -

offentliga förvaltningsuppgifter statsmakterna ålagt kommunerrör som
och landsting handha lokal respektive regional nivå.att
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avregleringstrenden fortgåAtt avsedd framgår bl.a. 1995är att av
års kompletteringsproposition prop. 1994/95: 150 Bil. ivilkenl 43s.
uttalas regeringen kommer undersöka förutsättningarna föratt att
regeländringar innebär ökad frihet för kommuner och landstingsom

sin verksamhet till lokala förutsättningar.att anpassa
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4 Debatten den kommunalaom

självstyrelsen och grundlagen

rubrikUnder denna behandlas diskussionen kring grundlagsskyddet för
självstyrelsenden kommunala och den därmed förenade beskattnings-

sådan den gestaltat sig efter det trädde i kraft.RF I in-rätten ettatt
avsnitt försökledande med utgångspunkt i det utrednings-görs ett att

bedrivitsarbete det kommunala området bild densom ge en av
självstyrelsenskommunala innebörd. De tvâ följande avsnitten be-

handlar grundlagsdebatten kring den beskattningsrättenkommunala
lagstiftning rörande den kommunala ekonomin. Slutligen i sistaoch tas

avsnittet viss lagstiftning föranlett debatt denupp annan som om
självstyrelsens grundlagsskydd.kommunala

kommunal älvstyrelse; försök till1 Begreppet
definitioner m.m.

Inledning4. 1

Kommunal självstyrelse har alltsedan 1800-talets mitt varit föremål för
statsvetenskapligdiskussion främst bland Någon klar ellerstatsvetare.

fåjuridisk definition begreppet emellertid svår finna. Förär att attav
vårtbild vilken innebörd den självstyrelsen har ikommunalaaven

måste mellan och landstingmoderna samhälle relationen kommunstat,
skall bli någotlagstiftningsperspektiv. Om bildenstuderas merur

bakgrunden tillfullständig måste den historiska och ideologiskaäven
i avsnittkommunala självstyrelsen behandlas, vilket 7.1den görs samt

i bilaga
kommunalaFörarbetena till gmndlagsbestämmelserna denom

behandlats i kap. 2.respektive beskattningsrätten harsjälvstyrelsen
grundlagsreglernavadskall endast bakgrund berörasHär som

från departemenschefens sida.föranledde för uttalanden
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Regeringsformen4.1.2

års grundlagsskyddet församband med tillkomsten 1974 RFl av var
självstyrelsen föremål för diskussion. Enligt departe-den kommunala

emellertid inte komma ifråga låta RFmentschefen borde det att
materiella bestämmelser angående kommunerna enligtomfatta andra

landstingen kommuner sådana slårdefinitionRF:s änär även som
inte bör kunna ändrasfast väsentliga grundsatser, sätt änannatsom

gäller vid förändring grundlag.vad som av
departementschefen det olika områden kunde bliEnligt tre somvar

indelningensföremål grundlagsreglering, nämligen den kommunalaför
formerna för kommunala verksamheten innebördenstruktur, den samt

självstyrelsen och den därmed förenade beskatt-den kommunalaav
område uttalade departements-Vad gäller sistnämndaningsrätten.

hel-förhållandet och kommun präglaschefen mellan statatt av en
områdenrad skilda ochdär och kommun samverkarhetssyn stat en

samhällsnyttiga mål. Enligtför uppnåi olika former att gemensamma
befogenhetsför-departementschefen arbets- ochdet önskvärt attvar

utsträckningoch i förhållandevisdelningen mellan kommun storstat
samhällsutvecklingen fortskred.allt eftersom Motkunde ändras

möjligt iansågs det varken lämpligt ellerbakgrund härav attens en
kommunal självstyrelse-preciserade förgrundlag sätta gränser enupp

verksamhethänvisades dessutom till kommunernassektor. Det att var
inte villeinom andra utredningar ochföremål för översyn att man

utredningars arbete.föregripa dessa
grundläggande dragpropositionen till slogs dock fast vissaRFl

nämligen denkommunala självstyrelsen,karaktäriserar densom
beskattningsrätt.och kommunernaskommunala initiativrätten

inte villekommunala områdetutredningar inom detDe som man
självstyrelsensvid behandlingen den kommunalaföregripa av

Länsberedningen, Utredningen den kommuna-grundlagsskydd omvar
ekonomi. Det kandemokratin och Utredningen kommunernasom

utredningar uttalatsstudera vad i dessasåledes intresse attvara av som
kommunal självstyrelse.angående begreppet

Länsberedningen4. 1.3

för bereda frågan1970Länsberedningen tillsattes den 20 att ommars
uppgifter och organisationsamhållsförvaltningensregionaladen samt
samhällsuppgifter mellanifördelningenöverväga stat,stort av

1974 sitt be-i oktoberlandsting. Beredningenochkommun avgav
1974:84.och i samverkan SOUtänkande Stat kommun

kommunalegentlig begreppetgjordes ingen analysbetänkandetl av
vad i förarbetenaanslöt sig beredningen tillsjälvstyrelse. l stället som

tillförhållandeoch landstingensuttalats kommunernastill RF attom
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statsmakterna präglas helhetssyn och det varken lämpligtärattav en
möjligt dra orubbligaeller och preciserade kringgränseratt en

självstyrelsesektor.kommunal Länsberedningen konstaterade detatt
statsfientliga inslag fanns iden ursprungliga självstyrelseideologinsom

id.v.s. oktober 1974 fick ha försvunnit desamt attnumera anses
vilkateorier enligt ansåg vissa uppgifter naturligt kommu-attman var

i till delegerade statliganala angelägenheter gått väg.motsats samma
stället menade frågan samhällsuppgiftI skulle handhasattman om en

i regi eller läggas på kommunerna närmaststaten egenav var en
praktisk fråga där fördelar och nackdelar centraliserad ellerantagna av
decentraliserad förvaltning ofta fick fälla utslaget. Samma praktiska
synpunkter gjorde enligt Länsberedningen sig gällande vid bedöm-

frågan författningsregleringningen kommunala angelägen-av om av
från synpunkten vad det medborgerliga rättsskyddet ochheter av

inflytandebehovet centralt verksamheten kan tänkas kräva.av
Även frågan slutligt skall bekosta viss kommunalom vem som
verksamhet med utgångspunkt i det samhällsekonomiska läget, kom-

bärkraft, skatteutjämningssynpunkter bedömdes enligtm.m.munernas
Länsberedningen utifrån praktiska hänsyn.

vissa principerLänsberedningen uttryckte borde tjänasom som
vid bedömningen uppgiftsfördelningen mellanunderlag stat,av

principer följande.och landsting. Dessakommun var
riksintresse landets allaPrincip Det med-är ett att garantera

frågaviss minimistandard i trygghet, säkerhet ochborgare en om
princip slår fast centralt statligt för dennavälfärd. Denna ett attansvar

upprätthålls.standard
liggauppgift bör högre beslutsnivå nödvän-Princip 2. En än

förhållande till de beslutet direkt berörda. Principendigt i av ger
uppgiftanvisning bör handhas statligt eller kommunaltingen om en

uttrycker allmän till decentralisering och därmedsträvanen enmen
viljeriktning vid uppgifternas fördelning.

Uppgifter mått likformighet ellerPrincip kräver ett stortsom av
nivå.överblick hela riket nödvändig bör ligga centraldär över är

centraltPrincipen leder till statligt ansvar.
Uppgifter kräver betydande inslag lokalkänne-Princip ettsom av

decentraliseras. Principen leder tillspecifik detaljkunskap bördom och
till såväl statligtlokalt beslutsfattande kan ledaregionalt eller sommen

huvudmannaskap.kommunalt
uppgifter verkställas påNärliggande börPrincip 5. samma

huvudman, därigenombeslutsnivå och handhas av samme om
kan leda till statligt ellereffektivitetsvinster kan uppnås. Denna princip

kommunalt ansvar.
uttrycksefter decentraliseringdenskallDet strävanattnoteras som

beredningen tagit ställningsåledes inte innebäri punkterna 2 och 4 att
kommunalt.huvudmannaskapet bör statligt ellertill varaom
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Utredningen demokratin4.1.4 den kommunalaom

påbörjadeUtredningen den kommunala demokratin sitt arbeteom
Länsberedningen. Utredningens uppgift bl.a.samtidigt med attvar

formerna för medborgarinflytandet i den kommu-översyngöra en av
demokratinnala verksamheten. Utredningen den kommunalaom avgav

1975:41 i aprilsitt huvudbetänkande Kommunal demokrati SOU
1975.

Även demokratinUtredningen den kommunala antecknade somom
samhällsutvecklingen drivit fram ökat beroendeförhål-bakgrund ettatt

och landsting det inte längrelande mellan kommun attstat, samt var
uppdelning mellan riks- och kommu-möjligt någon självklargöraatt

för kommunalanalpolitiska frågor. Vissa grundläggande principer den
begreppetdemokratin någon preciseringnärmaremen avangavs

principer enligtkommunal självstyrelse gjordes inte. De ut-som
kommunala självstyrelsens grundvalarredningen utgjorde den angavs

följande.enligt
i den kommunala självstyrelsen skattEn hörnsten är rätten att ta ut

grundval förde kommunala uppgifterna. Enför skötseln annanav
representativa demokratins princip. Medborgarnasjälvstyrelsen denär

med allmän och likavid regelbundet återkommande valhar rösträttatt
harbeslutande församling. valdavälja De representanternaen

handläggningen deuppdrag förmedborgarnas ansvaret av gemensam-
ansvarsutkrävandet sker vid depolitiskaangelägenheterna. Detma

måste finnas möjlig-valen. representativtallmänna I ävensystemett
deltagande i valenmedborgarna påheter för sätt änannatatt genom

därmed påverka beslutensför sina uppfattningar ochuttryckge
förtroendevaldasprincip därför också deinnehåll. En viktig är att

till fortlöpandeunder offentlighet och möjlighethandlande sker enger
Yttrandefriheten väsentliggranskning medborgarna. är annanenav

folkstyrelsen vidare styrelseförutsättning. Den moderna är en genom
partiernas uppgifter hör samla med-politiska partierna. Tillde att

eftertryckmålsättning. kanaliserar ochkring Deborgarna geren
funktionfyller väsentlig vidönskemål och demedborgarnas en

förtroendeposterna.nomineringen av
kommunala själv-de principer för denkonstaterasDet kan att

frågor med-berörutredningenstyrelsen omangav snararesom
relation tilloch landstingensborgarinflytande kommunernasän staten.

utredningarkommunalekonomiska1971 och 1976 års4.1.5

existens fick betydelsekommunalekonomiska utredning,Den storvars
beskattningsrättenkommunalagrundlagsbehandlingen denvid av
resulterade bl.a. i1976. Utredningens arbetearbetade till november

tillSOU 1976:45. Förslagbetänkandet ekonomiKommunernas ny
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grundlagsreglering den kommunala beskattningsrätten lades inteav
fram. novemberI år tillsattes 1976 års kommunalekonomiskasamma
utredning KEU 76.

utredningSistnämnda hade till uppdrag avsluta det analysarbeteatt
kommunernas och landstingens ekonomiska situation bedrivitsom som

tidigareinom den kommunalekonomiska utredningen skulle ävenmen
1976 års skatteutjämningsutredning. Enligt direktiven hadeersätta

KEU 76 bl.a. vilka åtgärder behövdes för inomövervägaatt attsom
för samhällsekonomiskt godtagbara betingelser uppnåramen en

önskvärd utveckling för den kommunala ekonomin. KEU 76 hade i
detta sammanhang bl.a. studera olika metoder påverka denatt att
kommunala utgiftsexpansionen huruvida begränsningprövasamt att en

den kommunala beskattningsrätten skattetak och utgiftsramart.ex.av -
borde införas, sådanoch hur begränsning i så fall skulleen-

utformas.
76 sitt slutbetänkande iKEU SOU 1977:78 november 1977.avgav

behandladesI betänkandet huvudfrâgor, nämligen förtre utrymmet
möjligheterna till påverkanoch den kommunala utgiftsexpansionen,av

den ekonomiska utjämningen inom den kommunala sektorn och den
framtida finansieringen denna sektor. redogörelse förEn KEU 76av
förslag avsåg utjämningen inomvad den kommunala sektorn lämnas

i avsnitt 4.3.3.nedan
Utredningens angående kommunalt grundlagsskyddettresonemang

för beskattningsrätten gick på kap. § andra1 7 stycket RFut att satte
för riksdagens handlingsfrihet inte innehöllRFgränser attmen
bestämmelser dessa gick. Enligt utredningennärmare gränserom var

bestämmelsen i kap. 7 § inte rimligen uppfattaskunde 1 RF ettsom
programstadgande saknade all rättslig verkan. Sålundarent som

enligtbestämmelsen utredningen inte själva beslutsbe-medgav att- -
i fråga utdebiteringen flyttades frånfogenheten kommunalskattom av

Årespektive sidan framhöllskommunerna landstingen. andra detatt -
främstbakgrund omständigheterna kring bestämmelsensmot av

tillkomst kunde konstateras kommunernas och landstingens rättatt-
gickbestämma skattesatsernas höjd inte absolut. Var gränsernaatt var

befogenhet föreskriva skattetak enligtför riksdagens kundeatt
inte i relativa 143-utredningen och s.änannat termeranges vaga

144.
frågan utjämningUtredningen också eventuelltog en avupp om

särskiltskattekraft kommuner med högkommunernas attgenom
avståskattekraft borde bidra till utjämningen del sinaatt en avgenom

Utredningen avvisade härpå. Skälen härtillskatteinkomster. tanken var
fem kommuner, samtliga idels undersökning visade endastatt atten

Stockholms län, hade skattekraft överstigande 130 procent aven
medelskattekraften vilket garanterade skattekraften iden högstavar
då gällande utjämningssystem, kommitténs Indragningenanm.. av
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skattekraft skulle bakgrund de tillskott utredningens förslagmot av-
reformerat skatteutjämningssystem innebar för kommunerna iettom

Stockholmsregionen begränsas till överföringatt motsvara en av-
medel mellan kommuner med hög respektive låg skattekraft i denna
region. Utredningen ansåg den skatteutjämning kundeatt som anses
önskvärd inom detta område borde handhas inom länet och inte
regleras det skatteutjämningssystem omfattade hela landet. Detav som
andra skälet utredningen åberopade indragningmotsom en av

frånskattemedel enskilda kommuner för finansiera skatteutjäm-att
ningsbidrag till andra kommuner reglerad begränsningattvar en av
enskilda kommuners skattekraft skulle innebära allvarligt ingreppett
i den kommunala självstyrelsen.

Som bilaga redovisade utredningen under rubriken Den kommu-en
nala självstyrelsen analys utförts docenterna i statsvetenskapen som av

Owe BirgerssonBengt och Gunnar Wallin. Följande beskrivning byg-
på vad Birgersson Wallinoch anför.ger

Från början ingick i självstyrelseideologin; decentralise-tre moment
ringstanken, tanken naturlig kommunal kompetenssfär samten

självstyrelsentanken skulle fostra folket till goda medborgare.att
mittenMot 1800-talet kompletterades dessa idéer med fjärde,av en

associationstanken.
Redan från 1862 kunde spåra uppdelning det kommunalaman en av

kompetensområdet tvåi delar, det specialreglerade och det fria,
kommunalförordningen grundade området. Parallellt med den växande
kommunala verksamheten utvecklades de grundläggande värderingarna
kring den kommunala självstyrelsen. Decentraliseringsmotivet från

innehöll1862 betydande inslag statsfientlig byråkratikritik.ett av
harDenna ned under åren. Framför allt har dock tanken påtonats ett

naturrättsligt grundat kompetensområde för kommunerna övergivits.
LänsberedningenSom framhöll i sitt betänkande SOU 1974:84

bedöms det praktisk fråga själv i registatennumera som en om egen
skall handha sarnhällsuppgift eller den skall läggas kommu-en om
nerna.

tredjeDen komponenten i självstyrelseideologin medborgarfostran-
har i samband med demokratiseringen därefter fåttoch en mer-

framskjuten position. medborgarfostranAv har blivit demokratisk
skolning. Sammanfattningsvis samtidigtkan konstateras att som
mycket värderingarna kring självstyrelsenden kommunalaav
förändrats under det gångna så två grundkomponenterseklet har -
decentralisering och medborgarfostran i allt väsentligt överlevt alla-
de förändringar i övrigt berört kommunerna och deras verksam-som
het.

frågal den reella innebörden grundlagsbestämmelsen denom omav
framhöll Birgersson-Wallinkommunala självstyrelsen RF:satt

inledningsparagraf, fastslår kommunala självstyrelsensdensom
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betydelse för det folkstyret,svenska inte strikt rättsregelär utan atten
dess verkan beroende hurär ensartade och allmänt omfattadeav pass
de föreställningar knyts till begreppet kommunal självstyrelse.är som
Därmed menade de det vanskligt med någonär bestämd-att ytterst att
het vilken eller mängd åtgärder från statsmakternas sidatypange av

innebär sådan begränsning den kommunala handlings-som en av
friheten grundlagsenligheten kan ifråga med hänvisning tillsättasatt

portalparagraf.RF:s
Vad gäller motsvarande bestämmelse angående den kommunala

beskattningsrätten konstaterade författarna till börja medatt att
departementschefen i sin kommentar framhöll stadgandetatt som-
övriga föreskrifter i kapitlet principstadgande, och det inteett attvar-

självbeskattningsrätt i den meningen varje kommun frittattgav en ens
kan skatteuttagets storlek. Vad framkommit vid för-avgöra som
arbetena och i motiven kunde författarnaenligt viss ledning i frågage

vilken bestämningar möjliga grundlagsstad-ärtyp attutanom av som
kränks.gandet

Grundlagberedningen, bl.a. fått i uppdrag fråganutredaattsom om
grundlagsskydd den kommunala beskattningsrätten, avstodett av

härifrån med hänvisning till de direktiv utfärdades försom senare
kommunalekonomiska utredningen. hade bl.a.Denna redovisaatt
konsekvenserna för de kommunala utgiftsprogrammen iav en
framtiden i huvudsak oförändrad genomsnittlig utdebiteringsnivå,
således skattefinansiering inom för skatteunderlagets tillväxt.en ramen
Även departementschefen hänvisade till kommunalskatteutredningen

underströk i motiven till kap.och 1 7 § RF denna inte utgjordeatt
inskränkningar i kommuns själv bestämma skatteutta-spärr rättmot att

storlek.gets
Mot bakgrund de uttalanden gjordes i förarbetena kundeav som

enligt Birgersson-Wallin konstateras bestämmelsen den kommu-att om
nala beskattningsrätten riksdagen i insiktklar inskränk-togs attav om
ningar i form skattetak skulle tillåtna. De menade därför attav vara
frågan skattetak förenligt grundlagen fickmedärett ettom ges
jakande Birgersson-Wallin framhöll emellertid det därmedattsvar.
inte avgjort vilken konstruktion skattetak tillåtenärettvar av som
respektive inte tillåten. författarnaEnligt fick skattetak självfalletett
inte utformas på så grundlagens bud kommunalsätt att om en
beskattningsrätt blir blott och bart dekoration. Beskattningsrättenen
och den kommunala självstyrelsen omgärdad med så starka positivaär

måsteuttalanden den betydande reellt innehåll.att ettges
Utgångspunkten borde enligt Birgersson-Wallin i högreattvara

förgrad skattetak innebär faktisk begränsningett utrymmeten av en
kommun handha sina uppgifter, betänkligare blir åtgärdendestoatt
från konstitutionell promemoriansynpunkt. I delen senare av gav
Birgersson-Wallin för uppfattningen åtgärderuttryck att typav
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skattetak, intäktsram utgiftsrameller på goda grunder kan anses som
huvudsakligen tekniska varianter på och restriktion.typen samma av

Sammanfattningsvis menade Birgersson-Wallin reellt grund-att ett
lagsskydd beskattningsrätten förutsätter dels bestämmelsenattav
förses med tillägg det högsta belopp varmed skatt kanett att tas utom
inte får begränsas i lag, dels måste bestämmelsen kompletteras med

vissagrundlagsstadganden garantier för ifråga skallrättenattsom ger
kunna utnyttjas på meningsfullt den kommunalasätt,ett attm.a.0.
kompetensen grundlagsfästs uppräkning i fall devartgenom en av
viktigaste verksamhetsområden, önskar förbehålla kommu-som man
nerna.

Vid analysen begreppet kommunal självstyrelse konstateradesav -
efter inledande beskrivning den historiska utvecklingen iatten av -
begreppet självstyrelse måste läggas in kommunerna har rättatt atten

sig själva sådant inte kan tänkassamt att ett system utanstyra en
för finansieringen.korresponderande kommunerna beslutarätt att om

Enligt Birgersson-Wallin har elasticiteten i den allmänna kompetenspa-
ragrafen ofta betraktats något specifikt och karaktäristiskt för densom

dåkommunala självstyrelsen. Mot bakgrund bestämmelsen iav
kommitténs dengällande, kap. 4 § kommunallagen s.k.amn. 1 om

specialreglerade förvaltningen kommunernas vårda sinaär rätt att
angelägenheter inte obegränsad elasticiteten i kompetensstad-medan i

själva skall vadgandet ligger kommunerna besluta derasäratt om som
angelägenheter.

uppgift klassificerasFör skall kommunal angelägenhetatt en som en
emellertid det allmänt intresse kommunenkrävs äratt ett att engagerar

sig i uppgiften och det i sista hand Regeringsrätten avgörär varsom
går för den kommunala kompetensen. Birgersson-Wallingränsen

påpekade avslutningsvis det i självstyrelse ligger allbegreppet attatt
reglering i lagform eller i ekonomiskt avseende fär konsekvenser för
självstyrelsens omfattning.

förskatteutjämningsfrågan behandlades konsekvenserna denI
kommunala självstyrelsen skatteutjämningssystem innebärandeettav

fattigaskatteunderlaget minskas i rika kommuner och ökas iatt genom
indirekt transferering mellan kommunerna. Enligt Birgersson-Wallin

fattigaökade sådant självfallet självstyrelsen för kommunerett system
för rika. hela landet menadeinskränkte den samtidigt Sett övermen

föreffekterna i varandra och denstort sett tog ut att utrymmetattman
självstyrelsen därmed varken ökat eller minskat. Däremotkommunala

öka.medborgare i olika delar landetskulle jämlikheten mellan av
enligt författarna grund-Effekterna för jämlikheten belyser en

följer kommunal självstyrelse. I självaläggande konflikt medsom
olika.besluta själv, d.v.s.begreppet ligger rättenrätten att att vara

Birgersson-Wallin konstaterade de begränsningar gjorts i denatt som
motivera-i utsträckning kankommunala självstyrelsen sägasstor vara
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måste i vissa avseendenMedborgarnajämlikhetsresonemang.de ettav
dei landetminimistandardgaranterade viss äroavsett varenvara

bosatta.
utmynnade inte iutredningkommunalekonomiska1976 års ett

förordadeUtredningenutdebiteringstak.lagstiftningtillförslag attom
väljas i stället förskulleöverenskommelser i fråganfrivilliga

befintligkunde grundasskattetakföreskrifter. Frågan ettom
nödvändigändring RFeller någongrundlagsreglering varavom

utredningen. Frågan hardefinitivt besvarassåledes intebehövde av
Lagrådet och KU.lagstiftningsärendeni prövatsdäremot avsenare

utredningsarbetetfortsatta4.1.6 Det

pågickutredningsarbetedetbeskrivninginledandedennaEfter somav
ikraftträdande kan konstaterasochtillkomstanslutning till RF:si att

ingalunda Ettområdetkommunaladetutredningsarbetet avstannat.
olikabehandlatårtiondenaunder deharutredningarflertal senaste

självstyrelsen.kommunalamed densambandharfrågor som
kring denintresset1980-taletoch i början1970-taletUnder varav

demokrati-inriktatutsträckningisjälvstyrelsenkommunala stor
medborgarin-ökatförutsättningar förgällde skapafrågor. Det ettatt

arbetsvillkorenförbättraverksamhetenkommunalai denflytande samt
förtroendevalda.för de

också1980-talet prägladespågick underutredningsarbeteDet som
denavregleraefterochdecentraliseringssträvanden strävan attenav

skapatkommunsammanslagningarnaDels hadesektorn.kommunala
sinahand skötalåta kommunernaförförutsättningarbättre att egen

medfördeekonominalltmer ansträngdadendels detuppgifter, somvar
hållFrån kommunaltmålstyrning.ochdecentraliseringbehov av
ochnormgivningstatsmakternassynpunkterocksåframfördes

konsekven-menadeverksamheten. Mankommunaladentillsyn attav
lagstiftning bordeändradochsektornkommunalaför den nyavserna

statligagenomförassystematisk översynanalyseras bättre samt aven
kartläggningberedningensstat-kommunregler semyndigheters t.ex.

i DsCförändringsönskemållandstingensochkommunernasöver
1984: 1

för-till förslagframleddeberedningens arbeteStat-kommun ett om
Ivissa kommuner.ikommunalt självstyremed ökatsöksverksamhet

kommunalaochstatligamellanrelationenuttaladesbetänkandet om
väsentligtverksamhetenkommunala ärgäller dendetdet närattorgan

landstingenochför kommunernaförutsättningar attskapa bättreatt
regionala för-respektivetill lokalaåtgärderochsina beslutanpassa

bliskulle detstyrningenstatligadenbegränsaGenomhållanden. att
kommunalapå deninflytandemänniskornasenskildaöka demöjligt att

utnyttjas påkundesamhällsresursernasamtidigt ettverksamheten som
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effektivare Beredningen betonadesätt. emellertid djärv ochatt en
nyskapande verksamhet inte fick innebära skyddet för viktigaatt
statliga intressen eftersattes. viktigaDe intressen därmed avsågssom

beredningen enligt följande.angavs av
I grunden finns de centrala politiska regering ochatt organen -

riksdag fortsättningsvisäven måste ha möjlighet genomföra iatt en-
dessa fastställd politik för landet helhet, vad gällerorgan t.ex.som
likvärdig och rättvist fördelad samhällsservice. kanDet inte heller bli
fråga undanröja sådan statlig reglering skydd föratt utgörom ettsom
medborgarnas liv och hälsa och för särskilt ellerutsatta svaga grupper.
Samma dignitet har de bestämmelser kommit till för att garanterasom
de enskildas rättssäkerhet prop. 1983/84:l52 59-60.s.

De strävanden efter avreglering den kommunala verksamhetenav
präglade utredningsarbetet under 1980-talet ledde så småningomsom

fram till 1991 års kommunallag statsbidragssystem.ett nyttsamt
Kommunallagen och statsbidragssystemet behandlas i särskilda

avsnitt. Här skall dock kort beröras vad Kommunalekonomiska kom-
mittén uttalade angående relationen mellan kommun och landstingstat,
i sitt betänkande Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans -
statsbidrag för ökat handlingsutrymme och samarbetsformerSOUnya
1991:98.

Kommittén utgick vid sitt förslag statsbidragssystem frånett nyttom
två grundläggande faktorer. Den första kravet på samhällseko-attvar
nomisk balans överordnat alla andra krav måsteär och bedöm-styra
ningen det framtida ekonomiska för den kommunalautrymmetav
sektorn. Den andra rollfördelningen mellan respektiveatt statenvar
kommunerna och landstingen vad uppgifter och ekonomi måsteavser

tydlig.vara
Vad gäller den kommunala självstyrelsen utgjorde den självklaren

utgångspunkt för kommitténs analys förhållandet mellan med-av
borgare, och kommun/landsting. Kommittén konstaterade denstat att
kommunala självstyrelsen del offentligaden maktenär atten av men
avvägningen mellan kommun och landsting varierar mellan olikastat,
tider således utgångspunkt departementschefensamma som gav
uttryck för i propositionen till RF. Samtidigt kommitténsom
förordade minskad statlig reglering den kommunala verksam-en av
heten slog kommittén fast den kommunala självstyrelsen inteatt var
total och olika uppgifter ankommer påtre statenangav som ensam.

uppgifterDessa följande.var

Ofientlig verksamhet har anknytninggiven till hela riket.som en
Fördelningspolitik.
Överordnat för samhällsekonomin och stabiliserings-ansvar
politiken.
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Kommittén konstaterade den kommunala sektorn har sådanatt en
omfattning och betydelse för utvecklingen samhällsekonomin attav

vid behov måste kunna vidta åtgärder påverkar kommuner-staten som
och landstingens finansiering sin verksamhet, främstnas attav genom

fastställa finansiella Kommittén betonade emellertid samtidigtramar.
för samhällsekonomin och verksamheten i inomatt statens stortansvar

kommunsektorn måste kombineras med den respekt för denstörsta
kommunala självstyrelsen och regering riksdagoch använda sig av
sådana stabiliseringspolitiska åtgärder begränsar den kommunalasom
självstyrelsen så lite möjligt.som

En de utredningar haft behandla den kommunalasenaste attav som
självstyrelsen Lokaldemokratikommittén, tillsattes i februariär som
1992 och huvuduppgift och föreslå olika åtgärderövervägaattvars var
för stärka den lokala demokratin i Sverige. Lokaldemokratikom-att
mittén i oktober 1993 sitt slutbetänkande Lokal demokrati i ut-avgav
veckling SOU 1993:90.

betänkandetI konstaterades inledningsvis idén den kom-att om
självstyrelsenmunala allmänt omfattad det inte finns någonär attmen

given definition begreppet framtidaden balansen mellansamt attav
statlig reglering lokaloch autonomi svårbedömd. Kommitténär angav
fyra demokrativärden varit framträdande i debatten den lokalasom om
självstyrelsen och demokratin; nämligen medborgarviljans förverkli-
gande, den självständiga åsiktsbildningen, medborgarnas aktiva
deltagande medborgarnas möjligheter påverka och direktsamt att

inflytande offentligaden verksamheten.utöva över
vad relationenI mellan och de kommunalastatenavser organen

konstaterade kommittén politiken kring den kommunala sektornsatt
autonomi inte entydig det under år funnitssamt attvar senare en
tendens till återfall ökadi reglering inom vissa områden, t.ex.
kommunalskattestoppet och olika former styrning inom områdetav
rättighetslagstiftning.

Enligt kommittén framgick också undersökningav en som genom-
förts Svenska kommunförbundets programberedning för kommunalav
självstyrelse socialtjänsten och området för allmänna råd ochatt
myndigheters liksomagerande området domstolarnas rättspraxis och
JO-beslut områden där ansåg statligakommunerna denattvar
styrningen borde minska. På ekonomiska området kritiseradesdet

främst för kommunalskattestoppet och den ofta korta framför-staten
hållningen i fråga ekonomiska förutsättningar för denattom ge

verksamheten. anfördes i betänkandetkommunala Enligt vad hadesom
Svenska kommunförbundet skrivelse till regeringen i maj 1993i en
aktualiserat frågan grundlagsskydd för den kommunalavidgatettom
självstyrelsen. Syftet med vidgat grundlagsskydd borde enligtett
förbundet åstadkomma konsekvent handlingslinje i denattvara en
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lagstiftning och förutsägbarhetkommunerna bättre ochrörsom en
regelmässig avvägning självstyrelseintressena lagstiftningen.imoten

fråganLokaldemokratikommittén drog bl.a. de slutsatserna i om
fortsatta relationen mellan kommun och landstingden stat, att staten

möjliga utsträckning bör avhålla sig från detaljstyrai största att
och landsting i stället lämna förkommuner utan ett stort utrymme

lokala lösningar, skattestopp och andra interventioner i beskatt-att
allvarliga inskränkningar i det lokala självbestämmandetningsrätten är

den mån vissa områdeni önskar detaljstyrastatensamt att genom
rättighetslagstiftning så måste också de ekonomiska konse-tastaten

sin politik ställa erforderliga medel till förfogande.kvenserna ochav
finnsSlutligen ansåg utredningen det bortomgränsatt ytterstaen

vilken inte kan meningsfullt eller rimligt självstyrelse-det uranses
kommuner eller landsting driver verksamheten.synpunkt I ettatt

i kommunalsådant läge bör verksamheten stället övertas staten utanav
inblandning.

utmynnade också i kommittén hemställdeUtredningsarbetet attatt
vidta åtgärder för den kommunala själv-regeringen skulle att ge

vidgat grundlagsskydd.styrelsen ett
något tidigareLiknande synpunkter relationen stat-kommun hade

Ekonomikommissionens s.k. Lindbeckkom-år framförts i densamma
politikmissionens förslag villkor för ekonomi och SOUNya

1993:16.
fråga kommunala själv-sistnämnda betänkande anförs i denI om

styrelsen bl.a.

kommunernaårens politik har varit inriktad"De senaste att ge
frihetuppgifter och samtidigt lämna kommunerna större attattnya

själva utforma i praktiken har den ökade själv-verksamheten. Men
sedanständigheten kraftigt begränsats skattestopp; 1991statensav

grundlagsfästa kommunala beskattningsrätten de factodenär satt ur
spel.

står i dag inför skiljeväg. Enligt detKommunerna enaen
fåralternativet blir kommunerna lokala förvaltningsenheter som en

för lokalt tillämpa deklumpsumma ochstaten ett att avav ansvar
andra alternativetden centrala statsmakten reglerna. Detsatta

beskatt-reell decentralisering: kommunernainnebär ges egenen
sin politik.frihet själva utformaningsrätt och stor atten

självstyrelse viktigadecentralisering och lokalVi ärattmenar
inte endastvariationsrikedomenprinciper och den ärstörreatt en

170önskvärd konsekvens." s.ofrånkomlig ocksåutan en

det utredningsarbeteAvslutningsvis skall något nämnas somom
ansvarsför-angående länsindelningen ochunder 1990-taletbedrivits

nivå.delningen regional
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presenterade i februari 1995 i sitt slutbetänkandeRegionberedningen
frågor. Regionbe-1995:27 Regional framtid sin dessaSOU syn

förslag nuvarande Kristianstads ochredningen gick bl.a. påut att
skulle slås till Skåne län nuvarandeMalmöhus län ett samt attsamman

Älvsborgs Skaraborgs län KungsbackaGöteborgs och Bohus, och samt
skulle slås till Götalands län. Somkommun Västraett ensamman

länssammanslagningarna skulle i och dekonsekvens vart ett nyaav av
bildas landsting.länen ett

kommunalaansvarsfördelningen mellan och deVad gäller staten
vissa allmännaRegionberedningensjälvstyrelseorganen angav

demokrati, ochsubsidiaritet,principer principerna enhetsstaten,om
tjäna riktlinjerresurshushållning, vilka enligt beredningen borde som

principer leddeuppgiftsfördelningen. tillämpning dessaEnför av
bör fullgöraRegionberedningen till slutsatsen statligaenligt att organ

eftersträvas och för vilkaför enhetlig behandlingfunktioner vilka en
framträdande. Vidare bör statligasärskiltriksintressen är organ genom

nationella kontrollenutvärdering och tillsyn för denuppföljning, svara
uppnås. gäller deövergripande målen verkligen Vaddeattav

ledde tillämpningsjälvstyrelseorganenkommunala av sammaen
börRegionberedningen till slutsatsen dessaenligtprinciper att--
ochfrämst sådana, för vilka regionaluppgifter i övrigt ochfullgöra

och där det finnserfordras eller önskvärdförankringkommunal är ett
Även andraför de politiskareellt handlingsutrymme organen.

till kommunalaRegionberedningen överlämnasenligtuppgifter kunde
för detta. Enligteffektivitetsskäl taladesjälvstyrelseorgan om

sådana verksamheteruppfattning borde emellertidRegionberedningens
finansieringsutrymme.kommunala beskattningsrättensdeninte belasta

ansvarsfördelningen mellananalysRegionberedningens statenav
i förslagsjälvstyrelseorganen utmynnadekommunalaoch de ett attom

länsstyrelserna tillfrånregionala utvecklingsansvaretöverföra det
utvecklingsansvaretRegionberedningen borde iEnligtlandstingen.

sysselsättning, fysisknäringsliv ochinom sakområdenaingå uppgifter
sjukvård, utbildningochkommunikationer, hälso-planering, miljö,

regionensuppgiftenkultur, turismforskning,och attsamt vara
landstingkommun ochAnsvarsfördelningen mellanföreträdare. stat,

avvägd.i övrigt välansågs vara
har hittills lettremissbehandlats,förslag,Regionberedningens som

län skallKristianstads och Malmöhusi vilketSkåne läntill att ett -
följd härav läggsden januari 1997. Sombildas 1ingå kommer att en-

tilllandstinglänsKristianstads och Malmöhus ettäven samman
Malmö kommun,kommerdetta landstinglandsting. l även som

till deingå. Med hänsynstått utanför landstinget,tidigare att
gamla landstingendock de1998 kommervalen höstenallmänna att

landsting företrädasSkåne länsår 1998bestå till utgången avmenav
Däreftersärskild lag härom.enligtsammanläggningsdelegerade en
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övergår beslutanderätten till det nyvalda fullmäktige. Regionbe-
redningens förslag den regionala samhällsförvaltningen och för-om
delningen för regionala utvecklingsfrågor bereds föransvaretav
närvarande i regeringskansliet. Avsikten regeringen under höstenär att
1996 skall redovisa sin dessa frågor 1995/96:38se ochsyn prop.
224.

Vad anförts kan tjäna exempel hur på in-som settovan som man
nebörden den kommunala självstyrelsen och den därmed förbundnaav
problematiken kring relationen mellan kommunerna och lands-staten,
tingen. Vad kan konstateras vid genomgång det antalsom storaen av
betänkanden behandlat någon klarämnet och given defini-är attsom
tion vad med kommunal självstyrelse knappastav som menas
framförts i lagstiftningssammanhang. Diskussionen har gälltmera
självstyrelsens styrka olika områden faktiskaoch den och praktiska

och uppgiftsfördelningen mellan kommun och landsting.stat,ansvars-

4.2 Kommunal ekonomi och grundlags-
diskussionen kring lagförslag innebärande

begränsningar i beskattningsrätten

4.2.1 Inledning

Redan i samband med RF:s tillkomst ansågs det angeläget vidtaatt
åtgärder för påverka den kommunala utgiftsexpansionenatt samt
åstadkomma ekonomisk utjämning inom den kommunala sektorn.
Kommunalekonomiska utredningen KEU 76 hade förutom att-
behandla möjligheten till åtgärder inom angivna områden ävenovan -

uppgifttill frågan begränsningarpröva den kommunalaatt om av
beskattningsrätten, i form skattetak, borde införas. Angåendet.ex. av
kommunalekonomiska utredningens analys innebörden denav av
kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten hänvisas till avsnitt
4.1.5.

Debatten kring möjligheter utvecklingen denstatens att styra av
kommunala ekonomin har fortsatt under 1980- och l990-talen. Vid
några tillfällen frågahar uppkommit föreslagna åtgärder stått iom
överensstämmelse med grundlagens bestämmelser den kommunalaom
självstyrelsen och beskattningsrätten. Som kommer framgåatt av
redovisningen har de ekonomiska och politiska förhållanden råttsom
då olika förslag rörande den kommunala ekonomin framlagts fått
betydelse vid bedömningen tillåtligheten föreslagna begräns-av av
ningar. I detta avsnitt beskrivs debatten främst riksdagsdebatten- -
kring den kommunala beskattningsrätten efter det iRF trädde kraft.att

utförligFör redogörelse lagstiftningen kommunalskatterättensen av
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område, främst för tiden före RF:s ikraftträdande hänvisas till en
artikel Hans Heinrich Vogel i Förvaltningsrättslig tidskrift 1993av s.

ff.59 Under avsnitt 4.3 redogörs kortfattat för skatteutjämningssys-
utveckling sedan mitten 1960-talet den diskussiontemets samtav som

några gånger förekommit angående olika förenlighet med RF.systems

4.2.2 KU:s betänkande 1980/81:22 grundlagsenlighetenom
lagstiftning kommunalt skattetakav om

Grundlagsenligheten lagstiftning kommunalt skattetak blevav om
föremål för KU:s bedömning första gången 1981. KU yttrade sig då

motion med begäran grundlagsutredning förslagöver och tillen om
lagstiftning kommunalt skattetak/skattestopp. KU avstyrkteom
motionen med hänvisning till inte ansåg någon ändringatt man av
grundlagens regler påkallad. Utskottet ansåg RF:s bestämmel-attvara

reellt skydd för den kommunala självstyrelsenett utan attser gav
statsmakterna därigenom hindrades från fatta de övergripandeatt
beslut i olika kundelägen nödvändiga. Angående innebördensom vara

grundlagsreglerna den kommunala självstyrelsen och be-av om
skattningsrätten anförde KU bl.a. följande.

Utformningen det skydd i RF den kommunala själv-av som ges
styrelsen påverkas starkt det inte varken lämpligtatt ansettsav vara
eller möjligt gång för alla dra orubbliga och preciserade gränseratt en
i grundlag kring kommunal självstyrelsesektor. bl.a.Mot dennaen
bakgrund hade i utsträckning avstått från i införaRFstor attman
detaljerade bestämmelser klart rättsligt skydd.avgränsatettsom ger
I stället hade tonvikten lagts regler innebär riksdagenattsom

vanlig lag den kommunala självstyrelsen. Det sagdagenom normerar
innebar enligt inteutskottet riksdagen fritt fattakunde beslutatt om

för den kommunala självstyrelsen. Grundlagens bestämmelsernormer
därmedkommunerna landstingen och den kommunalaävenom avses

självstyrelsen måste nämligen enligt meningutskottets tillmätas stor
betydelse generella direktiv för lagstiftningens innehåll. Utskottetsom
ville särskilt framhålla det i förarbetena till RF understrukits detatt att

grundläggande betydelse för kompetenskommunernas deär attav
sina åliggandensärskilda har fri sektor inom vilken de kanutöver en

ombesörja angelägenheter.egna
Varje lagbeslut gällde kommunerna skulle således enligtsom

fattas inom den grundlagen uppdragna Beslutetutskottet av ramen.
fick därför aldrig innebära självstyrelsenden kommunalaatt upp-

någon grundlagsfästa förhävdes eller de principerna själv-att av
styrelsen åsidosattes. Självstyrelseintressena skulle enligt utskottet

betydelse lämplighetsprövningalltid tillmätas vid den ochstor
intresseavvägning aktuell i det konkreta lagstiftningsärendet.som var
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måste i sammanhangframhöll det bedömasUtskottet störreettatt
i kommunala själv-viss inskränkning denavgörnär man om en
bestämmelser. Utskottetgodtagbar med hänsyn till RF:sstyrelsen är

fritt bestämmaingrepp i kommunernaspekade rätt attatt ett
uppenbarligen skulle innebära den kommu-utdebiteringens storlek att

lagreglering den kommunalafriheten hårt. Enbeskarsnala av
denna heltfick givetvis aldrig innebärabeskattningsrätten att upp-

enbart formell skulleBeskattningsrätten fick intehävdes. göras utan
eventuellinnehåll. Skyddet förutsattereelltalltid ha attett en

för fri sektor föralltidskattetaklagreglering typ utrymme engavav
frihet för kommu-åtminstone vissbibehöllochkommunerna även en

Principernabeskattningens storlek.fastställadet gällernär attnerna
i ochkommit till uttryck RFsjälvstyrelsen dekommunaladen somom

iingreppmening till slutsatsenmotiv ledde enligt utskottetsdess att
undvikas.beskattningsrätt bordekommunernas

underströksfogat särskilt yttrande. l dettabetänkandetTill ettvar
ovillkorligen hindrarinteuttalande grundlagenutskottets att en

fråganframhöllsskattetak. Vidarekommunaltlagreglering atttypav
självbestämmande-beträffande kommunalauppoffring dendenom

välmotiverad inteinnebäraskattetak skulle kunnarätten ett varsom --
tillförarbetena RFframgickutifrån vadkundeenbart avgöras avsom

Enligti detekonomiska lägetberoende detockså stort.utan var av
ekonomiskt besvärligaiuppenbart detyttrandet detsärskilda attvar

möjlighet tillutnyttja denvälmotiverat eljesttider än attmeravar
till detfrihet RF Hänsyneni kommunernas öppnar.ingrepp som

kommunaladetsituationerfick i sådanabästa överallmännas taanses
självständighetsintresset.

konstitutionella aspekter1982Riksdagsdebatten4.2.3 om
landstingensochbegränsningar kommunernasvissa av

finansiella utrymme

begränsningar i kommuner-grundlagsenlighetenDiskussionen avom
sambandaktuell ibeskattningsrätt blevlandstingensoch nyttnas

1982budgetpropositionen prop.riksdagsbehandlingenmed av
1981/822100 bil. och 2.1

reducera detolikaföreslogs bl.a.propositionen sättI atttre
skatteunderlaget.kommunala

tillgodoräknainte fålandstingochförsta skulle kommunerdetFör
skatteunderlagetdel överstegfrån denskatteinkomsternasig somav

grund-högstadenmedelskattekraften vilket136 procent varav
kommitténsskatteutjämningssystemet,då gällandegarantin i det

anm..
skatteunderlagetreduktionytterligareandra föreslogsdetFör av

till 80skatteunderlagetreduceringEnjuridiskafrån avpersoner.
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hade beslutats redan för år 1982, nedan avsnitt 4.2.4.procent se
Slutligen innebar förslaget kommunernas och landstingens skatte-att

underlag generellt skulle begränsas. Vid riksdagsbehandlingen lades
motioner bl.a. kommunalt skattestopp/skattetak, längreäven om

gående begränsningar skatteunderlaget från juridiskaav personer, en
minskning skattekraftsgarantin förslag "frysning"samtav om av

respektive landstingenskommunernas skatteintäktsökningar.
yttrande KU 1981/82:KU6y till finansutskottet angåendeI ett av

konstitutionella förslagenaspekter begränsning kommuner-om av
och landstingens ekonomiska respektive begränsningutrymmenas av

följande.skatt uttalade KUrätten att ta ut
Enligt fanns bland förslagenKU rörande den kommunala ekonomin

någonflera i mening kunde innebära begränsningar isägassom
landstingens beskattningsrätt.kommunernas och KU delade in

förslagen i tre grupper.
förstaTill den hänförde utskottet de förslag innebargruppen som

begränsningar kommunernas och landstingens frihet bestämmaattav
Utskottet vidhöll här sin inställning såsom den kommit tillskattesatser.

föregående år.uttryck i KU:s betänkande
förslagandra hade enligt utskottet detDen gemensamtgruppen av

beskattningsätgärderna reduceradesresultatet de kommunalaatt av
delar skatteunderlaget räknades bort. Dennaattgenom gruppav

regeringens förslag förslaget längreomfattade enligt utskottet samt om
från juridiskagående begränsningar skatteunderlagetav personer.

åtgärder innebar enligt utskottet kommunersistaDen attgruppen av
sinalandsting förlorade dispositionsrätten delaroch övertemporärt av

förslag innebarskatteintäkter. Till denna räknade KU degrupp som
Övrigaskatteintäktsökningen. förslag"frysning" den kommunalaen av

slag ifrågasättas deenligt utskottet inte det det kunde attattavvar
beskattningsrätten.begränsade den kommunala

varitåtgärder hade inte tidigareandra och tredjeDen typen av
emellertidEnligt utskottet skulleföremål för utskottets bedömning.

grundläggandeledningockså dessa åtgärder bedömas med sammaav
nämligen de bevararprinciper tidigare fastställts utskottet, omsom av

ochfri för kommunalaför sektor de ävenutrymme organenen
fastställaåtminstone viss frihet det gällerbibehåller när atten

inget deEnligt uppfattning stredbeskattningens storlek. utskottets av
de uppställdabåda åtgärdsgruppernaaktuella förslagen inom de mot

principerna.
emellertid regeringensfinansutskottet avvisadesVid behandlingen i

och landstingensbegränsningar kommunernasförslag till generella av
regeringens förslagFinansutskottet ansågfinansiella attutrymme.

beskattningsrättlandstingenskommunernas ochinskränkte samt
öppnadeallvarligtprincipiellt mycketuttalade det steg,att ett somvar

framtiden. Under åberopandeför gående ingrepp islussarna längre av
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anförtvad KU avstyrkte Finansutskottet också motionerna angående
skattestopp och skattetak motion med begäran utredningsamt en om

frågan införande statskommunal enhetsskatt bet. FiUseav om av en
1981/82:20.

Under de följande åren lades motioner med förslagnytt om
införande kommunalt skattestopp. Motionerna avstyrktesav av
finansutskottet se bet. 1982/83:FiU45, 1983/84:FiU29,t.ex.
1987/88:FiU19 och 1988/89:FiU29.

Diskussionen4.2.4 kring begränsning det kommunalaen av
skatteunderlaget slopandet den kommunalagenom av
taxeringen juridiskaav personer

kommunala juridiska fr.o.m.Den taxeringen upphördeav personer
inkomståret 1985. Denna lagtekniskt mycket omfattande reform föran-

grundlagsinvändningar.ledde inga
Frågan beskattningen juridiska hade under antalettom av personer

år varit föremål för utredning. Redan Företagsskatteberedningen
föreslog i sitt slutbetänkande SOU 1977:87 helt statlig beskattningen
efter enhetlig statsskattesats. Kommunalekononomiska utredningenen
KEU 76 föreslog med Företagsskatteberedningensanledning av-

följdåtgärderförslag vissa för övergângsvis finna enkeltatt ett-
inkomstbortfallet.kompensera kommunsektorn förattsystem

landstingensRedan 1982 reducerades kommunernas och skatte-
frånunderlag juridiska till Under det följande80 procent.personer

året reducerades hela landstingens skatteunderlag från juridiska
ytterligareKommunernas skatteunderlag reducerades till 40personer.

Reduktionen skatteunderlaget kvarstod 1984.ävenprocent. av
Slutligt förslag avskaffande beskattningenden kommunalaom av av

juridiska lades i proposition 1984/85:70. I propositionpersoner
1983/84: 133 behandlades bl.a. kompensationen förtill kommunerna
det inkomstbortfall kom uppstå på grund reformen någonattsom av
kompensation till landstingen föreslogs inte eftersom dessa under åren

haft1983 och 1984 inte hade något skatteunderlag från juridiska
propositionen anledning till avskaffandetpersoner. I angavs som av

kommunala företagsbeskattningen debiteringen inte effektivden att var
synvinkel, administrationen omfattandekommunal attatt samtvarur

regionalpolitiskt olämpligt företagen skulle behövadet att tavar
inom landet.vid lokaliseringen sina verksamheterskattehänsyn av

förslaget avskaffa den kommunalaVid riksdagsbehandlingen attav
framfördes inga grundlagsinvänd-beskattningen juridiska personerav

och i så fall vilketningar. Vad diskussionen gällde var snarare om
inkomstbortfalletförkommunerna skulle kompenseras sesätt

finansutskottets bet. 1983/84:39.
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4.2.5 Debatten kring kommunalt skattestopp för åren 1991
och 1992

Regeringen beslutade den 8 februari 1990 inhämta Lagrådetsatt
yttrande förslag tillöver lag tillfällig begränsning bl.a.ett om av
kommuners och landstings skatt. Enligträtt förslaget skulleatt ta ut
kommuner och landsting inte få högre skatt för år 1991 vadänta ut
respektive kommun eller landsting fastställt för år 1990.

Lagrådet konstaterade det förhållandet grunderna för denatt att
kommunala beskattningsrätten enligt 8 kap. 5 § RF skall bestämmas
i lag i förening med RF inte innehåller några garantier för denatt att
skall lämnas oinskränkt vid handen vissa begränsningar iattger
beskattningsrätten får Frågan gällde hur långtgåendegöras. de fick

vara.
Lagrådet instämde i vad i lagrådsremissen anförts in-attsom om

gripanden i den kommunala skatterätten den det förslagetiartav som
fråga måste användas med urskillning och varsamhet ochstorvar om

menade i högre grad de innebar faktisk begränsningatt en av
för kommun handha sina uppgifter, desto betänkligareutrymmet atten

åtgärdenblev konstitutionell synpunkt. Lagrådet uttalade vidare attur
frågan hur långtgående sådana ingripanden fick måste bedömasgöras

hänsyn tillmed och omfattningen inskränkningarna och tillarten av
den tid under vilken de skall gälla. Inom vissa menade Lagrådetramar

gränsdragningen emellertid blev politisk rättsligänatt snarare en en
fråga. Lagrådet kunde för sin del inte finna de föreslagna in-att
skränkningarna i den kommunala beskattningsrätten gick vadutöver

från konstitutionell synpunkt fick möjligt attsom accepteraanses
Lagrådets yttrande intaget i 1989/90:l50 bil. 4.4.prop.

Regeringen föreslog sedermera tvåårig begränsning kommu-en av
och landstings skatt 1989/90:rätt prop. 150 bil. 4.att ta utners

I yttrande KU l989/90:KU9y lagförslaget framhöllöverett av
utskottet det konstitutionella för kommunalt skattetakatt utrymmet ett

begränsat. Vid samlad bedömning syftena med förslagetvar en av
kunde utskottet fråndock konstitutionell synpunkt godta tillfälligen
begränsning kommunernas och landstingens bestämma sinarätt attav
Skattesatser. Ett de avgörande syftena med tvåårig begränsningav en

bakgrund den planerade skattereformen skapa tids-att motvar av
mässigt för utarbeta långsiktiga lösningarutrymme att mer pro-
blemen rörande det kommunala skatteuttaget och den kommunala eko-
nomin.

Finansutskottet uttalade utskottet våren 1989 behandlatatt senast
frågan kommunalt skattestopp. Enligt utskottet hade denettom
konstitutionella sidan därefter ytterligare den granskningutretts genom

ÄvenLagrådet gjort. KU hade beretts tillfälle sig. Sedanatt yttrasom
de konstitutionella förutsättningerna ytterligare klarlagts ansåg
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bakgrund kommunalekonomiska situatio-finansutskottet denmot av-
skattestopp borde bet.temporärt accepterasatt ettnen -

1989/90:FiU29.

kring förlängning kommunala4.2.6 Debatten deten av
för år 1993skattestoppet även

Lagrädets yttrande1992 beslutade regeringen inhämta9 aprilDen att
landstingstill begränsning kommuners ochförslag lagöver ett om av

för år 1991/92: 150.skatt 1993 seävenrätt att ta ut prop.
frågan inskränkning den kommunalaLagrådet uttalade att om av

utifrån bestämmelser kommunal själv-beskattningsrätten RF:s om
i 1990 års lagstiftnings-underkastats granskningstyrelse närmare

ansåghänvisning till vad förekommit i det ärendetärende. Med som
från konstitutionell synpunkt kunna godta densig Lagrådet nu

intaget iförlängningen med år Lagrâdets yttrandeföreslagna ett prop.
1991/922150, bil. II:4.1.

propositionen under åbero-tillstyrkte förslaget enligtFinansutskottet
ficksamhällsekonomiska balansen intepande den äventyrasattav

1991/92:FiU29.åter skulle öka se bet.kommunalskatternaattgenom

årens debatt för kommunala4.2.7 De utrymmetsenaste om
skattehöjningar

Även för åren 1991-1993 harefter det kommunala skattestoppet
kommunala skattestopp motionväckts semotioner t.ex.om nya

i ochLagstadgade begränsningar kommunernasl994/95zSk328.
dockutdebiteringens storlek har intelandstingens bestämmarätt att

motverkaemellertid andra försöktharbeslutats. Staten sätt en
såledesInför år 1994 tillämpadeskommunalskatterna.höjning enav
inte höjdeoch landstinginnebar de kommunermetod att somsom

kompensation 1993/94: 150fick särskild ekonomisk prop.skatten en
1994/95:FiU19, rskr. 1993/94:442.bil.7, bet.

1994/95:150 föreslogkompletteringspropositionen 1995 prop.I
i syfte förbättra kontrollenregeringen riksdagen överattatt -

för deår skulle fastställa takutgiftsutvecklingen fr.o.m. 1997 ett-
propositionen anfördes bl.a. haroffentliga utgifterna. I att staten

skattefinansieradekommunsektornsriktlinjer förför att angeansvar
Utveck-utgiftsutrymme.och därigenom indirekt sektornsutrymme

därför inkluderautgifterna bordede offentligalingen ävenav
kommunsektorn.

uttalades detskattehöjningarför kommunalaAngående attutrymmet
samhällsekonomin totaltinte bara förskulle utanogynnsamt,vara

kommunala skattenivånkommunsektorn, denför den samladeäven om
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höjasskulle ytterligare. Utrymmet för kommunala skattehöjningar
bedömdes starkt begränsat 1994/951150, bil.prop. 7 5.som s.

Våren 1996 träffades mellan regeringen, Svenska kommunförbundet
Landstingsförbundetoch överenskommelse bl.a. innebar deatten som

förbundenbåda åtog sig förverka kommunalskatterna inteatt att
inför årenhöjdes 1997 och 1998.

1996 årsl ekonomiska vårproposition 1995/962150prop.
aviserades förslag innebar den kommun eller landstingett attsom som

kommunalskatten för århöjer 1997 eller 1998 skulle få vidkännas en
minskning det generella statsbidraget.av

aviserade förslagetDet lades fram i proposition 1995/96:213.
Förslaget innebär kommun eller landsting inför år 1997att ettom en

1998 höjereller skatten, skall det generella statsbidraget till kommu-
eller landstinget för år minskas med beloppettnen samma som

hälften den ökning de preliminära kommunalskatte-motsvarar av av
följermedel skattehöjningen. Som skäl för förslaget anfördessom av

följande.bl.a.

tak för offentliga utgifterna"Ett de kommer införas år 1997. Ut-att
giftstaket måste emellertid innebörd för kommunerges en annan

landsting eftersom inteoch direkt kan de kommunalastaten styra
utgifterna. Enligt regeringens uppfattning målet utgiftsbe-bör om

förgränsning kommunsektorn i uppnåsstället vissa restrik-genom
för inkomstutvecklingen, främsttioner vad kommunalskatte-avser

medel och statsbidrag. Med hjälp sådana restriktioner, i kom-av
bination med lagstadgade kravdet ekonomisk balans som rege-

föreslå riksdagen,ringen torde kommunsektorns utgifterattavser
begränsas till nivå långsiktigt samhällsekonomisktkunna ären som

hållbar."

Förslaget till minskning i vissa fall det generella statsbidraget tillav
kommuner och landsting åren 1997 och 1998 hade blivit föremål för
granskning Lagrådet.av

yttrande den 9 maj 1996 anförde Lagrådet 1995/96:2l3,I se prop.
bil. förslaget syftade till2 motverka kommunalaatt attsom-
skattehöjningar kunde alternativ till sådana lagbe-ettses som-

kommunalt för vissa år.stämmelser skattestopp gällt Medom som
fråganbeaktande de ställningstaganden tidigare gjorts iav som

förenligahuruvida bestämmelser skattestopp med RF:särom
bestämmelser den kommunala självstyrelsen häromse ovan,om
menade Lagrådet det framlagda förslaget fick godtas frånatt nu
konstitutionella synpunkter. Lagrådet ansåg emellertid angeläget att
innebörden den kommunala självstyrelsen och beskattningsrättenav

dess förhållande till grundlagsbestämmelserna föremål förblevsamt
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grundlig analys och hänvisade därvid till det arbete bedrivitsen som
inom denna kommitté.

Även KU har i september 1996 sig förslagetöver seyttrat
1996/97:KU3y. KU konstaterade inledningsvis förslaget hadeatt
samband med såväl det bidrags- och utjämningssystem träddenya som
i kraft den januari1 1996 häromse nedan avsnitt 4.3.6 detsom
utgiftstak för offentligade finanserna införs 1997. Enligt utskottetsom
syftade förslaget till motverka sådana skattehöjningar kanatt som
uppkomma konsekvens bidrags- och utjärrmingssystemetssom en av
verkningar och föreslagna åtgärder bidrog enligt utskottet till att- -
uppfylla intentionerna i fråga utgiftstaket och därmed till samhälls-om
ekonomisk balans längre sikt.

Från konstitutionell synpunkt delade utskottet Lagrådets uppfattning
det förslagetaktuella kunde alternativ till sådanaatt ettses som

lagbestämmelser kommunalt skattestopp gällt för åren 1991-om som
1993. Utskottet erinrade sitt uttalande 1990 enligt vilket utskottetom
vid samlad bedömning kunde från konstitutionell synpunkt godtaen en
tillfällig begränsning kommunernas bestämma sina skattesat-rätt attav

KU instämde i Lagrådets bedömning det aktuella förslagetattser. nu
fick frångodtas konstitutionella synpunkter.

Avsikten förslaget minskning statsbidraget vid kommu-är att om av
skattehöjningarnala skall till slutlig behandling i riksdagentas upp

under hösten 1996.

4.3 Kommunal skatteutjämning; särskilt

debatten grundlagsenlighetenom av en

inomkommunal utjämning

3.1 Inledning4.

Skatteutjämningssystemets syfte utjämna de skillnader finnsär att som
mellan enskilda kommuner respektive landsting i fråga skattekraftom
och kostnader för bedriva kommunal verksamhet.att

Frågan efter vilka principer skatteutjämningen skall ske har sedan
så1960-talet oavbrutet varit föremål för utredning. Vid någragott som

tillfällen har diskussion uppkommit möjligheten till utjämningom
kommuner med särskilt hög skattekraft får avstå delattgenom en av

skattekraftsin till förmån för kommuner med låg skattekraft.
Redan års1976 kommunalekonomiska utredning frågantog upp om
sådant skatteutjämningssystem införas förborde hela landet,ett men

avvisade tanken därpå avsnitt Frågan inom-se 4.1.5.ovan om en
regional utjämning inom Stockholms län blev i särskild ordning
föremål för utredning och lagstiftning.
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Diskussion kring inkomstutjämning mellan kommunerna uppkom
med anledning regeringens förslag 1985 särskildanytt av om

skatteutjämningsavgifter.
Någon egentlig riksdagsdebatt grundlagsenligheten inom-ettom av

kommunalt utjämningssystem uppstod emellertid först 1995 i samband
med regeringens förslag till skatteutjämningssystem för kommunernytt
och landsting I detta avsnitt kortfattad redogörelse förm.m. ges en
skatteutjämningssystemets utveckling sedan mitten 1960-talet.av
Vidare behandlas i den mån någon sådan förts grundlagsdis-- -
kussionen kring de olika skatteutjämningssystemens uppbyggnad.

4.3.2 Skatteutjämningssystemet före 1979 års reform

Ett skatteutjämningssystem i egentlig mening infördes från och med
år 1966. Landet indelades då i områden med olika skattekrafts-tre

bestämda med hänsyn till de allmännagränser kostnadsolikheter som
orsakas geografisk belägenhet och befolkningsgleshet. Systemetav
kompletterades med utdebiteringsfaktor för ytterligare beaktaatten
kostnadsskillnader mellan kommunerna.

Skatteutjämningsrevisionen föreslog i sitt betänkande SOU
1972:44 individuell skattekraftsgaranti för varje kommun. Kritikenen

förslaget och utredningsmetoden stark. Beslutet blev i ställetmot var
antalet skattekraftsområden utökades från till fem seatt tre prop.

1973:44.

4.3.3 1979 års reform

skatteutjämningssystemEtt trädde successivt i kraft från och mednytt
år 1980. Det byggde i huvudsak 1976 års kommunal-systemetnya
ekonomiska utrednings betänkande SOU 1977:78.

Antalet skattekraftsklasser ökades till tolv och den lägsta grund-
garantin bestämdes till 103 medelskattekraften. Grund-procent av
garantin kompletterades med hänsyn till kommunernas och lands-
tingens åldersstruktur tilläggoch gjordes därutöver för kommuner med

befolkningsminskning.snabb försågsSystemet med två spärregler; en
angåendespärregel lägsta garanterade skattekraftsgaranti och en

spärregel garanterade samtliga kommuner och landstingsom en
höjning den garanterade skattekraften med 3 procentenheter jämförtav

tidigaremed system.
bakgrundMot den kritik förslaget blivit föremål för vid remiss-av

behandlingen tillkallades särskild utredare, Kommunala grund-en
garantiutredningen, för statistik och kalkylmetoder för deöveratt se
faktorer ingick i grundgarantin.som

År 1983 tillkallades skatteutjämningskommitté för att nytten se
Enligt direktiven dir. 1983:46 skulle kommittén bl.a.över systemet.
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försöka finna metoder för rättvisare fördela bidragen inomatt
kommunsektorn och därmed sikt kunna bidra till utjämnaatt

i skattesatser mellan olikaskillnaden kommuner respektive landsting.
det statsfinansiella försämratsI direktiven betonades läget sedanatt

reformen beslutats. De medel ställts till skatteutjäm-den senaste som
förfogande så effektivt möjligt. Omför-ningens borde användas som

måste inom oförändrad kostnadsram och dedelningar göras auto-
kostnadsökningarna förmatiska dämpas.systemet

Diskussionen kring år följande år4.3.4 1985 och

skatteutjämningsavgifter 1988 årsbeslutade samt
skatteutjämningsreforrn

skatteutjämningskommitténsår 1983 tillsatta arbete drogDen ut
samtidigt kostnader för skatteutjämningen blev allttiden statenssom

skatteutjämningsbidragen för årfinansiera ökningenhögre. För att av
landsting medgrundgarantin för samtliga kommuner och1985 sänktes

procentenhet.en
bil.kompletteringsproposition 1984/85:150 11985 års prop.I

nödvändigt omedelbart vidta åtgärder;uttalades bl.a. det attatt var
dels förfinansiera kostnadsökningen statsbidragen ochdels för att av

skillnaderna i de kommunala skattesatser-utjämna deatt mest extrema
na.

skatteutjämningsavgift och särskildföreslogs allmänDet att enen
införas för år allmänna skatteutjäm-tilläggsavgift skulle 1986. Den

kommunernas/landstingens totalaningsavgiften, skulle tas utsom
ordinarieuppräkningen detskatteunderlag, syftade till finansieraatt av

möjliggöraför år Avgiften skulleskatteutjämningsbidraget 1986. även
skatteutjämningsbidraget ochviss förstärkning det extraen av

olika skäl kommit istöd för kommuneranvändas som avsom
för spännvidden i de kommu-ekonomiska svårigheter minskasamt att

41.nala skattesatserna se prop. s.
enligt progressiv skalasärskilda tilläggsavgiften skulleDen tas ut en

kommu-skatteunderlaget 135den del översteg procent avsomav
enligtmedelskattekraft. Avgiften,respektive landstingets somnens

syfta tillskulleårs taxering endast berörde kommuner,1984 atttre
förutsättningarekonomiskaskillnaderna iutjämna de extremamest

medriktat stöd till kommuneroch möjliggöramellan kommunerna ett
efter ansökanskulledebitering. Bidraget till dessa kommunerhögen

42-45.skatteutjämningsbidrag seutbetalas ett extra s.prop.som
skatteutjämningsavgifterförslagetpropositionenEnligt avsettvar om

förlösas inomfrågorna kundelösning i avvaktan att ramenensom
avgifterna skulle endastochrättvisande skatteutj ämningssystemett mer

årunder 1986.tas ut
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riksdagsbehandlingen,kritik vidföremål för vissFörslaget blev
avgiften. förslagetprogressiva Förutomi vad avsåg denfrämst att

låglåg kommunalskatt ochmeddiskriminera kommuneransågs
admini-effektivbestraffa kommunerskattekraft samt som genom en

tillbaka skattehöjningarverksamhet hållitoch rationellstration
egentlig utredning ochfram någonförslaget lagtspåpekades utanatt

bestämmelsergrundlagensreglerna stredtalade förmycket motattatt
amnärkningsvärtansågsbeskattning. Detkommunalgällervad att

förslaget.Lagrådet granskainte låtitregeringen
bedömningnågonuttaladeFinansutskottet görautan att av av--

invändningargrundlagsenlighet degifternas motrestsatt som-
motioneroch avstyrkte derelevantaänmingsavgifterna inteskatteutj var

bet.1984/85:FiU29.skulle avvisasförslagetkrävde attsom
riksdagen SFSskatteutjämningsavgifterFörslaget antogs avom

1985:533.
i slutetsitt betänkandeskatteutjämningskommittéårs1983 avavgav

föreslog ingaSkatteutjämningskommittén1985:61.SOU1985
fr.o.m. år 1980grundgarantierna i detförändringargenomgripande av

sammanföllkommitténEnligtskatteutjämningssystemet.gällande
regionalpolitiskahuvudsak med dengrundgarantin iiskillnader

skatteutjämningssystemetfinansierastödområdesindelningen. För att
grundgarantin generellt skulleföreslogsskattekraftenutjämna attsamt

skatteutjämningsavgifternatillfälligaprocentenhet, demedsänkas l att
tillfälligalikaledesdetskulleför 1986 göras permanenta samt att

Spärreglernagrundgarantin.inarbetades ivissa kommunertillstödet
grundgarantier.med höjdaochavveckladeföreslogs bli ersatta

regeringskanslietbearbetades iförslagSkatteutjämningskommitténs
skatteutjäm-inriktningenregionalpolitiskaförstärka densyftei att av
Skatteutjäm-finansieraavgifter förmetod medDenningssystemet. att

1987årentillämpadesför år 1986tillämpats ävenningsbidragen som
1988 SFSför årtilläggsavgiften skärptessärskilda1988 och denoch

avgift sänktes.för1987:561 gränsen uttagetatt avgenom
föreslogsl987/88:l00, bil. 9budgetproposition prop.års1988I

delarnafrån de södraskatteutjämningsbidragenomfördelning avaven
särskildaockså deföreslogspropositionende Ilandet till attnorra.

1986-1988under årenbeviljatshögskattekommunertillbidragen som-
grundgarantin,inarbetades isina skattesatsersänkaskulleför deatt -

Likasåbehölls.tilläggsavgifternaavveckladesspärreglerna samt attatt
tillfick läggasden skattesatsmaximeringbl.a.föreslogs somaven

huvudsak förslageniRiksdagenbidragsberäkningen.förgrund antog
denhöjningNågon1987/88:FiU19.bet.propositionenenligt av

1989.för årerforderligansågs inteskatteutjåmningsavgiftenallmänna
årförtilläggsavgiftensärskildadenskärptesDäremot genomsamma

sänktes.ytterligareavgiftförgränsen uttagetatt av
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syftetMed ytterligare reducera de skillnaderna iatt mest extrema
skattekraft beslöt riksdagen våren 1989 l988/89zl50,prop. bet.
FiU29, rskr. 326 ändra reglerna så den särskilda avgiftenatt att
fr.0.m. år 1990 skulle omfatta alla kommuner dock landsting eller
landstingsfria kommuner med skatteunderlag 100överstegett som

medelskattekraften, dock för den del skatteunderlagetprocent av av
understeg det för kommunen garanterade skatteunderlaget.som

Beslutet innebar också progressiviteten ytterligare skärptes.att
Varken Skatteutjårrmingskommittén regeringeneller hade tagit upp

frågan skatteutjämningsavgifterna, och då särskilt den progressivaom
avgiften, kunde stå i överenstämmelse med RF:s bestämmelseranses

den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten.om
förslagenI samband med till skärpning den särskilda skatteutjäm-av

ningsavgiften riktades emellertid från hållvissa stark kritik mot
avgiftens konstruktion och i flera motioner yrkades avgiften heltatt
skulle avskaffas bet. FiUse 1986/87:29 och 1988/89:29. It.ex.
samband med riksdagsbehandlingen förslaget förgränsenattav om

avgift skulle sänkas till 100 medelskattekraftenuttaget procentav av
påtalades också lagen 1987:561 särskild skatteutjämningsav-att om
gift inte varit föremål för Lagrådets granskning.

Finansutskottet avstyrkte de motioner vari yrkats skatteutjäm-att
ningsavgiften avskaffas utformasskulle eller vadsätt änannat

föreslagitregeringen uttalade lagen skatteutjämningsavgiftattsamt om
föll områdeinte inom det enligt 8:18 regeringenRF ellersom

riksdagsutskott bör låta lagrådsgranska. Enligt utskottet hade det inte
riksdagsbehandlingenheller vid i samband med lagens tillkomst

framförts krav lagrådsgranskning. Utskottet ansåg ävenatt man
inför den föreslagna utvidgningen avgiftsuttaget kunde avstå frånav

sådan granskning.en
skatteutjämningssystem från årDet tillämpades och med 1989som

bestod följande delar.av

skatteutjämningsbidragAllmänt-
riksdagenvarje kommun och landsting fastställde grund-För en

garanti bestående i dels garanti syftade till utjämnaatten som
dels garanti skulle utjämna skillnader iinkomsterna, en som

landsting.kostnader mellan olika kommuner och
tillägg och avdrag för jämförtGrundgarantin, tillsammans med en -

åldersfaktor för eventuelltidigare modifieradmed samtsystem -
bestämde kommunens eller landstingetsbefolkningsminskning,

skattekraft. Skatteutjämningsbidraget bestodgaranterade av
landstingets garanterademellan respektiveskillnaden kommunens

skatteunderlaget multiplicerat med kom-skatteunderlag och det egna
vilken dock begränsats till vissamunens/landstingets utdebitering,

för kommuner respektive landsting.angivna belopp
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skatteutjämningsbidragExtra
Utgick efter beslut regeringen koppling till medelskat-utanav
tekraften.

Allmän skatteutjämningsavgift
Betalades alla kommuner och landsting och beräknades detav

skatteunderlaget.egna

Särskild skatteutjämningsavgift-
på den del kommunens skatteunderlagTogs överstegut av som en

medelskattekraften from.viss 100 år 1990,procent procentav
dock inte för den del skatteunderlaget understeg kommunensav som
garanterade skatteunderlag. Avgiften progressiv.var

års4.3.5 1992 reform

lade1992 års kompletteringsproposition l991/92:150 del llI prop.
regeringen fram förslag till skatteutjämningssystem förett nytt

byggde Kommunalekonomiska kommitténskommuner. Förslaget
ekonomi samhällsekonomisk balansbetänkande Kommunal i stats--

samarbetsformer SOUbidrag för ökat handlingsutrymme och nya
1991:98.

del de tidigare specialdestineradeFörslaget innebar att storen av
verksamheter avvecklades ochstatsbidragen till olika kommunala

statligt utjämningsbidrag till kommuner. Detersattes ett nyaav
fastställainnebar också riksdagen årligen skullesystemet att en

utgångspunkt i vadför kommunala sektorn medbidragsram den som
med samhällsekonomiska Detbedömdes förenligt det utrymmet.vara

utjämningsbidraget bestod delar:statliga treav

skatteinkomster tillbidrag för utjämning kommunernasett uppav-
uppräknadgenerell garantinivå, andeluttryckt av ensomen

skattekraft
opåverkbarafrån bidraget grundtillägg till respektive avdrag av-

förhållandeni strukturellaskillnader
befolkningsminskningtillägg för-

frånsuccessivt i kraft ochskatteutjämningssystemet träddeDet nya
avskaffadesinförandet detår 1993. och medmed I systemetnyaav

skatteutjämningsavgifterna.bl.a.
viktigt syfte2anfördes propositionen s.Enligt vad i ettvarsom

likvärdiga förutsättningarskapastatsbidragssystemetmed det attnya
på sikt skullei skatteuttagkommunerna så skillnadernamellan att

avgifter effektivitet.skillnader i service, ochspegla
oförändrat.bibehölls iUtjämningssystemet för landstingen stort sett
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Kommunalekonomiska kommittén hade i sitt förslag till nytt ut-
jämningssystem beräknat garantinivån för år 1991 till 138 procentca

medelskattekraften. Redan vid denna garantinivå hamnade tvåav
kommuner utanför Då började införas år 1993systemet. systemet
uppgick garantinivån till 127 den uppräknade medelskatte-procent av
kraften. Variationerna i skattekraft mellan kommunerna låg mellan 71

och 163 Motsvarande variation för landstingen medprocent procent.
det utjämningssystem gällde inom detta område 81 tillsom procentvar
120 procent.

Under hösten 1992 beslutades antal ändringar inomstörreettom
bl.a. skatte- och transfereringssystemet för år 1993 och framåt.
Förändringarna påverkade underlaget för den kommunala beskatt-
ningen och i vissa fall också kommunernas respektive landstingens
kostnader och övriga intäkter. Eftersom statsbidragssystemet inte
omfattade alla kommuner och landsting beslutades särskildom en
ekonomisk reglering mellan och kommunsektorn. årFör 1993staten

10 miljarder kronor in från kommunsektorn till Förtogs staten. att
regleringen skulle omfatta alla kommuner och landsting valdes för
åren 1993 och 1994 metod innebar skatteinkomsternaatten som
minskades med visst belopp invånare i kommunen/landstinget.ett per

I 1993 års kompletteringsproposition 1992/93: bil.prop. 150, 6:4
uttalades stabila skatte- och bidragssystem för kommunsektornatt mer
borde eftersträvas, vilka möjliggjorde långsiktigt hållbar nettoströmen

från till kommunsektorn och därigenomstaten utrymmeav pengar gav
framtidaför ekonomiska regleringar till följd finansieringsprincipenav

och det samhällsekonomiskt tillgängliga Finansieringsprin-utrymmet.
cipen innebär kommuner eller landstingatt statenom ger nya
uppgifter, avvecklar uppgifter eller ändrar befintligasättannat
åtaganden bör ekonomisk reglering ske mellan och kommun-statenen
sektorn, kommitténs anm. Andra mål borde skapa bättreattvara
förutsättningar för tillväxt föroch minskad spännvidd i utdebite-en
ringen. utredningsarbeteEtt aviserades i syfte belysa olika metoderatt
för revidering skatte- och bidragssystemet.av

Utredningsarbetet enligt genomfördes inom Finansdepartemen-ovan
1993 Ds 1993:68 Kommunal inkomstutjäm-tet rapportensom avgav
alternativaning modeller. Rapporten Strukturkostnadsut-samt-

redningens och Landstingskommunala utredningens betänkanden SOU
1993:53 och SOU 1994:70 låg till för detgrund utredningsarbete som
utfördes Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsek-av

i november 1994 betänkandet SOU 1994:144torn, som avgav
Utjämning kostnader och intäkter i kommuner och landsting.av
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1995 års förslag till utjämningssystem för4.3.6 nytt
landsting,kommuner och m.m.

ursprungliga förslaget till utjämningssystemDet nytt

kompletteringspropositionen våren 1995 bl.a. framRegeringen lade i
för ochtill bidrags- och utjämningssystem kommunerförslag ett nytt

såvitt1994/952150 bil. Förslaget innebar,landsting 7.prop. ärnu
finansierad inkomst- respektiveinomkommunaltintresse, att enav

kostnadsutjämning skulle införas.
princip inte krävaskulle inkomstutjämningen iEnligt förslaget

landstingfinansieras kommuner ochtillskottstatliga attutan genom
invånare överstigande riks-beskattningsbar inkomstmed en per

från skatteinkomsterna,skulle vidkännas avdraggenomsnittet ett
inkomstlandsting beskattningsbaroch medmedan kommuner en

skattein-erhålla tillägg tillunderstigande riksgenomsnittet skulle ett
komsterna.

Även självfinansieradprincipkostnadsutjämningen skulle i vara
strukturellaoch landsting medkommuneratt ogynnsammagenom

medanerhålla tillägg till skatteinkomsterna,skulleförhållanden ett
vidkännasstruktur skullelandsting medochkommuner en gynnsam

från skatteinkomsterna.avdragett
i samband medskulle betalas eller drasoch avdragTillägg ut av

1965:269kommunalskattemedel enligt 4 § lagenutbetalningen av
menighetskommuns ochsärskilda bestämmelsermed annanom

utdebitering skatt, m.m.av
till in-med förslagkompletteradesSkatteutjämningssystemet ett nytt

landstingen.till ochstatsbidrag kommunernavånarbaserat
förslagen i betänkandeti huvudsakförslag byggdeRegeringens

intäkterikommuner ochkostnader och1994: 144 UtjämningSOU av
kortfattat förslagetsmycketbetänkandet berördeslandsting. I

självstyrelsen ochkommunalatill regler denförhållande RF:s om
inkomstutjämningenförmålenBl.a. uttaladesbeskattningsrätten. att -

ståkan tillstatsbidragspåse överhuvudtagetden totalamed som
i kommunalavisst ingrepp dennåsförfogande inte kan ettutan-

landstingelleri kommunskatt,självstyrelsen etttas utsamt att som en
överföras tillbehövamålen skall nås kandär förefter beslut att --

konstateradelandsting. Beredningenellerkommunerandra att en
överförs mellan kommunerskatteinkomsterinnebärandeutjämning att

själv-kommunalafrån denlandsting innebär vissteller ett avsteg
inkomstutjämninglångtgåendeansågstyrelsen att varenmen

utjämningssystem.fundamental i ett
någrautredningsförslaget ifrågasattesremissbehandlingenVid avav

vad föreskriverförenligt med RFförslagetremissinstanser omvarom
propositionen nämndesbeskattningsrätten. Ikommunaladen att
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principiella invändningar denna innebörd förekommit vid remissbe-av
handlingen. Enligt regeringens bedömning emellertid långt-var en
gående inkomstutjämning helt avgörande i skulleett system som
åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Lagrådets bedömning lagförslagetav

l samband med riksdagsbehandlingen kompletteringspropositionenav
inhämtades Lagrådets yttrande lagförslagetöver se bet. FiU
1994/95: 19, bil. 2. Lagrådet prövade i första hand förslagetom var
förenligt med bestämmelsen i RF den kommunala beskattnings-om

Lagrådet framhöll regeringens förslagrätten. medfördeatt att
kommuner och landsting, vilka kom vidkännas avdrag frånatt
skatteintäkterna, uttagande kommunalskatt bidrog till attgenom av
täcka behov medel i andra kommuner och landsting. Fråganav var om

sådan skatt kunde för skötseln kommunensuttagenen anses av
respektive landstingets uppgifter.

Enligt Lagrådet kunde det föreslagna inte stå isystemet anses
överensstämmelse med ordalagen i bestämmelsen i kap.1 7 § andra
stycket RF. För tolkningen begreppet "skötseln sina uppgifter"av av
sökte Lagrådet vägledning i vad i lag och praxis ansettssom vara en

ellerkommuns landstings angelägenheter och fann bestämmel-ett att
i kommunallagen och antal andra lagar kommuner-ett stortserna om

och landstingens befogenheter och frånskyldigheter utgår lokalise-nas
ringsprincipen, med vilken krav anknytning till kommunsettavses
eller landstings område eller dess medlemmar. Mot denna bakgrund
framstod det enligt Lagrådet helt främmande betrakta skatt,attsom

kommun eller landsting för tillföras andratogs ut ett attsom av en
kommuner eller landsting, för skötseln vederbörandeuttagensom av
kommuns eller landstings uppgifter. beträffandeDen ordning
utjämning skatteinkomster tillämpats under år föran-av som senare

Lagrådetledde enligt inte någon bedömning.annan
Lagrådet avstyrkte lagförslaget tillade syftet med den före-attmen

slagna lagen möjligen kunde, åtminstone delvis, tillgodoses med någon
teknik avseende avgifter och bidrag, vilken inte skulle stridaannan

RF:s bestämmelser.mot

yttrande lagförslagetK Uss över

yttrade sig såvälKU det berörda lagförslaget Lagrådetsöver som
bet. FiUyttrande l994/95:19 103 ff..se s.

gjordeI yttrandet KU genomgång den praxis utvecklatsen av som
sedan 1960-talet i fråga kommunal beskattningsrätt, kommunalom
skatteutjämning och avgränsningen den kommunala kompetensen.av
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KU menade bestämmelsen i kap. 7 § måstel RF denatt motses
bakgrunden det redan vid tiden för införandeRF:s förekomatt
lagregler kommunal skatteutjämning och ganska renodlatattom ett
utjämningssystem mellan kommunerna fanns det kyrkliga området.
Enligt utskottets mening borde bestämmelsen i RF tolkas så denatt
dels kommunerna därmed landstingenäven rättgav att taavses en

skatt, dels begränsade denna till gälla förskatt sådanarättut att
uppgifter kommunerna enligt 8 kap. 5 § RF kompetenssom getts
respektive ålagts sköta. Enligt utskottet kunde bestämmelsen då detatt
gällde begreppet "skötseln sina uppgifter" riktad i förstaav ses som
hand till kommunerna och mindre Vad skullemot staten. som anses
ligga inom för kommunernas åligganden enligt princip-RF:sramen

fickstadgande enligt utskottet bestämmas lagstiftningnärmare genom
och utskottet menade utvecklingen denna konstitutionella praxisatt av
varit tydlig.

Utskottet pekade det efter antagandet genomförtsäven RFatt av
lagstiftning kommunernas beskattningsrätt och avgränsningenrörsom

den kommunala kompetensen kostnadsutjämningen mellansamt attav
de kyrkliga kommunerna länge varit allmänt accepterad. Utskottet
menade det fanns flera omständigheteratt sammantaget som gav

för tolkning RF och dess förhållande tillutrymme en annan av
lagförslaget den Lagrådet gjort. Enligt utskottetsän meningsom var
det emellertid mycket angeläget det inte fanns någon tveksamhetatt
kring tillämpningen RF. Utskottet förordade därför den möjlighetav
med teknik Lagrådet pekat för uppnå det efter-atten annan som
strävade syftet ansågoch tänkbar lösning kundeatt atten vara
avdragen och tilläggen omvandlades till avgift respektive statligt
utjämningsbidrag. Enligt utskottet sådan ordning klart godtag-var en
bar och förenlig med den konstitutionella praxis utvecklatssom som
utfyllnad grundlagsregleringen. Samtidigt innebar ordningen detattav

kommunalai den skattesatsen inte direkt ligger för skötselnett uttag
kommuns uppgifter.av en annan

Finansutskottet konstaterade bakgrund KU:s analysmot av av-
grundlagsfrägan riksdagen för sigi och skulle kunna godkännaatt-
det föreliggande lagförslaget. Finansutskottet anslöt sig emellertid till
åsikten borde välja lagstiftningsteknik för uppnåatt attman en annan

eftersträvadede utjämningseffekterna. Finansutskottet anförde att
regeringen borde återkomma till riksdagen med lagförslagett. nytt

efter lagteknisk bearbetning, i princip skulle utfall försom, ge samma
de enskilda kommunerna och landstingen det föreliggandesom
förslaget.

Riksdagen följde finansutskottets förslag.
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reviderade förslaget tillDet utjämningssystemnytt

hösten 1995 presenterade regeringen lagtekniskUnder en annan
förutformning bidrags- och utjämningssystem kommunerett nyttav

omfattadeoch landsting 1995/96:64. Förslaget två lagar; lagprop.
utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagom om

utjämningsavgift för kommuner och landsting.
lagförslaget skulle landstingEnligt det kommuner och harena som

genomsnittet fråga skattekraft ochförutsättningar iänsämre om
strukturella förhållanden erhålla statligt bidrag syftarmätbara ett som

lagförslaget innebar deutjämna skillnaderna. Det andratill attatt
förutsättningar genomsnit-och landsting har bättrekommuner änsom

skattekraft strukturella förhållanden skulle erläggai fråga ochtet om
bidragen ochutjämningsavgift till Avsikten attstaten. var av-en

lagförslaget, skullegifterna, liksom i det tidigare totalt sett vara
huvudsakliga förändringen i förhållandebeloppsmässigt lika Denstora.

kompletteringspropositionenlagförslag presenterades itill det som var
landsting skullelängre föreskrevs kommun ellerdet inte ettattatt en

kommu-till eller avdrag från sina skatteinkomsterfå tillägg utan attett
statligt bidrag ellerlandstingen skulle ha tilloch rätt ett varanerna

utfallet föravgift ekonomiskaerlägga till Detskyldiga att staten.en
enligt detlandstingen avsågs bli detsammaochkommunerna som

bidrag och uppbördförslaget. för utbetalningtidigare Sättet avav
förslagi tidigareöverensstämde också med vadavgifter angavssom

Bidragen skullefrån skatteinkomsterna.beträffande tillägg och avdrag
utbetalningen kommunalskatteme-i samband medsåledes betalas ut av

betalas avräkningavgifterna skulle motsvarandedel och sätt genom
avgifterna kom såledeskommunalskattemedlen. Då det gälldefrån

de medeloch landstingen aldrig disponerakommunerna överatt som
anspråk för betalning avgifterna.itogs av

utformningenregeringens överväganden vidAngående ett nyttav
anfördes ilandstingkommuner ochtill utjämning mellanförslag

följande.propositionen bl.a.

beskattningsrättsjälvstyrelsen och kommunernaskommunala"Den
innehållfaktiskaregeringsformen. Självstyrelsensfastslagna iär

områden delagstiftning på olikapåverkas därutöver samt avav
ekonomiska,inte minst deförutsättningarna i övrigt,allmänna som

viktkommunala verksamheten. Detför den ärgäller attstorav
intentionerna iinnehåll förmaterielltsjälvstyrelsen attett rege-ges
uppnås.skallkommunal självstyrelseringsformen om

demokra-och med sinkommunala självstyrelsenkraft denI av
successivt anför-landstingenochförankring har kommunernatiska

främst skola,betydelse,nationellfler verksamheterallt stortrotts av
halandet skall kunnaförutsättning förvård och En ettattomsorg.
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decentraliserat för nationellt betydelsefulla verksamheteransvar
inom självstyrelsens emellertid kommuner och landstingär attram

förutsättningarhar reella bedriva de aktuella verksamheterna påatt
önskvärt Skillnader i de ekonomiska förutsättningarnasätt.ett

leda till alltför skillnader ikommer verksamhetensatt storaannars
standard, vilket inte fördelnings-acceptabelt i nationelltär ett
politiskt perspektiv.

helt förutsättning för självstyrelsenEn avgörande skall sub-att ett
därförstansiellt innehåll kommuner och landsting lik-är att ges

värdiga förutsättningar,ekonomiska vilket ställer krav utjäm-en
ning.

finns inte för ökning statsbidragen.Det Det harutrymme en av
därför blivit svårare åstadkomma stabil tidenallt och överatt en
hållbar utjämning. Om skall möjligt upprätthålladet attvara en
långtgående utjämning krävs därför alla kommuner och landstingatt

försolidariskt medverkar i nationellt statligt utjämning."ett system

Regeringen hade september beslutat inhämta Lagrådetsden 29 1995 att
lagförslagen till utjämning kommu-yttrande bl.a. de mellanöver nya

Förslagen föredrogs inför Lagrådet den 13och landstingen.nerna
oktober 1995.

Lagrådets det reviderade förslagetbedömning av

föranledde följande yttrande LagrådetFörslagen se prop.av
1995/96:64 80s.

skillnaderna mellan det tidigare förslaget ochEnligt Lagrådet hade
huvud-föreliggande inte så praktisk betydelsede utanstor varnu

denlagteknisk Lagrådet menade emellertidsakligen attnatur.av
gälldetekniska lösningen inte kunde frånkännas betydelse detnär att

Lagrådet anförde därefter bl.a.bedöma förslagets förenlighet med RF.
följande.

avgiftförhållandet eller landsting betalar"Det kommunatt ett enen
stycketformellt inte ordalagen i kap. 7 § andratill täcks 1staten av

Även ellerregeringsformen. avgifter kommunde ettom som en
syftar till åstadkommalandsting åläggs betala attatt ytterst en

ekonomi, innebäroch landstingsförstärkning andra kommunersav
någon direktfinansieringavgiftssystem inte det skerett att genom

landstings verksamhet.ochskattemedel andra kommunersav
tillmed avgiftsuttag anknyterTill detta kommer att ett system

Konstitutions-skatteutjämning.tidigare lagstiftning kommunalom
lagstift-genomgång dennahar i sitt yttrande gjortutskottet aven
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ning. Lagrådet vill särskilt fästa uppmärksamheten den lag om
skatteutjämningsavgift infördes år 1985 SFS 1985:533 ochsom

innebar kommuner och landsting med särskilt högattsom en
skattekraft blev skyldiga erlägga progressiv avgift. Skatteut-att en
jämningsavgiften skärptes bl.a. SFS 1987:561.sesenare

Avsikten med skatteutjämningsavgiften liksom det gällernärvar,
den aktuella avgiften, finansiera statliga bidrag till kommunerattnu
och landsting lågmed skattekraft. ocksåDet märkaär sättetatt att
för uttagande skatteutjämningsavgiften detsammaav var som
föreslås beträffande den avgift det fråga Skatteutjäm-ärsom nu om.
ningsavgiften betalades således avräkning från kommu-genom
nalskattemedlen.

intresse också bestämmelsernaAv i 42 kap. kyrkolagenär
1992:300 ekonomisk utjämning mellan Utjäm-pastoraten.om
ningen sker ordning avgiftermed och bidrag, delvisgenom en
liknande den aktuell. Det märka kap.1 7 §är är att attsom nu
andra stycket regeringsformen tillämplig kyrkligaär även
kommuner se punkt 13 i övergångsbestämmelserna till regerings-
formen.

berördaDen lagstiftningen ekonomisk utjämning har i ochnu om
Ävenför sig tillkommit föregående lagrådsgranskning. medutan

beaktande härav kan lagstiftningen, konstitutionsutskottet harsom
hävdat, uttryck för konstitutionell praxis harsägas ut-ge en som
vecklats utfyllnad grundlagsregleringen.som av

Med hänsyn till anfördadet vill Lagrådet inte sig demotsätta att
föreliggande lagförslagen läggs till för lagstiftning.grund Det får
emellertid tillfredsställande särskild kommitté harattanses en
tillsätts uppgiftmed analysera innebörden dennärmareatt av
kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dess för-
hållande till grundlagsbestämmelserna. Enligt direktiven dir.
1995:111 har kommittén bl.a. möjlighet föreslå sådanaatt
grundlagsändringar kan visa sig behövliga."som

Regeringens förslag till skatteutjämningssystem blev föremål förnytt
fortsatt diskussion i finansutskottet FiUbet. 1995/96:5. Medse
avstyrkande två motioner, vari revideradebl.a. det lagförslagetsav
grundlagsenlighet ifrågasattes, fann finansutskottet "allt tvivelatt om
utjämningssystemets grundlagsenlighet skingras"kunnat och att nyttett
bidrags- och utjämningssystem utformas i enlighetborde kunna med
regeringens förslag.

till bidrags-Förslaget och utjämningssystemnytt antogs av
riksdagen den 19 december 1995 och började, med vissa övergångs-
regler, tillämpas fr.o.m. år 1996.att .



SOU 1996:129 Debatten den kommunala... 161om

4.4 Debatten kring andra förslag till lagstiftning
rörande den kommunala självstyrelsen

4.4.1 Förslag till lagstiftning skyldighet för kommun attom
anslå medel till friskola grundskoleelevtar emotsom

I proposition 1991/92:95 föreslogs ändring skollagen innebäran-en av
de kommun skyldig anslå 85 den beräknadeatt att procentvar av
genomsnittskostnaden för grundskoleelev till friskola togen en som

eleven. På utbildningsutskottets begäran blev lagförslaget den 14emot
maj 1992 föremål för Lagrådets granskning.

Lagrådet konstaterade den föreslagna regleringen otvivelaktigtatt
utgjorde begränsning kommunernas rörelsefrihet. Efteren av en
inledande redogörelse för RF:s bestämmelser den kommunalaom
självstyrelsen och beskattningsrätten uttalade Lagrådet RF inteatt

hinder för begränsningutgöra den i kap.1 7 § grund-ansetts av
lagsfästa beskattningsrätten skolväsendet sedan gammalt hörsamt att
till den statligt reglerade delen den kommunala verksamheten ochav
inte till vad brukat definieras kommunernas fria sektor.som som
Lagrådet kunde inte finna RF lade hinder i åläggavägenatt att
kommunerna skyldigheter enligt vad föreslogs i propositionensom
Lagrådets yttrande intaget bil.l till utbildningsutskottets bet.som
1991/92:UbU22.

Diskussionen4.4.2 bestämmelse i EES-lagen innebärandeom
för regeringenrätt upphäva kommunala beslutatt om

stödåtgärder till företag

Enligt artikel 61 i EES-avtalet stöd EG:s medlemsstaterär som ges av
och EFTA-stater eller med hjälp statliga medel, snedvriderav som
eller hotar snedvrida konkurrensen vissa företagatt attgenom gynna
eller viss produktion, i princip oförenligt med avtalet.

Mot bakgrund Romfördraget och EG-domstolens praxisav anses
förbudet för stödåtgärder enligt artikel omfatta61 stödåtgärderäven
från kommuner eller landsting. Genom EES-lagen inkorporerades
artikel 61 med svensk I samband härmed infördesrätt. be-även en
stämmelse regeringen möjlighet under vissa förutsätt-attsom gav
ningar upphäva kommunalt beslut stödåtgärder till företag,ett om om
EFTA-domstolen eller EFTA:s övervakningsmyndighet funnit beslutet
stå stridi med artikel 61 i EES-avtalet SFS 1992:1317.

förarbetena diskuteradesI regeln kunde förenlig medom anses
principen kommunal självstyrelse. Vid remissbehandlingen denom av
departementspromemoria låg till förgrund regeringens proposi-som
tion hade nämligen förslaget för kritik bl.a. gickutsatts ut attsom
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kommunala självstyrelsen. Departe-innebar ingrepp i denförslaget ett
utgjorderegeln intementschefen och Lagrådet eniga att envar om

självstyrelsen. proposi-inskränkning den kommunala Ioacceptabel av
Lagrådets tidigare uttalandehänvisades bl.a. tilltionen attom

för självstyrelsen inom vissagränsdragningen ärsnarare enramar
självstyrelsen aldrigfråga. Vidare betonadesrättsligpolitisk än atten

Lagrådets161-1631991/92:l70total sekan samts.prop.vara
intaget bil. 1.4.yttrande som

Utskottet ansågviss tveksamhet.behandling uttrycktesVid KU:s
utgångspunkterfrån konstitutionelladet godtagbartvisserligen att var
och landstingsbegränsningar kommunersföreskrivai lagatt av

Förslageti artikel 61.sådant stödmöjligheter lämnaatt omsom avses
kommunallagen,laglighetsprövning enligtdenvid sidanatt om-

forminföraiförbehållen medlem kommunenvilken är aven ny-
dock inte helt in-landsting ansågsochstatlig uppsikt kommuneröver

bedömningen deemellertid dengjordevändningsfritt. Utskottet att
för Sverige skulleerforderligaföreskrifterna tordeföreslagna attvara

yttrandeEES-avtalet. KU:senligtuppfylla sina förpliktelserkunna
1992/93:EU1.bil. till bet.1992/93:KU1y intaget 1som

lagendå denupphävdes den januari 19951EES-lagen ersattes av
Europeiskaanslutning tillSverigesmed anledning1994:1500 av

unionen.

EU-medlemskapets tillförhållandekringDebatten4.4.3
självstyrelsenkommunalaför dengrundlagsskyddet

beskattningsrättenoch

omfattandeutfördesi EUmedlemskapSveriges ansökanFöre ettom
kunde bligrundlagsändringarangående deutredningsarbete som

gjordessammanhangmedlemskap. detta ävenvid Inödvändiga ett en
åtagaSverige kunde kommaförpliktelserdebedömning attsomav om

inskränka denriskeradeför EG-samarbetetsig inom attramen
kommunala självstyrelsen.

bedöm-gjorde den1993: 14Grundlagsutredningen inför EG SOU
kommunaladenrisk förförelåg någondet knappastningen attatt

utsträckning den intesådaninskränkas ikomsjälvstyrelsen attatt
gälldeutredningenförhållande. Enligtverkligtmotsvaradelängre ett

ioch berörde endastavgränsade områdenså längeEG-samarbetet än
kommunala sektornden friaområdenutsträckning demarginell som

nämndes kommu-berördesområdenexempelomfattar. Som som
områdendessaupphandling. Inomkommunalochstödåtgärdernala

EES-aktualiseratsredaninverkangemenskapsrättenshade genom
i lagbegränsningardå bl.a.uttaladeoch EES-utskottetavtalet. KU att

lämna stödmöjligheterlandstingensochkommunernas att varav
831992/93:EU1utgångspunkter"konstitutionellafrån"godtagbart s.
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Vad gällde den kommunala beskattningsrätten konstaterade Grund-
vidlagsutredningen det medlemskap inom för denatt ett ramen

ekonomiska och unionen kom ställas krav med-monetära att
lemsstaternas ekonomiska politik och i förhållande till EGatt staten

fullakan bära det för de finanserna.kommunalasägas ävenansvaret
denna bakgrund det enligt utredningen inteMot otänkbart attvar

uppfyllaför sina åtaganden kunde tvingas utfärda föreskrifterstaten att
för kommunala ekonomin.den

Enligt utredningen fanns det inte anledning räkna med änatt annat
begränsningar i den kommunala beskattningsrätten i framtidenatt

frågakunde komma i tillfälligt led i ekonomiskett stramsom en
politik. Skulle ekonomisk politik kräva detattgemensamen samman-

skatteuttaget minskas drastiskt och för längre tid borde, enligttagna
förutredningen, grundlagsskyddet den kommunala beskattningsrätten

medföra det i första fårhand det statliga skatteutrymmetäratt som ge
vika.

fannSammanfattningsvis utredningen det inte förelåg skälatt att
föreslå ändringar i RF i vad gällde den kommunala självstyrelsen.

Vid remissbehandlingen SOU 1993:14 inom Justitiede-samtav en
promemoria framfördeutarbetad Ds 1993:36 Svenskapartementet

kommunförbundet Landstingsförbundet viss i frågaoch tveksamhet om
Grundlagsutredningens analys effekterna EG:s lagstiftning påav av

för självstyrelsen ansåggrundlagsskyddet den kommunala och attman
krävdes fråga.ytterligare överväganden i denna

betänkande SOU 1994:2 gjorde EG/EU-konsekvensut-I ett senare
och landsting i bedömningredningarna: Kommuner stort sett samma

EG-medlemskapets effekter för kommunerna och landstingen somav
Grundlagsutredningen inför EG tidigare uttryck för.gett

i föranledde inte slutligt någraSveriges medlemskap EU heller
grundlagsändringar såvitt kommunala självstyrelsen och be-gäller den
skattningsrätten.

lagstiftning ingripandeDiskussionen kring4.4.4 motom
offentlig upphandlingotillbörligt beteende avseende

lag ingripandeRegeringen föreslog i proposition 1993/94:35 en om
upphandling. Till grundotillbörligt avseende offentligbeteendemot

Anbudskon-departementspromemorian Ds 1992:21för förslaget låg
offentlig lagförslag.kurrens vid produktion ett-

för prövningförutom de lagreglerpromemorian presenteradesI -
vilka omfattadeskonkurrenssnedvridande beteenden,vissa avav

förmed skyldighetförslag till lagstiftning reglerregeringens även-
tjänsteproduktion ikommunala myndigheter upphandlabl.a. att egen

iregi konkurrens.
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Vid remissbehandlingen departementspromemorian denutsattesav
för stark kritik företrädare för kommuner och landsting. Kritikenav
gick den föreslagna lagstiftningen innebar allvarligtattut ett

iingrepp den kommunala självstyrelsen. Under beredningen i
regeringskansliet hävdades från Kommun- Landstingsförbundensoch

lagförslagetsida stred artikel 8 i den europeiska kon-även att mot
ventionen kommunal självstyrelse, vilken behandlar administrativom
tillsyn kommunerna.över

Förslaget enligt propositionen innebar någoninte skyldighet för
kommuner eller landsting upphandla. Avsikten med förslagetatt var

den offentlige aktören själv väljer upphandla, detnär göraattatt,
förbjudamöjligt och vissa konkurrenssnedvridande beteendenprövaatt

offentligefrån den upphandlarens sida.
propositionen regeringen fråganl bl.a. lagens förenlig-tog upp om

het med RF. Enligt regeringens mening kunde inte den i förarbetena
fritill RF beskrivna principen sektor inom vilken kommunernaom en

ombesörjakunde vad angelägenheter konstitu-är utgöra ettsom egna
tionellt hinder riksdagen stiftar lag förbudmot att moten om
konkurrenssnedvridande förbeteenden, till skydd intressen istatens
fråga samhällsekonomin och konsumenterna. Begränsas vidareom

falletlagen, med stöd denna i det enskilda meddelatettgenom av
förbud, till gälla vid genomförandet upphandling, kunde detatt av

regeringen inte fogenligt med hävdas kommunernas inre arbeteatt
berördes inte medger.RFsättett som

Propositionen hade föregåtts granskning Lagrådet. Dennaav en av
granskning hade från Lagrådets sida inte givit anledning till erinringar
i vad avsåg den föreslagna lagregleringens förhållande till grund-

och andra rättsregler övergripandelagarna Lagrådets.naturav
intagetyttrande bil. 5 till 1993/94235.som prop.

Vid riksdagsbehandlingen remitterades regeringens förslag till
lagstiftning till finansutskottet, i sin inhämtade frånyttrandentursom

näringsutskottet.KU och
avstyrkte lagförslaget. Enligt innebar propositionensKU utskottet

lagförslag bl.a. otillbörligt och allvarligt ingrepp i den kommunalaett
självstyrelsen och artikel i den europeiskabrott 6 punkt 1ett mot
konventionen kommunal självstyrelse, enligt vilken kommunernaom
själva skall bestämma sin inre organisation 1993/94:KU3y.yttr.om

Finansutskottets avstyrkte med instämmande KU:s bedömningav- -
propositionens förslag bet. l993/94zFiU5.

iVid riksdagens slutliga behandling ärendet kammaren avslogsav
propositionen rskr. 1993/94:84.

lagförslag ingripande otillbörligt beteende avseendeSamma motom
tidigare varit föremål för riksdagensoffentlig upphandling som

bedömning förelades riksdagen i proposition 1993/94:222.nytt
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propositionenEnligt borde förslaget bakgrund tillkommandemot av
erfarenheter gång underställas riksdagen.ännu en

Vid riksdagsbehandlingen sig lagförslaget.yttrade KU övernytt
förnyade behandlingenVid den anslöt sig utskottet till regeringens och

Lagrådets tidigare bedömningar lagförslagets förenlighet medav
grundläggande bestämmelser kommunernas och landstingensom
självbestämmande i olika hänseenden och tillstyrkte förslaget yttr.
1993/94:KU4y.

Även finansutskottet tillstyrkte vid den prövningen lagförslagetnya
1993/94:FiU22.bet.

ingripande otillbörligt beteende avseende offentligLagen motom
därefterupphandling riksdagen och trädde i kraft den juli1antogs av

1994 SFS 1994:615.
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kommunalEuropakonventionen5 om

älvstyrelse

konventioneneuropeiskaaugusti 1989 denratificerade iSverige om
dessförinnanhadeKonventionensjälvstyrelse.kommunal genom

godkännande.förriksdagenförelagts1988/89:119proposition
1988/89:25l.rskr.maj 1989skedde igodkännandeRiksdagens

syftet med kon-13propositionen s.anförs i ärEnligt vad som
denförprincipergrundläggandefastläggaventionen att tryggaatt
igrundstenarnaviktigastedesjälvstyrelsen ettkommunala som en av

styrelseskick.demokratiskt
tillämpligvidkommandeför svenskt ärkonventionen somI

förprincipergrundläggandevissaregleraslandstingochkommuner
denbl.a.berörsOmråden ärtill kommunerna.förhållande somstatens

omfattning,ochregleringrättsligasjälvstyrelsenskommunala
ekonomiskakommunernasstrukturadministrativa samtkommunernas

resurser.
bedömninggjordeskonventionentilltillträdeSverigesFöre aven

Enligtinnehåll.konventionensförhöll sig tilllagstiftningsvenskhur
bedömningvilkenoch1988/89: 19,propositionen livad angavssom

svenskadetuppfyllde1988/89:KU32, rättssyste-bet.KUdelades av
ansågssvenskt tillträdeochkonventionen ställerde krav ettmet som

lagändringar.någrakrävadärför inte
självklartför haruttryckkonventionenprinciperDe gersom

den kommuna-fastställamedkommittés arbeteför dennabetydelse att
tillsekommitténåligger detVidareinnebörd. attattsjälvstyrelsens

ställ-landstingensochkommunernasregleringändradeventuellt aven
enligt kon-åtagandenSverigesmedi RF överensstämmerning

Nedandensamma.bakomlegatintentionerdeventionen samt som
deinnehåll ikonventionensförredogörelsekortfattadföljer en

Konventionensarbete.kommitténsförbetydelseharavseenden som
tillanslutningiöversättningsvenskjämteengelska samt entext en

olikatill demed kommentarerförklarandekonventionen rapport
bilagabetänkandetbifogasartiklarna som
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Grundläggande principer kommunal självstyrelseom
artiklarna 2-4

Enligt artikel 2 bör principen kommunal självstyrelseom vara
inskriven i lag och då helst i grundlag.

Artikel 3 vissa grundläggande drag i den kommunala själv-anger
styrelsen. I punkt slås1 således fast kommunerna skall haatt rätt att
inom lagens självständigtgränser reglera och sköta väsentlig delen av

offentligade angelägenheterna på och i den lokalaeget ansvar
befolkningens intresse. Av punkt 2 framgår beslutanderätten iatt
kommunerna skall demokratisktutövas valdaav organ.

Artikel 4 innehåller i punkter grundläggande principer försex
kommunernas befogenheter.

Enligt punkt skall1 de kommunala befogenheterna i princip vara
lagfästa.

I punkt 2 artikeln uttryck för kommunerna bör ha frihetger att att
initiativ i alla frågor lokal betydelseta inte ligger utanför derasav som

kompetens.
Punkt 3 uttryck för principen decentraliserad samhälls-ger om en

förvaltning offentliga uppgifter böratt att utövasgenom ange av
myndigheter ligger så medborgarnanära möjligt.som som

Enligt punkt 4 skall de befogenheter kommunerna normaltsom ges
fullständiga och oinskränkta. Om andra myndigheter skall kunnavara

gripa in i den kommunala verksamheten måste det finnas klart för-ett
fattningsmässigt stöd för det.

I punkt behandlas5 befogenheten då uppgifter delegeras till
kommunerna statliga myndigheter. Enligt vad skallav som anges
kommunerna i sådana fall så långt möjligt frihet attges anpassa
utövandet befogenheterna till lokala förhållanden. Av den för-av
klarande framgår dock behovet enhetlighet itexten vissa fall kanatt av
begränsa det kommunala handlingsutrymmet.

Slutligen framgår punkten 6 kommunerna skall tillfälleattav attges
sig i alla frågor direkt berör dem.yttra som

Principer den kommunala indelningenom
artikel 5

Enligt denna artikel får ändringar i den kommunala indelningen inte
föregåendegöras samråd med de kommunerutan berörs;som

eventuellt folkomröstning där detta tillåtet i lag.ärgenom
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Principer kommunernas organisationom
artikel 6 punkt 1

I denna artikel slås fast kommunerna skall kunna bestämma sinatt om
inre organisation för den till de lokala behoven ochatt anpassa
säkerställa effektiv förvaltning. Vissa allmänna principer fören
organisationen kan emellertid fastställas i centrala lagar. Enligt den
förklarande kan begränsandeäven specifika krav i speciallagartexten -

inrättandet vissa nämnder under förutsättningt.ex accepterasav att-
de inte så omfattandeär stel organisation påtvingas kommuner-att en
na.

Principer för administrativ tillsyn kommunernaöver
artikel 8

I artikel 8 behandlas frågan administrativ tillsyn kommunerna.om av
Bestämmelsen gäller i första hand tillsyn förhandskontroll ellergenom
underställning beslut, upphäva besluträtt överklagande,attav utan
räkenskapskontroll och liknande förfaranden och inte förrätten
enskilda överklaga beslut eller den kontroll skeratt som genom
inrättandet officiella tillsynsorgan.av

I artikeln slås fast tillsynen skall ha lagstöd tillsynen iatt samt att
första hand skall handla laglighetskontroll. Administrativ tillsyn iom
fråga lämpligheten får dock det gällerutövas uppgifternärom som
delegerats till kommunerna. Enligt den förklarande fårtexten
emellertid sistnämnda tillsyn inte resultera i den kommunalaatt
myndigheten fråntas viss grad handlingsfrihet i enlighet med vadav

i artikel 4 punkt Slutligen framhålls i artikel 8som anges att
kontrollmyndighetens ingripande skall stå i proportion till betydelsen

intressende skall skyddas.av som

Principer rörande kommunernas ekonomiska resurser
artikel 9

Frågan kommunernas ekonomiska behandlas under 7om resurser
punkter i artikel

Till börja med slås fast kommunerna inom för denatt att ramen
nationella ekonomiska politiken skall ha till tillräckligarätt egna
ekonomiska de fritt får disponera inomöver gränsernaresurser, som
för sina befogenheter punkt 1.

Kommunernas ekonomiska skall de uppgiftermotsvararesurser som
tilldelats dem i grundlag och i lag punkt 2.annan

Åtminstone del kommunernas skall komma frånen av resurser
lokala skatter och avgifter kommunerna inom lagens kangränsersom
bestämma nivån punkt 3. Enligt den förklarande till sisttexten
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angivna punkt godkänns centrala lagar kan generellasätta gränseratt
för kommunernas beskattningsrätt; dessa får emellertid inte hindra att

fungerarden kommunala effektivt.ansvarsprocessen
förNästa punkt uttryck kommunerna inte skall ensidigtattger vara

ekonomiskaberoende det svårt följa med i dengörsystem attav som
verkliga kostnadsutvecklingen punkt 4.

finns vidareDet punkt understryker behovet ekonomisken som av
utjämning mellan kommuner punkt Enligt denna5. punkt kräver

ekonomiskt inrättandeskyddet kommuner förfarandenav svagare av
ekonomisk utjämningför eller liknande åtgärder, avseddaär attsom

till effekterna den ojämna fördelningen möjliga inkomst-rätta av av
källor och ekonomiska bördor. Enligt punkt får dock sådanasamma
förfaranden eller åtgärder inte minska kommunernas handlingsfrihet

ansvarsområde. Enligt punkt skallinom deras 6 kommunerna påeget
lämpligt rådfrågas angående det vilket omfördelningensätt sätt av

ske.börresurser
det gäller statsbidrag bidragen såvitt möjligt inte skallNär sägs att

öronmärkas för speciella projekt, och de skall inte heller undergräva
frihetkommunernas grundläggande själva bestämma inom sittatt

kompetensomräde punkt 7.
Slutligen finns punkt 8 behandlar kommunernas rätt att taen som

lån för kapitalinvesteringar.upp

rättsskydd för den kommunala självstyrelsenPrincipen ettom
artikel I 1

artikel kommunernaDenna avseddär ett ytterstaatt garantera
rättsskydd deras lagliga rättigheter inte respekteras. Enligt artikelnom

förfarande förskall kommunerna anlita judicielltha rätt attatt ett
försäkerställa fritt sina befogenheter och respekt deutövandeett av

principer kommunal självstyrelse finns fastlagda i grundlagenom som
eller den nationella lagstiftningen.

Artikeln syftar i första hand till slå fast möjligheten till kontrollatt
i sittstatliga myndigheter håller sig inom lagens agerandeatt ramarav

Kontrollen skall enligt den förklarandekommuner. rapportengentemot
domstol eller liknandekonventionen kunnatill göras organ.av

tillträde till konventionen diskuteradessamband med Sverigesl om
kunde stå i överensstämmelse medsvenskadet rättssystemet anses

Alla administrativa beslut kan ikonventionens krav denna punkt.
föremål för domstolsprövning i vanlig ordningSverige inte tillgöras

förvaltningsmyndighet iregeringen ellerprövningen sker i stället av
emellertid möjlighetinstans. Det finnshögsta attytterstaen

domstolmyndighetsbeslut prövadlagligheten även närett avav
Enligt § RF kaninte normalt överklagas dit. 11 kap. 11beslutet

regeringen ellerbevilja resning i ärenden därRegeringsrätten en
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förvaltningsmyndighet högsta instans. månI den myndighets-är ett
beslut berör kommun sådant krävs för kravetsättett atten som

saklegitimations.k. skall uppfyllt, kan kommunen användavara
resningsförfarandet för få beslutets laglighet domstolsprövad.att

möjlighetGenom den till resningsförfarande sålunda stårett som
till ansågskommunerna buds det svenska bordeatt systemet anses

uppfylla konventionens krav. Denna bedömning hade också gjorts i
förklarandeden till konventionen.rapporten

Övriga artiklar

redovisadeFörutom principer behandlar konventionen denovan
kommunala personalens och de förtroendevaldas arbetsvillkor artikel

punkt artikel för6 2 och 7 kommunerna samarbeta ochrättensamt att
sammanslutningar artikelbilda 10. Vidare konventionenupptar ett

antal artiklar bl.a. behandlar möjligheten för vidstat attsom en en
anslutning undanta vissa punkter i konventionen artikel 12 ävensamt

på vilka lokala och regionala samhällsorgan kon-bestämma som
tillämplig artikelventionen skall 13.vara

någon konventionens punktersvenskt vidkommande har inteFör av
undantagits vid ratificeringen. i enlighet med artikel 13Däremot har

landsting.konventionen tillämpning kommuner ochägerangetts att
faller således utanför.kyrkliga kommunernaDe

konventionen inte förenade med någotFörpliktelserna enligt är
sanktionssystem. åligger enligtsärskilt kontroll- eller Däremot det

till Europarådets generalsekreterare överlämnaartikel 14 varje part att
lagstiftnings- åtgärderinformation betydelse rörande och andraall av

uppfylla konventionensvidtagits för bestämmelser.attsom
tillämpning konventionen följs EuroparådetsParternas av av

förkommunalkonferens CLRAE och styrkommitté kommunala och
frågor Europarådets kommunalkonferens harregionala CDLR.

lagstiftning kartlagt hurgrundval respektive nationellaparts staternaav
inteuppfyller konventionens bestämmelser. Kartläggningen har

föranlett några officiella uttalanden rörande det svenska rättssystemets
förhållande till konventionens krav.
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6 Det kyrkliga utj ämningssystemet

1 Inledning

g Enligt punkt 13 i övergångsbestämmelserna till RF dennas be-är
stämmelser den kommunala självstyrelsen och beskattningsrättenom

l tillämpliga kyrkliga kommuner.även Sedan början 1900-taletav
har inom kyrkans område funnits för ekonomisk utjämningsystemi
mellan kyrkliga kommuner. Här lämnas kortfattad beskrivningen avi
det kyrkliga utjämningssystemet. Sist sammanfattandegörs en
jämförelse mellan nuvarande utjämningssystem den kyrkligt
respektive borgerligt kommunala sidan.

6.2 Utjämningen före 1983

Den centrala enheten för utjämningen inom kyrkan kyrkofonden.är
Denna tillkom redan i samband med 1910 års prästlönereglering. Till

början fondenanvändes uteslutande till kostnader för avlöning ochen
pension därvid vissa kostnaderpräster; för bestreds direktprästerna

kyrkofonden medan kostnader för församlingsprästerpastoratensav
betalades tillskott till där fastställd utdebitering/pastoratgenom en
skattekrona inte räckte till betala prästlönerna. Pastorat beståratt av

eller flera församlingar och i första hand enheter för den lokalaären
prästorganisationen, kommitténs Fonden finansieradesanm. huvud-
sakligen avkastningen från prästlöneboställengenom m.m.

År 1932 reformerades det kyrkliga utjämningssystemet och det
infördes bl.a. allmän kyrkoavgift. Avgiften, bestämdes till etten som
visst antal skattekrona, inbetalades till kyrko-ören pastoratenper av
fonden.

Efterhand kom kyrkofondens medel användas föräven änatt annat
bestrida kostnaderna för löner, bl.a. till sådana kost-prästernasatt

nader i svenska kyrkan inte hänförde sig till något bestämtsom
pastorat.

sambandl med tillkomsten förstadet egentliga skatteutjämnings-av
för kommunerna år 1966, infördes, efter principersystemet samma

för de borgerliga kommunerna, med statligaett system ut-som
jämningsbidrag till kyrkliga kommuner med skattekraft.svag
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År kyrkofond lagen1932:4041972 lagenersattes om av
lagen innehöll bl.a.kyrkliga kostnader. Den1970:940 nyaom

yttradekyrkoavgift. Vid tillkomsten lagenallmänlagstiftning avom
tredjelagförslaget erinranlämnade seLagutskottet,sig utansom

Även Lagrådet granskadeår 1970.utlåtande 91Lagutskottets nr
177.1970: 168sakliga invändningar seförslaget utan s.prop.

statliga utjämnings-medsåledes dels1983 fannsFöre ett system
kyrkofonden.förutjämning inomfördelsbidrag, ett system ramen

fungerafortfarandeviktigaste funktionerkyrkofondensEn attvarav
förkostnaderavseendekostnadsutjämningsfond pastoratenssom

den allmännafrämsta inkomstkällaKyrkofondensprästlöner varm.m.
medhade betalasamtligakyrkoavgiften, ettpastorat att avsom

skattekrona. Avgiftenbeloppår fastställtför varjeregeringen per
församlingsskatt. Därutöverutdebiteringenfinansierades avgenom

frånnettoavkastningen s.k.kyrkofonden 80tillfördes procent av
avkastningenfaktiskaför vilka dend.v.s.överskottspastorat, pastorat

anförtsEnligt vadlönekostnaderna.lönetillgångarna översteg somav
från överskottspastora-kyrkofondens inkomster1981:88 tordeSOUi

Deförsumbara belopp.sigi rört pastorat, nettoav-varsstortten om
försthadelönekostnaderna,för täckaräckte tillkastning inte att taatt

öretal/skattekro-maximerattill visstutdebiterad skattanspråki ettupp
kyrkofondentillskottmedel fickytterligareFordrades pastoratet urna.

kostnader.kyrkligai lagennärmaresätt omangavssom

1983medfrån ochUtjämningssystemet6.3

utjämningför ekonomiskinfördesjanuari 1983Den 1 nytt systemett
både detSystemetvia kyrkofonden.kyrkliga kommunermellan ersatte

kyrkliga kommunernaför deskatteutjämningssystemetstatligatidigare
kyrkofondenviautjämningeninomkommunalatidigaredenoch av

lönekostnaderpastoratens m.m.
kyrkokommunernaskattekraftsgaranti ochbyggdeSystemet en

erhålla allmänt,kundesamfälligheterochförsamlingar, pastorat
utjämningsbidrag.särskilt och extra

kyrkliga kommuneromfattade allaämningsbidragetutjallmännaDet
iskillnader skatte-utjämna föroch skullebeskattningsrätthadesom

ochtillutgickutjämningsbidragetsärskildakraft. Det pastoraten
för försam-kostnaderbl.a.kostnader,för vissatill utjämnasyftade att

skullekyrkokommunernabidragen tilllöner. Utöverlingsprästernas
kostnader förändamålrikskyrkligavissabekostakyrkofonden samt

till visstknutnaintelöner präster pastorat.varsom
höjd allmänfortfarandeintäktspostKyrkofondens största envar

skullekyrkoavgift, vilkensärskildinfördesVidarekyrkoavgift. en
utgå iskulleoch vilkenlönetillgångarhadebetalas pastorat somav
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förhållande till vad kunde skälig avkastningsom anses vara en
tillgångarna. särskildaDen avgiften motiverades förutom med-
utjämningsbehovet bl.a. höjningen den allmänna kyrkoav-attav av-
giften, främst drabbade storstäderna, krävde solidaritet från desom
rikare delarna landsbygden.av

Det inomkyrkliga utjämningssystem infördes 1983 byggde isom
huvudsak på Kyrkofondsutredningens betänkande Ekonomisk utjämning

svenska kyrkaninom SOU 1981:88. betänkandetI uttalades angående
utgångspunkterna för utjämningssystem och dess förhållandeett nytt

principentill kommunal självstyrelse det otänkbartatt attom var ge
kommun möjlighet vältra förkostnader "överstandard"överatten

viaandra utjämningssystem. Som också påpekats i direktivenett
det likaansågs otänkbart införa med myndighetskontrollatt ett system

eller utifrån bestämd prioritering åtgärder det ankommeren av som
den kyrkliga kommunen själv besluta s. 13.att om

Är 1989 den tidigare lagen kyrkliga kostnaderersattes om av
kyrkofondslagen 1988:182. Lagen byggde i princip det tidigare

för utjämning mellan kyrkliga kommuner med den huvud-systemet
sakliga ändringen utjänmingsbidrag skulle utgå tillendastatt pastorat
eller samfälligheter således inte tidigare till församling iävensom

Ändringenflerförsamlingspastorat. bidragssystemet hängdeav
med ändrad ansvarsfördelning mellan församlingar ochsamman en

innebärande ekonomiska åtaganden skulle bäraspastorat att tyngre av
samfälligheter medanoch församlingen endast skulle förpastorat svara

ringa kostnader i den kyrkokommunala budgeten. särskildaDet
utjänmingsbidraget slopades och i stället infördes några bidrags-nya
former strukturbidrag, stiftsbidrag kyrkobyggnadsbidrag.och Den
allmänna kyrkoavgiften liksom den särskilda kyrkoavgiften behölls
dock ändrades beräkningsgrunderna något för särskilda kyrkoav-den
giften. konstitutionella avgifterna fortsättningsvisAv skäl skulle anges

och således beslutas tidigarei lag riksdagen och inteav som av
regeringen.

kyrkliga iDet utjärrmingssystemet regleras 42 kap.numera
kyrkofondslagen ikyrkolagen 1992:300. Bestämmelserna i har stort

oförändrade överförts enda itill kyrkolagen. Den nyhetensett
kyrkofondenförhållande till tidigare lag bestämmelsernaär att om

icke-territoriella Hovför-skall tillämpas andra änäven pastorat
innebarsamlingen. Enligt propositionen 1991/92:85 69-70prop. s.

kyrkofonden på de icke-tillämpning bestämmelsernaen av om
kyrkoav-territoriella i och för sig de fick betala allmänattpastoraten

samtidigt inget hade så lågt skatteunderlaggift ettpastoratensom av
beviljasså låg skattekraft allmänt utjämningsbidrag kundeoch atten

Enligt borde emellertid de icke-territorielladem. regeringen pastora-
i Svenska kyrkan med utdebiteringsrätt,ten, pastoratsom var egen
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solidariskt delta i ekonomiska utjämningssystem desamma som
territoriella pastoraten.

Genom ändring i kyrkolagen SFS 1993:1323, trädde i kraftsom
den januari 1995, den särskilda kyrkoavgiften1 50utgör numera

nettoavkastningen prästlönetillgångarna.procent av
förslag till utjämning inomEtt kyrkan Kyrkoutjäm-nytt avgavs av

ningsutredningen i december 1995:144. förslaget1995 SOU Det nya
såvitt den lokala nivån utjämningbygger nuvarandeattavser av- -

skattekraft inkomst- och kostnadsutjämningersättspastoratens av en
efter principer nyligen införts den borgerligt kommuna-samma som

sidan.
kostnadsutjämningen, frånInkomst- och bortsett kostnader grund

geografiska förhållanden, föreslås således bekostas avgifterav genom
från högre skattekraft medelskattekraftende har änpastorat som en

förhållandenfrån har strukturella änpastoratsamt som gynnsammare
medeltalet. del utjämningen geografiska för-Den av som avser
hållanden kostnader för rikskyrklig verksamhet och stiftsbidragsamt
skall enligt förslaget bekostas sänkt allmän kyrkoavgift.genom en
Vidare föreslås den kyrkoavgiften behålls oförändrad.särskildaatt

bidrag hänförliga kostnadsutjämningenFörutom till inkomst- och
i förslaget vissa bidragsformer kyrkobyggnads-förekommer andra

strukturbidrag.bidrag, utjämningsbidragextra samt
särskilt iKyrkoutjämningsutredningen behandlade i avsnittett

kyrkliga utjämningssystemets förenlighet med RF.betänkandet det
Utredningen menade det inte självklart den strängaatt attvar

lokaliseringsprincipen för de borgerligabegränsning innebärsom
för framför alltkommunerna skall gälla kyrkliga kommuner,även

kyrkliga kommunerna delarberoende de äräven ettatt av
avgifttrossamfund. Vidare påpekade utredningen denatt som

kyrkofonden funktion och intebetalar till har deladpastoratet en
utredningenbidrag till utjämningen. betydelse ansågenbart Avutgör

kyrkofonden allmänockså avgiften betalas tillatt som envara
inte går definansiering fondens uppgifter och det avgöraatt att omav

bidrag frånkyrkofonden sedermera betalar i kommermedel utsom
fondeneller från övriga medelavgifterna från andra pastorat som

i Lagrådetsförfogar Slutligen instämde utredningen KU:s ochöver.
praxis särskilt den kyrkliga utjämningenbedömning den långaatt som

för måste betydelse utfyllnad grundlagensuttryckär avsom
ligger inom den kommunala kompetensen.reglering vad somav
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6.4 Sammanfattande jämförelse gällandeav nu

utjämningssystem på den kyrkligt respektive
borgerligt kommunala sidan

Som framgått bekostas utjämningen inom kyrkan heltovan medelav
från kyrkofonden. Staten bidrar inte till I det avseendetsystemet.
föreligger likhet med det nuvarande för utjämningen mellansystemet
kommuner respektive landsting.

Den huvudsakliga inkomstkällan i det kyrkliga utjärrmingssystemet
denutgörs allmänna kyrkoavgiften, betalasav allasom pastoratavI med visst belopp skattekrona.ett Eftersom avgiften ökarper med

I skatteunderlagets storlek får med skatteunderlagpastorat iett storti högre utsträckning de medän litet bidra till utjärrmingen.ett Till
ä skillnad från konstruktionen i det borgerligt kommunala utjämnings-

får dock samtligasystemet betala kyrkoavgift.pastorat Den allmänna
kyrkoavgiften företer i det hänseendet vissa likheter med den
skatteutjämningsavgift under åren 1986-1992 samtligasom togs ut av
kommuner och landsting skatteutj ämningsavgiften användes dock inte
för finansiera skatteutjämningenatt i dess helhet bara förutan att
bekosta kostnadsökningarna i systemet.

Den tekniska skillnaden mellan allmän avgift betalas allaen som av
för bekosta utjämningen i dessatt helhet och avgift vilket ären som -
fallet i det borgerligt kommunala utjämningssystemet endast betalas-

"rika" kommuner för bekosta utjämningen till "fattiga"av att kommu-
skall kanske inte överdrivas. Beroende på hurner konstruerarman

avgifts- och bidragssidan i respektive kan troligtvissystem samma
effekter uppnås vilken modell väljer.oavsett Beträffandeman
kyrkoavgiften skall dock anmärkas avgiften bekostarävenatt änannat
utjämningen mellan och de utjämningsbidragpastoraten betalassom

finansieras, förutom från denut, allmänna kyrkoavgiften, från
kyrkofondens medel i övrigt. detI kyrkliga det därförär intesystemet
lika tydligt den skattatt används förett betalapastorat tar utsom att
andra kostnader.pastorats

Utjämningen inom kyrkan skyldighetäven förrymmer pastoraten
med s.k. lönetillgângar betala särskild kyrkoavgift.att Avgiften ären
hälften nettoavkastningen prästlönetillgângarna sedan vissaav av
avsättningar gjorts och inte knuten tillär skattekraft. Enpastoratets

sak avgiftenär skall finansierasatt och därmed kan påverkaannan
utdebiteringen församlingsskatt. Syftet med särskild avgift påav en

avkastning lönetillgångarnapastoratens ha varit åstadkom-av attsynes
utjämning förutsättningar bestridapastoratens kostnaderma en av att

för löner m.m.
Ovan anförda omständigheter berör de olika uppbyggnad.systemens

Ett förslag till utjämning inom kyrkannytt föremålär för be-nu



SOU 1996: 129kyrkliga utjämningssystemet178 Det

likheter medförslag företerregeringskansliet. Dettaredning i större
Betydelsenkommunala sidan.borgerligtutjämningen den av

överdrivas.därför intehänseende skallskillnader i teknisktnuvarande
förtjänar påpekasförhållandenemellertid andrafinnsDet även attsom

jämförelse mellanvid systemen.en
intagit central1900-taletsedan börjanKyrkofonden har enav

främjahuvudsaklig uppgiftmedkyrkliga ekonominställning i den att
för avlöningkostnaderavseendeutjämning mellan pastoraten aven

ursprungli-ansvarsområdeKyrkofondensförsamlingspräster varm.m.
medutjämning hängdeoch behovetbegränsatmycket sammanavgen

inom kyrkan.organisationenavlöningsförmåner, delsdels prästernas
kyrkligt-denliksom utvecklingenkyrkofondenUtvecklingen avav

präglatshela 1900-taleti har underförvaltningenekonomiska stort av
kyrkan såsomolika enheter inomsambandet mellanorganisatoriskadet

stat-kyrka.också sambandettrossamfundvarande delar ett avmenav
ändamål ochför kyrkligamedel har uteslutandeKyrkofondens använts
bedrivamöjlighet denalla kyrkliga kommunertillsyftat attatt ge

förövrigt densammaförstår för ochverksamhet kyrkan ärsomsom
och vissåledesavgifterna kanförsamlingar. kyrkliga sättDealla
helhet.verksamhet i desskyrkansavgifter för bekostaattsomses

Även också kyrkligatillämpliglokaliseringsprincipen ärom
det varken ianmärkningsvärtinte sådet kanskekommuner är att

ifrågasättshadäreftertillkomst ellermed RF:ssamband attsynes
"sinainom begreppetkyrkofondentillavgiftsskyldigheten ryms

RF.§ andra stycketuppgifter" i kap. 71
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7 Den kommunala självstyrelsens inne-

börd och dess förhållande till RF

Den kommunala självstyrelsen grundläggande och allom-är en
fattande princip för relationen mellan och kommun. Den sägerstat

kommunen respektive landstinget själv skall d.v.s.att styra,
besluta inom sitt område beträffande de kommunala angelägen-
heterna. Vilka dessa angelägenheter bestäms Någralag.är genom

dem specialreglerade i särskildär lag, och här föreligger iav
regel skyldighet för kommunen eller landstinget ombesörjaatten
dem. En förutsättning för den kommunala självstyrelsen denär
kommunala beskattningsrätten.

Utmärkande för den offentliga sektorn samverkan mellanär stat
och kommun. Och det finns motstående intressen. Den kommu-
nala självstyrelsen därförkan inte total. Frihetsgradenvara
varierar efter angelägenheternas för folkstyrelsenMenart. repre-

den kommunala självstyrelsen grundläggande värden.senterar
skall därförDen ha reell innebörd och mycket iväga tungten

relation till de motstående intressen kan finnas.som

Kommittén föreslår RF kompletteras med föreskriftatt atten om
principen kommunal självstyrelse skall tillmätas särskildom
betydelse vid all normgivning kommunerna och lands-rörsom
tingen.

Med sådan bestämmelse vill kommittén dels föruttryck be-en ge
tydelsen offentliga beslut fattas så medborgarnanäraattav som
möjligt, dels markera vikten självstyrelseintressena alltidattav
beaktas i normgivningssammanhang.

Kommittén föreslår vidare förtydligasRF så det klartatt att
framgår kommunal självstyrelse princip för all kommunaläratt en
verksamhet.
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i teorisjälvstyrelse och praktikKommunal7.1

Inledning7. l

i Sverige dels på statlig, dels kommu-Medborgarinflytandet utövas
folkvaldanivån riksdagen detnationella statliganivå. På dennal är

självstyrelsen delskommunalabeslutande Den utövasorganet. av
organisation med med-dels landstingen. Dennakommunerna, ettav

för folkstyrelsennivåer betydelseborgarinflytande olika är storav
offentligamöjligheter påverka denökar medborgarnaseftersom den att

inriktning.omfattning ochverksamhetens
företrädare och riksdagensriksdagen folkets främsteEnligt RF är

regeringsmakten. Detgrunden försammansättning utgör yttersta
och för det politiska besluts-offentliga verksamhetenför denansvaret

finns ingetregering. princip detsåledes riksdag och Ifattandet åvilar
saknar befogenhetbeslut i riksdagendärområde attstaten genom

verksamheten. skerför den offentliga Dettamålsättninguttrycka en
ochlagstiftning grundlagriksdagen i formbl.a. att annanavgenom

utformar de politiska målenbeslut tilldelningochlag av resurserom
verksamhet.för dennadeoch yttre ramarnaanger

och regeringemellertid uteslutet riksdagdetPraktiskt är attsett
föruppgifter krävs denombesörja alla deskulle kunnasjälva attsom

därför i behovförverkligas. Statenskall kunnabeslutade politiken är
uppgifter fördelas mellanför olikaorganisation där ansvaretav en

för statlig styrning. Enföremålnivåer olikaskilda sätt ärsom
förryggraden sprid-offentliga organisationen ochdel i denviktig

kommunala självstyrelseorga-offentliga makten dedenningen ärav
nen.

i principdockoffentliga verksamhetenVissa delar den ansesav
utrikespoli-sådana uppgifteransvarsområden. Förstatliga t.ex.vara -

arbetsmarknads- ochråttsvård, socialförsäkringarnaförsvar,tik, samt
flerahuvudsakliga Inomnäringspolitiken har det ansvaret.staten av-

kommunala åtgärderemellertidangivna områdenade ävenär storav
betydelsefullttid blivit alltmerharvikt och det att ansvars-senare

samverkanområden löses iinom skildauppgiftsfördelningenoch
härpå kommunerExempeloch landsting.mellan kommun är attstat,

uppgifter inomövertagit vissafr.o.m. den juli 1995landsting loch
också fåtthar1994/95:7. Kommunernacivilförsvaret se enprop.

arbetsmarknadspolitiken segenomförandetroll iaktivare prop.av
syssel-1995/96:222 angående bl.a.1995/9621481994/95:2l8, samt

lokaltstärktförslagför arbetslösa ungdomarsättningsåtgärder samt om
arbetsmarknadspolitiken.inflytande över

internationelltii Sverige harsjälvstyrelseorganenkommunalaDe ett
offentliga sektorninom denframträdande roll änperspektiv en mer

själv-kommunalamånga andra länder. Denvanligt ivad ärsom
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styrelsen del folkstyrelsen har följdriktigt slagits fast i RF:ssom en av
inledningsparagraf. olikaI förarbeten till lagstiftning på det kommuna-

området har den kommunala självstyrelsen också framhållits som en
grundvalarna för det demokratiska styrelseskicket. innebärDettaav

emellertid inte enighet alltid rått kring vilka uppgifter böratt som
anförtros de kommunala självstyrelseorganen eller det faktiska

för den kommunala självstyrelsen inom respektive område.utrymmet
kapitelI detta lämnas inledningsvis kort redovisning deen av

ideologiska motiv legat bakom de kommunala självstyrelseorga-som
framväxt. Därefter behandlas de motsättningar kan uppstånens som

mellan principen kommunal självstyrelse och andra viktigaom sam-
hällsintressen de begränsningar självstyrelsen under-ärsamt som
kastad. Slutligen försök vad kännetecknargörs denett att ange som

självstyrelsenkommunala i dag. Redovisningen iutmynnar en
diskussion kring hur innebörden den kommunala självstyrelsenav
förhåller sig till bestämmelser.RF:s

Redogörelsen i inledandedet avsnittet sinhar tyngdpunkt i debatten
den kommunala självstyrelsen lokal nivå. De argumentom som

åberopats till stöd för kommunal självstyrelse denna nivå är
emellertid i utsträckning tillämpliga vad självstyrelsenävenstor avser
på regional nivå. Då det gäller den regionala samhällsförvaltningens
organisation har emellertid diskussionen landstingens roll i detom
politiska varit betydligt livligare. Meningarna har varit starktsystemet
delade mellan förordatdem ökad "länsdemokrati" innebärandesom en

länsorganöverföring uppgifter från statliga till landstingen och demav
rådandevelat bevara den organisationen. Vissa har ävensom

förespråkar avveckling landstingen. En redogörelse för debattenen av
samhällsförvaltningensden regionala organisation lämnas bl.a. iom

framtid",betänkandet "Regional SOU 1995:27.

7.1.2 Varför självstyrelsekommunal Kort deom-
kommunala självstyrelseorganens framväxt

kommunalaDen självstyrelsen motiverades ursprungligen av en
efter självständighet autonomi från statsförvaltningen. Detsträvan

fanns också naturrättsligt grundad föreställning det fannsatten om
uppgiftervissa endast för de människorsom var gemensamma som

levde inom lokalt område och karaktäravgränsatett som av annanvar
de riksomfattande uppgifternastatliga tanken på naturligän en

kommunal kompetens. synvinkelUr motiverades denen annan
kommunala självstyrelsen med förvaltningstekniskt mål, nämligenett

smidigare billigareoch ytterligare utvidgadsätt änatt ett genom en
förvaltningsorganisationcentral skapa självständiga lokala förvaltnings-
självstyrelsen hade också politiskt mål; självstyrelseettorgan. genom

skulle folket fostras till goda medborgare medborgarfostran. Från
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1800-taletmitten kompletterades idéerna den lokala själv-av om
styrelsen med associationstanken, enligt vilken den kommunala

utgjorde formgemenskapen föreningssamverkan.permanenten av
gjordes dock graderad utifrånRösträtten hur mycket bidrog tillman

kommunala utgifterna och tillkom bolag.de även
1862 års kommunalförordningar tillskapadesGenom 2 500ca

lokal nivå särskildkommuner kommuntypsamt som en- -
landsting i varje län. Landstingens funktion bl.a. tillsammansattvar

stadsfullmäktige imed de städerna, vilka inte ingick i lands-större
förstavalkorporationer till den år 1866 införda kamma-tingen, utgöra

i riksdagen. Kommunalförordningarna innebar kompromissren en
mellan liberala och konservativa idéer. Kommunernas lokala autonomi

konstitutionellt fastlagd samtidigt kommunerna fick sinblev som
frånkompetens staten.

uppgifthade redan från början till handha två slagsKommunerna att
uppgifter. Dels de speciallagstiftning ålagda ombesörjaattgenomvar

uppgifter, fick kompetensstadgandevissa dels de enligt allmänt rättett
i övrigt sköta "sina ordnings- och hus-ävenatt egna gemensamma

hållningsangelägenheter". ocksåKommunerna rätt att tagavs en upp
för finansiera sin verksamhet.skatt kommunmedlemmarna attav

uppgifter kommunerna och landstingen specialför-De som genom
i 1800-taletfattningar ålagda sköta slutetännuattvar var av av

omfattning och gällde främst skolan, fattigvården ochbegränsad
sjukvården. samband med uppbyggnaden den moderna väl-I av

kommunernas uppgifter successivt kommit öka.färdsstaten har att
skapa och bärkraftiga kommuner har det varitGenom störreatt mer

möjligt låta del samhällets serviceproduktion ske iatt storen av
främst sjukvårdenskommunerna. För landstingen har utbyggnad

omfattandeinneburit alltmer verksamhet.en
kraftiga expansion kännetecknat kommunala sektornDen densom

inte så mycket på uppgifter tidigare ombesörjtshar berott att som av
överförts till kommun eller landsting. I stället har expansionenstaten

haft sin grund i sådana verksamhetsområden redantill del attstor som
1900-talet åvilade kommunerna eller landstingen vuxiti början av

omfattning till sitt innehåll. och landstingensåväl i Kommunernasom
uppgifter. del de uppgiftertagit sig Enhar även nya av som

utförde för sin allmänna kompetenstidigare inomkommunerna ramen
speciallagstiftning också gjorts obligatoriska.har genom

ocksåexpansionen har emellertidParallellt med den kommunala
uppbyggnadenexpansion den statliga sidan. Genomskett aven

övertagit del kommunernassocialförsäkringarna har t.ex staten en av
tidigare varit kommunalaförsörjningsansvar. Vissa verksamheter som

åklagar- och exekutionsvä-också överförts till polis-,har staten, t.ex.
sende.
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Även håll måstefunnits utvecklingstendenser bådadet såledesom
bedömningen bli utvecklingen densammanfattandeden att av

decentralistiskt enligtförvaltningen präglatsoffentliga synsätt,ettav
den offentliga verksam-angeläget deldetvilket storansetts att aven

landsting.ombesörjs kommuner ochheten av
anförasförvaltning brukarmed decentraliseradfördelarSom atten

decentraliseratsmidigt. Ettkostnadsbesparande ocheffektivt,det är
till kommunaltemellertid inte exklusivt knutetbeslutsfattande är ett

lokala ellermedkan åstadkommashuvudmannaskap ävenutan
fråga sig vilkamåste därförmyndigheter. Manregionala statliga

kommunaltillgodosesbättre kunnavärden ansetts genomsom
samhällsför-organisationalternativsjälvstyrelse än avgenom en

in idessa värden delaskommunforskningen brukarvaltning. Inom
demokrativärden.förvaltningsvärden ochellereflektivitetsvdrden

följande hävdas.Sammanfattningsvis brukar
flexibilitet iförvaltning åstadkommerdecentraliseradMed manen

och det blir lättareoffentliga åtgärdertill behovenförhållande attav
växlarförhållanden. När behoventill lokalaverksamhetenanpassa

angeläget de lokalaframstår ocksådetolikamellan attorter som
förhandlingsfrihet ochrelativthar utrymmestor engesorganen

de har lättasttill behovmed hänsyn defördelning somresursernaav
värdefulla idetbrukar framhållasFramför alltbedöma. attatt

Även dåorganisatoriska planet.frihet detharkommunerna
kommu-variera harutsträckningi någonintebehoven större ettantas

ochverksamhetensibland motiveratshuvudmannaskapnalt artav
förtroende.åtnjuter allmänhetensdennabetydelsen attav

generellt enklare ochförvaltning innebärdecentraliseradEn ett
Ursprungligenfattas centralt.besluten skallförfarandebilligare än om

självstyrelsekommunalför att attargumentett genommanvar
tillverksamhetenoffentligai denoch utnyttja medborgarnaengagera

lokala erfarenhetertillgodogöra sigskulle kunnalåga kostnaderrelativt
ochsig självaskullekommunernaTankenkunskaper.och styraattvar

harskulle behövas. Dettatjänstemän intenågra argument numeraatt
kanförhållandetdetinnebäri betydelse. Däremotförlorat att man

för genomfö-regionala enheterellerbefintliga lokalautnyttja redan
effektivareförförutsättningarstatliga beslutrandet resursan-enav

skulle byggasorganisationmotsvarande statligavändning än upp.om
bakom kommun-del ha legattillEffektivitetsvärdet kan sägas stor

förbättradekommunerTillskapandetsammanslagningarna. störreav
för denbehållalåta kommunernaförförutsättningarna ansvaretatt

nivå.lokal Kommunsam-samhällsservicenutbyggnadenfortsatta av
också beslutskompetensenemellertidinnebarmanslagningarna att

stället förimedborgarnainte lika närakunde bevaras ännära om --
statligatillöverförasatt organ.
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Sedan den allmänna och lika kommunala infördes år 1918rösträtten
har självstyrelseargumenten kompletterats med motiveringar av
demokratisk karaktär. I den moderna debatten har självstyrelsens
demokrativärden alltmer kommit dominera. Den ursprungligaatt
tanken självstyrelsen skulle främja medborgarfostran harattom
genomgått förvandling. medborgarfostran blivitAv har demokratisken
skolning. Genom kommunal förvaltningsorganisation mångaen ges
människor möjlighet delta i den offentliga verksamheten. Härige-att

får de träning i förvaltningsuppgifter.handha Detta ökaatt antasnom
solidariteten med samhällsverksamheten samtidigt skola skapassom en

rekryteringsgrund för de politiska riksnivå.uppdragensom
takt demokratiseringenI med har motiv för självstyrelsenäven nya

motivutvecklats. Det alltmer hamnat i fokus för självstyrelsenssom
värde den kommunala självstyrelsen medel för folkviljansär som
förverkligande. Ett med kommunal självstyrelse innebär tillsystem -

från förskillnad vad gäller decentraliserad statlig förvaltningsom en -
förvaltningeninte bara den politiska beslutanderättenävenatt utan

direktvalda företrädare lokal och regional nivå. Dettautövas av
skäl utvecklas nedan, leda till ökadnärmare överens-anses, av som en

stämmelse mellan besluten och lokala opinioner.
huvudmål i alla demokratiska kanEtt uppnåsägasstater attvara

överensstämmelse mellan den offentliga verksamheten och med-
borgarnas värderingar. Den offentliga sektorn till för medborgarnaär

föroch det tillgodose medborgarnas intressen på maximaltär att ett
riksdagen fördelat uppgifterna inom denna sektorsätt som

nationell, regional respektive lokal nivå. varje områdeInom gäller det
uppnå så överensstämmelse möjligt mellan besluten ochatt stor som

folkviljan. Ett med kommunal självstyrelse främst inomsystem anses -
sådana områden där verksamheten utformas med hänsynattgagnas av

befordratill lokala respektive regionala intressen och variationer -
denna målsättning flera skäl.av

Kommunal självstyrelse innebär beslutsfattande sker näraett som
människorna och med deras medverkan. skapar förutsättningar förDet

påverka direkt inflytande verksam-medborgarna och utöva överatt
utkräva förstärka legitimiteten iheten Detta detsamt antasansvar.

politiska och lång sikt främja dess effektivitet. Attävensystemet
lokala regionala medbeslutanderätten ochutövas representa-av organ

makten i samhälletstyrelseskick innebär också spridningtivt aven
fatta beslut.fler får med ochatt varagenom

för offentliga uppgifter innebärkommunalt huvudmannaskapEtt
påverkansamtidigt dessa bortsett från kan skeemellertid attatt -

lagstiftning myndighetskontroll endast kan påverkasoch avgenom -
landstinget.inom den kommunen ellerde medborgare borsom egna

uppgifterna bör således normalt inte ha räckviddkommunalaDe en
beslutsbefogen-går geografiska område inom vilketdetutöversom
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heten dettautövas. Att inte hindrar vissa s.k. riksintressen kanatt
utpräglat lokala till sin karaktär och lämpliga för själv-anses ett

styrelseansvar har framgått redovisningen Andra riksintressenav ovan.
emellertid statliga angelägenheter. l gråzon finns sådanaanses vara en

uppgifter där såväl statligt kommunalt huvudmannaskapett ettsom
kan komma ifråga. De avvägningsfrågor sig gällandegör vidsom

och uppgiftsfördelningen mellan statsmakterna och deansvars-
kommunala självstyrelseorganen speglar de konflikter kan uppståsom
mellan den kommunala självstyrelsen och andra samhällsviktiga mål.

7.1.3 Den kommunala självstyrelsen och dess begränsningar

Som framgåttredan innebar inte 1862 års kommunalförordningar att
kommunerna tillades oinskränkt kommunal självstyrelse. Staten haren
aldrig övergivit sitt för och tillsyn den kommunalaöveransvar
verksamheten. Den kommunala självstyrelsen alltså tillär sin natur
begränsad. Om den kommunala självstyrelsen total skulle varjevore
kommun och landsting i praktiken utgöra stat. Det svenskaen egen

kommunernassynsättet och landstingens funktion och verksamhet
innebär dels vissa offentliga uppgifter och mål inteatt kunnaanses
tillgodoses den kommunala självstyrelsen, dels viss statliggenom att
styrning den kommunala verksamheten inte bara tillåtenärav utan
också nödvändig.

Enligt RF den kommunala självstyrelsenär del den offentligaen av
makten. Gränsen statligt-kommunalt emellertid inte gångär för allaen
given och strikt avgränsning de kommunala uppgifterna har meden av
tiden sig både olämplig och svârgenomförbar.tett Parallellt med den
kommunala sektorns expansion har den tidigare tanken naturligtettom
kommunalt kompetensområde undanträngts och ansvarsfördelningen
mellan stat-kommun-landsting har i stället i utsträckning grundatsstor

praktiska överväganden.
Även förhållandet mellan och de kommunala självstyrelseor-staten

har i viss mån förändrats. Som konsekvensganen att statenen av
överlåtit del för genomförandet reformpolitikenstor ansvareten av av
till kommuner och landsting har och de kommunala själv-staten
styrelseorganen blivit alltmer integrerade. Generellt har för-sett
hållandet mellan kommun och landsting i allt utsträckningstat, större
kommit präglas samverkan för uppnåatt samhälle-attav gemensamma
liga mål. Under ständig anpassning till förhållanden och be-nya
dömningar har uppgifter flyttats från till de kommunala själv-staten
styrelseorganen och vice Utvecklingen har dock gått i klartversa.
decentralistisk riktning.

Från ursprungligen ha varit tilldelade förhållandevis begränsadeatt
uppgifter kommunerna och landstingen i dag för delenstörresvarar

offentligaden verksamheten. Att de ålagda uppgifternastatenav av
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förutsättningarnaekonomiskadesamtidigtomfattningiökat som
landstingens funktionochkommunernasinneburitharförsämrats att

för statlig styrningoch formernaomfattningenverksamhet liksomoch
minskadpåhåll ställts kravkommunalt harFrånmåst omprövas. en
ochverksamhetenkommunaladendetaljregleringstatlig enav
tillmed hänsyn denlandstingochför kommunerutvidgad rätt att -

självständigtlandstingets förhållandenellerkommunens ageraegna -
andra sidanhar åFrån sidafrågor.kommunalalösaför statensatt

handhavandetekonomin ochkommunaladenuppsikten över av
tid skärpts.pårättighetermedborgarnas senare

i viss1990-talen kanbörjan1980- ochLagstiftningsarbetet under av
kommunala självstyrelsendenförsökutsträckning att anpassasomses
Övergången från specifikarådande förhållanden.ochutvecklingentill

skolansavregleringen inomfrikommunförsöket,till ramlagar,lagar
införandetkommunallagårs1991tillkomstenområde, ettsamt avav

exempelanförassåledesbrukarstatsbidragssystem somnytt
tid.detaljstyrning under dennastatligminskad

detaljstyrningminskadexempelYtterligare strävan motett en
ochkommunerriktar sigde reglerförenklingoch motsomaven

gjordes i1984:212SFSår 1984ändringarlandsting deär som
dåi förordningenEnligt1976:725.författningssamlingsförordningen

regeringenundermyndighetvarjeåladesbestämmelser attinförda
föreskrifter, allmännagällandeförteckningfortlöpande föra överen

skulle haFörteckningen upprättatsbeslutat.myndighetenråd o.d. som
förteckningenitagits inintereglerviss Sådanadag.senast somen

be-Vidare infördesangivna dagen.från dengällaupphörde att
rättsliga karaktär.reglersolikatill klargörasyftadestämmelser attsom

myndigheternareglerkontrollenytterligare underlättaFör somatt av
hänvisa till detförfattningvarjetilli ingressenålades dessabeslutar att

sig.grundadebeslutanderättenvilketbemyndigande
verksamheten harkommunaladenregelverk berörstatligaDet som

författningssamlingsförordningeniändringarangivnasedan ovan
inompågårnärvarandeföruppmärksamhet;fortlöpande t.ex.ägnats

syfteiregelverket utmönst-genomgångInrikesdepartementet attaven
till detmed hänsynmotiverasvårareglersådana är attsomra

landsting.ochiläget kommunerekonomiskaansträngda
frihet bestämmamyckethar i daglandstingoch attKommuner stor

verksamhetensfrihet beslutaocksåorganisation. De harsin attstor om
olikamellanprioriteringarinriktningochutformning samt om

verksamheter.
dendetaljstyrningminskadutvecklingenmedSamtidigt mot aven

åren kunnatemellertid deharverksamhetenkommunala senaste
härpåExempelriktning. utgöriutveckling även motsattnoteras en

lagstiftningd.v.srättighetslagstiftningandelenökadeden som
situation vissasig ibefinnerenskilda utsattengaranterar som
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förmåner grundläggande slag. statligaDen styrningen har ocksåav
ökat utfärdandet föreskrifter framföroch allt detgenom av normer
sociala området styrning kommunernas och lands-samt genom av

ekonomi.tingens Inskränkningar i den kommunala självstyrelsen
motiverasbrukar med den kommunala självstyrelsens princip måsteatt

andra samhälleliga värden, för vilka ha detvägas mot staten anses
yttersta ansvaret.

Statlig styrning brukar motiveras hänsyn till väsentliga allmännaav
intressen och de centrala politiska behov kunnaattorganens av
genomföra fastställd politik för landet i dess helhet.en

förstadet brukar anförasFör har för offentligatt staten ansvaret
verksamhet har given anknytning till hela riket. Förutom attsom en

förhar bl.a. utrikespolitik försvaroch detstaten t.ex.ansvar anses
också uppgift tillgodose skyddet för medborgarnas liv,statens attvara
hälsa och sociala trygghet rättssäkerheten. Statensamt att garantera
har således det övergripande för medborgarnas grund-ansvaret att

rättigheterläggande inte kränks sig centrala, regionala ellerav vare
lokala organ.

likformig politiken skallHur och hur variationer istoravara
lösningar och effekter kan i genomförandet äraccepterassom en
grundläggande fråga för slå fast. Situationen komplicerasstaten att
emellertid vissa områden inom välfärdspolitiken utformadeärattav
dels rättigheter för den enskilde, dels genomförandean-ettsom som

för kommuner och landsting. kan således uppstå uppenbarDetsvar en
motsättning mellan rättighetstänkandet och den kommunala själv-

princip faktiskt förstyrelsens handlingsutrymme självstyrelseor-ettom
Problemställningen aktualiseras främst vid s.k. rättighetslag-ganen.

vidstiftning. betydelse sådan lagstiftning också den rollAv är som
fåttförvaltningsdomstolarna domstolarna i samband medattgenom

överklaganden haft konkretisera innebörden i lagstiftningenatt av
formuleradeibland mycket allmänt rättigheter.

Sverige tillträttGenom antal internationella konventioneratt ett
angående skydd för mänskliga rättigheter har förävenstaten ansvar

efterlevs.konventionerna Angående till domstolspröv-rättenatt t.ex.
ning beslut kommunala bidrag, bilaga 4. Den konfliktomav se som

fall kan uppstå landstingens själv-i vissa mellan kommunernas och
styrelseintresse medborgerliga rättigheter iblandoch skyddet för har
lett till självstyrelseintresset fått vika.att ge

skäl motivera statlig styrningEtt ärannat statenssom anses ansvar
fördelningspolitiken. välfärdssamhälle har allmänhetensför I dagens

likvärdig och rättvis samhällsservice vuxit sig allt starkare.krav en
viss samhällelig standard allaIngripanden för garanteraatt en

blivit de viktigaste skälen förde bosatta harär ettoavsett var av
statlig styrning därmed avgörande skäl för begränsningoch även ett en

då förkommunala självstyrelsen. Liksom det gäller skyddetdenav
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medborgarnas grundläggande rättigheter det dock i viss månär en
frågapolitisk hur långt kraven jämlikhet och rättvisa skall drivas.

Slutligen brukar behovet statlig styrning motiveras med statensav
övergripande för samhällsekonomin och då särskilt stabilise-ansvar
ringspolitiken. Staten har det övergripande för denansvaret att
offentliga verksamheten i vid mening utvecklas på sätt ärett som
förenligt med samhällsekonomisk balans. Den kommunala sektorn står
för de offentliga utgifterna. Kommunernas och lands-merparten av
tingens ekonomi därför avgörande betydelse förär möjlig-statensav
heter påverka landets ekonomi i dess helhet. dettaI ligger ocksåatt att

kommunaladen verksamheten skall drivas rationellt. Motivet för
statlig styrning med hänsyn till samhällsekonomin blir självklart större
i ekonomiskt besvärliga tider, vilket vi fått erfara under år.senare

angivnaOvan s.k. motstående intressen kan och har också motiverat
ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten. Den kommunala
självstyrelsen emellertid också inneboende begränsningar.rymmer

Kommunal självstyrelse definieraskan enkelt kommunernassom
och landstingens sig själva. Med denna självstyrelserätträtt att styra

följa besluta finansieringen den kommunalaäven rätt attanses en om
beskattningsrätten eller tillrätten resurser. Den kommunalaegna
kompetensen begränsas dels lokaliseringsprincipen, enligt vilken deav
angelägenheter de kommunala självstyrelseorganen har sköta skallatt

allmänt intresse för kommunens eller landstingets medlemmar,vara av
rörelsefrihetendels begränsas besvärsinstituten, enligt vilka vissaav

beslut kan överklagas förvaltningsbesvär och andragenom genom
kommunalbesvär. beskattningsmaktenAtt framgårkan begränsasäven
dels de uttalanden gjordes vid RF:s tillkomst, dels denav som av
konstitutionella praxis utvecklats utfyllnad RF.som som av

7.1.4 Den kommunala självstyrelsens innebörd Vad-
kännetecknar dagens kommunala självstyrelse

kommittén fleraSom gånger tidigare påpekat det svårt finnaär att
någon enkel och rättvisande definition kommunal självstyrelse. Iav

fårbegreppet dock ligga kommunen respektive landstingetattanses
själv inomskall bestämma sitt område. Full kommunal självstyrelse
inom sektor existerar emellertid knappast i verkligheten. Denen
kommunala självstyrelsen och har alltid varit relativ. fåär För att en
uppfattning dess faktiska innebörd det nödvändigt försökaär attom

vissa väsentliga beståndsdelar kan känneteckna denange som anses
självstyrelsen.kommunala

Genom det uttryckliga omnämnandet den kommunala själv-av
styrelseni kap.1 § RF, tillsammansl med stadgandet i kap.l 7 §om

beslutanderätten i kommunerna församlingar,valdautövasatt av ger
uttryck förRF betydelsen kommunal självstyrelse delav som en av
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folkstyrelsen. Det kommunmedlemmarnaär vid allmänna valsom
kommunens och landstingets högsta beslutande och dettautser organ

i sin styrelse och nämnder för förvaltningen denutser turorgan av
kommunala verksamheten. Genom detta grundlagsskydd garanteras
den politiska beslutanderätten på lokal och regional nivå liksom
medborgarnas möjligheter till inflytande verksamheten.över

Kommunernas och landstingens betydelse för folkviljansom organ
förutsättningarnaoch för den kommunala demokratin har under de

gångna årtiondena tilldragit sig mycken uppmärksamhet. Det bör
anmärkas kommunal självstyrelse och kommunal demokrati inte äratt

begrepp. Kommunal självstyrelse föreliggakan detsynonyma trots att
beslutande inte i demokratiska former. Däremot detärorganet utses
svårt tänka sig fungerande kommunal demokrati det inteatt en om
samtidigt förekommer för kommunal självstyrelse. Det ärett utrymme
därför vikt påpeka väl utvecklad lokal och regionalatt attav en
demokrati förutsätter den kommunala självstyrelsen har reellatt en
innebörd. I fall riskerar det politiska beslutsfattandet påannat attman
lokal regionaloch nivå förlorar sin legitimitet.

framgåttSom redovisningen kan den kommunala själv-av ovan
styrelsen emellertid aldrig total. Detta har tid uttrycktsvara senare
med kommunal självstyrelse grundläggande, normativ idé ochäratt en
princip relationen mellan och kommunala Be-statenom organ.
stämmande för relationsdenna utformning för det förstaanses vara
vilka områden inom offentligaden sektorn skall statligasom vara
respektive kommunala, d.v.s. eller de kommunala själv-statenom
styrelseorganen skall huvudman för verksamheten.vara

och uppgiftsfördelningenAnsvars- mellan och de kommunalastaten
självstyrelseorganen har, framgått i utsträckningstorsom ovan,
grundats på praktiska överväganden. Statlig förvaltning framförhar
allt kommit användas för uppgifter kräver enhetlighet elleratt storsom
överblick hela landet medan kommuner och landstingöver utnyttjats
för sådana uppgifter där det angeläget låta lokala elleransetts att
regionala önskemål genomslag eller där närhetsfaktorer varit av
betydelse. Vissa områden utrikespolitik, försvar, frågorsom som-

rättsvårdengäller eller fiskala angelägenheter socialförsäk-samtavser
ringarna huvudsakligen statliga uppgifter. Andraanses vara anses-
typiskt kommunala, fritid och teknisk service, såsom ocht.ex. vatten

Även inomavlopp. det område välfärdsfunktioner detsom avser som
allmänna riktar till medborgarna såsom skola, barnomsorg, äldrevård-

hälso- sjukvårdoch har kommuner landstingoch tillagtssamt -
betydelsefulla uppgifter. Uppgiftsfördelningen mellan kommunstat,

landstingoch emellertid inte gång för alla given måsteär utanen
till samhällsutvecklingen rådande förhållanden.ochanpassas

analysera denAtt nuvarande ansvarsfördelningen mellannärmare
kommunala självstyrelseorganenoch de uppgift inteärstaten en som
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kommitténs låteringår i uppdrag eller sig den tid står tillgöras som
kommitténs förfogande. förtjänar påpekasDet emellertid att att man
från kommunalt håll tid ifrågasatt uppgifter, vilkasenare om

litet i obefintligtmedger mycket eller handlingsutrymmeett settstort
för den enskilda kommunen eller landstinget, bör föremål för ettvara

och finansieraskommunalt kommunalskattemedel. Be-ansvar av
uppgifterträffande andra har självstyrelseansvar angelägetett ansetts

kritiserats för i allt för utsträckning verksam-staten att stor styramen
heten.

väl sig för enligtSedan bestämt huvudmannaskapet denman anses
uppfattningen den kommunala självstyrelsens principi dag vedertagna

för all verksamhet där kommun eller landsting huvudman.gälla Be-är
för relationen mellan och de kommunala själv-stämmande staten

emellertid förutom frågan huvudmannaskapetstyrelseorganen är om- -
långt den kommunala självstyrelsen skall tillåtas slå igenomhur pass
områden landstingen fått befogenhetinom de kommunerna ellersom

respektive ålagts sköta.att
fårför vad kommunerna och landstingen lov ha handRamen att om

i kap. § kommunallagen 1991:900. Där kommuner2 l sägs attanges
landsting själva får ha hand sådana angelägenheter allmäntoch om av

har anknytning till kommunens eller landstingets områdeintresse som
dess medlemmar och inte handhas enbarteller staten,som av en annan

speciallagstift-landsting eller någon Genomkommun, ett annat annan.
landsting ålagda ombesörja vissaning emellertid kommuner ochär att

härpå skolan, socialtjänsten ochangelägenheter, exempel utgör
landsting särskildasjukvården. Därutöver har kommuner och genom

befogenhet inomsmålagar i vissa falls.k. ävenattgetts agera
haftområden där de inte hade denna rätt.annars

olikasjälvstyrelse varierar mellan sektorer denGraden avav
dockverksamheten. Genom RF:s förarbetenkommunala anses

till garanteradeoch landstingen i förhållandekommunerna staten vara
vilken skall finnas förs.k. fri sektor inom det utrymme enen

initiativrätt. inom denna sektor emellertid själv-kommunal Inte ärens
Befogenheten framför allt lokalise-styrelsen total. begränsas av

till laglig-ringsprincipen och varje kommumnedborgares rättav
befogenhetenhetsprövning kommunala beslut. Vidare begränsas avav

likställighetsprincipenkommunalrättsliga principer,vissa andra t.ex.
vinstsyf-driva näringsverksamhet medoch förbudet för kommuner att

s.k. friviktigt påpeka skiljelinjen mellan ochSlutligen detår att attte.
gång för alla given. En angelägen-obligatorisk verksamhet inte är en

inom för sinombesörjerde kommunalahet, ramenorganensom
lagstiftningsåledes ochkompetens, kan brytasallmänna ut genom

barnomsorgen.Så har skett med den allmännaobligatorisk.göras t.ex.
kommunala sjävstyrelsens principframgått denSom ovan anses

ellerbeträffande sådan verksamhet kommunergälla även som
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landsting lag ålagda ombesörja. Inom detta områdeär harattgenom
emellertid hänsyn till angivna s.k. motståendestaten av ovan-
intressen generellt möjligheter utforma föreskrifter/störresett att-

för hur verksamheten skall bedrivas tillsyn.utövasamtnormer
På verksamheten drivits statlig myndighetsättsamma som om av en

innebär speciallagstiftningen olika stark styrning inom olika sektorer.
vissa områdenInom kan tala styrningen går mycket långt,attman om

viss rättighetslagstiftning, inommedan det andra områdent.ex. ges en
frihetbetydande de kommunala Inom delar det special-organen. av

området omfattasreglerade kommuner landstingoch också av samma
vad gäller myndighetsutövningkrav verksamheten bedrivitssom om

statlig myndighet. Ett besluts laglighet och lämplighet kan iav en
fallsådant förvaltningsbesvär.överprövas genom

angivna begränsningarFörutom kommuner och landstingärovan
i egenskap arbetsgivare eller viss verksamhet under-utövareav av
kastade lagstiftning gäller för andra i sådana sammanhang.samma som
Vidare kan påverka det kommunala beslutsfattandet och därmedstaten
självstyrelsen bidrag och bidragsbestämmelser ellergenom annan
styrning den kommunala ekonomin överläggningarsamtav genom
med kommun- och landstingsförbunden.

landstingensKommunernas och handlingsfrihet begränsas slutligen
finansiella stårde till deras förfogande. Sistnämndaav resurser som

begränsning ikanske den dag påtaglig för kommunerär är mestsom
landsting föroch i allmänhet och vissa kommuner och landsting i

synnerhet. Vikten självstyrelsen inte bara formelltatt ett utanav ges
materiellt innehåll har åberopas.tid alltmer börjatäven ett senare

Således de avgörande skälen för införandet det kommu-ettvar av av
utjämningssystemnala trädde i kraft vid årsskiftet kommu-attsom ge

landstingen likvärdigaoch ekonomiska förutsättningar attnerna
bedriva de nationellt betydelsefulla inom själv-verksamheterna
styrelsens ram.

helaVad den kommunala verksamheten har kommunerna ochavser
landstingen total frihet bestämma formerna för sin inrenära attnog
organisation. Enligt kommunallagen skall dock kommun- respektive
landstingsfullmäktige förutom tillsättastyrelse de nämnderen som- -

för fullgöra uppgifterna. Vilkabehövs de kommunala nämnderatt som
storfinnas och inbördes förhållande det emellertid iskall deras är

utsträckning till kommunerna landstingen självaoch avgöra.attupp
Fortfarande finns dock krav inrättande särskild valnämndav en

i vissa fall överförmyndarnämnd. har de tidigare iDäremotsamt
speciallagstiftningen intagna alla skall hakraven kommuneratt

miljö- hälsoskyddsnämnd, skolstyrelsebyggnadsnämnd, och samt
socialnämnd avskaffats. i fråga formerna för den inreFörutom om
organisationen landstingen i fall inomhar kommunerna och vart-
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verksamhetens utformningområden frihet beslutavissa stor att om-
olika verksamheter.inriktning prioriteringar mellanoch samt om

och landstingenfinansiera sin verksamhet har kommunernaFör att
sina uppgifter.skatt för skötselngrundlagsstadgad rätt att ta ut aven

praxis utvecklats kan dock denförarbetena till RF och denAv som
förutsättningarbeskattningsrätten under vissa kandrasslutsatsen att

behandlasBeskattningsrättens innebörd kommerbegränsas. att mer
det möjligtutförligt i avsnitt 7.2.6. Här skall endast nämnas att ansetts

och landstingsammanlagd tid år förbjuda kommunerför treatt aven
höja kommunalskatterna.att

kommunernas ochekonomin begränsasden kommunalaVad avser
föreskriverbl.a.handlingsfrihet reglerlandstingens även attav som

hushållning sinekonomisk ilandsting skall ha godochkommuner en
sådant krav godförvalta sina medelverksamhet sätt attettsamt

tillgodoses. Avsiktensäkerhet kanavkastning och betryggande är
förslagskallockså regeringen under hösten presentera ett attatt om
ekonomilandstingens skallochåterinföra kravet kommunernasattom

beslutat1996i balans. Regeringen har under även attsommarenvara
bestämmelser medelsför-skall ske kommunallagensöversyn omaven

valtningen dir. 1996:47.
alltidsjälvstyrelsenkommunalasamhälleliga värden denDe som

avsnitt, kanföregåendeoch redovisats imåste sägasvägas mot, som
kommunal självstyrelse.allmänt omfattade principenlika som omvara

avvägning mellanfinna rimlighandlarVad saken är attom en
sådan avvägning kankonkurrerande intressen. Att resultatet enav

ekonomisktuppenbart. Iberoende samhällsutvecklingenvariera är
övergripandelåta dettider finns det således tendensbesvärliga atten

principen kommu-samhällsekonominförintresset väga äntyngre om
självstyrelse.nal

självstyrelsenskommunalahävdas denVad ibland varasom
delverksamheten till såden kommunala utgörsdilemma är storatt av

skyldigalandstingenochsådan verksamhet kommunerna är attsom
områdeninom dessasjälvstyrelsenombesörja. kommunalaDen är

landstingenföreskrifter och kommunerna ochochkringskuren lagarav
underlåta fullgöra sinamedelsbriståberopandeinte underkan attav

hållsobligatoriska verksamhetenstyrningen denOmåligganden. av
verksamheten ikommunalasamtidigt denoförändrad eller ökar som

restriktioner finns riskekonomiskaunderkastas att utrymmetstort en
därförsuccessivt krymper. Detinitiativrättkommunal ärför egenen

självstyrelsen be-förvikt konsekvenserna typattstor av en avav
redan gällande ellerbakgrund andragränsning bedöms mot av

begränsningar.planerade
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Kommitténs7.1.5 förslag till formulering den kommunalaav
självstyrelsens innebörd

Kommittén har med utgångspunkt i vad anförts formuleratsom ovan
följande sammanfattande beskrivning den kommunala själv-av
styrelsens innebörd.

Den kommunala självstyrelsen grundläggande och allom-är en
fattande princip för relationen mellan och kommun. Den sägerstat

kommunen respektive landstinget själv skall d.v.s. beslutaatt styra,
sitt områdeinom beträffande de kommunala angelägenheterna.

Vilka dessa angelägenheter bestäms lag. Några demär ärgenom av
specialreglerade i särskild lag, och här föreligger i regel en
skyldighet för kommunen eller landstinget ombesörja dem. Enatt
förutsättning för den kommunala självstyrelsen den kommunalaär
beskattningsrätten.

Utmärkande för offentligaden sektorn samverkan mellanär
och kommun. Och det finns motstående intressen. Denstat

kommunala självstyrelsen kan därför inte total. Frihetsgradenvara
varierar efter angelägenheternas för folkstyrelsenMenart. represen-

den kommunala självstyrelsen grundläggande värden. Denterar
skall därför ha reell innebörd och mycket i relationväga tungten
till motståendede intressen kan finnas.som

Sammanfattande bedömning1 den kommunala sektornsav
utveckling efter det RF iträdde kraft år 1975att samt
framtida utvecklingstendenser

Den kommunala sektorn vidredan nuvarande RF:s tillkomstvar av
omfattning.betydande Därefter har expansionen fortsatt. Förutom att

någradet inom enstaka områden skett överflyttning föransvareten av
verksamhet från till de kommunala har expansionenstatenen organen

framför haftallt sin grund i ökad volym och ambitionsnivå inomen
s.k. välfärdsområdet.det Expansionen inom främst äldreomsorgen

hälso- och sjukvården har i utsträckning berott denävensamt stor
demografiska utvecklingen.

Då RF trädde i kraft den januari 1975 hade1 den senastegenom
kommunindelningsreformen antalet kommuner reducerats till 278
stycken. Genom reformen skapades inte bara ocksåstörre utan mer
kompetenta kommuner. Utvecklingen under slutet 1970-talet ochav
början 1980-talet korn i utsträckning präglas denstor attav av
förändrade situation kommunsammanslagningarna innebar.som
Kommunerna och landstingen efterhand allt frihetäven större attgavs

utifrånutforma verksamheten lokala respektive regionala förhållanden
detaljregleringenoch den kommunala verksamheten minskade.av
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för de kommunalaideologiska utveckling ökatDenna ettmot ansvar
för tidsperioden från 1975.varit kännetecknande helaharorganen

försämrade statsfinansiella1980-talet har detFrån mitten ävenav
utvecklingen.prägla Deutsträckning kommiti alltläget större att

effektivitet, svårig-resurshushållning ochkraven på ävenökade men
reglera den alltmernivå detaljerat försökafrån centralheterna att

medfört ytterligarekommunala sektorn, haromfattande och komplexa
organisationsfrihetavreglering och ökaddecentralisering,behov enav
ekonomiska krisenSamtidigt har denoch landsting.för kommuner

från sidafört sig ökat behovemellertid också med statens attett
ekonomi.sektornspåverka den kommunala

utvecklingen under de tvåbedömningsammanfattandeEn senasteav
efterhand ökatoch landstingenårtiondena kommunernaär getts ettatt

tämligen omfattandetidigaredenhandlingsutrymme attgenom
i utsträckningkommunala sektorndetaljstyrningen den storav

emellertid inom vissadetaljregleringen harminskadeDenövergetts.
främst på detformer statlig styrning,andraområden ersatts avav

sociala harområden främst det detplanet. andraekonomiska Inom --
också tillkommitdet haravreglering,visserligen skett menen
verksamheter hartidigare oregleradelagstiftning, innebär attsom

form rättighetslagstiftning.reglerats, it.ex. av
självstyrelse och kravetkravet på kommunalMotsättningen mellan

ocksåhela landet harjämlikhet mellan individerrättvisa och över
landstingensituation där kommunerna ochökad aktualitet ifått aven

serviceibland inte kan erbjudaekonomiska skäl överensstäm-en som
uttrycktregering harambitioner riksdag ochmed de sommer

fall varitkonflikt har i vissadennanationell nivå. Lösningen en
fallandra harkommunala verksamheten. Idetaljreglering denökad av

från kommunala tillöverflyttatsför viss verksamhetansvaret en
ochi syfte alla kommunerSlutligen har.statliga staten att georgan. -

sig olikaförutsättningarlikvärdiga ekonomiskalandsting använt av-
skillnaderför debidragssystem för kompenseraformer att somav

fråga skatte-respektive landsting iolika kommunerfinns mellan om
kommunal verksamhet.för bedrivakraft och kostnader att

mellan den kommu-förmoda avvägningenfinns anledningDet att
hasamhälleliga värden kommersjälvstyrelsen och andranala att stor

härpå den diskussiontydligt exempeli framtiden. Ettbetydelse äräven
mellan den lokalaavvägningennärvarande förekommerför omsom

dåenhetlig reglering detnationella kravochbeslutanderätten en
för socialbidrag.utformningen reglernagäller av

ochkommunala självstyrelsenKonflikter mellan den över-statens
varittendensuppstår ofta i verkligheten. Dengripande somansvar

dockdecenniernatvåframträdande under de är attsenastemest
ochmellan kommunökad samverkanutvecklingen lett till stat,en

landsting.
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Redan i mitten 1970-talet påbörjades i den s.k stat-kommungrup-av
samverkan mellannära kommunerna och landstingen.staten,enpen

Denna samverkan, fortsatte via stat-kommunberedningen, har lettsom
till alltmer utvecklad dialog och ibland till överenskommelseren
mellan företrädareoch för kommunsektorn. Denna modell medstaten
överläggningar mellan och kommunsektorn har blivit ganskastaten
typisk för svensk del. Så våren 1996 träffadessent t.ex.som en
överenskommelse mellan regeringen och kommun- och landstingsför-
bunden angående den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala
sektorn under 1997 och 1998.

Även i andra avseenden har behovet samverkan ökat. Ettav
exempel detta från tid den betydelse kommunala insatserärsenare
och samverkan mellan och kommunnära ha arbets-stat ansettsen
marknads- och näringspolitikens område. Andra exempel ökaden
samverkan försöksverksamhetden f.n. pågårär med med-som
borgarkontor SFS 1994:686 finansiell samverkan mellansamt
socialförsäkring, hälso- sjukvårdoch socialtjänst SFS 1994:556.samt

inslagEtt i relationen mellan kommun och landsting ocksåärnytt stat,
avtalat viss verksamhet med kommuner respektivestatenatt om

landsting, flyktingmottagning, sysselsättningsåtgärder fört.ex.
arbetslösa ungdomar vårdgaranti.samt

det föregåendeAv har framgått kommunerna och landstingenatt -
liksom samhället i övrigt grund den ekonomiska krisen ställtsav-
inför problem. Kommunerna och landstingen har emellertid ocksånya

andra orsaker funnit skäl sin verksamhet. Således haromprövaattav
medborgarnas mångfaldkrav och hög servicenivå skapat behoven

erbjuda ökad valfrihet mellan verksamheter med olikaattav en
inriktning. naturligtvisDetta har fått betydelse för kommunerna och
landstingen serviceproducenter. Kommunernas och landstingenssom
omvärldsberoende har också ökat inträdet i EU och det in-genom
ternationella samarbetet olika områden.

7.2 Den kommunala självstyrelsens förhållande

till RF

7.2. Inledning1

Som flera gånger tidigare påpekats har det tiderna rått storgenom
enighet den kommunala självstyrelsens betydelse för det svenskaom
samhållsskicket. bakgrundMot härav kan det anmärkningsvärtsynas

kommunernas och landstingens ställning inte blivit föremål föratt
uppmärksamhet i RF. Samtidigt kan emellertid konstaterasstörre att

avsaknaden detaljerade bestämmelser kring den kommunala själv-av
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ökatstyrelsesektorn i RF inneburit utvecklingen mot ettatt ansvarsom-
varit möjlig för denför de kommunala skullråde utan attorganen

har inte heller hindergrundlagsändringar. Regleringen i RF lagtkräva
för avregleringen den kommunala sektorn eller den ökadei vägen av

landsting.organisationsfriheten för kommuner och
bestämmelser den kommunala självstyrelsen och be-RF:sAtt om

principstadganden har å andra sidanhar karaktärenskattningsrätten av
för tolkning måst sökas iföljd ledning bestämmelsernasfått till att

i kapitelhar utförligt behandlats I dettaförarbeten. DessaRF:s
utifrån olika problemställningar hur dendiskuteraskapitel --

förhåller sig till RF och dess för-kommunala självstyrelsens innebörd
arbeten.

självstyrelse del folkstyrelsen7.2.2 Kommunal en av-

funktion i det svenskalandstingens viktigasteochKommunernas sam-
den kommunala självstyrelsens grundhällsskicket kan sägas attvara

de offentligaregionalt inflytandelokalt ochmöjliggöra överett
för medborgarnasdetta fogade möjligheteruppgifterna och till

nivåer.ansvarsutkrävande dessapolitiska
tillskall kunna leva sinoch landstingenkommunernaFör att upp

folksty-grund förverkligakommunala demokratinsuppgift på denatt
vill sigförsta förutsättning medborgarnadetrelsen är att engageraen

beslutsfattandet derasarbetet ochi det lokala samt att engagemang
tillförmå medborgarnaframstår meningsfullt. För att engage-som

möjlighetmedborgarnamåste beslutsprocessen atten varagemang
måste åtminstonebeslutsfattandet; beslutendelaktiga i det politiska

uppfattning ochöverensstämmelse med majoritetenssikt stå ilängre
beslutsfattarna till för vidtagnamåste ställamedborgarna kunna ansvar

ställningstagandenmåste de uppgifter ochåtgärder. Vidare år ettsom
betydelse för medborgarna.reelllokalt eller regionalt ansvar vara av

välja mellan olikafinnasmåste med andra ordDet attutrymme
till verkställighetdeltagandealternativ. Om medborgarnas utarmas ren

menings-detformalbeslut finns risk de varkeneller ärattatt anseren
kommunalpolitiskt.arbetafullt ellerröstaatt att

möjlighet tillmedborgarnakommunala självstyrelsenDen ger
arbetsuppgifter.i sköta lokalaskolning och träningdemokratisk atten

självstyrelsen på välkommunalautsträckning bygger denl stor
p och brettfolkligapartiorganisationer. Detfungerande engagemanget

beslutsfattandet påpolitiskapartier detpolitiskaförankrade ger
minskatmedborgarna. Ettnivå legitimitet hoskommunal utrymmeen

minskat intresseleda tillsjälvstyrelsen skullekommunalaför den ett
skulleoch landsting. Dettapolitiskt i kommunersigför att engagera

också försvagakommunala demokratinurholka deninte endast utan
fungerande kommu-vältill rikspolitiken. Enbreda folkliga basenden
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nal självstyrelse med tydligt för sina uppgifter såledesärett ansvar av
vikt för hela den svenska folkstyrelsen.stor

Dessa allmänna synpunkter den kommunala självstyrelsens
betydelse för levande lokal och regional demokrati överensstämmeren
med RF:s den kommunala självstyrelsen och påkallar inte i sigsyn
några grundlagsändringar. Vid allmän RF:s bestämmel-översynen av

rörande kommunerna och landstingen kan det dock finnas skälser att
de kommunalaöverväga funktion i det svenskaom organens sam-

Ävenhällsskicket kan tydligare. i någragöras andra avseenden som
har samband med den kommunala självstyrelsens principiella betydelse
för det politiskt-demokratiska finns det skäl övervägasystemet att
vissa tillägg till RF.

7.2.3 Ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala

organ

Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan och de kommunalastaten
självstyrelseorganen har inte reglerats i RF detsätt änannat att
föreskrivs kommunernas åligganden och befogenheter skallatt
meddelas i lag. Vad gäller den ansvarsfördelningen framhöllsnärmare
i förarbetena förhållandet mellan och den kommunalaatt staten
självstyrelsen präglas helhetssyn där och kommunernastatenav en
samverkar på skilda områden och i olika former för uppnåatt

samhälleliga mål. Utifrån dessa utgångspunkter ansågsgemensamma
det varken lämpligt eller möjligt gång för alla dra orubbliga ochatt en
preciserade kring kommunalgränser självstyrelsesektor. I ställeten
menade arbets- och befogenhetsfördelningen i vidganskaattman
omfattning måste kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen.

förarbetenaDet i redovisade och uppgiftsför-synsättet ansvars-
delningen mellan och de kommunala självstyrelseorganen fårstaten

Ävenha visat sig korrekt. för framtiden måste det bedömasanses vara
angeläget för kommunal självstyrelsesektorgränserna inteattsom en
fastslås i grundlagen i stället kan ändras i takt med den fortsattautan

samhällsutvecklingen. Detta hindrar emellertid inte vissa principeratt
för och uppgiftsfördelningen kan komma till uttryck i RF.ansvars-

Generellt frågan och uppgiftsfördelningensett avser om ansvars-
dels uppgift skall ombesörjas centralt eller decentraliserat, delsom en

det statliga myndigheter eller självstyrelseorganär skallom som svara
för uppgiften.

Vissa offentliga uppgifter kan handlasågas att tryggasom om-
riksintressen eller andra skäl kräver mått likformig-ett stortsom av av
het eller överblick hela landet lämpar sig mindre väl föröver ett-
kommunalt bör i huvudsak ankomma på antingenutan staten,ansvar
centralt eller i decentraliserad organisation. För sådana offentligaen
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kommunala sektorn måstebör anförtros denuppgifter naturligaresom
utsträckning.ske, i varierandestatlig styrning kunnaockså änomen

förprövningen huvudmannaskapetbetydelsefull faktor vidEn av en
besluts-verksamhetenuppgift och börviss är attgagnas avvara om

så lokala och regionalamänniskorna ochfattandet sker nära att syn-
i besluten.förhållanden kanochpunkter vägas
fattas människorna haroffentliga beslutBetydelsen näraattav

självstyrelse,Europakonventionen kommunaluttryck ikommit till om
utförasuppgifter normalt skall deoffentligavilken att avanger

medborgarna.liggermyndigheter närmastsom
välkänd. Denna innebär,subsidiaritetsprincipenEG-rättenInom är

utanförunionen detnärhetsprincipen,överensstämmelse medi att -
skallendasthar exklusiv kompetensområde där unionen agera om-

omfattninggrund dessåtgärdenmån den planeradei denoch av
uppnås medlemssta-utsträckning kani tillräckligeffekter inteeller av

artikel 3 b.terna
offentliga beslutegenvärde iprinciper finns detEnligt dessa attett

hänsynstagande tillmöjligt. Ettså medborgarna ävenfattas nära som
beslutsfattandet i de kommuna-aspekterna innebärdemokratiskade att

medborgarnaliggai princip änsjälvstyrelseorganen närmareanses
regionala statliga myndig-lokala ellerbeslutsfattande sker idet som

uppgiftsfördelningen mellanochavvägningVidheter. ansvars-en av
kommunalt själv-såledeskommunala börochstatliga ettorgan

och allmänbetydelsefull faktor, strävanstyrelseansvar utgöra enen
fattas såoffentliga beslutmöjligt låtaså långt det närabör ärattvara

statliga myndigheterbörmöjligt. Med dettamedborgarna synsättsom
sin karaktärmed hänsyn tilluppgiftersådanafrämst handlägga som

kommunaltsig förräckvidd inte lämpargeografiskaeller ett ansvar.
ansvarsför-principerangivnahärKommittén har övervägt omom

skall komma tillkommunalastatliga ochmellandelningen organ
emellertid krävaskullePreciserade bestämmelseruttryck i RF. en

huvudmannaskapsfrågor ochbeslut igenomgång olikaingående enav
tidsskäl. Frånmöjligtinte varitdessa. harDettaanalys avav

funnit detkommittén inte hellersjälvstyrelsesynpunkt harkommunal
respektive kommu-statligagenomföra avgränsninglämpligt att aven

tidunderdiskussionensynnerhet inteuppgifter, inala senaresom
ochkommunmellansamverkanökadframför allt handlat stat,om en

kommunerbestämmelserväsentligasamlaGenomlandsting. att om
bestämmelseoch ikapitel i RFsärskiltlandsting ioch ett en-

skallsjälvstyrelsekommunalprincipenbetydelseunderstryka den om
markera viktenkommitténvillnormgivningssammanhangitillmätas -

betydelsenföruttrycksjälvstyrelsen ochkommunaladen attavgeav
möjligt.medborgarnafattas såbeslutoffentliga nära som
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till7.2.4 Hänsynen principen självstyrelsekommunal vidom
normgivning rörande kommunerna och landstingen

påpekats flera gångerSom tidigare det inte ovanligt denär att
kommunala självstyrelsen i lagstiftningsärenden eller vid annan
normgivning ställs andra intressen, medborgarnas krav påmot t.ex.
rättvisa och jämlikhet. Ibland uppstår då omfattande diskussionen

avvägningen mellan landstingenskring kommunernas och krav på en
lokal eller regional bestämmanderätt och nationella krav enhetligen
reglering. Det emellertid inte alltid konsekvenserna för denär som

självstyrelsen blir föremål för såkommunala övervägandennoggranna
önskvärt. Regler säkerställer den kommunalaattsomsom vore

självstyrelsen beaktas vid normgivning rörande kommunerna och
också uppfattninglandstingen saknas i RF. Det kommitténsär att ett

stadgande sådan innebörd skulle fylla viktig funktion. Medav en en
sådan bestämmelse skulle åstadkomma regelmässig avvägningman en

lagstiftningsprocessensjälvstyrelseintressena i och riksdagen ettgeav
olika följder förunderlag bedöma besluts den kommunalabättre att

ocksåsådant stadgande skulle till följd statligasjälvstyrelsen. Ett att
förvaltningsmyndigheter inför utfärdandet olika former före-av av

särskilt föreskrifternas konsekvenserskrifter blir övervägatvungna att
kommunala självstyrelsen.för den

område där den kommittén föreslagna bestämmelsen bör fåEtt av
normgivningenför området rättighetslagstiftning. Ikonsekvenser är

konflikt områdeundvika den inom detta kan uppståsyfte att som
och självstyrelseintressemellan kommunernas landstingens och

intresse vissa sociala rättigheter detmedborgarnas äratt garanterasav
lagstiftningen tydlig avvägningviktigt det vid mellan dessagörsatt en

och lagstiftningen får så stringentmotstående intressen ävenatt ut-en
mån undviks.formning tolkningsproblem i görligasteatt

anförts innebär självstyrelse beslutsfattandekommunalSom ettovan
särskiltmedborgarna och med deras medverkan. Ettsker närasom

kommunal självstyrelse ihänsynstagande till principen om norm-
särskilt eftergivningssammanhang leder därför till bör strävaatt man

beslutsfattandet och så lokala ochlåta ske medborgarnanära attatt
förhållanden in i besluten.regionala synpunkter och kan vägas

självstyrelse princip för all kommunalKommunal7.2.5 en-
verksamhet

års kommunalförord-kommunallagstiftningen har alltsedan 1862I man
princip för allkommunala självstyrelsenutgått från denningar som en

iockså kommit till uttryck l kap.verksamhet. harkommunal Detta
landstingkommuner ochnuvarande kommunallag, stadgar§l attsom

de angelägenhetersjälvstyrelsens grund sköterden kommunala som
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i den lagen eller i särskilda föreskrifter. Enligt detta synsättanges
finns det egentligen inte anledning dela de kommunalaatt upp
angelägenheterna i olika områden beträffande alla gäller principenutan

kommunal självstyrelse, graden självstyrelse kanävenom om av
variera.

Inom kommunalrättsdoktrinen, i andra sammanhang,även ärmen
emellertid vanligtdet uppdelning de kommunalagörsatt en av an-

gelägenheterna. En sådan uppdelning, vilken i förarbetena tillnämns
uppdelningenRF, mellan kommunernas och landstingensär egna

angelägenheter, den s.k. fria sektorn, och sådana angelägenheter som
kommunerna respektive landstingen i lag ålagts sköta, den s.k.att
obligatoriska sektorn. fria omfattaDen sektorn skulle då den allmänna
fakultativa kompetensen den obligatoriskamedan sektorn enbart skul-

Ävenspecialreglerad kompetens. uppdelning mellan själv-avse en
styrelseärenden och självförvaltningsärenden egentligad.v.s statliga
ärenden har förekommit.

friEn uppdelning den kommunala verksamheten i respektiveav en
obligatorisk sektor kan pedagogisk synpunkt ha sina förtjänster.en ur

emellertid viktigt hålla i minnet dels den enskildaDet är att att
kommunen eller landstinget i praktiken kan känna sig tvingad att
ombesörja sådana uppgifter definitionsmässigt ligger inomäven som

för den fria sektorn, dels för den fria sektorn kangränsenattramen
tidigareändras verksamhet det stått kommunenattgenom en som

frittrespektive landstinget ombesörja specialregleras och görsatt
obligatorisk. vidare angeläget påpeka uppdelningDet är att att en av

kommunala verksamheten i olika områden inte innebärden att man
sådanadärmed begränsar den kommunala självstyrelsen till endast

ligger inom för den fria sektorn. kanverksamheter Detsom ramen
just det gjordes i förarbetenaemellertid diskuteras det inteom var som

till RF.
i förarbetena uttryckkommunal självstyrelseBegreppet angavs ge

principen självständig och inom vissa fri bestämman-ramarom en
självstyrelsen diskuteradesför kommunerna. Den kommunaladerätt

för till den endast avsåg,emellertid i ordalag tankennärmast attsom
angelägen-fall starkt begränsad till, kommunernaseller i vart egnavar

fri Departementschefen uttaladeinom för sektor.heter ramen en
således bl.a. följande.

fåttlagstiftningen har kommunerna be-"Genom nämntssom
många gångeruppgiftertydelsefulla åligganden. Dessa storger

grundläggande betydelse förhandlingsfrihet kommunerna. Av
sina särskildaemellertid dekompetenskommunernas utöverär att

de kan ombesörjafri sektor inom vilkenåligganden har egnaen
förområde finns alltsådettaangelägenheter. Inom utrymme en

bilda kärnainitiativrätt kankommunal initiativrätt. Denna sägas en
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i den kommunala självbestämmanderätten bör komma till klartsom
uttryck i RF

....

Den uppdelning gjordes i förarbetena mellan sådan verksamhetsom
kommunerna och landstingen speciallagstiftning ålagtssom genom att

sköta och kommunernas respektive landstingens angelägenheteregna
den fria sektorn har avspeglat sig i de, mycketän sparsamtom
förekommande, grundlagsbedömningar gjorts olika förslag tillsom av
lagstiftning inneburit begränsning den kommunala be-som en av
stämmanderätten.

Under åberopande skolan hörde till den statligt regleradeattav
verksamheten och inte till kommunernas fria sektor ansåg Lagrådet år
1992 RF inte lade hinder i för lagförslag innebärandeatt vägen ett

Ävenskyldighet för kommuner anslå medel till friskolor. iatt
samband med olika bedömningar lagförslag rörande den kommuna-av

beskattningsrätten har KU begränsningar i beskatt-angett att
ningsrätten skall bedömas bl.a. utifrån principen de bevararom

för fri sektor för kommunerna.utrymme en
kommunalaDen verksamheten i dag tillutgörs övervägande del av

sådan verksamhet kommunerna och landstingen lag ålagtssom genom
ombesörja. Huvudskälet för anförtro de kommunalaatt alltatt organen

fler verksamheter nationell betydelse kan ha varitsägasstorav att
kommunerna och landstingen i kraft den kommunala självstyrelsenav
och med sin demokratiska förankring bättre lämpade andraänansetts

tillgodose medborgarnas intressen. Att principenattorgan om
kommunal självstyrelse tillämplig vid kommunernasäven ochansetts
landstingens handhavande de obligatoriska verksamheterna harav
framgått bl.a. förarbetena till tidigare kommunallagar, och harav
slutligen skrivits in i nuvarande kommunallag. Som framgått kanovan
det emellertid diskuteras inte RF:s förarbeten uttryck förom ger en

och begränsad, på den kommunala självstyrelsen. Medannan, mer syn
hänsyn till den betydelse förarbetena fått för uttolkningen denav
kommunala självstyrelsens innebörd det angeläget i införaär RFatt en
bestämmelse tydligt kommunerna och landstingen påattsom anger
den kommunala självstyrelsens grund sköter all kommunal verksam-
het. Med sådant stadgande skulle i likhetRF med kommunallagenett -

spegla dagens den kommunala självstyrelsen.syn-

7.2.6 Den kommunala beskattningsrätten

kommunalaDen beskattningsrätten har ända sedan 1862 ansetts oupp-
lösligt förknippad med den kommunala självstyrelsen och ocksåär
inskriven i kap.1 7 § andra stycket RF. bestämmelseDenna kan sägas
innebära grundlagsskydd för kommunernas och landstingensett rätt att
utkräva skatt för täcka medelsbehovet. Beskattningsrättens närmareatt
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sig har emellertidgrundlagsskyddet sträckerlångtinnebörd och hur
i olika sammanhang.föremål för tolkningarblivitpreciseratsinte utan

bestämmel-med innebörden RF:stolkningarförekommerDet även att
grundlagsskydd.egentligtnågotinte innebärse

till någotförarbetena RFkonstateras ärbörja med kanTill attatt
Å departementschefen,enligtsidan skulle,motsägelsefulla. ena

för täckaskattutkrävaprincipen kommunernas rätt attattom
vilkaefter kommu-grundlag. grunderförankras i Demedelsbehovet

Å andra sidani lag.dock bestämmasskulleficknalskatt ut angavstas
beskattningsrättenkommunaladenbestämmelsen ettvaratt om

fribeskattningsrättensåinte läsaprincipstadgande och attatt varvar
obunden kunde bestämmaheltvarje kommunmeningeni den attens

anfördes bl.a.motiveringenden allmännastorlek. Iskatteuttagets att
med denstarkt förbundenansågsinitiativrättenkommunaladen

avvägningändamålsenligochbeskattningsrättenkommunala att en
kom-förutsatteoch åtgärderkommunala ändamålolikamellan en

vidPåekonomiskt sättpolitiskt ochbination samma somansvar.av
såledeskoppladessjälvstyrelsenkommunaladendiskussionen om

initiativrätten. In-kommunalamed denbeskattningsrätten samman
alldeles klar.dock intenebörden härav är

ochbeskattningsrättenmellankopplingenskulletolkningEnligt en
finansie-fördet endastinnebärainitiativrättenkommunaladen att

föreliggaskulleangelägenheters.k.kommunensringen enegnaav
avvägningeninbördesbeskattningsrätt. Denkommunalovillkorlig av

medskall täckasuppgifternaobligatoriskadel de.hur somstor av
områdedärmed tillhöra detskulleskattkommunalrespektivestatlig

Enligtlag.kan bestämmas5 § RFmed stöd 8 kap. genomavsom
obligato-denfinansieraförskatteväxlingartolkning skulledenna att

docktillkommunsektornfrånskeverksamheten kunna staten,riska
förutsättning kommuner-underlagform ochbeslutas ideendast attom

förutdebitera skattsinbibehållerlandstingen rättoch attattna
tolkning skullesådanverksamhet. Enkommunalfrivilligfinansiera

för denöverordnadesittgrundockså innebära att staten ansvarav-
kommu-bestämmaskulle haverksamheten rättobligatoriska även att-

verksamhet.finansiera dennaförskatteuttag attnernas
påståokontroversiell. Attintetolkningenredovisade attärDen nu
innebördha dennaavseddbeskattningsrättenkommunaladen attvar

uppgifter""sinabetydelse begreppetdenbakgrund delsskulle mot av-
ochinställning KUrestriktivadels densammanhang,andraihar som

föra förbeskattningsrättenibegränsningarintagit tillLagrådet senare -
medöverensstämmelseheller itolkning står knappastsådanlångt. En

själv-kommunaladenslutsatsenredovisadekommitténden attav
verksamhet.kommunalför allprincipstyrelsen är en

ställetuppfattning ikommitténsenligtmåsteUtgångspunkten vara
inte barauppgifter""sinaskötselnförskatträtten ut avseratt ta avatt
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de uppgifter inom den allmänna kompetensen deävensom utanryms
specialreglerade uppgifterna. Kommittén återkommer i kap. 8 till
tolkningen begreppet "sina uppgifter" i samband med fråganav om
inomkommunal inkomstutjämning. Härmed emellertid inte beskatt-är
ningsrättens innebörd avgjord.närmare

Situationen kompliceras dels det riksdagen beslutarärattav som
såväl skatt till grunderna för den kommunala be-statenom som om

skattningen, dels det förhållandet den kommunala verksamhetenattav
inte bara finansieras med skatter med statsbidrag.även Vadutanegna

sistnämndagäller förhållande det helt klart såär beskattningsrättenatt
relativ i så måttoär skatt endast får utdebiteras i den omfattningatt

behövs för skötseln de uppgifteri olika grunder åvilarsom av som
l1 kommunen. Genom statsbidragsgivning kan således i1 viss månstaten11 påverka kommunalskatterna så de hamnar1 nivå utifrånatt en som

skattepolitisk bedömning rimlig. Så har också skett underen anses
årens lopp dels s.k. vanlig statsbidragsgivning, delsgenom genom en
skatteutjämnande bidragsgivning.

Då det gäller den kommunala beskattningsrättens förhållande till
riksdagens beskattningsmakt enligt kap. §l 4 RF det i 8samt som
kap. 5 § RF benämns grunderna för den kommunala beskattningen är
situationen betydligt komplicerad.mer

Föreskrifter grunderna för den kommunala beskattningen finnsom
i kommunalskattelagen 1928:370. Därutöver regleras debitering och

iuppbörd lagen 1965:269 med särskilda bestämmelser kommunsom
och menighets utdebitering skatt, Enligt denna lag skerannan av m.m.
debitering och uppbörd både statlig och kommunal skatt staten.av av
De medel uppbärs betalas till kommunerna och landstingenutsom
enligt viss ordning.en

Principerna för vad skall ligga till grund för den kommunalasom
beskattningen har under årens lopp ändrats flertal gånger. Såledesett
har kommunalskatten förändrats från ha varit kombinationt.ex. att en

inkomst-, företags-, kapital-, och fastighetsskatt till attav numera vara
Ävenrenodlad inkomstskatt. andra mindre ingripande ändringar ien

kommunalskattereglerna har beslutats, förändringar dett.ex. av
kommunala grundavdraget.

I samband med olika skatteomläggningar har den påverkan på
kommunernas och landstingens inkomster, de ändrade skattereg-som

inneburit,lerna föranlett diskussion i månvad kompensation skulleom
utgå till kommunsektorn för inkomstbortfallet. Vid några tillfällen har
kompensation också varit aktuell i riktning, d.v.s. frånmotsatt
kommunsektorn till Då kompensation skola utgå istaten. ansetts
någondera riktning har olika bidrags- och avräkningsmetoder använts,
vilka oftast beslutats i lagform. Någon diskussion kring grund-
lagsenligheten beslutade ändringar i principerna för den kommunalaav
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förhållerbeskattningen och hur dessa sig till den kommunala be-
skattningsrätten har -såvitt kommittén kunnat inte förts.utröna -

Vid tillfälle finansutskottethar dock KU och vissaprövatett om
åtgärderlikartade kunde innebära begränsningar i beskattnings-anses

Det i samband med riksdagsdebatten år 1982 då förslagrätten. var
lades på olika reducera det kommunala skatteunderlagetsättattom

genomföra några förändringardock beskattningsreglerna.utan att av
Resultatet de båda utskottens bedömning grundlagsenlighetenavav av
föreslagna begränsningar olika avsnittblev se härom 4.2.3. Vad som

intressant framför allt föreslagnai sammanhanget deär är att
gick resultatet kommunalaåtgärderna vilka de beskatt-ut att av-

ningsåtgärderna skulle reduceras delar skatteunderlagetattgenom av
räknades bort med andra 0rd kommunerna och landstingeneller att

skulle få tillbaka sina skatteinkomster ograverade i någoninte -
ansågs innebära begränsningar i den kommunala beskattnings-mening

rätten.
anförts framgår det inte alldeles enkeltvadAv äratt attsom ovan

någon tydlig sådana bestämmelser endastdra mellan kangräns som
för sådanagrunderna beskattningen och berör be-ävenavse somanses

skattningsrätten i sig. Principerna för vad skall ligga till grund försom
beskattningen påverkar onekligen beskattningsrättensden kommunala

funktion. Samtidigt beskattningeninnehåll och kan den kommunala
isolerad från den statliga beskattningen.inte ses
måste utifrån skattepolitisk helhetsbedömning kunnaStaten göraen

avvägning mellan kommunal och statlig skatt mellan kommu-samten
sker riksdagen beslutarnalskatterna inbördes. Detta attgenom om

för kommunala beskatt-till grunderna denskatt staten samt anger
Vidare avvägning riksdagens beslut olikaningen. sker omen genom

utjämnings- och transfereringsåtgärder. betydelse för den ekono-Av
kopplingen mellan och kommunsektorn också den s.k.miska ärstaten

finansieringsprincipen, vilken tillämpas sedan år 1993 och i korthet
respektive landstingen fårinnebär kommunerna inte statenatt av

uppgifter samtidigt får möjlighet finansieraåläggas de attutan attnya
fattar innebärmed höjda skatter. Om beslutdessa än statenannat som

bedrivas billigare får åden kommunala verksamheten kan staten,att
statliga bidragen till kommunsektorn.sidan, minska deandra

och inteföregående har framgått det riksdagendetAv äratt
förlandstingen principerna huroch bestämmerkommunerna som

Riksdagens befogenhet kan emellertid intekommunalskatt skall ut.tas
den kommunala självstyrelsenisolerad från RF:s bestämmelser omses

bedöm-beskattningsrätten. Som Lagrådet påpekat i samband medoch
innebär emellertidtillåtligheten kommunala skattestoppningen avav

beskattningen skallgrunderna för den kommunalaförhållandetdet att
innehåller några garantieri i förening med RF intelagbestämmas att-
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för beskattningsrätten skall lämnas oinskränktatt vissa be-att-
gränsningar i beskattningsrätten onekligen får beslutas.

Diskussionen går mellangränsen tillåten respektiveom var en en
otillåten inskränkning har i utsträckning varit fokuserad fråganstor

tillåtligheten skattetak respektive skattestopp. Med utgångspunktom av
i de uttalanden och bedömningar gjorts i samband med dennasom typ

ingrepp i beskattningsrätten och vad anförtsav som ovan avser
kommittén försöka formulera några allmänna riktlinjer föratt under
vilka omständigheter inskränkningar i beskattningsrätten kan anses
förenliga med nuvarande lydelse RF.av

Som anförts framgår redan förarbetena till RF denovan attav
kommunala beskattningsrätten inte innebär varje kommun heltatt
obunden kan bestämma skatteuttagets storlek. Vad ligger i dettasom
uttalande något oklart.är Att det måste uppfattassägs be-som som en
gränsning beskattningsrätten emellertidär uppenbart. I lagstift-av
ningssammanhang har olika kriterier försöktman genom ange var

går mellan otillåtengränsen respektive tillåten inskränkning.en en
Då frågan tillåtligheten skattetak första gångerna tillom av var uppe

bedömning i KU uttalades bl.a inskränkning den kommunalaatt en av
beskattningsrätten aldrig fick innebära den kommunala själv-att
styrelsen eller beskattningsrätten helt upphävdes något bordesom vara
självklart bakgrund principernas grundlagsskydd be-mot av samt att
gränsningar skulle bedömas med ledning principen de bevararav om

för fri sektor för kommunerna och bibehållerutrymme ävenen
åtminstone viss frihet för kommunerna det gäller fastställanären att
beskattningens storlek.

Dä det tid blev aktuellt för Lagrådet grund-prövaen attsenare
lagsenligheten tillfälligt skattestopp förde Lagrådet in någotettav en

dimension i frågeställningen. Som allmän utgångspunktannan angav
Lagrådet i högre ingripandengrad i beskattningsrätten innebaratt

faktisk begränsning för kommun handha sinautrymmeten attav en
uppgifter desto betänkligare blev åtgärden från konstitutionell
synpunkt. Lagrådet uttalade därefter frågan hur långtgåendeatt
ingripanden fick måste bedömasgöras med hänsyn till ochsom arten
omfattningen inskränkningarna och den tid under vilken de skulleav
gälla. Lagrådet tillade gränsdragningen emellertid inom vissaatt ramar

blev politisk rättslig fråga. Lagrådetän ansåg detsnarare en atten
föreslagna tillfälliga skattestoppet kunde från konstitutionellaccepteras
synpunkt. Samma slutsats kom Lagrådet till vidäven en senare
bedömning förlängning skattestoppet så det slutligen komattav en av

gälla under år. Man kan således konstatera RFzs bestämmel-att tre att
den kommunala beskattningsrätten inte hindrat tillfälligase om

skattestopp.
Som framhållits flera gånger tidigare i detta betänkande denutgör

kommunala beskattningsrätten väsentlig förutsättning för denen
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självstyrelsen och beskattningsrätten måste därförkommunala motses
tillmätsbakgrund den betydelse den kommunala självstyrelsensomav

följer frågor kommunal beskattningsrätt måstei RF. Härav att om
särskild det föregående har emellertidbehandlas med Avomsorg.

ovillkorligen hindrarockså framgått RF:s bestämmelser inteatt
åtgärdsbeskattningsrätten vissåtgärder begränsar samt att ensom

sambandet mellan den statliga ochtillåtlighet grund det näraav-
ochekonomin måste i sitt sammanhang intekommunaladen ses-

isolerat.
den ingripande begränsningenkanSkattestopp sägas utgöra mest av

beskattningsrätten och därmed allvarligtkommunaladen även ett
fråntasGenom lagstiftning skattestoppi självstyrelsen.ingrepp om

och landstingen all höja skattesatsen denkommunerna rätt överatt
uppenbartdå lagstiftningen börjar tillämpas. Detnivå gäller är attsom

kan beslutasinskränkning beskattningsrätten endastsådan omaven
ocksåspeciella omständigheter. Detföreligger mycketdet är uppen-

tillåtas för begränsad tid.endast kanskattestoppbart att
Även landstingen förlorarochskattetak innebär kommunernaatt

nivå.fastställdutdebiteringenbestämma överrätten statenatt en av
landstingensochfaktiska begränsningen kommunernasDen av

skattetaket konstrueras.handlingsfrihet blir emellertid beroende hurav
och landstingennivå där kommunernaskattetak läggsEtt som en

höjandeutdebiteringen iviss frihet bestämmakvar ävenhar atten
begränsning skatte-lika ingripandeinnebär interiktning ettsomen

Å vissa kommunerskattetak tvingarandra sidan kan ettstopp. som
inskränkningallvarligareskattenlandsting sänka änoch att ses som en

igiltighet dessaLagrådets har ävenskattestopp.ett resonemang
beskattningsrätten innebärgrad ingripanden ii högresituationer; en

landstingför kommun ellerbegränsningfaktisk ett attutrymmet enav
åtgärden från konstitu-betänkligare blirsina uppgifter, destohandha

synpunkt.tionell
Även berörbegränsningar ellerandra sättannatetttyper somav

utgiftstak eller begränsningarbeskattningsrättenkommunaladen t.ex.-
utifrånbedömasskatteunderlaget bördet kommunala ovanav -

negativt påverkarbegränsningarOm sådanaangivna resonemang.
sina uppgifterlandstingen handhaför ochkommunerna attutrymmet

det därmedi beskattningsrätten,ingreppde ävenbör ett omses som
gäller åtgärderotillåten. Då detbegränsningenavgjortinte ärär att av

förklara hållpunkter hurnämligen inte någraaktuellt slag finnsnu
sträcker sig.grundlagsskyddetlångt

tillfällenflertalriksdagen vidVisserligen kan konstateras ettatt
kommunalaför deninneburit underlagetåtgärderbeslutat attsomom

uppståttsammanhangidet dessabeskattningen begränsats utan att
Möjligen skullehärav.diskussion grundlagsenlighetennågon manom

grundlagsenliga.åtgärdernadra slutsatsendetta kunna ansettsattav
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Det bör emellertid de begränsningar beslutats i månganoteras att som
fall kombinerats med kommunsektorn i någon form fått kompensa-att
tion för inkomstbortfallet, omständighet naturligtvis minskaren som
benägenheten diskutera huruvida åtgärden i sig grundlagsenligäratt
och har betydelse för bedömningen åtgärdäven innebärsom av om en

faktisk begränsning för kommun handha sinautrymmet atten av en
uppgifter.

Vad anförts skall allmänna riktlinjer för hursom ovan ses som man
bör olika åtgärder innebär begränsning dentyperse av som en av
kommunala beskattningsrätten. Som tidigare påpekats kan emellertid

Åtgärderbegränsande åtgärd inte isolerat. skattetak ellertypen ses av
skattestopp kan kombineras med andra åtgärder begränsart.ex. som
den kommunala handlingsfriheten vad själva begränsningenän änmer
i utdebiteringsrätten föreskrifter syftar tillt.ex attanger, som

Åkontrollera och skattestoppet/skattetaket efterlevs.garantera att
sidan kan,andra begränsning i beskattnings-noterats,som ovan en
i viss mån motverkas ökade statliga bidrag till kommun-rätten genom

sektorn eller avreglering innebär minskade åtaganden.genom som
vid konflikterLiksom andra mellan den kommunala självstyrelsen
viktigaoch andra samhällsintressen måste de samlade åtgärdernas be-

gränsande verkan dessutom det ändamål åtgärdernavägas mot som
tillgodose. varjel enskilt fall måste det därför bliattavser en

avvägningsfråga aktuella åtgärder strider grundlagsskyddet förmotom
den kommunala beskattningsrätten. gårDet således inte iatt en

slå fast beskattningsrättensgrundlag exakta innebörd. detta skälAv
tillkommittén kommit slutsatsen det likaledes svårt ihar åratt att

grundlagstext precisera dess begränsningar.
de olika begränsningarAv hittills varit aktuella utgörtyper av som

åtgärder skattestopp respektive ingripandeskattetak detyp mestav
inskränkningarna i kommunernas landstingens beskattningsrätt.och
Trots det måste denna åtgärder kunna tillåtas under speciellatyp av
omständigheter. Enligt kommitténs uppfattning begränsningar ibör
kommunernas och landstingens bestämma skatteuttagets storlekrätt att

föreligger för sådan åtgärd,endast ske det synnerliga skälom en
i stabiliseringspolitisk handlingsplan.de led samladutgört.ex. om en

åtgärder för viss begränsad tid.Sådana bör också endast få beslutas
undantagska-vad här följer åtgärderna börAv sagts att vara avsom

raktär.
frågan underkommittén har förts omfattande diskussion kringI en

lång tid det kan förenligt med RF begränsa kommu-hur attsom anses
storlek.och landstingens bestämma skatteuttagetsrätt attnernas

inte möjligtKommittén har emellertid kommit till slutsatsen det äratt
någon generell tidsgräns för åtgärder detta slag. Deatt ange av

bedöma den framtidasvårigheter alltid föreligger då det gäller attsom
åtgärder skatte-ekonomiska situationen medför dock att typav
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stopp/skattetak varken kan eller bör beslutas för någon längre tids-
rimlig utgångspunkt, ocksåperiod. En kan stå i överens-som anses

lagstiftningen årenstämmelse med skattestopp för 1991-1993, ärom
slag för två åråtgärder detta bör beslutas högst i Entaget.att av

enligt kommittén vidare tillåtligheten före-riktlinje bör attvara av nya
skrifter denna ingripande karaktär efter begränsad tid börav en

folket vald riksdag. Med denna utgångspunktunderställas bören av ny
få fram tillbeslut åtgärder aktuellt slag längst gälla detom av nu

följer efter föreskriftenordinarie riksdagsval detnärmast attsom
kommittén tidigare anfört bör åtgärder skatte-beslutas. Som typav

ligger det efterstopp/skattetak undantagskaraktär. I detta attvara av
mandatperiod flerårigt skattestopp/skattetak inte omedelbartmed etten

fattas beslut åtgärder slag.bör om nya av samma
likhet med hittills varit fallet kommittén beslutl vad attsom anser

överläggningar mellan regeringen ochdetta slag bör föregås avav
för landstingen.företrädare kommunerna och

angivna riktlinjer tillämpasEnligt kommitténs bedömning bör ovan
skattehöjningarvad den metod för motverka kommunalaäven attavser

minskning iregeringen föreslagit i proposition l995/96:2l3 omsom
till kommuner ochsärskilda fall det generella statsbidragetav

utformning,åren 1997 och angående metodenslandsting 1998 se
avsnitt 4.2.7.ovan

ellergäller andra åtgärderVad sättett annattyper somav
beskattningsrätten kanreella innehållet i den kommunalapåverkar det

innebära olikamycket varierandedessa slag samt storvara av
självstyrelse.på det faktiska för kommunal Detpåverkan utrymmet

åtgärder i dessagår därför inte i generella vilkaatt termer somange
otillåtna. mån åtgärdtillåtna respektive densammanhang Iär av nuen

kommunernas ochaktuellt slag får lika ingripande konsekvenser för
respektive skattestopphandlingsutrymme skattetaklandstingens ettsom

skall fågälla för begränsningendock förutsättningarbör attsamma
beslutas.

förslag till reglering be-Kommittén har diskuterat olika aven
försyfte precisera förutsättningarnaskattningsrätten med attatt

beslutas. Kommittén harbegränsningar i beskattningsrätten skall
lämpligt möjligtkommit till slutsatsen det varken elleremellertid äratt

entydigt be-utforma paragraf klart ochi detaljatt angeren som
och dess begränsning.skattningsrättens innebörd

kommitténi avsnitt 8.2kommittén kommer utvecklaSom att anser
landstingframgå kommuner ochemellertid det RF bör attatt av

kommunersbidraga till skötseln andrakan åläggaslag att avgenom
åstadkommauppgifter krävs förlandstings detrespektive att enom

respektive landsting.olikaresursfördelning mellan kommunerjämlik
innebördpreciseringar beskattningsrättensangivnaMed avovan -
kommitténutvecklatsden praxisfår mot ansersomanses svarasom -
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inte påkallat föreslå någon ändring RF vaddet änatt annan av som
reglering förutsättningarna för lagstiftning inom-av omavser en

utjämning.kommunal
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8 Kommunal inkomstutj amning

Kommittén har haft bedöma hur olika modeller för in-att tre
komstutjämning förhåller sig till RF:s bestämmelser denom
kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten. Modellerna
redovisas i Ds 1993:68 Kommunal inkomstutjämningrapporten -
alternativa modeller.

Kommittén föreslår grundlagsenligheten modellen medatt av
inomkommunal utjämning klarläggs särskild bestämmel-genom en

i RF.se

Vad gäller brytpunktsmodellen har kommittén svårt detatt attse
skulle föreligga några konstitutionella hinder begränsa detmot att
kommunala skatteunderlaget i den omfattning beträffandesom
denna modell föreslås i rapporten.

Kommitténs bedömning modellen med statskommunal skatt ärav
den i fall den bygger så långtgående skatteväx-att vart om en-

ling skissats i knappast förenlig med dagensärrapportensom -
självstyrelsens innebörd.syn

8.1 Olika modeller för kommunal inkomst-

utjämning

l l Kommitténs direktiv
.

Kommittén skall enligt direktiven förutom analysera innebördenatt-
den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dessav

förhållande till grundlagsbestämmelserna bl.a. uppmärksamma hur-
olika former inomkommunal inkomstutjämning förhåller sig tillav
grundlagens bestämmelser. Kommittén skall därvid del deta av
alternativa former för kommunal inkomstutjämning redovisats isom

Ds 1993:68 Kommunal inkomstutjämning alternativarapporten -
modeller. En modellerna inomkommunal utjämning medav -
oförändrat skatteunderlag har legat till grund för det inkomstutjäm--
ningssystem började gälla fr.o.m. år 1996. En redogörelse försom
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grundlagsdiskussionenskatteutjärnningssystemtidigaredetta och samt
avsnitt 4.3.lämnats ianslutning härtill hari

inkomstutjämningändradVarför8.1.2 en

modeller för inkomstutjäm-alternativautredningenBakgrunden till av
generellakunnastatsbidragsramenvia görabehovetning attvar

främst tillkommunsektornochmellanregleringarekonomiska staten
innebärfinansieringsprincipen. Dennaden s.k.följd att statenomav

avvecklar uppgifteruppgifter,landstingenellerkommunerna nyager
ekonomiskböråtagandenbefintligaändrareller sätt enannat

behöver ocksåStatenkommunsektorn.ochske mellanreglering staten
finansiellakommunsektornsregleraförgenerellt instrument attett

utrymme.
ekonomiska förut-för utjämningmed detProblemet system av

allatillämpas 1993börjademellan kommunersättningar attvarsom
främsthärtillOrsakenomfattadesinte attkommuner systemet. varav

iskillnadernadeför utjämnaotillräckligtstatsbidraget storaattvar
nominellt oförändradeförbliskullestatsbidragenskattekraft. Om

utjämningssystemetskulleminska1993 ellerredanaviseratsvilket
hamnade utanförfler kommunerallturholkassuccessivt attgenom

den fastställdahögreskattekraftderas ängrund att varsystemet av
garantinivån.

det förutjämningssystemgällde änlandstingens delFör annatett
syftet finnamedförföremålDetta översynkommunerna. att envar
landstingenmellanutjämningenlångsiktig lösning samtavmer

likt kommunernas.åstadkomma ett system var merasom
FinansdepartementetinomgenomfördesutredningEnligt den som

bidragssys-ochmed skatte-problementvå lösaprincipfanns i sätt att
iskatteunderlaget främstnuvarandeändra detDet atttemet. varena

ändraandraskattekraft. Detskillnaderna iutjämnasyfte att ut-varatt
tiden.hållbarhetbättreåstadkomma överförjämningssystemet att en

tänkbara.utredningenenligtkombinationerOlika var
enligtinkomstutjämningenför ändringmålenfrämstaDe varaven

följande.utredningen

utjämningssystemet.omfattaslandsting börochAlla kommuner av-
respektiveinomeftersträvasskattekraft börgaranteradeSamma

koheküv.
förändringkunna skebörregleringarEkonomiska avgenom en-

bidragsramen.
period.längrehållbarskallInkomstutjämningen över envara-

spännviddminskadförförutsättningarnabör ökaSystemet en-
utdebiteringoch lägstahögstamellan
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Systemet bör möjliggöra avvägning mellan behovet långt-en av en-
gående utjämning, å sidan, och behovet samhällsekonomisktena av
korrekta incitament å den andra.

Utöver modell med inomkommunal utjämning, grunddragen vars
tilllegat grund för utformningen gällande utjämningssystem,av nu

kombination modellen innebärande skatteunderlagetsamt atten av
breddas till bruttoinkomster, presenterades iatt rapportenavse
ytterligare förmodell inkomstutjämning benämnd brytpunktsmo-en

I dellen. I beskrevs grunddragen för modell medäven s.k.rapporten en
statskommunal basskatt. Sistnämnda modell har tagits iäven upp en

från Socialdepartementet, Statens roll inom vård ochrapport omsorg
Ds 1994:40. Nedan följer kortfattad beskrivning grunddragenen av
i de olika modellerna för inkomstutjämning kommitténssamt syn-
punkter hur respektive förhållermodell sig till RF:s bestämmelser.

Brytpunktsmodellenl

Grundtanken med denna modell behålla det utjämningssystemattvar
för kommuner tillämpades före det gällande inomkommunalasom nu

ämningssystemetutj och teoretiskt utjämningssystem för landstingenett
efter principer för kommunerna.samma som

erhållaFör jämnare fördelning det kommunala skatte-att en av
underlaget begränsas detta till inkomster under skiktgränsen för statlig
inkomstskatt; i följandedet kallad brytpunkten. För inkomster över

utgårbrytpunkten endast statlig skatt. Modellen innebär således denatt
procentuella skatten inkomster brytpunkten blir lika helaöver över,
landet. Genom inkomster ökar kan utjämningsbidraget tillstatensatt
kommunerna och landstingen förstärkas. Detta möjliggör höjningen

garantinivån i så alla kommuner respektive landstingsystemet attav
omfattas. Därmed ökar möjligheten ekonomiska regleringargöraatt
mellan och kommunsektorn fårdet negativa fördelnings-staten utan att
effekter.

Modellen innebär minskad spännvidd i de relativa skattekrafternaen
för respektive landstingen,kommunerna vilket i sin medförtur att en
sänkt kompensationsgrad i inte får lika fördelnings-systemet stora
effekter. Kompensationsgraden hur del skillnaden mellanstoranger av
den och garanterad skattekraft utjämningssystemet skallegna en som
kompensera. Genom brytpunktsbegränsning fördelas kommunernasen
respektive landstingens skatteunderlag jämnare. Kompensa-egna
tionsgradens för fördelningenbetydelse får därför mindre betydelse.

Grunddragen i följande.ärsystemet
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kommunala beskattningen begränsas till inkomster tillDen denupp-
innebar skrevs begränsnings.k. brytpunkten. Detta när rapporten en

omkring 85-90 de beskattningsbara inkomsterna.till procent av
brytpunkten beskattas enbart statligt medInkomster totalt 50över-

dåvarande 20 ytterligare 30 i ställetprocent procentprocent samt
för den kommunala beskattningen.

statsbidrag.Kommunsektorns skattebortfall med ökadeersätts-

utjämning med oförändrat8.1.4 Inomkommunal

skatteunderlag

fåGrundtanken med inornkommunalt med allaärett system att
utjämningen hållfast ochoch landsting ochkommuner göraatt mer

kan i stället fördelasoberoende statlig finansiering. Statens bidragav
efter invånare. förgenerella kriterier, antalet Detenligt systemt.ex.

år 1996 bygger principeninkomstutjämning började tillämpassom
framgått avsnittinomkommunal utjämning. Som 4.3.6avom en

eftersomLagrådet först utarbetade lagförslagetunderkände det
från respektive tillägg till skatteinkomster-konstruktionen med avdrag

kommunala beskattnings-strida bestämmelsen denansågs mot omna
lagteknisk omarbetningstycket Efteri kap. 7 § andra RF.lrätten en

Lagrådet.det lagförslagetgodtogs avnya
inkomstutjämning kan sammanfattasModellen med inomkommunal

följande.enligt

landsting skattekraftAlla kommuner respektive garanteras en-
medelskattekraften.den uppräknademotsvarande 100 procent av

skattekraftoch landsting harKommuner över-somsom en egen-
medelskattekraften får avstå del sinal00stiger procent en avav

medtill kommuner respektive landstingskatteinkomster en egen
dagens har dettaskattekraft understiger 100 I systemprocent.som

avgifter respektivekonstruktion medlagtekniskt lösts genom en
bidrag.

varandra, d.v.s. skallBidrag och avgift skall i princip systemetta ut-
självfinansierat.vara

medelskat-Kompensationsgraden för dem under 100 procent av-
andeld.v.s. dentekraften densamma avgiftsgradenär avsom -

för dem 100erläggs tillskatteinkomsterna översystemetsom -
procent.

i Finansdepartementetskompensationsgraden utgickgällerVad man
kompensationsgrad 80frånför delkommunernasrapport omen

länsvis skatte-utdebiteringen plusriksgenomsnittligadenprocent av
lands-huvudmannaskapsförändringar. Förtill följdväxlingssats av

respektive 50kompensationsgraden till 80deltingens procentsattes
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den riksgenomsnittliga utdebiteringen minus de länsvisa skatteväx-av
Vidarelingssatserna. föreslogs särskild förspärregel de kommu-en

ner/landsting med hög skattekraft och utdebitering understigandeen
den fastställda skattesatsen så avgiftsgraden maximerades till 80att
respektive 50 den utdebiteringen. Genom spärregelnprocent av egna
skulle kommunen/landstinget alltid tillförsäkras angiven deprocent av

" skatteinkomster hänförde sig till det skatteunderlag överstegsom som
denlOO uppräknade medelskattekraften.procent av

. l andra nivåer för kompensationsgradenrapporten attangavs var
påpekadestänkbara och det sänkt kompensationsgrad i för-attg en

hållande till den gällde tidigare 95 % kunde tillleda ökadsom enJ
i utdebiteringen.spännvidd

gällande inkomstutjämningssystem har kompensationsgradenl nu
bestämts till 95 för såväl kommuner landsting. Någonprocent som
särskild spärregel i vad avgiftsskyldigheten föreligger inte.avser
Enligt vissa Övergångsbestämmelser har dock kommunernas och lands-l
tingens bidragsminskning i förhållande till tidigare begränsats.system

utjämning8.1.5 Inomkommunal med breddat skatteunderlag

principer föregåendeModellen bygger modell med densamma som
iskillnaden det kommunala skatteunderlaget denna modell breddas,att

syfte utjämna skattekraften, dels för kommunsektorndels i att attg ge
skattebas och därmed bättre förutsättningar finansierastörre att enen

inomkommunal inkomstutjämning. breddning skulle också innebäraEn
eftersomstatsbidragen minskar, dessa kvittas ökade skattein-j motatt

i för kommunsektorn.komster
i de principer för den inomkommunalaFörutom angetts ut-som ovan

grunddragen följande.jämningen är

beskattningen breddas till inkomster före avdragkommunalaDen-Ji innebar dåbruttoinkomst eller taxerad inkomst. Detta rapporten
ökning respektive deskrevs med 13 16procent procent aven ca

beskattningsbara inkomsterna.
skatteintäkterna kvittas minskningökadeDe stats-genom en av-

bidragen.

föråterstår obetydligt statsbidragModellen medför det mycketatt ett
regleringar kan därförefter kvittningen. ekonomiskakommunerna Nya

från skattein-medföra måste återinföra avdragkomma ettatt att man
imodellen det redanlandstingens del innebärtäkterna. För att

givetåterreglering medel tillutgångsläget måste ske staten, enen av
ekonomiskviss ram.
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utjämning breddatModellen med inomkommunal med skatte-
dir. till Beredningenunderlag avskrevs i direktiven 1993:137 för

statsbidrag och utjämning i kommunsektorn SOU 1994: 144.

1.6 Statskommunal basskatt

Med statskommunal basskatt alla inkomsttagare skall betalaattavses
återförskommunal basverksamhet enhetlig statsskatt tillgenom somen

Motivet förkommunsektorn enligt vissa fördelningskriterier. en
relativt del de kommunalabasskatt skulle främst att storvara en av

föremål förhelt eller delvis obligatoriska och statligverksamheterna är
ioch det därför finns skäl låta inkomsttagarna olikareglering, att att

enhetlig skatt för dessarespektive landsting betalakommuner en
åberopats till stöd för statlig basskattverksamheter. Andra skäl som en

ansvarsfördelningåstadkomma tydligaresådan skulleär att enen
och politikeroch för medborgaremellan och kommunsektorn ettstaten

förbättra möjligheter kontrollera detydligare attsamt statenssystem
offentliga utgifterna.

ñnansieringsansvaretStatskommunal skatt skullemedI ett system
åliggaobligatoriska verksamheternaavseende baskostnaden för de

helt skulle överlåtas tillför den fria sektornmedan ansvaretstaten
frivilliga kommunala angelägen-landstingen. Förkommunerna och

bibehållas, liksom förkommunala beskattningsrättenskulle denheter
servicenivå i obligatoriskahålla demöjligheter till högreattatt enge

verksamheterna.
skulle kunnastatskommunal basskattHuvuddragen i medsystemett

följande.vara

för nuvarande beskatt-enhetlig basskattesatsfastställerStaten en-
alla inkomsttagarevilken betalasningsbara inkomster, oavsettav

i Sverige de bor.var
får basskattenrespektive landstingenKommunerna utöver utta egen-

till fastställt tak.fritt ellerantingen heltskatt; ettupp
kommunsektorn.basverksamhet ifinansieraskallBasskatten-

beroende vadskulle bliprocentuella storlekSkattens somav
kanverksamheten. För kommunernaobligatoriskahänförs till den

till 80-85 medanberäknasobligatorisk verksamhetandelen procent
omkring 90liggerför landstingenmotsvarande andel procent

harutredningen LEULandstingsekonomiska angett procentsat---
SOU 1994:70.respektive 93till 85 procent, seserna

med befintligai föreningfrån basskattenerhållsinkomsterDe som-
principer.efter generellakommunsektorntillstatsbidrag fördelas

belopp/invånare. Kost-generelltske medFördelningen kan ettt.ex.
tänkbarsärskilt.fall Enfår i sådant reglerasnadsutjämningen annan

Dsi Socialdepartementetsutvecklatslösning, rapportsom
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1994:40, bidrag utgår efter det beräknadeär behovet/invånareatt
i respektive kommun eller landsting för de olika verksamheter som
ingår i nuvarande kostnadsutjämningssystem, eventuellt efter visst
procentuellt avdrag för de avgifter kommunerna respektive
landstingen föruppbär verksamheterna rationaliserings-samt
aspekter. Beloppet kan antingen utbetalas generell ersättningsom en
för samtliga delverksamheter eller sektorsbidrag för varjesom
verksamhet. Det skall anmärkas nuvarande kostnadsutjämningatt -
förutom omfatta samtliga obligatoriska verksamheter ävenatt -
omfattar vissa frivilliga verksamheter vissa icke verksamhets-samt
specifika kostnadsslag för vilka strukturella skillnader kan påvisas.

8.2 Kommitténs synpunkter på modellernas

förenlighet med RF

Den kommunala självstyrelsen denoch därmed sammanhängande
kommunala beskattningsrätten fastslagna i RF. Självstyrelsensär
faktiska innehåll påverkas emellertid i utsträckning destor av
ekonomiska förutsättningar gäller för den kommunala verksam-som
heten.

finns skillnader iDet skattekraft och därmed skatteinkomsterstora
mellan olika kommuner respektive landsting. Om dessa skillnader inte
skall leda till alltför olikheter i kommunernas respektive lands-stora
tingens möjligheter bedriva kommunal verksamhet måste allaatt
kommuner och landsting någon form utjämning tillförsäkrasgenom av
någorlunda likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Ett medsystem
utjämning således nödvändigt den kommunala självstyrelsenär om
skall få materiellt innehåll för de kommuner och landstingävenett

ekonomiska förutsättningarhar genomsnittet.sämre änsom
olika förDe modeller inkomstutjämning redovisas i departe-som

mentspromemorian avsedda få i likartade fördelnings-är att stort sett
mässiga effekter. Samtliga innebär visst ingrepp i självstyrelsenett

överförsmedel mellan kommuner respektive landsting.attgenom
Modellerna bygger emellertid förolika metoder omfördelningen av

vilka i varierande omfattning påverkar kommunernas ochresurser,
landstingens skatteinkomster.

Från kommunal synvinkel finns det egenvärde i kommu-ett att
och landstingens inkomster i så utsträckning möjligtstornernas som

skatter. från kommunalskattenInkomsterna tillutgörs av egna -
skillnad från vad gäller beträffande statsbidragen ökar i takt medsom -
tillväxten i samhällsekonomin och skattebasen givet skatteut-samma

och påverkbara i princip fria beskatt-tag därutöver denär genom
ningsrätten. kommunalskattemedel statsbidrag kanEtt utbyte motav
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kommunal självstyrelse.i förbegränsningdärför utrymmetsom enses
förockså betydelse hurresurser-statsbidrag harFörhållandet egna

förförutsättningfungerar. Enkommunaladen att an-ansvarsprocessen
ochkommunernaeffektivtskall fungera attanses varasvarsprocessen

ekonomisktpolitisktbara harlandstingen inte även ettett utan ansvar
sin förutsätternågot i rättbeslutas,åtgärderför de atttur ensomsom

finansieringen.besluta om
självstyrelsen harkommunalabetydelse för denStatsbidragens

lagstiftningsåtgärder denpräglat fleragångna årtiondenadeunder
årstill 1946 beslutskälen redanSåledeskommunala sidan. ett avvar

beroendesmåkommunernasstorkommunreform stats-att avenom
inte kunnatekonomiskamedfört detunderstöd ansvaretatt upp-

tillansågs kunna ledastatsbidragsgivningoch ökadrätthållas en
Frånsjälvstyrelsen.kommunaladenbegränsningarytterligare av

reformeringårs1993exempelkantid nämnas stats-avsomsenare
landstingenochi syfte kommunernadåbidragssystemet att enge-

avskaffadesbidragspecialdestineradeflertalethandlingsfrihetökad -
utjämningsbidrag.generelltmedoch ettersattes

skatteväx-innebärbasskattstatskommunalModellen med att enen
kommunala be-Denkommunsektorn tillgenomförs frånling staten.

princip endasttill i rättskattningsråtten begränsas attatt enavse
verksamhetkommunalfrivilligfinansiera s.k.utdebitera skatt för att

nuvarande in-landstingensochdel kommunernasoch stor aven
statsbidrag.bytskommunalskattenfrånkomster ut mot

hurdet tveksamtavsnitt 7.2.6redovisningen i ärframgåttSom av
sträckerbeskattningsrättenkommunalaför dengrundlagsskyddetlångt

kommitténEnligt denaktuellt slag.åtgärderdå det gällersig avnuav
landstingensoch rättdock kommunernasuppfattningen börredovisade

principuppgifter" iskötseln "sinaförutdebitera skatt ansesatt av
Samtidigtverksamheten.obligatoriskafria densåväl denomfatta som

detdelsbegränsasonekligen så dennaemellertid rätt attdetär att av
det för-delstillskattbeslutarriksdagen staten,är avomensam som

finansierai syftefårendastkommunalskatthållandet attuttasatt
således ibeskattningsrättenkommunala ärverksamheten. Den nu

ochlagstiftningpåverkanoch vissavseende relativnämnt genomen
intenödvändig detocksåtillåteninte endaststatsbidrag är utan om

kommunala skattesat-demellanskillnaderuppstå alltförskall stora
tillåtna förkanskatteväxlingarlångtgående attHur ansessomserna.

beroenderesursfördelning blirjämlikmeduppnå måletskall enman
densjälvstyrelsekommunalförpåverkanden utrymmet somav

innebär.skatteväxlingenaktuella
lands-ochföljd kommunernasfår tillskatteväxlingEn attsom

princip endastitillbeskattningsrätt begränsastingens att avse
principiell ochinnebärverksamhetfrivilligförmedelsbehovet en

innehåll ochbeskattningenskommunaladenförändringomfattande av
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funktion. En så långtgående skatteväxling kan också uppfattas som en
urholkning den kommunala självstyrelsen.av

kommitténSom utvecklat i avsnitt 7.2.5 har kommunallagstiftningen
alltsedan begynnelsen utgått från principen kommunal själv-att om
styrelse gäller beträffande all kommunal verksamhet och inte bara

administrativt ekonomiskt föräven deett utan ettavser ansvar
åtgärder beslutas. Med statskommunal skatt för obligatorisksom en
verksamhet försöker införa skiljelinje mellan olika delarman en av

kommunaladen verksamheten samtidigt beskattningsrätten ochsom
finansieringsansvaret avseende den obligatoriska verksamheten så gott

helt överförs till I sin förlängning finns riskstaten. attsom etten
sådant leder till kommunerna och landstingen inom detsystem att som
hänförs till det obligatoriska området förlorar sin nuvarande roll av
självstyrelseorgan och eller mindre övergår till fungeraattmer som

statliga förvaltningsmyndigheter.lokala Om dessutomsystemet
kombineras med tak för den kvarstående kommunala beskattnings-ett

blir konsekvenserna för självstyrelsenrätten ännu större.
Utifrån redovisade utgångspunkter medär ett system stats-ovan en

kommunal basskatt i fall det bygger så långtgåendevart om en-
skatteväxling angivits den utjämningsmetod medförsom nu som-

ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Enligt kommitténsstörst upp-
fattning sådant knappast förenligt med dagensär ett system syn
självstyrelsens innebörd.

Vad gäller modellen med inomkommunal utjämning riksdagenantog
i december 1995 med bred majoritet det slutliga lagförslag ettom
inomkommunalt utjämningssystem började tillämpas från och medsom
innevarande år. Modellen med inomkommunal utjämning aktualiserar

problematik vad beskattningsrättens innebörd,en annan avser
nämligen frågan kommun eller landsting får skattett ta utom en av
sina medlemmar för skötseln sådana uppgifter inteäven ärav som
hänförliga till den kommunen eller landstinget.egna

J Enligt kap.1 7 § andra stycket får kommunernaRF och landstingen
bekant förskatt skötseln "sina uppgifter".ta utsom av

Med "sina uppgifter" förstås i andra sammanhang inte bara de
uppgifter inom den allmänna kompetensen sådanaävenutansom ryms
uppgifter kommunerna eller landstingen speciallagstiftningsom genom

befogenhet eller ålagts sköta.getts att
lagreglerade befogenheterAtt kan utsträcka den kommunala

kompetensen till gälla utanför kommunens eller landstingetsävenatt
får allmänt Sådana lagar har beslutats vidgränser accepterat. ettanses

flertal tillfällen. Utmärkande för dessa smålagars.k. dock deär att
utgjort obetydligaendast från lokaliseringsprincipen. för-lavsteg

arbetena till lagen 1962:638 för kommun bistå utländskarätt attom
studerande uttalades också det inte borde komma i frågaatt att uppge
lokaliseringsprincipen riktmärke för avgränsningen kommuner-som av
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verksamhetsområde och därför borde gå fram med denattnas man
försiktighet då fråga från principenstörsta göraatt avstegvar om
1962:191.prop.

Liknande uttalanden fasta då det gäller möjlighetenatt ta att
ålägga kommuner och landsting eller lämna bidrag till sådantatt agera

ligger utanför kommunens respektive landstingets finnsgränsersom
fråninte. Bortsett de skatteutjämningsavgifter beslutades undersom

1980-talet härom avsnitt kyrkoavgifterna4.3.4 finnsse samtovan
nämligen kommittén finnavad kunnat endast exempelett--
lagstiftning i viss mån kan ha inneburit kommunerattsom anses

betjäna sinaålades andra medlemmar. Sådanaäven änatt egna
fanns åråligganden i den under 1993 upphävda lagen 1947:523 om

kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.
Enligt 2 och 4 §§ denna lag skulle kommun bl.a. bistå bostads-

vissa uppgiftersökande med bostadsmarknadsläget i kommunenom
vissa förhållanden, avgiftsfriunder angivna anordna bostadsför-samt,

medling eller med andra kommuner. Regeringenensamt gemensamt
förordnande ålägga fullgörakunde enligt i lagen kommun skyldig-att

anordna bostadsförmedling. förarbetenaheten I se t.ex.att prop.
27-28 angående bostadsförmedling under-1967:101 s. gemensam

föreligga för statligt ingripande.ströks det borde starka skålatt ett
1992:71, Bostadsförmedling i former, tillgrepEnligt SOU nya

aldrig möjligheten anordnaregeringen tvinga kommunatt atten
bostadsförmedling.

Bestämmelserna i lagen kommunala åtgärder till bostads-om
främjande fårförsörjningens ha begränsad betydelse förm.m. anses

lagstiftningbedömningen tillåtligheten ålägger kommunerav av som
och landsting handha eller ekonomiskt bidraga till angelägenheteratt

saknar anknytning till kommunens respektive landstingets områdesom
Endast i det fall det ålågeller dess medlemmar. kommun atten -

skyldigheten anordna bostadsförmedlinggrund attav gemensam -
förmedla i denbidraga till bostäder andra kommuneräven änatt egna

mån stå i strid lokaliseringsprin-skyldigheten i någon medkan anses
cipens innebörd.

eller landsting lag åläggsOm kommun ett atten genom ageranu
ligger utanföreller bidraga till angelägenheter kommunenssom

landstingets torde emellertid sådant ålägganderespektive gränser ett
Förpliktelsen faller inom vadutsträcka den kommunala kompetensen.

respektive landstingets angelägenheterkommunenskansom anses som
sinakommunen/landstinget har därmed medlemmaroch rätt att ut-av

kan fråga sigför finansiera förpliktelsen. Vadkräva skatt äratt man
riksdagens befogenhet med stöd 8 kap. 5 § RFemellertid att avom

landstingenåligganden för kommunerna och avseddbesluta attvarom
åligganden sträcker sig utanförbegränsningar kunna gällautan som--

respektive landstingetskommunens gränser.
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Frågan diskuterades förarbetenainte i till RF och har inte heller
tagits i det fåtal fall då det efter RF:s tillkomst varit aktuellt attupp

sådanaålägga kommunerna skyldigheter. Då åligganden beslutats har
förpliktelserde i förhållande till eller, ikonstruerats statensom som

fall, i förhållande till kyrk-statlig fond och inte direkt ikyrkans en
förhållande till kommun eller landsting.en annan

heller det gällande utjämningssystemet innebär kommu-Inte attnu
landsting åläggs förpliktelser direkt andra kommuneroch motner

landsting. avgift kan liknas vidrespektive Den tas utsom snarare en
vissa kommuners landstings skatteunderlag. destatlig skatt och Att

får avgifterna skall förmedel användasstaten attsom genom
statliga bidrag till andra kommuner och landsting visserli-bekosta är

tanken med Avgiftsskyldigheten har emellertid konstrue-systemet.gen
slutgiltigtförpliktelse och, lagarnamot statenrats somsom en

avgifterna inte öromnärkta för finansiera just dessautformats, är att
bidrag.

Lagrådet ansåg vid slutliga bedömningen utjämningssystemetden av
avgifter innebar det skeddekonstruktionen med inte attatt en

eller lands-direktfinansiering skattemedel från kommun ettengenom
På dentill andra kommuner respektive landsting. grund härav ochting

konstitutionella praxis utvecklats utfyllnad grundlags-avsom som
lagförslagenville Lagrådet inte sig lades tillregleringen, motsätta att

tillfredsställandeför lagstiftning. Lagrådet ansåg emellertidgrund att
innebördenkommitté tillsatts med uppgift analyseradenna närmareatt

självstyrelsen beskattningsrätten och dessden kommunala ochav
anförtsförhållande till grundlagsbestämmelserna. Som antogsovan

från1995 och började tillämpaslagförslagen riksdagen i decemberav
med innevarande år.och

fårLagrådets och riksdagens ställningstagandenbakgrundMot av
utjämningssystem sålunda beslutats kanklarlagt detatt somanses

konstitutionella debatt detmed bestämmelser. Denförenas RF:s som
lagförslagen föranledde visarursprungliga respektive de slutliga

föreligger osäkerhet hur RF skall tolkas. RFemellertid detatt en om
åliggandenheller någon anvisning i vilka situationerinte somger om

aktuellt slag kan beslutas.av nu
fört in denMed det utjämningssystemet har man en ny synnya

skattkommunala beskattningsrätten att tasgenom som upp av en
i anspråk föreller landsting delvis kunnakommun tas attett ansetts

sådantrespektive landstings uppgifter. Ettandra kommunersbekosta
onekligen för den kommunalautjämningssystem innebär att utrymmet

och landsting. Riksdagensminskar i vissa kommunersjälvstyrelsen
solidariteten inomfår emellertid innebäraställningstagande attanses

landstingalla kommuner ochoch behovetkommunsektorn attav ge
förutsättningar vid den intresseav-likvärdiga ekonomiska väger tyngre

lagstift-måste vid bedömningenvägning alltid göras ettav omsom
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ningsförslag förenligt med RF:s bestämmelser den kommunalaär om
självstyrelsen beskattningsrätten. riksdagensoch Den ställ-syn som

sålunda förningstagande uttryck bör komma till klart uttryck iger
föreslårRF. Kommittén RF kompletteras med bestämmelseatt en

föreskriver kommuner och landsting i lag får åläggasatt attsom
förbidraga till kostnaden andra kommuners respektive landstings

uppgifter det sker för uppnå jämlik fördelningattom en av resurser
mellan kommuner och mellan landsting.

slutligenVad gäller brytpunktsmodellen innebär den detatt
minskas vilketkommunala skatteunderlaget med 10-15 medprocent

samtidigt påtagligt minskavalda metoden skulle skillnaderna iden
skattekraft. Detta skulle ske vissa inkomster i dag ärattgenom som

fördelar sig ojämntkommunalt beskattningsbara och mycketsom-
främst kommunerna i fortsättningen endast skulle beskattasmellan -

begränsning skatteinkomsterna modellen medförstatligt. Den av som
statsbidragsgivning till kommunsektorn.ökadkompenseras genom en

beslutarEnligt 8 kap. 5 § det riksdagen lagär som genom om
framgåttprinciperna för kommunalskatt skall Somhur tas ut. av

årenhar dessa principer under de gångna ändratsavsnitt 7.2.6 ett
beslutatsgånger. Således har begränsningar skatteunderlagetflertal av

har den kommunala beskattningen juridiskatidigare t.ex. av personer-
uppkommit dis-avskaffats det i dessa sammanhangattutan ens-

grundlagsenlighet.kussion begränsningarnas Av detta anserom
alla föränd-kommittén emellertid inte kan dra slutsatsen attatt man
tillåtna.för den kommunala beskattningen Enringar i grunderna är

skatte-begränsning kommunernas och landstingensfullständig av
förenlig bestämmelser denunderlag således inte med RFzsär om

helt klartkommunala självstyrelsen och beskattningsrätten. Däremot är
kommunalamindre begränsningar, förändringar i dett.ex.att

beslutas. däremellan går omöjligtgrundavdraget, kan Var ärgränsen
vid bedömningar grundlagsskyddetexakt. Precis andraatt som avange

måstekommunala självstyrelsen och beskattningsrätten detför den
avvägningsfråga ingrepphelhetsbedömning bli hurefter storaenen

träds för avvägningkan innan grundlagsskyddet Dengöras när.som
måste till viss del grundas politiskasålunda skall ske över-som

intressende motståendeväganden och utfallet kan variera beroende
beskattningsrätten skallbegränsning vägas emot.som en av

skatteunderlagetmedför det kommunalaBrytpunktsmodellen att
bortfallet skatteunderlagi genomsnitt 10-15reduceras med procent av

modellensbetydligt ochvissa kommuner blir dock störreför främst
förbli denfördelningsmässiga effekter i desammastort somavses

vi har i dag. Modelleninomkommunal utjämningmodell med som
och landsting inteintäkter för de kommunerinnebär minskade som

skattebortfallet statsbidrag. Bryt-förfullt kompenserasut genom
emellertid inte kom-punktsmodellen i Finansdepartementetsär rapport
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binerad någonmed begränsning kommunernas och landstingens rättav
skatteuttagetsbestämma storlek, vilket innebär den enskildaatt att

eller landstingetkommunen höja kommunalskatten i principattgenom
sig för den inkomstminskningkan kompensera modellen medför.som

Genom begränsning det kommunala skatteunderlaget tillen av
under brytpunkten inskränksinkomster den renodlade kommu-numera

inkomstbeskattningennala och viss skatteväxling genomförs frånen
kommunsektorn till Brytpunktsmodellen innebär därför visststaten. ett
ingrepp i beskattningsrätten. bakgrund tidigare genomfördaMot av
förändringar i förgrunderna den kommunala beskattningen densamt
diskussion i andra sammanhang förekommit angående beskatt-som
ningsrättens innebörd det dock svårt det skulle föreliggaär att attse

konstitutionellanågra hinder begränsa skatteunderlaget i denmot att
omfattning i rapporten.som anges
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Ökat9 för direktdelegationutrymme av

normgivningsmakt till kommuner och
landsting

Kommittén föreslår riksdagen ökade möjligheteratt attges
direktdelegera normgivningsmakt till kommuner och landsting.

Gällande ordning

Kommuner och landsting kan i två fall bemyndigas direkt riksdagenav
meddela föreskrifter. Det första fallet framgåratt 8 kap. 5 § RF.av

Enligt detta lagrum skall föreskrifter kommunernas och lands-om
tingens befogenheter meddelas i lag. Som föreskrifter kommunalaom
befogenheter räknas bl.a. bestämmelser tillåter kommunerna ochsom
landstingen själva meddela föreskrifter.att

8 kap.I 5§ RF ställs inte direkt några begränsningar iupp
riksdagens behörighet förse kommuner och landsting medatt norm-
givningskompetens. andraAv bestämmelser i 8 kap. RF följer
emellertid kommunerna och landstingen medatt stöd dennaav
paragraf inte kan bemyndigas besluta fallerrättsnormer inomatt som
riksdagens primära lagområde jfr. prop.’ 1973:90 305. Därmeds.
utesluts föreskrifter i princip hela det civilrättsliga området. Vidareom
bortfaller bestämmelser förhållandet mellan enskilda och detom
allmänna gäller åligganden för enskilda eller i övrigtsom som avser
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden s.k. för
enskilda betungande offentligrättsliga föreskrifter.

Som exempel vad delegationsmöjligheten enligt 8 kap. 5 § RF
kan användas till i propositionen meddela instruktionerrätt attanges
för den kommunala förvaltningens organisation och arbetssätt, vetorätt

fastställaoch sådana offentligrättsligarätt avgifter inte falleratt som
under 8 kap. 3 § RF. De avgifter således omfattas dennasom av
möjlighet till delegation, vanligen benämnda icke betungande
offentligrättsliga avgifter, kännetecknas de frivilliga i denärattav
meningen ingen skyldigär eller tjänsten i anspråk.att att ta varan
Exempel sådana avgifter sjukvårdsavgifterär och avgifter för
sociala tjänster.
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för riksdagen direktdelegeraandra möjlighetenDen att norm-
eller landsting regleras i 8 kap. 9 § andragivningmakt till kommuner

offentligrättsliga avgifter.s.k. betungandestycket RF och avser
avgifter den enskilde antingen rättsligtHärmed sådana sommenas

sotningsavgifter ochfaktiskt kan tvingad erlägga,eller att t.ex.anses
renhâllningsavgifter.

normgivningskompetens delegeras tillövrigt kan riksdagensI
och dessalandsting med stöd 8 kap. 7 ll RF. Iochkommuner av

vademellertid fråga direktdelegation skerfall det inteär utan somom
vidaredelegerabemyndigas riksdagenstället regeringeniär attatt av
subdelegation.och landsting, s.k.normgivningsrätten till kommuner

möjlighetenberördabör dock påpekas densammanhangetI att ovan
till9 § andra stycket RFi enlighet med 8 kap.för riksdagen att

meddela föreskrifterlandsting direktdelegeraochkommuner rätt att
omfattar sådanaoffentligrättsliga avgifter,betungande ävenom

angivnanågot de i 8 kap. 7 § RFavgifter hänförliga tillär avsom
delvisbåda paragrafer täcker såledesDessaämnena. norm-samma

givningsomrâde.
enligt 8 kap. 7 § RFriksdagennormgivningskompetensDen som

iföreskrifter dock skattregeringendelegera tillkan omavser --
följande ämnen:

personlig säkerhet eller hälsa,skydd för liv,
utlännings vistelse i riket,

tillgångar,eller andrautförselin- eller av pengar avav varor,
näringsverksam-kreditgivning,kommunikationer,tillverkning,

material,och återvinningransonering, återanvändninghet, av
bebyggelsemiljöanläggningar ochutformning byggnader,av
byggnader ochfråga åtgärder medtillståndsplikt ieller om

anläggningar,
miljövård,eller ochjakt, fiske, djurskydd natur-

allmän plats,trafik eller ordningen
utbildning,undervisning och

erfarit i allmän tjänst ellernågon harförbud röja sådantatt som
tjänsteplikt,under utövande av

uppgifterregistrering medintegritet vidför personligskydd av
databehandling.hjälp automatiskav

skatteföreskrifter gälleri frågaangivna begränsningendenUtöver om
föreskrifter rättsverkanmeddelaharregeringen rätt attatt om annan

innehålleri lag,Riksdagen kan dockböter.brott än ettsomav
rättsverk-föreskriva andraaktuellt slag,bemyndigande ävenav nu

föregendomförverkandefrihetsstraff ellerningar t.ex. av --
stödmeddelar medföreskrift regeringenöverträdelse avsomav

blankettstraffstadgande.bemyndigandet s.k.
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Slutligen följer 2 kap. 12 och 22 8 kap. § RF1av samt att
begränsningar i de grundläggande fri- och rättigheterna inte kan ske
med stöd delegation enligt 8 kap. 7 § RF såvittänav annat avser
tystnadsplikt för offentliga funktionärer.

Grundlagberedningens förslag till RF SOU 1972:15 saknadeny
motsvarighet till den i 8 kap. § RF inskrivna11 möjligheten för
riksdagen i lag bemyndiga regeringen överlåta kommuner ochatt att
landsting meddela bestämmelser rörande de i 8 kap. 7 § angivnaatt

Däremot det enligt förslagetämnena. möjligt för riksdagenvar att
delegera normgivningskompetens direkt till förvaltningsmyndigheten
under regeringen. Föredragande statsrådet emellertid avstånd fråntog
sistnämnda möjlighet och menade den rationella funktionsför-att mest

l delningen måste de förvaltningsmyndigheter lyder underattvara som
regeringen också får sina uppdrag meddela föreskrifteratt av
regeringen prop. 1973:90 319.s.

Någon motivering tillnärmare varför riksdagen inte har getts
möjlighet delegera den i 8 kap. §7 RF aktuella normgivningsrättenatt
direkt till kommuner och landsting inte i förarbetena. frågaIges om
den kommunala förordningsmakten konstaterade dock föredragande
statsrådet kommunernas fullmäktige vissa regeringenatt genom av
beslutade författningar hade tillerkänts besluta för allmänhetenrätt att
bindande föreskrifter i regel straffsanktionerade i densom var
författning innehöll bemyndigandet. Som exempel lokalasom angavs
ordningsstadgor, hamnordningar, brandordningar och hälsovårdsord-
ningar.

Föreskrifterna i dessa författningar skulle grund 8 kap. 3 §av
RF i huvudsak komma ligga inom det primära lagområdet. Enligtatt
föredraganden innebar detta sådana regeringen beslutadeatt av
författningar, innehöll bemyndiganden för kommunernassom
fullmäktige, i framtiden måste grunda sig delegation enligt 8 kap
7 § RF. Det ansågs då naturligt bemyndigandena för kommuner-att se

fullmäktige fall subdelegation riksdagens normgivnings-nas som av av
kompetens 1973:90prop 319.s

Renhållningsordningar kommunala föreskrifterär typen av som
berörs det möjligt för riksdagen tillgör kommuner ochattom man
landsting direktdelegera den i 8 kap. 7 § aktuellaRF normgivnings-
makten. Som exempel skall i det följande tittas dennärmare
nuvarande regleringen inom detta område.

Enligt 9 renhållningslagen§ 1979:596 skall det för varje kommun
finnas renhållningsordning skall innehålla kommunensen som
föreskrifter avfallshantering. Renhållningsordningen skall antasom av
fullmäktige. förarbetenaI till renhållningslagen 1978/792205prop. s.
16 uttalas renhållningsordningen i allt väsentligt skall regleraatt
kommunens och kommuninvånarnas rättigheter och skyldigheter i
fråga bortforsling hushållsavfall. Som exempel 25s. attom av anges
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kommunen kan föreskrifter enskildade skall tillhandahållage om var
avfallet för avhämtning.

intresse i detta sammanhang renhållningslagensAv be-är att
renhällningsordningar förenligastämmelser kommunala medärom

normgivningsbestämmelserna i RF endast i den mån de faller inom
för 8 kap. 5 riksdagen möjlighet delegeraattramen som ger

normgivningskompetens direkt till kommuner och landsting. En
förutsättning härför dock tidigare konstaterats före-är attsom- -

inomskrifterna inte ligger det primära lagomrâdet.
fog ifrågasättas i förarbetena tillDet kan med vad sägsom som ren-

innehållet renhållningsordningarnahållningslagen i de lokala inteom
föreskrifter faller inom området för 8 kap. 3 § RF ochsom somavser

alltså rätteligen inte kan omfattas direktdelegation från riksdagenav
härvidlag skulle emellertid undanröjtill kommunerna. Tveksamheten as

Dåriksdagen ökade möjligheter till direktdelegation. skulleom ges
föreskrifter betungande för enskilda grundlagsenligtäräven som

renhållningsordningar.in i kommunalakunna tas
flera bemyndiganden förRenhållningslagen innehåller vidare

föreskrifter. exempel 3§regeringen meddela Ett äratt som ger
meddela föreskrifter avfallshanteringen.regeringen rätt närmareatt om

Paragrafen innehåller bemyndigande för regeringenäven ett att
överlåta myndighet eller kommunerna meddela sådanaatten
föreskrifter.

renhållningsförordningen har regeringen meddelatl 1990:984
renhållningslagen.föreskrifter med stöd bemyndigandena iav

Föreskrifterna står helt i överensstämmelse med RF:s regler omsom-
innebär bl.a. kommunfullmäktige fårnormgivningsmakten att-

hushållsavfallmeddela föreskrifter hanteringennärmare samtavom
anordningar för hanteringhur behållare och andrautrymmen, avom

beskaffadeavfall skall och skötas 2 och 3 §§.vara
viss förenkling regelsystemet skulle kunnaUppenbart är att en av

uppnås de bemyndiganden kommunerna har fått iom som ren-
hållningsförordningen i stället kunde i renhållningslagen. Förtas

möjligheter tilldetta krävs emellertid riksdagen utökadeatt ges
direktdelegation.

förslagSkälen för kommitténs

delegeraför inom för 8 kap. 7 § RFEn möjlighet riksdagen att ramen
och landstingennormgivningskompetens direkt till kommunerna

konstaterasmedför vissa fördelar. Inledningsvis kan helt allmänt att
och överskådligt,normgivningssystem skulle bli enklareRF:s mer

dessutom välhar egenvärde i sig. Förändringen liggernågot ettsom
från sidade decenniernas allmännai linje med strävan statenssenaste

förenkla regelbeståndet i samhället.att
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Mer konkret innebär förändringen i vissa fall inomatt t.ex.man -
renhållningsområdet kan undvika regelsystemet kompliceras iatt-
onödan regeringen måste vidareöverlåta från riksdagenattgenom
erhållen normgivningskompetens. Vidare uppnås i normgivningshän-
seende enhetlighet i frågastörre avgifter och övriga typerom av
föreskrifter. Beträffande avgiftera gäller nämligen, framgått,4 som ovant normgivningskompetens rörande såväl betungande ickeatt somi1 betungande offentligrättsliga avgifter kan delegeras riksdagen direktl av

l till kommuner och landsting. frågaI övriga föreskrifter gäller dockom
för närvarande normgivningskompetens angående betungandeatt
sådana kan anförtros kommuner och landsting endast efter sub-
delegation, medan kompetens i fråga icke betungande föreskrifterom
kan direktdelegeras. Skäl talar för upprätthålla den skillnadattsom

i detta avseende föreligger mellan avgifter och övriga föreskriftersom
svåra finna.är att
Ytterligare fördel med den föreslagna ändringen deären att

oklarheter, och eventuellt felaktigheter, föreliggeräven be-som
träffande viss lagstiftning undanröjs. Ett exempel vadär som ovan
anförts beträffande innehållet i de kommunala renhållningsord-
ningarna. Eliminering sker alltså den inte helt enkla gränsdrag-av
ningsproblematiken i fråga vilka detaljföreskrifter ärom som
direktdelegerbara enligt 8 kap. 5 § RF och vilka grund attsom av
de omfattas det primära lagomrâdet endast kan subdelegeras.av

Slutligen kan det också med hänsyn till den kommunala själv-
tillstyrelsen och den betydelse kommuner och landsting harstora som

i samhällslivet naturligt riksdagen direkt till dem kan överföraattvara
kompetens meddela föreskrifter i de iämnen 8 kap. 7 §att som anges
RF.

Några bärande skäl riksdagen den föreslagna möjlig-mot att ges
heten till direktdelegation finns knappast. Det riksdagen heltär som

delegering till kommuner och landstingnär skall komma i frågastyr
och någon ökad maktbefogenhet för dessa direkt till följd grund-av
lagsändringen det således inte frågaär om.
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10 Kommunal ekonomi i balans

Kommitténs slutsats det inte föreligger några konstitutionellaär att
i hinder införa5 lagstadgat balanskrav för kommunernasmot att ett

landstingensoch budgetar.

Kommittén skall enligt direktiven sig vissa Finans-överyttra av
departementet utarbetade förslag med anknytning till grundlagsbe-
stämmelserna. gällerDetta bl.a. förslag kommuner ochett attom
landsting skall sina budgetar så intäkterna överstigerupprätta att
kostnaderna.

Förslaget budgetbalans förs fram i departementspromemorianom
Ds 1995:57 Kommunal ekonomi ibalans, avgiven i september 1995.

tagitRegeringen har ställning till förslaget i årets komplette-attgenom
ringsproposition 1995/96:150 avisera lagstadgat balanskrav föratt
kommunernas del kommer införas år såvitt1999 ochatt avser

årlandstingen 2000.

10.1 Redovisning förslagetav

Departementspromemorian ekonomi i framtagenKommunal balans är
arbetsgrupp, tillsatts Finansdepartementet. Arbets-av en som av

tillkom sedan regeringen i 1995 års kompletteringspropositiongruppen
förklarat den förhade avsikt skyndsamt göra översynatt att en av
kommunallagens bestämmelser ekonomisk förvaltning. Bakgrundenom
härtill 1991 års kommunallag då hade varit i kraft i drygtatt trevar
år och det därför ansågs befogat uppföljning hurgöraatt att en av

Översynenbestämmelser tillämpats. syftalagens hade skulle till att
förutsättningar förskapa bättre kommuner och landsting åstadkom-att

ekonomisk hushållning påkallat inomgod bl.a. det denatten avma
fanns sinkommunala sektorn exempel på underbalanseratatt man

budget och lånefinansierat den löpande verksamheten.
förslag ändringar i tvåDepartementspromemorian iutmynnar om

paragrafer. första föreslås kap.kommunallagens För det 8 5 §attav
tillförs fjärde stycke innebörd de kommunala budgetarnaett nytt attav

så intäkterna överstiger kostnaderna.skall Iupprättas att samma
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paragraf föreslås vidare femte stycke föreskriver förett nytt attsom -
det fall kostnaderna för år överstiger intäkterna enligt bokslutet förett
det året underskottet skall täckas med motsvarande överskott deett-

följande två åren, dock skallnärmast beslut i budgeten förtas senast
det andra året efter det år då underskottet uppkommit.

Balanskravet omfattar inte den verksamhet bedrivs i kommuna-som
företag. vidareVad gäller pensionskostnader uttalar sig arbets-

visserligen för dessa i och för sig bör omfattas kravetattgruppen av
balans. Frågan vilket de skall beaktas i balanskravetsättom

lämnas emellertid med hänsyn till valet framtida pensionssys-att av-
inte klart för fortsattaännu politiskaär öppen överväganden ochtem -

ställningstaganden.
på balansKravet inte gälla undantagslöst.är Som exempelavsett att

tänkbar undantagssituation i departementspromemorianen attanges
kommun eller landsting medvetet och tydligt har gjortetten av-

sättningar och byggt kapital föravsevärtett mötaeget attupp
tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Ett
underskott denna skall inte heller behöva regleras Enligtartav senare.
promemorian kan det acceptabelt med frånäven balanskra-avstegvara

avyttring tillgångar skett och förlust därvid harvet om en av en
uppstått. förutsättningEn för det i sådana situationer skallatt vara
acceptabelt inte återställa det kapitalet dock kommunenäratt attegna

landstingeteller avyttringen har skapat förutsättningar förgenom
framtidaminskade kostnader.

I departementspromemorian uttalas balanskravet bör ha tillatt
uppgift förhindra fortlöpande urgröpning kommunens elleratt en av
landstingets ekonomi. Balanskravet kan inte förhindra snabbaatt
förändringar i omvärlden kan skapa alarmerande situationen som
innebär borgensåtaganden måste infrias. Balanskravet skallatt t.ex.
dock vidare grundförutsättningar för långsiktig stabilsägs ge en- -
finansiell utveckling. Minimikravet för detta denattanses vara
löpande verksamhetens kostnader balanseras intäkterna påmot ett
tillfredsställande det såledesAtt sig minimikrav,sätt. rör ettom anges

innebärabl.a. kommunallagens krav på god ekonomisk hushållningatt
sträcker sig längre kravet på budgetbalans.än

Huvudsyftet med balanskrav bör enligt promemorianett attvara
garantier förskapa varje generation bär kostnaderna för den serviceatt

generationen själv beslutat och själv konsumerar. Målsätt-som om
alltsåningen bör de löpande intäkterna täcker de löpandeattvara

kostnaderna, vilket innebär det kapitalet inte minskar.att egna
Ytterligare syfte skapa förtroende hosärett att t.ex.som anges
kreditgivare och leverantörer det gäller kommunernas ochnär
landstingens förmåga fullgöra sina ekonomiska åtaganden.att

föreslås,Den andra lagändringen andra stycke i 8 kap.ett nyttsom
§ kommunallagen, intimt förknippad med17 kravet budget-är
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balans. Enligt det föreslagna stadgandet skall kostnaderna enligtom-
årsbokslutet överstiger intäkterna i årsredovisningen ochnäranges-
på vilket underskottetsätt täckas med motsvarande överskott.ettavses

Avsikten med denna bestämmelse framhålla viktenär att attav
kommunerna och landstingen redan tidigt stadium itu medett tar
eventuella underskott i ekonomin och därmed klart för sig självagör
och andra hur dessa skall till.rättas

Departementspromemorian innehåller inte några förslag särskilda
sanktioner för det fall kommun eller landsting inte skulle följaetten
de lagbestämmelser föreslås. Om det emellertid skulle visa sigsom att
följsamheten till föreslagnade bestämmelserna inte god, får enligtår
arbetsgruppens mening frågan eventuella sanktioner kommu-motom

och landstingen tas nytt.nerna upp

10.2 Förslagets förenlighet med RF

Ett lagstadgat krav kommunerna och landstingen skall balanseraatt
sina budgetar innebär jämfört förhållandenamed i dag viss ökaden- -
styrning från sida vad gäller den ekonomiska förvaltningenstatens
inom den kommunala sektorn. Frågan hur denna ökadeär styrningnu
förhåller sig till principen kommunal självstyrelse sådan denom
kommer till uttryck i RF och dess förarbeten.

En omständighet bör tillmätas betydelse vid denna bedömningsom
i vilken mån den föreslagna lagstiftningenär innebär någon reell

skillnad jämfört med nuvarande och tidigare förhållanden. Inlednings-
vis kan då konstateras 1977 års kommunallag föreskrevatt att
kommunernas och landstingens budgetar skulle balanserade.vara
Visserligen gick det dåvarande balanskravet uppfyllaatt genom
användande s.k. budgetregleringsposter olika slag, vilka inteav av

intäkterutgjorde och kostnader i vanlig bemärkelse användes förutan
tekniskt balansera budgeten. Därmed utgjorde de tidigare be-att

stämmelserna inte heller någon garanti för balans i verklig mening.
förhållandeDetta påverkar emellertid faktuminte det principenatt om

budgetbalans lagfäst och grundlagsenligheten därav inteattvar
ifrågasattes under lagstiftningsärendets gång. Sistnämnda konstaterande

särskilt intresse eftersom 1977 års kommunallag efterär detantogsav
den gällande träddeRF i kraft.att nu

gällande kommunallagen,Den trädde i kraft den januari1nu som
innebär1992, bl.a. kommunerna landstingen fåttoch ökad frihetatt en

ekonomiska området.det exempel härpå tidigareEtt denår att
bestämmelsen förmögenhetsskydd föreskriftersatts attom av en om
kommunerna och landstingen skall ha god ekonomisk hushållningen

Ändringeni sin verksamhet 8 kap. §. syftade till1 kommuneratt ge
och landsting möjlighet ekonomiskaanvända sina påatt etten resurser
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följde förmögenhetsskydd.friare vad regeln Isätt än som av om
framhålls bl.a. god ekono-förarbetena till bestämmelsen dock att en

intäkterna skall täcka dehushållning bör de löpandemisk attvara
löpande kostnaderna.

vidare på budgetbalansnuvarande kommunallagen kravetI den är
framgå hur utgifterna skall finansierasDock skall budgetenslopat. av

ställningen beräknas vid budgetåretshur den ekonomiskaoch vara
beräknade ekono-bestämmelsen angivande denslut. Genom om av

enligt förarbetena indirektställningen vid budgetårets slut, ställsmiska
balansbudget.kommuner och landstingkrav upprättaattett en

balanskravet inte fåranges vidare slopandetförarbetenal att av
ekonomilandstingen undergräver sinkommunerna ochinnebära att

sådantunderbalansering budgetarna. Ettkonsekvent avgenom en
i 8 kap. § kommunallageninte förenligt med vad 1handlande är som

någon tid integod ekonomisk hushållning. Settföreskrivs över avom
framhålls propositionen, kommunernavaraktighet måste, ialltför lång

och utgifter. Enligtha balans mellan inkomsteroch landstingen
kommunerna ochdärför vilket nyhetkommunallagen skall är en- -

skall in itreåriga ekonomiska planerlandstingen upprätta tassom
så de alltid omfattarskall rullandeSådana planerbudgetarna. attvara

Därigenom reviderastvå följande kalenderåren.budgetåret och de
budgetarbetet.år i samband medåtminstone varjeplanen
från förarbetena innebaråtergivna uttalandenframgårSom av

kommunallag inte1991 årsbalanskravetslopandet attgenomav
och lands-fråga kommunernasuppfattning ilagstiftaren ändrat attom

därförLagändringen kani balans.tingens ekonomi skall snarastvara
fått möjlighetlandstingenochha betytt kommunerna störresägas att

jämförelse mellan vadVidflexibilitet situationen så kräver.till när en
föreslås i departe-vadsåledes gäller för närvarande och somsom

i praktikenframstår skillnadernamentspromemorian sammantagna som
det föreslagnabeaktandeförhållandevis små, särskilt med attav
Även dengälla undantagslöst.intebalanskravet är attavsett om

framförskärpning, kan den alltvissföreslagna ändringen innebär en
balans i kommu-lagfästande de intentionerutgörasägas ett omav

vid den nuvarandeekonomi fanns redanoch landstingens somnernas
liksom det faktumförhållandetillkomst. Dettakommunallagens att-

omständig-balanskravinnehöll bestämmelseårs lag är1977 omen -
intekonstatera detprincip tillräckliga föriheter är attattsom
ochföreslagna ordningenkonflikt mellan dennågonföreligger nu

regleringen i RF.
förslagetsbedömningenomständighet vidviktigEn avannan

desjälvstyrelsekommunalprincipenförenlighet med är arten avom
lagstiftningen. I departe-föreslagnatill grund för denskäl liggersom

balanskravetredovisatsmentspromemorian attovananges som --
urgröpningfortlöpandeuppgift förhindratillskall ha att aven
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landstingetskommunens eller ekonomi. skall vidareDet grundför-ge
utsättningar för långsiktig stabil finansiell utveckling.en

departementspromemorian anförs vidare syftenl med balans-som
dels garantier skall skapas för varjekravet generation bär kost-att att

naderna för den service generationen själv beslutat ochsom om
dels förtroendekonsumerar, skall skapas hos bl.a. kreditgivare näratt

gäller kommunernas och landstingens betalningsförmåga.det
för de olika skäl således ligger bakom förslagetGemensamt som om

budgetbalans, de inte kan strida principenär sågasatt mot om
självstyrelse. skälenkommunal Tvärtom karaktärär attsnarare av

denna, skulle fortlöpande urgröpning ekonominvärna t.ex.om en av
i fall sikt medföra betydande risk för den kommunalaattvart en
självstyrelsen undergrävs. Uppenbart vidare det ligger i varjeär att
kommuns och landstings intresse leva till de i promemorianatt upp

målen.angivna
för förslaget,Med beaktande de skäl ligger till grund finnerav som

kommittén det inte heller sjålvstyrelseperspektivatt sett ett rentur
föreligger något hinder lagstadga den begränsning imot att om

handlingsfrihet krav budgetbalans innebär.kommunal ettsom
således hänvisning tillKommitténs slutsats med detär resonemang-l några konstitutionella hinderförts det inte föreliggerattsom ovanl -ll departementspromemorian föreslagnagenomföra den iattl moti

lagstiftningen.l
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11 Kommuner och landsting med

betalningssvårigheter

Kommittén tillstyrker i princip införandet lag grundadav en som,
frivillighet från kommunernas landstingensoch sida, reglerar

förfarandet kommun eller landsting inte kan betala sinanär etten
skulder. Kommittén går inte in detaljerna i föreslagnaden
lagen.

Kommittén avstyrker förslaget s.k. tvångsförvaltning.om

Inledningl 1

vårenKommittén har under 1996 sig betänkandet SOUöveryttrat
1996:12 Kommuner och landsting med betalningssvârigheter.

Utredningen kommuner och landsting med betalningssvårigheterom
itillsattes november 1995 och hade enligt direktiven till uppdrag att

förslag till lagstiftning förfarandetlämna reglerar kommunnärsom en
eller landsting inte kan betala sina skulder.ett

sin bedömning utgick utredningen från denVid allmänna uppfatt-
ningen kommuner och landsting enligt svensk inte kan försättasrättatt
i konkurs, och det därför gällde finna andra former föratt att en
förutsebar hantering uppkommande fall kommunalt obestånd.av av

föreslog frågorUtredningen dessa skulle regleras i särskild lagatt en
statligt stöd till kommuner och landsting med betalningssvârig-om

heter.
föreslagna finns förfarandet såvälden lagen bestämmelser vidl om

tvångsförvaltning.frivillig ekonomisanering vid Nedan följersom en
utredningens förslag.kortfattad redogörelse för huvuddragen i För att

underlätta framställningen används begreppet kommun gemensamsom
beteckning för kommun och landsting. Kommitténs remissvar, vilket

sig redovisas i sin helhet i avsnittsamtliga ledamöter ställt bakom,
.4.l l
Betänkandet och landsting med betalningssvårigheterKommuner

för närvarande i regeringskansliet.bereds
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Frivillig11.2 ekonomisanering

Enligt föreslagnaden lagen skall enligt huvudregeln stöd lämnas efter
ansökan kommunen och de administrativa åtgärder kanav som

vidtasbehövas, skall frivillig väg.
Som villkor för stöd kan uppställa krav på vissa kommu-staten att

uppgifternala upprättande förslag till budget, inbegripet skattesatsav-
avgifteroch kommunala och regeringenövertastaxor ett utsettav av-

kontrollorgan. Kommunen kan också skyldig delegera tillattvara
kontrollorganet besluta i vilken fordringarordning kommu-att motom

skall betalas. Vidare kan villkor uppställas kommunenattnen som
fattar beslut budget i huvudsaklig överensstämmelse med kontroll-om

förslag beslut upptagande lån, ingåendeorganets samt att om av av
borgen investeringar underställs regeringens prövning.samt

ekonomiskStöd skall enligt förslaget återbetalas och blandnaturav
villkoren för stödet skall ingå sådana tid förgäller och åter-sättsom
betalningen. Om kommunen brister fullgörandet villkoren,i skallav

återkrävas kunna statsbidragstödet och kvittas eller uppburenmot
skatt tillkommer kommunen.som

regeringen ställning till kommuns ansökanInnan stöd kantar en om
regeringen tillsätta utredningsmän skall försöka lösa kommunenssom
ekonomiska problem statligt stöd behövs. Under utrednings-utan att
tiden kan det finns skäl begäras kommunen överlåterattom- -
utredningsmännen besluta utbetalningar från Vidarekommunen.att om
kan begäras kommunala låne-, borgens- och investeringsbeslut skallatt

beroende regeringens godkännande.avvara
frivilliga förfarandetUnder det behåller de kommunala sinaorganen

beslutsbefogenheter. Om de kommunala underlåter följaattorganen
för statligt påföljden bli återkravvillkoren stöd kan stödet ochav

kvittning statsbidrag och uppburen skatt.mot
Vad gäller det frivilliga förfarandets förhållande till RF:s be-

stämmelser den kommunala självstyrelsen konstaterade utredningenom
inte hinder lagstiftning i vissRF torde utsträckningutgöraatt mot som

Enligtbegränsar den kommunala beslutanderätten. utredningen borde
i fullmäktiges befogenhetdet ligga den kommunala själv-att om-
handhafts sådant blivit ståndstyrelsen kommunensätt att attur

förpliktelserfullgöra sina underkasta kommunen sådana villkor som-
förställs statligt bistånd i ekonomiskt avseende. Inskränkningarupp

kommunala viladei den beslutanderätten kommunens egetsom
utredningen inte stå i strid med grundlagsbe-beslut borde enligt anses

stämmelserna den kommunala självstyrelsen.om
för föreskrivaföreslagna möjligheten villkor stödMot den att som

i huvudsaklig överensstämmelse medkommunen budgetantaratt
invändaskontrollorganets förslag kunde enligt utredningen kommu-att

rörelsefrihet åtskilligt begränsad och dendetta blevsättnens
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kommunala självstyrelsen illusorisk. Utredningen påpekade iäven
detta sammanhang det kommunens misskötselatt var egen av
ekonomin lett till kommunen kommit i situation då denattsom en
kommunala beslutanderätten de facto blev inskränkt. Vidare påpekades

vid frivilligkommunen ekonomisanering fortfarande har detatt - -
slutliga avgörandet i sin hand och kan underlåta följa kontroll-att

förslag, sanktioner kan inträda följd härav.änorganets om som en
Sammanfattningsvis ansåg utredningen den föreslagna ordningenatt

för frivillig ekonomisanering inte krävde några grundlagsändringar.

1.3 Tvångsförvaltningl

förslaget skall regeringenEnligt under vissa angivna förhållanden även
kunna besluta tvångsförvaltning kommun med betalnings-om av en
svårigheter. Förutsättningen härför förhållandena sådanaär äratt att

ingripandestatligt behövs för kommunens ekonomiatt attsanera men
kommunen underlåter ansöka frivillig sanering eller avbryteratt om

påbörjat frivilligt förfarande. Tvångsförvaltning innebärett att ett av
regeringen eller mindre delar fullmäkti-övertar störreutsett organ av

och styrelsens uppgifter enligt kommunallagen. Enligt förslagetges
skall riktpunkten kontrollorganet får makt kommunensöverattvara
ekonomi och, så behövs, nämndorganisationen i kommunenöverom
och personsammansättningen i nämnderna. Kontrollorganets över-
tagande finansmakten innefattar också beslutarätten attav om
skattesatsen för den kommunala inkomstskatten. Ett förordnande om
tvängsförvaltning får enligt förslaget endast begränsad tid ochavse
inte omfattande behövs.göras änmer som

Tvångsförvaltning enligt utredningen inte förenligt med RFzsär
föreskriftnuvarande beslutanderätten i kommunerna utövasatt av

valda församlingar. betänkandetI läggs därför fram förslag tillett
ändring i innebärande regeringenRF med stöd lag för begränsadatt av
tid får besluta undantag från vad i detta avseende föreskrivsom som
i RF.

11.4 Kommitténs remissvar betänkandetöver

Sammanfattning

Kommittén den kommunala självstyrelsens grundlagsskyddom
tillstyrker princip införandet frivilligheti lag grundadav en som,
från kommunernas sida, reglerar situationer aktuellt slag. Kom-av nu
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in detaljerna föreslagnamittén går inte i den lagen. Kommittén
utredningens förslag tvångsförvaltning.avstyrker s.k.om

Allmänt

offentligahar övergripande för den verksamhetenStaten ett attansvar
mening utvecklas förenligt med samhällsekono-i vid sätt ärett som

Kommunsektorns omfattning medför harmisk balans. att staten ett
kunna påverka sektors utveckling. Staten ochbehov dennaävenattav

tillfällen, i vår, slutitkommunförbunden har också vid olika senast
ekonomin.överenskommelser den kommunalaom

förfogar flera instrument det möjligt följaStaten över gör attsom
utvecklingen inom den kommunala sektorn, inte minst vadoch styra

givetvis varje kommun detgäller ekonomin. Samtidigt har yttersta
råder mellan verksamhet ochtill det balansatt attansvaret se

lagstiftningen avsikten enligt 1995/96:15Oekonomi. I är attprop.
i och landstingens budgetar.återinföra regler balans kommunernasom

Är mycket betydande problem medkommun drabbasväg att aven
förutsätta skyndsamtekonomin, det vidare rimligt görär attatt man

förförhållandena klara staten.
för tidigtbör således finnas goda förutsättningarDet att staten ett

uppståtti någon kommunstadium skall kännedom detatt enom
i tidigt skede kannegativ utvecklingstrend. Detta innebär staten ettatt

förerforderliga åtgärdersamråda med den aktuella kommunen så att
vidtagna åtgärder harutvecklingen kommer till stånd. Tidigtvändaatt

sannolikhet kan bli mindreden fördelen de medbl.a. störstaatt
skede.fallet de in i Detingripande vad ärän är sätts sentettsom om

för lösningsjälvfallet såvidare att gynnsam pro-prognosen en
snabbttidigare åtgärderna in. Slutligenblemen bättre sätts ärär ett

tillämpa iminska behovet deningripande allmänt ägnat attsett att av
föreslagna lagstiftningen.betänkandet

på frivillighetLagstiftning baserad

ansvarig för den ekonomin.naturligtvis i grundenkommunEn är egna
ekonomiska frågorna påförtroendevalda inte sköter dedet fall deFör

förhållandet det politiskatillfredsställande det normalasätt, är attett
allmänna kommunalvalen.i samband med deutkrävsansvaret

emellertid visat inte kan utesluta detåren harDe att attsenaste man
Årekonomiska problem akutuppståri någon kommun art.merav

efter skatteintäkterresultatredovisade tjugotal kommuner1994 ett ett
motsvarandenegativt för 1995 talfinansnetto ochoch ettvarsom var

femtontal.
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Fråga uppstår då hur skall hantera dessa situationer. Kommit-man
tén instämmer inledningsvis i betänkandets ståndpunkt kommuneratt
enligt svensk kan försättas i konkurs.rätt

krissituationOm uppstå iär väg kommun detäratten en
sannolikt kommunen vänder sig till för erforderligatt staten att
hjälp. I sådan situation förklarliga skäl kräver snabbaen som av-
insatser från såväl kommunen det värdefulltärstaten attsom man-
har i förväg fastlagt regelverk hur formelladet skallett som anger
hanteras. Därigenom vinner spelreglerna redan på förhand ärattman
kända för alla involverade. Arbetet kan då koncentreras på det
väsentliga nämligen lösa krisen i stället för spilla tid påatt att att- -
diskutera de inte helt lätta frågorna tillvägagångssätt och uppgifts-om
fördelning.

Mot bakgrund det tillstyrkersagda kommittén i principav nu
införandet lag grundad frivillighet från kommunernasav en som -
sida reglerar situationer aktuellt slag. Kommittén går inte in påav-
detaljerna i det framlagda förslaget.nu

vángsförvaltningT

regeringsformenI 1 kap. handlar statsskickets grunder slåssom om- -
fast den folkstyrelsensvenska förverkligas bl.a. kommunalatt genom
självstyrelse beslutanderätten i kommunerna valdautövassamt att av
församlingar. Det värde regeringsformen därigenom tillmäter densom
kommunala självstyrelsen mycket högt. Därav bör också följaär att
ingrepp i självstyrelsen i princip endast får ske det finns mycketom

förgoda skäl det.
frånta kommunAtt beslutanderätten detsammaär atten som om-

under begränsad tid frånta kommunen tillän självstyrelse.rättenen -
faktum ökar naturligtvisDetta ytterligare kraven på de skäl måstesom

finnas för tvångsförvaltning skall kunna acceptabelt.att anses vara
tvångsförvaltningFörslaget handlar betydelsenytterstom om av

såväl den kommunala självstyrelsen medborgarnas berättigadesom
intresse kommunerna sköter sin ekonomi och därmed sinaattav
åligganden medborgarna. Det emellertid inte sannoliktärgentemot att
eventuella bestämmelser tvångsförvaltning någonsin skulle kommaom

entillämpas. Vid samlad bedömning finner kommittén värnan-att att
det den kommunala självstyrelsen, såsom varande grundva-om en av
larna för det demokratiska styrelseskicket i Sverige, väger tungt.
Kommitténs ståndpunkt därför de skäl finns för tvångsför-är att som
valtning inte det intrång i den kommunala självstyrelsenuppväger som

sådan lagstiftning skulle innebära.en
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RydbergLennartuttalandeSärskilt av

landstingochkommunerhanteringförregelsystemfrivilligtEtt av
jagMensig. ärsvårt motsattabetalningssvårigheter är attmed

förhandupprättaintressei ettliggerdettill atttveksam statensom
delsigavlastalandsting kanochkommunerför hur enanvisat system

färdigtfinnsRiskenekonomin. ettattför densitt egnaansvarav
kan"kommunakut"någotuppfattasregelsystem somav ensom

problem.ekonomiskaframstå genväg ut ursom en
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12 Allmänna överväganden kring en

ändrad reglering kommunernasav

och landstingens ställning i RF

Kommittén föreslår det i RF skall införas kapitel, kallatatt ett nytt
Kommunerna och landstingen. I kapitlet skall regleras sådana
förhållanden kommunerna och landstingen ochrör kansom som

specifika för den kommunala sektorn.anses

framgåttSom avsnittet den kommunala självstyrelsens för-av om
hållande till RF:s bestämmelser har kommittén funnit det utöveratt -
den nuvarande regleringen i föreliggerRF behov låta vissaattav-

förhållandenytterligare rörande den kommunala självstyrelsens
innebörd komma till uttryck i RF. bör såledesAv RF tydligt framgå

kommunal självstyrelse princip gäller för all kommunaläratt en som
verksamhet. Vidare bör RF innehålla regel säkerställer denatten som
kommunala självstyrelsen tillmäts särskild betydelse vid all norm-
givning rörande kommunerna och landstingen.

kapitelI det behandlar hur olika former inkomstutjärnningsom av
tillförhåller sig RF bestämmelse kommunaladen beskattnings-:s om

har kommittén vidare konstaterat föreliggerbehov irätten att att en
bestämmelse föreskrivasärskild kommuner och landsting kanatt

bidragaåläggas till andra kommuners respektive landstingsatt
uppgifter.

Slutligen har kommittén i kapitel föreslagit9 8 kap. 7 § RFatt
ändras på sådant riksdagen möjligheter direkt-ökadesätt att attges
delegera normgivningsmakt till kommuner och landsting.

ändringarDe i RF kommittén behöver skullegörassom anser om-
regleringen i paragrafervissa skulle bli ganska omfattande kunnaän -

utföras inom för RF:s nuvarande uppbyggnad. Kommitténramen
finner emellertid det både angeläget och naturligt den betydelseatt

kommunerna och landstingen för det svenska samhällsskicketharsom
tydligare kommer till iuttryck RF.sättett
den kommunala självstyrelsen i RF:s inledande paragrafAtt

betecknas folkstyrelsens grundvalar kommitténär,som aven som
tidigare understrukit, uttryck för den vikt den kommu-ett stora som
nala självstyrelsen har och bör ha i samhället.
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förstaRF:s kapitel har rubriken "Statsskickets grunder". Det
innehåller och mål förallmänna principer och riktlinjer denanger
offentliga verksamheten. Det också de skallpresenterar organ som

för denna verksamhet; riksdagen, statschefen, regeringen,svara
och landstingen domstolarna och förvaltnings-kommunerna samt

myndigheterna.
Samtliga i kap. omnämnda med undantag kommunerna1 organ av

landstingen regleras sedan i sitt kapitel i RF. Det democh gervar
vad det inledande kapitlet kan grund-helt sätt änannatett ge, en

fastare position vad både struktur ochlagsskyddad och därmed avser
befogenheter.

Enligt kommitténs mening det angeläget kommunernaär ävenatt
kapitel ilandstingen får position RF. Enoch ett egetsamma genom

i kapitel bör den kommunala självstyrelsen. Detgrundbult detta vara
principenmarkering den viktinnebär starkareännu stora somaven

i det svenska samhället.den kommunala självstyrelsen bör haom
föreslår således sådana förhållanden kommu-Kommittén röratt som

landstingen i särskilt kapitel i RF. Dettaoch skall regleras ettnerna
till systematik sin placering sist i RF,med hänsyn RF:sbör näst--

förhållanden vid krig ochdet kapitel reglerar speciellaföre som
angelägenheterkrigsfara efter de kapitel reglerar sådana somsommen

främst statliga.får betraktas som
omfattandeinföra kapitel i innebär redan detRFAtt ettett nytt

uppbyggnad. Vid övervägande vad bör reglerasingrepp i RF:s somav
fram tillsärskilda kapitel har kommittén därför kommiti detta att

landstingen,rörande kommunerna och harsådana bestämmelser som
i i utsträckning börsin naturliga placering ställe RF, storannat

särskilda kapitlet.och således inte överföras till detlämnas orörda
bestämmelserdärmed innehålla endast sådanakommerDetta att som
sådant redanspecifika för den kommunala sektorn. Förutomär som
kommunala själv-föremål för reglering i såsom denRFärnu en -

i ochstyrelsen och beskattningsrätten, beslutanderätten kommunerna
indelningen kommittén detlandstingen den kommunala attsamt anser-

innefatta vissa grundläggande bestämmelsersärskilda kapitlet böräven
kommunalavalsystemet och den rösträtten.om

till kommun- ochBestämmelser valsystemet och vid valrösträttom
utanför förarbetena tilllandstingsfullmäktige har tidigare hållits RF. I

villkoren förde1973:90 164 uttaladesRF prop. närmareatts.
enbart ii grundlagkommunal inte borde inrösträtt utantas anges

kommunallagarna.
Även grundlagsändringen i 3 kap. 1 §med deni samband senaste

uttalade departements-rörde personvalSFS 1994: 1469RF som- -
erforderligt i1993/94: det intechefen l 15 11prop. attansettsatts.

bestämmelseriksdagsvalet. Enreglera andra valgrundlagen än om
iansågs därför sin placering 3 kap.möjlighet till personval ha rätta
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RF handlar riksdagen. Departementschefen tillade densom om att
princip detta lagstiftningsärende slogs fast emellertid bordesom genom
gälla också övriga allmänna val.

Grundlagsändringen i 3 kap. §l RF hade föregåtts parti-av
överläggningar. Vid dessa enades partierna förutom införaatt ettom -

med personval vid de allmänna valen år 1998 införandetsystem att-
sådant skulle föregås försöksverksamhet i minstett systemav treav

kommuner.
Förslag försöksverksamhet med personval i vissa kommuner vidom

de allmänna valen 1994 lades fram i 1993/94:129. Förslagetprop.
riksdagen bet. 1993/94:KU23 och rskr. 1993/94:232.antogs av

Genom lagen 1994:285 försök i vissa kommuner där väljarnaom
skall kunna särskild vid de allmänna valen år 1994personröstavge
fastslogs väljarna vid kommunalvalen i sju kommuner skulleatt ges
möjlighet särskild En utvärderingpersonröst. personvalenatt avge av
i de sju kommunerna föreligger i SOU 1996:66.

vadAv anförts framgår gällande för tillvalattsom ovan systernnu
riksdagen tillämpasär vid valenäven de kommunalaattavsett av
församlingarna. Några sakliga skäl i RF införa bestämmelserattmot

reglerar huvudprinciperna för valsystemet vid de kommunalasom
föreliggervalen således inte. Enligt kommitténs uppfattning finns inte
någraheller sakliga skäl i enlighet med gällande ordningmot att nu-

vad vid val till riksdagenrösträtten grundlagsreglera villkorenavser -
för svenska medborgares vid val de kommunala försam-rösträtt av
lingarna. Vad gäller villkoren för utländska medborgares rösträtt är
dessa f.n. föremål för beredning i samband med arbetet en ny
vallag. Det ankommer inte på kommittén övervägandengöraatt egna
i fråga.denna I avvaktan på resultatet det arbete bedrivs börav som
därför för den interösträtten svensk medborgare lämnasärsom
utanför reglering i RF.en

Jämfört med tidigare bedömningar huruvida det finns skälav som
talar för i RF in föreskrifter de kommunala valen, före-röratt ta som
ligger viktigaden skillnaden det i föreslåsRF särskilt kapitelatt ettnu
för kommuner och landsting. Det då också rimligt särskilt medär -
beaktande den representativa demokratin grundvalarnaärattav en av
för den kommunala självstyrelsen kapitlet innehåller något deatt om-
grundläggande principer gäller för val de beslutande för-som av
samlingarna och för rösträtten.

Slutligen skall här beröras terminologisk fråga. I RF används fören
närvarande begreppen primärkommuner och landstingskommuner som

förbeteckning vad i dagligt tal benämner kommuner ochman
landsting. Inom den kommunalrättsliga lagstiftningen har begreppen
kommuner och landsting däremot fåttredan genomslag. Dessa benäm-
ningar används således i 1991 års kommunallag. I samband med denna
lags tillkomst förutskickades för övrigt bristandeden terminologis-att
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och skulleöverensstämmelsen mellan kommunallagen RFka över-
lämpligt sammanhang 1990/91:117 23.i något prop.vägas s.

särskilti anslutning till tillskapandetKommittén det ettatt avanser nu,
lämpligtföreligger sådantoch landstingskapitel,kommun- ett

sammanhang.
juridiskt kommunernaterminologi ochEnligt RF:s äräven sett --

vilket i RFbetrakta olika kommuner,landstingenoch typeratt avsom
bådaingår i benämningenmed ordet kommunalltså uttryckts att av

landstingskommunerprimärkommuner ochBeteckningarnaenheterna.
språkbruket. Dettaaldrig vunnit gehör i det allmännaemellertidhar

i lagtek-beteckningarna harde fördelarförhållande talar trots som-
vid revidering RFstyrka föravseende medniskt att avman en-

användatill i kommunallagenoch i stället övergår dedemöverger
landsting.kommuner ochbegreppen

emellertidföreslår innebärterminologi kommitténändradeDen som
landstingochdet förhållandet kommunernågon förändringinte attav

Beteckningenolika kommuntyper.juridiskt betraktaärsett att som
paragrafernakommittén föreslagnai såväl de"kommunal" somnyaav
och landstingensbådeomfattar således kommunernastidigare lagtexti

kommitténi dentydlig hänvisning häromverksamhet. En ges av
för förverkli-detkap. § där detlydelsen 1 7föreslagna attangesav

nivå" finns"kommunalfolkstyrelsenden svenskagandet av
Även redan iordning tillämpaslandsting. dennaochkommuner

omfattar såvälsåledes"kommunal"kommunallagen där begreppet
verksamhet.landstingenskommunernas som

medför vissaterminologinuvarandeändring RF:sEn attav
och kap. RF.paragrafer i 8 kap. 11i någraföljdändringar måste göras

kommuner-kapiteli införaKommitténs förslag RF nyttatt ett omom
måste vidtagasändringarockså tilllandstingen lederoch smärreattna

paragrafhänvisning i 8 kap. 9 §lagstiftning. Således måstei enannan
föranle-Vidarekapitelnumreringen i RF.ändradetill denRO anpassas

grundlagsregleringställningstagande angåendekommitténsder aven
följdändring-vissakommunala församlingarnavid val derösträtten av

kommunallagen.iar
beaktandebör medlagändringarnakommittén föreslagnaDe avav -

kunnagrundlagoch ändringgäller för stiftandereglerde avsom -
1999.kraft den januariträda i l

skall vad itill RFövergångsbestämmelserna13Enligt punkt som
tillämpasvisst undantag,medföreskrivs primärkommuner,RF om

fråga kyrkliga kommuner.iäven om
förhållandensikte påföreslårkommitténändringar i RFDe tarsom

generelltkan intelandsting ochochbeträffande kommunergällersom
kyrkliga kommunerna.detillämpas

godkäntdecember 1995den 8principbeslutharRiksdagen genom
fortsatta1995/96:80 för detriktlinjerföreslagna prop.regeringenav
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arbetet med ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan bet.staten
1995/96:KU 12, rskr. 1995/96:84. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att
församlingarnas kommunstatus skall upphöra. Reformen ändradeom
relationer mellan och Svenska kyrkan avseddstaten är genomförasatt
den januari1 2000. Mot bakgrund det redan finns principbe-att ettav
slut riksdagen med innebörd församlingarnas kommunstatusattav
skall upphöra kommittén det inte föreligger något hinderattanser mot

i samband med ikraftträdandet föreslagna ändringaratt i RFav nu- -
upphäva punkt 13 övergångsbestämmelserna till RF.
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Författningskommentar13

ändring itillFörslaget lag13.1 om

regeringsformen

Statsskickets grunderkap.1

§7

kommittén be-paragraf föreslårregleras i dennai dagdetAv attsom
landstingen,ochi kommunernabeslutanderättenstämmelsen om

flyttas tillbeskattningsrätten,kommunalaföreskriften denliksom om
barafinns därmednuvarande lydelsenkap. från den13 Kvardet nya

och lands-finns primärkommunerdet i riketbestämmelsen attom
tingskommuner.

statsskicketskapitelinledandeuppenbart det RF:sDet är att omav
landsting. Iochi riket finns kommunermåste framgå detgrunder att

kapitleti förstabeträffande övriga omnämn-med vad gällerlikhet som
lands-ochfunktion kommunernavidare vilkenbörda organ, anges

viktigastesamhället. Densvenskaha i dettingen avseddaär att
förverkligalandsting kanför ochuppgiften kommuner sägas attvara

framhäva ochStadgandetkommunal nivå.folkstyrelsen attavser
viktiga roll.landstingenskommunernas ochdennabetona

kap.övriga lagrum ii likhet med 1paragrafenföreslagnaDen är --
till kap.Lydelsen knyter 1principstadgande.uppfatta ettatt ansom

folkstyrelsensvenskaföreskriver denstycket,andra§1 attsom
statsskickparlamentarisktrepresentativt ochförverkligas ettgenom

självstyrelse.kommunaloch genom

föreskrifteroch andra8 kap. Lagar

§5

Ändringen första led,paragrafensparagraf innebär endastdenna attav
indelning i kommunerriketsför ändringar igrundernaattangersom



250 Författningskommentar SOU 1996: 129

bestämmes i lag, lyfts bort och överförts till paragraf i deten egen nya
kap. l3.

övrigt paragrafenI i sak oförändrad. Kvarstående bestämmelserär
bedöms med hänsyn till systematiken i 8 kap. böra behålla sin
nuvarande placering.

7§
E
é

Paragrafen i sin nuvarande lydelse riksdagen möjlighet tillattger
regeringen överlåta viss normgivningskompetens inom det s.k. primära
lagområdet. I samband med sådan delegering till regeringen kan
riksdagen i enlighet med 8 kap. § RF medge regeringenäven 11 att- -
överlåter förvaltningsmyndighet, kommun eller landsting att
meddela bestämmelser i ämnet.

Det andra stycket det möjligt för riksdagen delegera dengör attnya
paragrafeni aktuella normgivningskompetensen direkt till även

kommuner och landsting, något inte möjligt i dag.ärsom
Den föreslagna ändringen har i sin föranlett vissa följdändringartur

i paragrafens första och sista stycken. Det undantag från delegations-
befogenheten föreskrifter skatt har flyttats från förstasom avser om
till sista stycket. Härigenom uppnås undantaget gäller vid direkt-att
delegation till Vidarekommuner och landsting. har bestämmelsenäven

blankettstraffstadganden i sista stycket ändrats så denna metodattom
kan användas också vid delegation direkt till kommuner landsting.och

9 §§och ll

paragrafen har de föranledsI ändringar vidtagits den ändradesom av
terminologi kommittén föreslår. Samlingsbeteckningen "kommun"som
har i paragraferna med "kommun eller landsting". Dessutomersatts

blivit föremålhar ll § för språklig ändring.en

11 kap. Rättskipning och förvaltning

§§60ch7

paragraferna gjorts sådana ändringar följdl har endast ärsom en av
den kommittén föreslagna ändrade terminologin.av
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landstingenoch13 kap. Kommunerna

kapitel kommuner ochinföra särskiltför i RFOm skälen ettatt om
redogjorts i kapitel 12.landsting har

1§

denoch landstingen harkommunernaförsta stycketl attattanges
skötaintressegrund och i sina medlemmarssjälvstyrelsenskommunala

föreskrifter.eller särskildaföljer lagangelägenheterde som av
kommu-för principenuttryckmed lydelsenAvsikten är attatt omge

verksamhet, d.v.s.beträffande all kommunalsjälvstyrelse gällernal
både den verksam-med andra ordobligatorisk ellerfrivilligsåväl som

i särskildaföljeroch denkommunallagenföljerhet avsomavsom
förändringocksåförtydligande ochinnebärföreskrifter. Detta ett en-

propositionen till RF. Denavsågs itill vadförhållandei som-
ordalagdiskuterades där isjälvstyrelsen närmastkommunala som ger

starkteller åtminstoneavsåg endast,egentligenintryck denatt varav
detdetta områdeinomfria sektorn. Detkoncentrerad till, den somvar
ini-för kommunaldepartementschefen fannsenligt utrymme en

tiativrätt.
fördelen detuppnås också denföreslagna ändringendenGenom att

mellansamstämmighetodiskutabelrådaavseende kommeri detta att
nämligenlags kap. 1 §kommunallagen. sistnämnda 1IochRF anges

självstyrelsens grundkommunaladenlandstingochkommuneratt
särskildaeller ikommunallageniangelägenheterdesköter som anges

föreskrifter.
och allom-grundläggandesjälvstyrelsenkommunala ärDen en

kommun. Denochför relationen mellan sägerprincipfattande attstat
inombeslutaskall d.v.s.landstinget självrespektivekommunen styra,
dessaVilkaangelägenheterna.de kommunalabeträffandesitt område

Någralag.§ RFenligt 8 kap. 5bestämsangelägenheter är genom
föreligger ioch härsärskild lag,specialreglerade iangelägenheter är

ombesörja dem.landstingetför kommunen ellerskyldighetregel atten
kommunalasjälvstyrelsen denkommunalaför den ärförutsättningEn

beskattningsrätten.
ochmellansamverkanoffentliga sektorndenUtmärkande för är stat

tidigare gällerLiksommotstående intressen.finnsOch detkommun.
total. Dettaaldrig kansjälvstyrelsenkommunaladendärför att vara

riksdagendetförhållandenämnda ärframgår dels att somovanav
uppgiftsområden.landstingensochkommunernaslag avgränsargenom

förgrundernabestämmerlagriksdagenocksåDet är som genom
verksamhetsformerochorganisationlandstingensochkommunernas

kanbeskattningen. Sammantagetkommunalaför dengrundernasamt
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detta innebärasägas graden självstyrelseatt avgörsytterstav av
formerna för samverkan mellan och den kommunala sektorn.staten

Frihetsgraden varierar efter angelägenheternas Allmäntart. sett
gäller graden självstyrelse högre inom den frivilligat.ex. att ärav
sektorn inom den specialregleradeän obligatoriska sektorn. Detta har
sin förklaring i sistnämnda sektor offentliga förvaltnings-att avser
uppgifter statsmakterna ålagt kommunerna och landstingensom att
handha lokal respektive regional nivå. Graden självstyrelseav
varierar dock inom detäven specialreglerade obligatoriska områdets
olika sektorer.

I första stycket också kommunerna och landstingen sköterattanges
samtliga angelägenheter i sina medlemmars intresse. Avsikten härmed

betona den viktigaär medborgaraspekten.att
Den kommunala självstyrelsen grundläggande värdenrepresenterar

för folkstyrelsen. Den skall därför ha reell innebörd och vägaen
mycket i relation till de motstående intressen finnas.kantungt som
Detta kommer till utryck i paragrafens andra stycke, understrykersom
den betydelse principen kommunal självstyrelse skall tillmätassom om
i normgivningssammanhang. Med normgivning beslutandeavses av
föreskrifter blir bestämmande för myndigheters, enskildas ochsom
andras handlande. Således omfattar begreppet normgivning utöver
riksdagens och regeringens föreskrifter bl.a. statliga myndig-även
heters föreskrifter.

Avsikten med stadgandet det vid allär normgivning röratt som
kommuner och landsting skall avvägninggöras mellan skälen fören
den tänkta och det eventuella intrång i den kommunalanormen
självstyrelsen skulle innebära. Som redovisas inärmaresom normen
avsnitt 7.2.3 och 7.2.4 vill kommittén med bestämmelsen markera
vikten självstyrelseintressena alltid beaktas i normgivnings-attav
sammanhang uttryck föräven betydelsen offentligamen attge av

fattasbeslut medborgarna och sånära lokala regionalaochatt
synpunkter och förhållanden kan in i besluten.vägas

De överväganden normgivaren gjort i avvägningsfrågan skallsom
tydligt redovisas. Härigenom ökar förutsättningarna för riksdagenatt

fullgott underlag bedöma olika besluts följder för denett attges
kommunala självstyrelsen.

2§

Paragrafen reglerar vilket förgrunderna densätt kommunala
indelningen skall beslutas. Stadgandet har i sak oförändrat lyfts frånut
sin nuvarande placering i 8 kap. 5

i enskildaAtt fall förordna ändring i den kommunala in-om
delningen omfattas inte grunderna för den kommunala indelningen.av
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Beslut sådana ändringar ankommer därför liksom hittills påom
regeringen.

3§

förstaI stycket klarläggs beslutanderätten i kommuner ochatt
landsting valda församlingar.utövas Stadgandet motsvarar, utanav
ändringar i sak, vad i dag står i förstakap. 7 § stycket1 RF.som

Stadgandets innebörd de valda församlingarna d.v.s.är att -
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige kommunernasutgör-
respektive landstingens högsta beslutande Paragrafens lydelseorgan.

således inte något hinder förhållandedet i råderutgör dagmot som
inom kommuner och landsting, d.v.s. relativt vidsträckt be-att
slutanderätt tillkommer, eller fullmäktige kan delegeras till, ävenav
andra kommunala Delegation beslutanderätt kan för övrigtorgan. av
ske till enskilda subjekt. Skäl i RF särskilt regleraäven övrigaatt

i förekommande fall enskilda subjekts beslutanderättsamtorgans - -
föreligger inte bestämmelser härom meddelas, liksom i dag, iutan
enlighet med 8 kap. § i5 RF lag.

4§

paragrafI denna i 85 regleras de grundläggande principernasamt -
avseende valförfarandet och vid val beslutandederösträtten av
församlingarna: kommunfullmäktige i kommunerna och landstings-
fullmäktige i landstingen. De föreslagna paragraferna innebär ett
grundlagsfästande rådande förhållande någonoch ändring i sak ärav
det således inte fråga Kommitténs skäl för i införaRFattom.
bestämmelser valsystemet och vid de kommunala valenrösträttenom
har redovisats i kapitel 12.

§I 4 grundprinciperna för beslutandehur de församlingarnaanges
nämligen fria, hemliga och direkta Vidareval. skrivsutses, genom

möjligheten till personval in, i kapitel 12 möjlig-ärangettssom
härtillheten avsedd gälla de kommunala valen. före-Denävenatt

slagna paragrafens lydelse första3 kap. § stycket1 RF,motsvarar
val till riksdagen. Innebörden valen "fria, hemligaärattsom avser av

och direkta" också densamma beträffande valen till riksdagenär som
angående innebörden dessa begrepp Holmberg-Stjernquist, Vårav se
författning, 1995, 65-66.s.

5-7§§

Paragraferna reglerar frågor vid val de beslutande för-rösträttom av
samlingarna.
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förstaI 5 § stycket kraven för vid tillval kommun-rösträttanges
fullmäktige. Kraven skall svensk medborgare ochär att man vara
folkbokförd åri kommunen ha fyllt 18 på valdagen.samt senast

skäl redovisats i allmänmotiveringen lämnas reglerAv som om
för inte utanförden svensk medborgare RF. Be-rösträtt ärsom

stämmelser härom meddelas fortsättningsvis i vanlig lag. Enäven
anvisning detta i andra stycket.gesom

Eftersom inte kan folkbokförd i landsting reglerasettman vara
särskild-paragraf,vid val till landstingsfullmäktige i 6rösträtten en

krav gäller skall folkbokförd i kommun inomSom att man vara en
röstberättigadlandstinget och vid val till kommunens beslutande

församling.
för i likhetl 7 § klarläggs de kommunala valens del, med vad som

förgäller vid val till riksdagen, röstlängdens exklusiva betydelse
frågor rör rösträtt.som

8§

innehåller i Sverige grundläggandeParagrafen anvisning denatten om
förallmänna val proportionella gällerprincipen ävenärattom

kommunalvalen.
paragrafen vidare den s.k. jämkade uddatalsmeto-detI ärattanges

detaljtillämpas vid mandatfördelningen. Skäl i grundlags-den attsom
förfarandet vid fördelningen mandat föreligger dettareglera utanav

liksom hittills i vallagen 1972:620.sker
övrigt hänvisar paragrafen till bestämmelserI närmareatt om

bestämmelservalförfarandet meddelas i lag. Härmed bl.a.avses om
mandatfördelning överklagande val.Valkretsar, röstlängder, och av

9§

beskattnings-Paragrafen innehåller föreskrift den kommunalaen om
i dag stårändringar i sak vadLydelsenrätten. motsvarar utan som--

stycket.i kap. 7 § andra1
beskattningsrättenBeträffande innebörden den kommunalaav

avsnitt 7.2.6.till redogörelse lämnats underhänvisas den som
Åtgärder begränsningar i den kommunala beskattnings-innebärsom

själv-medför också betydande ingrepp i den kommunalarätten
lagstiftaren i dessa situationer,därför viktstyrelsen. Det är stor attav

tydligtanförts 13 kap. mycketi enlighet med vad under 1som
självstyrelsen.kommunalaredovisar sina överväganden rörande den
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l0§

med stadgandet i lagtext klarläggaParagrafen Avsiktenär är attny.
inomkommunala utjämningssystemgrundlagsenligheten det somav

januaribörjade tillämpas den 1996.1att
riksdagen fattade beslutinomkommunala utjämningssystemDet som

Lagrådet förklarat intedecember 1995 sedani att motsattemanom -
lagstiftning innebärlagförslagen lades till grund försig attatt en-

för skillnader i struk-skillnader i skatteinkomster ochutjämning av
och landstingförhållanden så de kommunerturella görs att vars

strukturella förhållandenskattekraft eller mätbara är sämre än
ochutjärrmingsbidrag från Kommunergenomsnittet får staten.ett

förhållandenskattekraft eller mätbara strukturellalandsting ärvars
utjämningsavgift tillgenomsnittet betalarbättre än staten.en

innebär såledesinomkommunala utjämningssystemetinfördaDet att
i anspråklandsting delvisi kommun ellerskatt ett tastassom upp en

uppgifter.respektive landstingsandra kommunersför bekostaatt
blev, framgåttsådant utjämningssystemTillåtligheten ett avsomav

konstitutionell debatt. Genomföremål för omfattande4.3.6,avsnitt en
förförutsättningenbestämmelsen klargörsföreslagnaden attattnu -

bidra till kostnadenlandsting skall kunna åläggasochkommuner att
det skeruppgifterrespektive landstingsför andra kommuners är att-

ochmellan kommunerjämlik fördelningför uppnåatt resurseren av
landsting.mellan

kaneller landstingavgiftsskyldighet kommunDen ettsom en
.i iingreppbestämmelsen betraktamed stödåläggas är ettatt somav

Restriktivitetoch beskattningsrätten.kommunala självstyrelsen ärden
omfattandeavgiftsskyldigheten får intepåkallad ochdärför göras mer

syftet.paragrafen angivna Detför uppnå det ierfordras ärän attsom
under 13anförtslagstiftaren, i enlighet med vadviktigtvidare att som

kommunalaöverväganden rörande dentydligt redovisar sinakap. 1
självstyrelsen.

l1§

framgårvadhänvisningParagrafen innehåller utöveratt somomen -
lagform gällerpåi kapitel kravet ävenbestämmelserna dettaav -

ochkommunerbestämmelserbeträffande vissa andra rörsom
förslag tilli kommitténsfinns i 8 kap. ochhäromlandsting. Reglerna

13 § RF.14 kap.
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och krigsfara14 kap. Krig

§13

paragrafen har endast den ändringenI vidtagits föranleds densom av
ändrade terminologi kommittén föreslår.som

13.2 Förslaget till ändringlag iom

kommunallagen

kap. förtroendevalda4 De

De ändringar vidtagits i detta kapitel följd kommitténsärsom en av
förslag bestämmelser svenska medborgares vid valrösträttatt om av
kommun- och landstingsfullmäktige röstlängdens exklusivasamt

för frågorbetydelse fortsättningsvis skall regleras i RF.rösträtt,om

Rösträtt

§2

stycket paragrafen, tidigare reglerade svenska med-Första av som
vid val ledamöter i kommun-borgares ochrösträtt ersättareav

fullmäktige, har med hänvisning bestämmelserersatts atten om om
svenska medborgares vid val fullmäktige finns i RF.rösträtt av

andra stycket regleras för den inte svensk med-l rösträtten ärsom
förborgare. Kraven desamma enligt gällande lagrösträtt är som nu

någon ändring i sak frågaoch det inteär om.
Med begreppet fullmäktige i paragrafen ochbåde kommun-avses

landstingsfullmäktige. följd föreslåsSom härav nuvarande 3 §atten -
landstingsfullmäktigereglerar vid val upphävs.rösträtten avsom -

Valbarhet

5 §

vidtagits i paragrafens första stycke föranleddaändringarDe ärsom
vid de kommunala valen i kommitténsbestämmelser rösträttatt omav

återfinns både i och kommunallagen. Som krav förförslag RF
därför ledamöter och i fullmäktigevalbarhet har ersättareangetts att
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dem uppfyller villkoren för vidväljs bland val dessarösträttsom av
församlingar.

ändring itill lag13.3 Förslaget om

riksdagsordningen

befattningshavare ochVissa8 kap. organ

9 §

paragrafen följd nuvarande 13gjorts iändringDen är atten avsom
förslag betecknaskrig och krigsfara i kommitténs skall 14RFkap. om

kap.



..
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Reservation Lennart Hedquistav

En de grundläggande bestämmelserna kommunerna i vårav om
grundlag fårsvenska de skatt för skötseln sinaatt taanger upp av

uppgifter. kommunalaDen beskattningsrätten har sålunda sin
utifrånlegitimitet kommun får skatt förendastsynsättet att upptaen

finansiera kostnaderna för den ilokala servicen den kommu-att egna
den mån denna lokaliseringsprincip genombrutits harI det avsettnen.

uppgifter, givit kommunerna intedär skyldighet,rätt,staten attmen
i särskilda fall finansiera specificerade åtaganden utanför denäven

kommunens gränser.egna
viktig utgångspunkt bedömer kommunala beskattnings-En när man

slå principenmåste vakt den grundläggande deträtten att attvara om
i kommunalskatt disponeras fullt kommunenkommun upptar ut aven

för sina lokala uppgifter. Detta bakgrunden till grundlagen inteär att
förtillerkänt kommun och landsting skatt andrarätten att uppta

ändamål.
Inomkommunala avgifter och bidrag finansieringskällasom av

skattekraftsutjämning strider därför uppenbart den svenskamot
framgår också tydligt det utlåtande Lagrådetgrundlagen. Detta somav

regeringsför-i maj 1995. Det därefter framlagda revideradeavgav
försök kringgåtydligt grundlagsbestämmelserna. Denslaget ett attvar

för skatteutjämningenteknik användes den inomkommunalasom nu
identisk med det tidigare förslaget teknikeni ävenstort omvar -

något. Lagrådet uttalade denna gång skepsis villeändrats även men
uttryckligen sig förslaget eftersom konstitutionsutskottetsinte motsatta

hänvisat till konstitutionell praxis. Lagrådet uttryckte dockmajoritet
frågan grundlagsenligheten skulle utredastillfredsställelse att om av

regeringen tillsatta kommittén.den av
kommittén själv insett diskrepansen mellan det beslutadeNär nu

grundlagens lydelse borde det självklartförslaget och attvara
förtydligt grundlagsenligt. Inomeftersträva ärett system ramensom

statligtkommunala beskattningsrätten sker detta bästden attgenom
har för sinatillförs de kommuner och landstingbidrag som en

otillräcklig skattekraft. skatt, kommun ochuppgifter Den som
för lokala uppgifter, får sålundalandsting upptagit skötseln sinaav

heltkonfiskeras för ändamålet. finns modellerinte Det ärsom
grundlagsenliga.
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Det tycks råda samstämmighet där den skattatt ettnu systemom
kommun eller landsting också skall kunna gå tillupptarsom en

skötseln andra kommuner och landsting fordrar ändring denav en av
svenska grundlagen. Kommitténs analys kan rimligen inte tolkas

Det borde då ha varit självklart försätt. kommittén medannat att
hänvisning till gällande grundlag föreslå nuvarande inomkommuna-att

utjämningssystem bör grundlagsriktigtersättassnarast ett system.av
föreslårI stället kommitténs majoritet ändring grundlagen för atten av

i efterhand den inomkommunalagöra utjämningen grundlagsenlig och
möjlig ytterligare utveckla. finnerJag detta tillvägagångssättatt
mycket anmärkningsvärt. Det förslag kommitténs majoritet därvidsom
framläg blir direkt grundskott den kommunala beskattnings-ett motger

den svenska kommunala självstyrelsenrätt vilar på. Syftetsom att
uppnå jämlik fördelning lämnar vidare föröppeten av resurser
tämligen godtyckliga indragningar och fördelningar de kommunalaav
skatteinkomsterna. Förslag sådana har också följdriktigt framförtsom
i den allmänna debatten.

Kommittén avfärdar modellen med statskommunal basskatt densom
utjämningsmetod medför ingrepp i den kommunalastörstsom
självstyrelsen och finner sådant knappast förenligtäratt ett system
med dagens självstyrelsens innebörd. Eftersom det idagsyn
gällande inomkommunala utjämningssystemet i princip fungerar

statskommunal basskatt vill jagsätt peka på attsamma som en
kommitténs majoritet här ologiskt. Slutsatsen borde haargumenterar
varit bestämt avvisa den inomkommunala utjämningen såsom såvälatt
stridande grundlagen olämplig självstyrelseperspektivet.mot som ur

Det angivna kommittéförslaget den substantiella ändringenärovan
Övrigagrundlagen föreslås. kommittéförslag i huvudsakärav som av

redaktionell karaktär i samband med hittillsvarande föreslåslagrumatt
sammanföras till särskilt kommunkapitel i regeringsformen.ett

Den bakomliggande orsaken till grundlagsrevision föreslåsatt en av
majoriteten just förslaget avskaffa detär nuvarande grundlagsskyd-att

fördet den kommun eller landsting lokala skatten. Nårupptagnaav
jag avvisar denna ändring torde det ändamålsenligtmest attvara
förorda inte alls någon grundlagsändring. Grund-göratt man nu
Iagsändringar nämligen den de inte bör genomförasär arten attav om
inte mycket samstämmighet föreligger. klarhets skullFör vill jagstor
dock påpeka jag i sak inte har några avvikande synpunkter deatt
redaktionella förändringar grundlagen föreslås kommittén.av som av

vällovlig avsiktI något söka stärka den kommunala själv-sättatt
styrelsen har kommittén framlagt förslag innebörd vidäven ett attav

normgivningall kommuner och landsting skall den kommuna-rörsom
självstyrelsen beaktas. syftetJag kan helt instämma i bakom detta

förslag finner kommittén inte exemplifierakunnat hur föränd-attmen
ringen praktiskt skulle kunna innebära förskydd den kommu-rent ett
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nala självstyrelsen i läge regering framlägger förslagnärett en som
inskränker denna. Som exempel vill jag anföra förslagatt som
framförts tiden, bibliotekslag eller förbudsenaste t attmot ta utex
avgifter Skolmåltider i gymnasieskolan, knappast skulle låta sig

föreslagnaden paragrafen de skulle inskränka påstoppas trots attav
handlingsfrihetkommuns inom den idag fria sektorn. Till sistävenen

nämligen regeringensblir det och riksdagens vilja respektera denatt
självstyrelsenkommunala blir avgörande. Ett skydd för själv-som

styrelsen i grundlagen bör därför påtagligt den i lag-göras änmer
föreslagna ordningen.kommentaren

sammanhang där i övrigt allvarlig försämringI görsett en av
och landstingenskommunernas grundlagsskydd med föreslagenen-

grundlagsfäst för regering och riksdag disponera medelrätt att som
förupptagits den lokala servicen framstår vidare denna ändring-

kosmetisk. Avsikten förbättra intrycketnärmast är närattsom
samtidigt det beskrivna avfyrasgrundskottet den i gällandemot

skyddade förgrundlag kommun och landsting disponera sinarätten att
skatteintäkter för de lokala uppgifterna.

Till sist vill jag kommentera kommitténs analys kringäven
skattestopp m.m.

Kommittén analyserar kommunalt skattestopps förenlighet medett
därvidlagoch ansluter sig till den konstitutionella bedömningRF som

Lagrådethittills gjorts bl.a. och konstitutionsutskottet. En rimligav
utgångspunkt i enlighet med lagstiftningen skattestopp för årenom-
1991-1993 kommunalt skattestopp bör beslutas förattanges vara-

två år i En riktlinje bör enligt kommittén vidarehögst taget. annan
tillâtligheten föreskrifter ingripandedenna karaktäratt av nya avvara
begränsad tid bör underställas folket vald riksdag.efter en en av ny

Därmed följer beslut skattestopp längst får gälla fram till detatt om
ordinarie riksdagsvalet följer efter föreskriftennärmast attsom

Åtgärden vidare undantagskaraktär, vilketbeslutats. bör vara av
innebär skattestopp/skattetak inte omedelbart bör följasatt nytt ett
tidigare. kan för del ansluta mig till den bedömningJag egen
kommittén här gör.

minskningKommitténs uttalar emellertid också den metod medatt
fall, till höjer sinstatsbidraget i speciella kommunt.ex. somav

utdebitering 1995/962213, skulle behandlas enligtprop. samma
riktlinjer. finner detta konstitutionellt oriktigt.Jag resonemang

utformaoch riksdag har naturligtvis möjlighet sinaRegering att
skattesänk-statsbidragsregler till kommunerna underlättarsätt som

hänvisa tillningar eller motverkar skattehöjningar. Förutom vadatt
Lagrådet anfört i denna fråga kan åberopas konstitutionsutskottetsäven

Utskottet därvidyttrande 213 KU3y 1996/96. ävenöver tarprop.
konstitutionell ställning till förslag via statsbidragsreglernaett som

landsting medstimulera till skattesänkningar i kommuner ochskulle
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hög skatt och samtidigt de reglerna för in-gynnatssom av nya
komstutjämning. Ett enigt utskott såg inte några konstitutionella hinder
för sådan konstruktion.en

Jag finner det direkt felaktigt i kommitténs analys likställaattvara
frågorna kommunalt skattestopp statsbidragsregler tillom resp.

landsting.kommuner och
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MariaReservation Larssonav

inte överskattas.i Sverige kansjälvstyrelsens rollkommunalaDen
många människorbasnivå. skolasdemokratins HärKommunerna utgör

åi demokratinsförhållningssättarbets- ochdemokratiskti enett -
E fårsjälvstyretkommunalavikt detplantskola. Det största ettär attav

rekryteraMöjlighetenuppgifter.meningsfullainnehåll medreellt attI
l demokratins fortlevnad.avgörande försjälvklartpolitiker ärnya
i erhålles barademokratiskai deninnehållreelltEtt omprocessen

verksamhetoch denbeskattningsrättenmellantydligasambanden är
Därför kan skattestopperhålla.kommuninnevånaren kanserviceoch

harsjälvstyrelseperspektiv. Kommunernagodtasskattetak inteoch ur
tillverksamhetenkommunalanedskärningar i denförkritiserats som

statsfinanser,dåligakombinationberottväsentlig del aven
ingrepp i denfinansieringsprincipen ochtillämpningbristande av

harkommunmedborgareenskildFörbeskattningsrätten.kommunala en
nivåer iolikabeslutmellansambandeninsevarit svårtdet att

där beslutisamhälletorganiseraviktigtsamhället. Det systemår att
bäroklarhetöverblickbara. Dennakonsekvenseroch är vem somom

tilltro till denmedborgarnasnegativt påverkatför vad, haransvaret
demokratin.lokalasjälvstyrelsen ochkommunala

imajoritetsförslagutredningensocksåmig attJag motreserverar
fårioch landstingstadga: Kommuner13 § 10kap.regeringsformen

respektiveandra kommunerskostnaden förtillbidragaåläggaslag att
fördelninguppnå jämlikfördetuppgifterlandstings görs att avenom

landsting.och mellanmellan kommunerresurser
alltförbetraktasparagraf måstedylik stortInförandet ettsomav en
de allmäntfrånsjälvstyrelsen ochkommunalai den ett avstegingrepp

föremålblivitdetta hargällt,tidigareprinciperomfattade attutansom
olikapåellermedborgarnadiskussion hosomfattandeför meren

Åtgärder kanutjänmingssystemetnuvarandedetnivåer.politiska som
då möjligaDeomständigheter. ärspeciella attunderanvändas

intesida och kräverfråningripandeviagenomföra statens en
kommunaleko-deutjämningsolidariskgrundlagsändring. En av

skalllandetför helabehövaskanförutsättningarna attnomiska som
lagstiftningnuvaranderegelverkdetillgodosesfårleva somgenom

medger.
denbestämmelsesådan är,grundlagsfästa attmedRisken att en

kommaändå kanförfattningskommentarenrestriktivitet ipåtaladtrots



264 Reservationer och särskilt yttrande SOU 1996: 129

normal metod för fördelningutgöra mellanatt en av resurser
kommuner och mellan landsting. Skrivningen har också under
kommitténs arbete fått allt formulering.öppnare Ingen tidsgränsen
finns, inget tak för utjämningen angiven utjämna tillär 100%att-
under obegränsad tid därmed möjligt.är

Det nuvarande inomkommunala utjåmningssystemet i kommuner
och landsting började med vissa Övergångsbestämmelser införas den

januari1 1996. Detta utjämningssystem från 1993system ersatte ett
i huvudsak byggde statsbidrag. tidigareEtt medsystemsom

skatteutjämningsavgifter infördes 1985. Det alltså i historisktär ett
perspektiv mycket kort tid för inomkommunal utjämningsystemen

tillämpats,har varför knappast kan motivera grundlagsändringman en
tala kodifiering praxis.attgenom om av

Den nuvarande utjärrmingsmodellen inte heller långsiktigt hållbarär
vid utveckling innebär kraftigt minskar statsbidragenatt statenen som
till kommunerna, vilket ytterligare visar på det olämpliga i att
grundlagsfästa sådan princip.en
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Reservation Camilla Sköldav

Om lagstadgat balanskrav för kommuner landstingoch

i Kommittén har i enlighet med direktiven sig departements-överyttrat

i promemorian "Kommunal ekonomi i balans Kommittén fastslår att
förslaget innebär begränsning i den kommunala handlingsfrihetenl en

l föreliggerdet det inte några konstitutionella hinderatt trots motmen
‘ genomförande. Jag delar inte majoritetens uppfattningett utan menar

lagstadgat krav budget i balans regeringsformensstrideratt ett mot
kommunal självstyrelse.syn

indirekt krav kommunerna balanserad budgetEtt upprättaatt en
finns redan i kommunallagen. Där talas "god ekonomisk hus-om
hållning" bl.a. innebär de löpande intäkterna ska täcka deattsom
löpande kostnaderna.

ifrågasätterIngen väl heller det olämpliga i längreöveratt en
därför utgå ifrånperiod ha budget med underskott; kan atten man

kommer sitt för balansera sina budgetar.kommunerna att ta attansvar
bör dock ske utifrân lokala förutsättningar och utifrån lokalaDetta

överväganden, med andra ord självstyrelsens grund. Utifrån detta
kommunallagens regleringar tillräckliga.är

i tider med minskade statsbidrag, minskade skatteintäkterAtt osv
ytterligare handlingsfrihet i kringbegränsa kommunernas avgöranden

kombinationbudgeten alltför ingrepp. Balanskrav i medär ett stort ex.
tillåta, skullevis skattestopp kommittémajoriteten vill innebära attsom

kommunala självstyrelsen definitivt spel.den sätts ur
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ErikssonCamilla Sköld och PeterReservation av

äbeskattningsrättenkommunalaOm den
å

i
kommunkapitel i regerings-införslaget läggastödjerVi att ettom

majoriteten redovisardenståndpunkt närharformen änen annanmen
beskattningsrätten.ochkommunala självstyretdetdet gäller

grund-utförlig diskussion denrelativtKommittén har fört omen
för folkstyret liksombetydelsesjälvstyrelsenslagsfästa kommunala

diskussion harsjälvstyrelsen. Dennacentrala roll ibeskattningsrättens
betydandeinnebärmajoritetsståndpunkttillframlett attsomen

konstitutionell synpunkt,beskattningsrätteninskränkningar i är, ur
statliga bidragminskningarskattetak och närtillåtna. Skattestopp, av
undantagskaraktärdeacceptablahöjer skatten ärkommun är avomen

förvånande,intetid.begränsad Dettapågår under är,och endast .en
medoch riksdagen,den lagrådet, KUslutsatsliknande storsomen

till.kommit framtidigareoch mycken vända,tvekan
inteokontroversiell och detvaritdock inte ärståndpunkt harDenna
förbehandlades1990kommunalt skattestoppfråganheller. När omnu

Vänsterparti-Centerpartiet,partieri riksdagen ansåggångenförsta tre
avslåsförslaget bordeMiljöpartiet de grönakommunisterna och attet

ingrepp i denacceptabeltickemotiveringen det innebarmed ettatt
förenligt medinteoch detkommunala beskattningsrätten att var
detta slagåtgärder ärregeringsformen. Vi även att avnuanser

regeringsformensförenligt medrimligen inte helleroacceptabelt och
beskattningsrätt.självstyre ochkommunaltsyn

i deningripandenjust den häridag dessutomVi typenatt avmenar
Sannolikt har deeffekter.haft negativasjälvstyrelsen harkommunala

förminskande intressetorsak till detvarit bidragandeexempelvis en
ocksåRiskenpartierna.och ärarbete i kommunernapolitiskt

förtroendevalda ikommunalatillingrepp lettdessabetydande attatt
ochför kommunensdirektutsträckning kännermindre ett ansvar

bidragitsåregeringar harKlåfingriga sättekonomi.medborgarnas
därför inte barasjälva folkstyret. Detbasen för ärundermineratill att

tillåta manipule-grunderfarligt påockså direktolyckligt attutan vaga
behöversjälvstyrelsenkommunalakärna. Dendemokratinsrande med

kortsiktigaintefasta spelregler,långsiktighet ochinnebörd,reell
manipuleranden.
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demokra-och depolitiskadeti tidbefinnerVi när systemetoss en
förtroendet skallförloradedetifrågasätts. Ominstitutionernatiska

möjlighetermänniskorsför ökaalltmåsteåterställas görakunna att
stödjai det lägetpåverka. Attmöjlighetmakt ochfå attatt ansvar,

från kommunernasjälvständighet och ärbortförslag att ta ansvarom
gå.felaktighelt väg atten
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ÅsaSärskilt yttrande Torstenssonav

Under kap. 7 med överväganden förslagoch vad den kommuna-avser
självstyrelsens innebörd och dess förhållande till RF i 7.2.6ges

kommentarer och tolkning möjligheter vidta åtgärder förstatens attom
begränsa beskattningsrätten. Kommitténs yttrande fastslåratt svårig-

heterna i grundlag beskattningsrättens exakta innebörd.att Trotsange
detta kommittén de ingripande begränsningar iattanger mest
kommunernas och landstingens självstyrelse skattestopp ochsom
skattetak skall tillåtas under speciella omständigheter.

2
Med anledning ovanstående undertecknad följande särskildaav anger
yttrande.

Grunden för demokratin och dess utveckling den kommunalaär
självstyrelsen med dess folkliga förankring. Den kommunala själv-
styrelsen bygger kommun respektive landsting själv skallatt styra
och besluta beträffande de kommunala angelägenheterna. Kommuner-

och landstingens beslutanderätt valda församlingarutövas mednas av
kommuninvånarna. En förutsättning förgentemot dettaansvar att

samband skall ha reellt värde och den kommunala självstyrelsenett att
skall fungera och kunna utkrävas den kommunalaär be-ansvar
skattningsrätten.

Mycket riktigt så självstyrelsen formerna förstyrs ytterst av
samverkan mellan och kommun och därmed kan aldrigstat accepteras

riksdagen skall tolkningsföreträde kommunalaatt denöverges
beskattningsrätten. Det kan heller inte i grundlagen utläsas statensom

vidta förändringar. Vidare förrätt kommitténatt medett resonemang
hänvisning till tidigare beslut skattestopp det därmed skulle haattom
utvecklats praxis vad gäller möjligheterna för riksdagen beslutaen att

skattestopp. Skattestopp och skattetak begränsar den kommunalaom
självstyrelsens grundprinciper själv de kommunala angelägen-att styra
heterna och kan därmed inte eller förenliga enligtaccepteras anses
grundlagens intentioner vad den kommunala självstyrelsen. Detavser
kan inte heller ha inträtt praxis vad skattestopp medanses en avser
hänvisning till de tidigare riksdagsbeslut tagits.som



SOU 1996:129 Bilaga 1

Kommitténs direktiv

Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd

Dir 1995:111

Beslut vid regeringssammanträde den augusti 199517

Sammanfattning uppdragetav

parlamentariskEn kommitté skall tillkallas uppgiftmed analyseraatt
innebörden den kommunala självstyrelsen och beskattningsrättenav

dess förhållandeoch till grundlagsbestämmelserna. Om kommittén
finner det behövs förtydliganden eller ändringar i grundlagsbe-att av
stämmelserna den kommunala självstyrelsen och beskattnings-om

skall kommittén lämna förslag till sådana ändringar.rätten,

Den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten

kommunala självstyrelsenDen har central ställning i Sverige ochen
viktig vårtdel demokratiska Kommuner ochutgör system.en av

landsting sedan lång tid tillbaka grundläggande inslag iutgör den
svenska folkstyrelsen. Ideologin bakom våra dagars kommunala
självstyrelse fram under första delen 1800-talet och befästesväxte av

års kommunalförordningar.1862genom
1974 års regeringsformI det i riket finns primärkommunersägs att
landstingskommuner,och beslutanderätten i kommunerna utövasatt av

församlingarvalda l kap. 7 § och det för den offentliga för-att
valtningen finns både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter

8 §. På grund1 kap. den betydelse de kommunala för-av som
valtningsmyndigheterna har, har i regeringsformens kapitel om
rättskipning och förvaltning också direkt förvaltningsuppgiftangetts att
kan anförtros kommun 11 kap. 6 §.

Vid tillkomsten års1974 regeringsform underströks denattav
självstyrelsenkommunala grundstenarna för den svenskautgör en av

demokratin bet. för1973:KU26 39. Uttrycket detta regerings-ärs.
formens portalparagraf där det den svenska folkstyrelsensägs att
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förverkligas representativt och parlamentariskt statsskickettgenom
och kommunal självstyrelse l kap. 1 §.genom

finns ingen rättsligtDet bindande definition vad egentligenav som
med kommunal självstyrelse. Synen dess innebörd har ocksåavses

varierat tiden, vilket också kom till uttryck i förarbetena tillöver
regeringsformen prop. 1973:90. Där uttalas det sig äratt vare
lämpligt eller möjligt gång alla dra orubbliga och preciseradetöratt en

i grundlag kring kommunal självstyrelsesektor ochgränser atten
befogenhetsfördelningenarbets- och mellan och kommun i ganskastat

vid omfattning i stället måste kunna ändras i takt med samhällsutveck-
lingen.

förarbetena till regeringsformen vidareI uttalas det grund-äratt av
förläggande betydelse kommunernas kompetens de sinautöveratt

särskilda åligganden har fri sektor inom vilken de kan ombesörjaen
angelägenheter och det inom detta område finns föratt utrymmeegna

kommunal initiativrätt. Departementschefen anförde därvid atten
denna initiativrätt kan bilda kärna inom den kommunalasägas en
självbestämmanderätten bör komma till klart uttryck i regerings-som
formen.

förutsättning förBeskattningsrätten den kommunala själv-är en
styrelsen och väsentlig grund för kommunernas ekonomiskaen

beskattningsrättoberoende. De svenska kommunernas har ett
regeringsformen slåsprincipiellt grundlagsskydd. Genom kap. 7 §l

får för skötseln sina uppgifter.fast kommunerna skattatt utta av
förarbetena tillBestämmelsen principstadgande och kan enligtär ett

regeringsformen 1973:90 inte så den kommu-prop. 231 läsas atts.
beskattningsrätten måste fri i den meningen varjenala attvara ens

helt obunden kan bestämma skatteuttagets storlek. denkommun Att
kommunala beskattningsrätten underkastad lagstiftning framgårär av

regeringsformen, för den8 kap. 5 § där det grundernaattanges
beskattningen föreskrifter befogen-kommunala och kommunernasom

Departementschefenoch åligganden skall bestämmas i lag.heter
anvisa vilketanförde i propositionen regeringsformen bör sättatt

det kravetutgiftsomrâde skallkommunernas avgränsas samt att genom
garanti för frågorna deriksdagens medverkan skapas atten om

arbetsuppgifterna föremål för debatt ochkommunala blir den allmänna
genomlysning vikt fordrar.därav följande derassom

år innebörden grundlags-Konstitutionsutskottet behandlade 1981 av
beskattningsrätten bet.den kommunala självstyrelsen ochreglerna om

lagstiftning kommunalt1980/81 i samband med föreslagen:KU22 om
riksdagen inte fritt fatta beslutskattetak. Enligt utskottet kunde om

Grundlagens bestämmelserför den kommunala självstyrelsen.normer
måste nämligenkommunala självstyrelsenkommunerna och denom

generella direktivmening tillmätas betydelseenligt utskottets stor som
Varje lagbeslut gällde kommunernaför lagstiftningens innehåll. som
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fickgrundlagen uppdragna Beslutetfattas inom denskulle ramen.av
ellerden kommunala självstyrelsen upphävdesaldrig innebära attatt

för självstyrelsen âsidosattes.grundlagsfästa principernanågon deav
vid denalltid tillmätas betydelseSjälvstyrelseintresset skulle stor

i detintresseavvägning aktuelllämplighetsbedömning och ärsom
normaltUtskottet pekade detlagstiftningsärendet.konkreta att

visssammanhangmåste bedömas i när avgörstörreett man om en
godtagbar med hänsynkommunala självstyrelseninskränkning i den är

utskottet,bestämmelser Vidareregeringsformenstill att motangav
fall vadi konkretbakgrund regeringsformens regler avgöraett somav

självstyrelsen och vadinskränkning i den kommunalagodtagbarär en
lagärende idet ikunde kompliceratinte det,är ettsamt attvarasom

sådan bedömning.riksdagenhand ankomsista göraatt en
beskattningsrätti fråga kommunernasframhöll vidareUtskottet om

fritt bestämmahittillsvarandei kommunernasingrepp rätt attettatt
den kommu-uppenbarligen skulle innebärastorlekutdebiteringens att

lagreglering denhårt. Utskottetbeskärdesnala friheten att avangav en
innebära dennagivetvis aldrigbeskattningsrätten fickkommunala att

aldrig fick enbartbeskattningsrättenupphävdes och görashelt att
innehåll.reelltskulle alltid haformell den ettutan

till Finansut-år 1990 i yttrandebehandladeKonstitutionsutskottet ett
begränsning kommunernas1989/90:KU9y fråganskottet avom en

Utskottetkommunalt skattestopp.tvåårigtskatträtt ettatt ta ut genom
för kommunaltkonstitutionellaframhöll därvid det ettutrymmetatt

konstitutionellvid samladgodtogskattetak begränsat enmenvar
begränsningtillfälligsyftena med förslagetbedömning avenav

sina skattesatser.bestämmakommunernas rätt att
kommunalprincipen1991:900 uttryckskommunallagenI om

ochkommuner§ där detkap. 1självstyrelse 1 attangesgenom
degrund skötersjälvstyrelsensden kommunalalandsting an-

föreskrifter.särskilda Ieller ii lagengelägenheter som anges
framhålls231990/91:1 17till kommunallagen prop.förarbetena atts.

ochmellanför relationenprincipgrunden handlardet i statenom en
dock enligtkankommunala självstyrelsennivån.kommunala Denden

sålunda stöd förRegeringsformenaldrig total.propositionen gervara
ochför kommunernasgrundernalag bestämmerriksdagenatt genom

för denochverksamhetsforrnerochorganisationlandstingens
alltsåsjälvstyrelseGradenbeskattningen. avgörskommunala ytterstav

sektorn.kommunalaoch denmellanför samverkanformerna statenav
lokaliseringsprincipenangivnakommunallagenkap. §i 2 1Den

landstingellerkommunverksamhetdeninnebär ettatt som en
tillområdet ellergeografiskadetanknytning tillskall habedriver egna

uttrycksåledesPrincipenmedlemmarna.de att engeregna
skall tillkompetensenligåtgärd förkommunal etttaatt varavara

Lokaliseringsprincipenknutet till kommunen.intresseallmänt ärsom
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emellertid förseddär med viktiga modifikationer. Efter regerings-
formens ikraftträdande har flertal befogenhetsutvidgande lagarett
antagits utsträcker den kommunala kompetensen längre vadänsom
lokaliseringsprincipen innebär. Exempel detta denär rätt att
tillhandahålla kommunala tjänster för kommunerna iexport som ges
lagen 1986:753 kommunal tjänsteexport kommunernassamtom
utvidgade internationellträtt bistånd i form utrustning,att ge av
rådgivning och utbildning i lagen 1994:693 förrättm.m. om
kommuner, landsting och kyrkliga kommuner lämna internationellatt
katastrofhjälp och bistånd.annat

Sverige anslöt sig år 1989 till den europeiska konventionen om
kommunal självstyrelse 1988/892119,prop. bet. 1988/89:KU32, rskr.
l988/89:251 . Där slås fast vissa grundläggande principer för statens
förhållande till kommunerna. Bland berörs den kommunalaannat
självstyrelsens rättsliga reglering, skyddet för den kommunala
indelningen, den administrativa strukturen, statlig tillsyn frågansamt

kommunernas ekonomiskaom resurser.

Diskussionen regeringens förslag till inomkommunal utjämningom

Regeringen har i årets kompletteringsproposition prop. 1994/95: 150
bil. 7 föreslagit bidrags- och utjämningssystem för kommunerett nytt
och landsting fr.o.m. den 1 januari 1996. I propositionen aviserar
regeringen också förtak de offentliga utgifterna bör införas.att ett

Finansutskottet beslutade inhämta Lagrådets yttrande överatt
förslaget till bidrags- och utjämningssystem. Lagrådet avstyrktenytt
förslaget med motiveringen förslaget medför "kommuner ochatt att
landsting, vilka kommer vidkännas avdrag från skatteintäkterna,att

uttagande kommunalskatt och landstingsskatt bidrar tillgenom attav
täcka behov medel i andra kommuner och landsting". Frågan ärav
enligt Lagrådet sådan skatt kan för skötselnuttagenom en anses av
kommunens och landstingets uppgifter. föreslagnaDen ordningen kan
enligt Lagrådet inte stå i överensstämmelse med ordalagen i lanses
kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Lagrådet sökte vägledning för
tolkningen begreppet "skötseln sina uppgifter" i denna be-av av

vadstämmelse i i lag och praxis kommuns elleransettssom vara en
landstings angelägenheter. Lagrådet fann bestämmelserna iett att

kommunallagen och antal andra lagar innehållerett stort som
föreskrifter kommunernas och landstingens befogenheter ochom
skyldigheter vissa områden utgår från den s.k. lokaliserings-
principen. Mot denna bakgrund framstår det enligt Lagrådet heltsom
främmande betrakta skatt, kommun eller landstingatt ett tassom av en

för tillföras andra kommuner eller landsting, förut att uttagensom
skötseln vederbörande kommuns landstingseller uppgifter. Denav
ordning beträffande utjämning skatteinkomster har tillämpatsav som
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årunder kan enligt Lagrådet inte föranleda någonsenare annan
bedömning. Uttagandet skatt i kommuner och landsting, fårav som
vidkännas avdrag kommer därmed strida vad i kap.l 7 §att mot som
andra stycket regeringsformen ändamålet med den kommu-anges om
nala beskattningen. Lagrådet tillade syftet med den föreslagna lagenatt
möjligen kan, åtminstone delvis, tillgodoses med någon teknikannan
avseende avgifter och bidrag, vilken inte skulle strida regerings-mot
formens bestämmelser Detta kan dock inte inverka på be-anses
dömningen det förevarande förslaget. På grund det anfördaav nu av
ansåg Lagrådet den föreslagna lagen inte förenlig med be-äratt
stämmelsen i kap.l 7 § andra stycket regeringsformen.

i Finansutskottet Konstitutionsutskottet tillfälleäven sigatt yttragav
l regeringens förslag till bidrags- och utjämningssystem.över sittInytti
l anfördeyttrande Konstitutionsutskottet bl.a. bestämmelsen i kap.latt

regeringsformen7 § skall den bakgrunden det redan vidmot attses
tiden för regeringsformens införande förekom lagregler kommunalom
skatteutjämning och ganska renodlat utjämningssystem mellanatt ett
kommuner fanns det kyrkliga området. Utskottet fann be-att
stämmelsen bör såtolkas den dels kommunernasätt rättatt ger en

skatt, dels begränsar denna till gälla skatt för sådanarättatt utta att
uppgifter de lag enligt 8 kap. 5 § regeringsformen gettssom genom

ålagtskompetens sköta. Bestämmelsen kan det gällernärattresp.
begreppet "skötseln sina uppgifter" enligt utskottets meningav ses som
riktad i första hand till kommunerna och mindre och vadmot staten

skall ligga inom för kommunernasnärmare åliggan-som anses ramen
den enligt regeringsformens principstadgande får bestämmasnärmare

lagstiftning. Utskottet uttalade utvecklingen dennaattgenom av
konstitutionella praxis har varit tydlig och erinrade lagarattom som
utsträcker den kommunala kompetensen längre vad lokalise-än
ringsprincipen innebär antagits vid flera tillfällen efter regerings-
formens ikraftträdande.

Enligt utskottet finns det således flera omständigheter som ger
för tolkning den Lagrådet gjort. Utskottetänutrymme en annan

vidareuttalade det framhölls i förarbetena till regeringsformensatt
bestämmelse lagprövning bet. l978/79:KU39 12 det ärattom s.

riksdagennaturligt grundlagsstiftare den instans bästär äratt som som
ägnad viss föreskrift grundlagsenlig. Enligtpröva äratt om en

det mycketutskottet angeläget det inte finns någon tveksamhetär att
kring tillämpningen regeringsformen. Utskottet förordade i likhetav

Lagrådet denmed möjlighet med teknik den föreslagnaänen annan
för uppnå det eftersträvade syftet och fann tänkbar lösningatt att en
kan avdragen och tilläggen omvandlas till avgift respektiveattvara
statligt utjämningsbidrag. sådanEn ordning enligt utskottet klartär

förenliggodtagbar och med den konstitutionella praxis utvecklatssom
utfyllnad grundlagsregleringen och innebär samtidigt densom av
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liggerinte direktkommunala skattesatsendet i denordningen ettatt
uppgifter.kommunsskötselnföruttag en annanav

grund-angelägetsjälvfalletansåg detKonstitutionsutskottet är attatt
bedömningarskildaför såintelagsbestämmelserna utrymme somger

därföroch förordadetillämpningssammanhangiframkommit attettnu
be-självstyrelsen ochkommunalainnebörden denfrågan avom

grundlagsbe-utformningentillförhållandeoch dessskattningsrätten av
pekadeUtskottetförtydligas.eventuelltochanalyserasstämmelserna

kompletteringspropositionenden isammanhangeti även att
statligoch fråganutgiftstak för kommunernafråganredovisade omom

från denmåstebetalningssvärigheteriförvaltning kommun sesav
till-regeringsformenenligt ärkommunernautgångspunkten att

därför ochförutsatte ävenUtskottetsjälvstyrelse.försäkrade mot-
degrundlagsenlighetenanförtvad Lagrådetbakgrund att avav -

förslageninnanordentligtutredasförslagen kommeraviserade att
fram.läggs

principerna igrundläggandedesig bakomställdeRiksdagen
omfattning ochinriktning,syfte,det gällerregeringsförslaget när

Finansut-rskr.l994/95:4l6.1994/95:FiU19,införanderegler bet.
grundlagsfråganden analysbakgrunddetuttaladeskottet motatt avav

möjligtför sig skullei ochKonstitutionsutskottet presenterat varasom
Utskottetföreliggande förslaget.detgodkännariksdagenför att nu
Konstitu-synpunkterbakgrund deemellertid bl.a.ansåg mot somav-

förstaiutformningalternativanförthartionsutskottet att manom en -
uppnå deförlagstiftningsteknikvälja ut-hand bör atten annan

eftersträvar.regeringsförslagetjämningseffekter som
tak för deanförtregeringengodkände vadRiksdagen ettäven om

1994/95:447.rskr.1994/95:FiU20,utgifterna bet.offentliga
förstärka budgetprocessenangelägetansåg detFinansutskottet är attatt

förslagetaviseradedethärtillmed hänsynoch biträddealla ledi om
ordentligtregeringenfrånutgickFinansutskottetutgiftstak. attett

med kommunernasförenligtförslagetaviseradedet ärutreder om
tilladeFinansutskottettillförsäkrade självstyrelse.grundlagsenligt att

regerings-utformningsådanförslagetbeaktamåste attatt ges enman
tillgodoses.medelstatligadispositionenföreskrifterformens avom

Uppdraget

uppgift analyseramedtillkallasskallkommittéparlamentarisk attEn
beskattningsrättenochsjälvstyrelsenkommunaladeninnebörden av

kommitténOmgrundlagsbestämmelserna.tillförhållandedessoch
grundlagsbe-ändringar iellerförtydligandenbehövsdetfinner att av
beskattnings-ochsjälvstyrelsenkommunaladenstämmelserna om

ändringar.till sådanaförslagkommittén lämnaskallrätten,
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Mot bakgrund vad redovisats i det föregående skallav som
kommittén särskilt uppmärksamma formerhur olika inomkommu-av
nal inkomstutjämning fråganoch kommunalt utgiftstak förhållerom
sig till grundlagsbestämmelserna den kommunala självstyrelsen ochom
beskattningsrätten. Kommittén skall del de alternativa former förta av
kommunal inkomstutjämning redovisas i betänkandet Kommunalsom
inkomstutjämning alternativa modeller Ds 1993:68 bedöma desamt-
olika modellerna i förhållande till regeringsformen.

Kommittén skall också Finansdepartementets initiativ sigyttra
sådana förslag med anknytning till grundlagsbestämmelsernaöver somt£ det åretunder utarbetas inom Finansdepartementet.närmaste Detavses

förslaggäller bl.a. utgiftstak för kommunerna, förslagom om
budgetbalans och redovisningsprinciper i kommuner och landsting

bestämmelser hur hanterar problem uppstår närsamt om man som
kommuner eller landsting inte fullgörakan sina betalningsförpliktelser.l

l Kommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23, redovisaprövaatt att
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 redovisasamt att
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.

Kommittén skall redovisa sitt uppdrag den juli 1996.lsenast

Finansdepartementet



.
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självstyrelsen. blick tillbakakommunala EnDen
Nils Stjernquistav

och regionala enheternas tillkomstDe lokala1

territoriella enheterna ide lokala och regionala börBildandet sesav
Erikmenighetsbegreppet. Menighetenbelysning utgör, somav

framhållit, "det naturliga förbundet närboende". Be-Schalling av
beskattningsrätten grundlags-tecknande den kommunalaär näratt,

representationsreformen 1865/66i samband medfästes ett nyttgenom
"särskilda menigheter"till användesstycke RF 57andra termen

för landstingen.beteckning kommunerna ochsom
angelägenheter.närboende hadeMenigheten, de gemensamma

förhade bl.a. de nöd-skulle skötas. ManDessa ett gemensamt ansvar
närboende kunde behöva samlas tilllidande. Och de gemensamtett

också behövaeller brobygge. De kundestängsel-,arbete, väg-ettt.ex.
och besluta. Efterför diskuteraträffas till en stämmamöte attett

oskrivnafastare organisation med regler,uppstod behovhand av en
skrivna.eller

just "gemensamheten". Detvikt i sammanhangetAv är var
utförde arbetet själva. Det dettade närboendesjälvklart att var som

Kommunala tjänstemänkommunala självstyrelsen.präglade denlänge
förhållandena givetvis inteuppfinning. Mensentidaär varen

"vardagslivets samför-fog talatshar medidylliska. Det strävaom
Österberg, sparsamhet ochpräglat detstånd" Eva var avsom

tavarsamhet.
Äldst minsta enheten.de lokala enheterna byn. Den denär ärav

ovisst befolkningen med dentill efter hand och sedankomDen när,
därför bofast.blivit jordbrukande ochstenåldernyngre

också enheten, häradet itid denFrån förkristen störrestammar
fanns inteNågon häradsindelningursprungligen hundaret.Svealand

Norrland.i
landskapet.enheten landet ellerLikaledes den ännu större

stiften. Sockensocknen ochinförande kom ärMed kristendomens
sig till kyrka, ochmenighet, söktebeteckningen på den sammasom

bebodde.område denna menighetdet
medeltid.började grundas under tidigStäder

enheten.Riket denär yngsta
åkrarnadelägare, ochskiftet bynsägdes skogenFöre gemensamt av

därförsammanblandade. behövdessöndersplittrade och Det envar
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organisation, kunde bestämma skötseln och tillseöver attsom
angelägenheter stängsel och brandsyn sköttes. Detgemensamma som

de jordägandeblev bystämman, där ägde deltaga. I stodspetsen
åldermannen. kunde emellertid också omfattningen varieradeByn ha

angelägenheter fattigvård. Efterhand andra hand komom som
kodifierade byordningar till. Efter ständernas framställning 1741 sände
Kungl. Majzt 1742 cirkulär till landshövdingarna, i vilket rekom-ett
menderades jordägarna i varje by skulle stadgandenatt antaga om

angelägenheter. Cirkuläret också innehållet i dessagemensamma angav
byordningar. blev brukligt tala års mönsterbyordning.Det 1742att om

inte med skiftet, därför detByståmman upphörde bl.a. kvarstodatt en
inte skiftats byallmänning.del mark som

Häradet och i varje fall hundaret hade till början vissen en
för den militära indelningen. denbetydelse Häradet lägstavar

viktigaste och till helt dominerande uppgiftendomkretsen. Den slut
vid tillblev just rättskipningen. Häradet vidare valkrets valenvar

första tidenbondeståndet. Men häradet sysslade under den medäven
frågor. Menigheten samlades till häradsting. Iåtskilliga andra spetsen

häradshövdingen. Vid häradstinget utsågs häradets riksdagsman.stod
fanns också mark för häradet. På vissa hållDet som var gemensam

häradsallmänningar mycket omfattande.dessavar
domkretsen. MenighetenLandet landskapet länge den högstavar

till landskapsting. stod lagmannen. Varjesammanträdde I spetsen
larzdskapsflag. Landstingenhade under den första tiden sinland

förhandlingar mellanunder Gustav forum förutgjorde Vasaännu
Efterlandskapsmenigheten skatter. hand upphörde dekungen och om

fungera. dröjde de sig kvar i Norrland. De landstingLängstatt som
landstingen.tillskapades 1862 har inget samband med de gamla

organisato-Städerna och de tillkomna köpingarnaäven varsenare
huvuddelenriskt skilda från landsbygden. karakteriseradesDe attav

hantverkbefolkningen sysslade inte med jordbruk med handel,utanav
för kyrklig och/elleroch samfärdsel. Städerna ofta också sätenvar

variera från stadstatlig administration. hade privilegier kundeDe som
både rättskipandetill stad. Beslutande rådstugan,var som varorgan
borgarna deltaga.förvaltande. I rådstugan ägde de burskapsägandeoch

från Tyskland, ochrâdmän. komvalde borgmästare och MönstretDe
Enligtstadsbefolkningen bestod tyskar.betydande del aven av

till hälftenmyndigheternedan gällde städernasstadslagen se att
omedelbartbestämmelse upphävdes 1471skulle tyskar. Dennavara

därefter bli borgmäs-Brunkeberg. utlänning fickefter slaget vid Ingen
rådman inneha stadsämbete.eller eller annattare

regelverk1300-talet tillkom för riketVid mitten gemensamtettav
särskilda stadslagen.för städerna gällandemed landslagen och den

börjaderiksenhetentecken bland många andraDet taattettvar
för denaldrig insteg i Sverige. Organform. Feodalväsendet vann
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framför allt läns-senmedeltidenunderförvaltningenstatligalokala var
utgjorde hotlänsherrarolika slag. Dessainnehavare ett motav

maktposition ochderasupphördemed Gustav VasaMenriksenheten.
regeringsform fick denårsMed 1634stabilare.blevriksenheten

länsindelningutformning. Ensinförvaltningenregionalastatliga
finns kvar.alltjämtsina huvuddragitillskapades, som

reformationenmedriksenheten komförstärkningväsentligEn av
från Martin LuthersutgångspunktMedstatskyrkosystemet.och tes om

instrument iutomordentligtblev kyrkanprimatlydnadens statensett
skatterpåbudeftersigfolketförhand rätta t.ex.statensattatt om

från predik-kungjordesförordningarnastatligautskrivningar. Deoch
detslitningar mellandå och dåemellertidförekomDetstolen.

gångmångenkyrkan kundeochandligaochvärldsliga regementet,
under riksdagarnarepresenteradocksåintressen. Densinahävda var

ingick socknen,organisationenkyrkligaOch i denstånd.egetettav
lokalaför denbetydelsenfick denenhet störstaalltså den som

självstyrelsen.
Vidagars kommuner.för våratill grundliggersocknenDet är som

socknensingående följaavsnitt någotdärför iskall nästa mera
regelverket,angåri vadtill 1862,utveckling framochbetydelse

beskattningsrättenekonomin ochorganisationen, samtkompetensen,
och kontrollen.uppsikten

sockensjälvstyrelsenSocknen och2

Regelverketl

alltsågälldeför denochreformationen under Rom,lydde föreKyrkan
ochoklart,lägetreformationenEfterkanoniskaden rätten. var

längeviktpåtagligt. Avefter handregelverk blevbehovet varettav
bestämmelser1650,privilegierprästerståndetsbestämmelser i som

mellanmotsättningarPå grundprivilegier.årstill 1723överfördes av
kapitelinnehållaintekyrkolag1686 årskomoch ettattkyrkan staten

tillbakafallatill 1734kunde ändaMensockenorganisationen. manom
1296.stadfästslandskapslagUpplandslagen,ikyrkobalken somen

behovkändesdetsvåröverskådligt, ochRegelverket blev ett enav
angående sockenstäm-förordningårsMed 1817lagstiftning.samlad

ochprästeståndet,framställningbeslutadkyrkoråd,och avmor
kyrkorådi riket,sockenstämmorförordningarårs1843sedan omom

sådan.fick viå landetsockennämnderoch enom
gälldetidigt. DetredanemellertidförekomSpeciallagstiftning

innehöllKyrkolagensocialtjänsten.ochsjukvårdenalltframför
28 "omkapitel nrsärskiltifattigvårdenbestämmelser ettom

iregleradesvissatillåtet inom gränser,Tiggeriet,hospital". som var
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Årtiggarordningar, den första 1642. 1763 utfärdades förordningen
angående hospitals- och barnhusinrättningarna i riket. Fattigvården
reglerades sedan 1847 och 1853 års fattigvårdsförordningar. Skydds-
koppympningen påbjöds i 1816 års reglemente för vaccinationen i
riket, reglemente förnyades 1853. I sammanhanget bör ocksåett som

1857 års förordning angående vad till förekommandenämnas och
hämmande farsoter iakttagas bör. Och sist inte minst: 1842 årsav men
folkskolestadga, gjorde "grundutbildning" obligatorisk.som

2.2 Socknens angelägenheter kompetens

Socknens ursprungliga och länge främsta uppgift bygga ochattvar
underhålla kyrkan avlöna och klockaren. Prästenprästen valdessamt
i princip sockenstärnrnan.av

Betungande de fattiga och sjuka. Enligt denvar omsorgen om
kanoniska vården fattiga och sjuka kyrkligrätten angelägen-var om en
het. Denna uppfattning gick i till den lutherska kyrkan. 1642 årsIarv
tiggarordning fastslogs det socknens sak bygga fattigstuga.att attvar
Och i kyrkolagen föreskrevs28:5 härad och varje sockenatt vart
skulle "föda sina fattiga och icke föra dem in i andra socknar, dem till
last". landshövdinginstruktionernaI liksom i 1763 års hospitalförord-
ning underströks denna socknens skyldighet. Och enligt 1847 och

års fattigvårdsförordningar1853 skulle varje socken å landet och varje
stad "lämna nödtorftig vård och försörjning sådana dess nödställda
medlemmar, i anseende till bristande arbetsförmåga, vanförhetsom,

sjukdom",eller "urståndsatta sig försörja"själva citatet frånattvar
års förordning.1853

Bestämmelserna socknens angelägenheter alltså spridda iom var
specialförfattningar.olika kändesDet angeläget fåatt en samman-

fattande beskrivning. Så skedde, redan med 1817 årsnämnts,som
sockenstämmoförordning. bådeI den och i 1843 års sockenstämmoför-
ordning "till sockenstämmas handläggning hör de mål,sägs att som

kyrkans vård socknens hushållning och allmänna angelägen-rör samt
heter". Båda förordningarna exemplifierar med lång uppräkningen

angelägenheter. Bland fördessa dem märks citera 1843 årsatt-
förordning förutom de kyrkliga ärendena och rad valärenden,en-
särskilt frågor rörande folkundervisningen, frågor socknensom

försörjande frågorfattiges och allmänna hälsovården, koppymp-om
ningens befrämj ande och barnmorskors antagande, vidare överenskom-

väghållning,melser snöplogning och brobyggnad överens-samtom
kommelser till sedlighets och allmän ordnings befrämjande.
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2.3 Organisation

I för socknens organisation stod kyrkoherden själv-spetsen som
skriven. Vid hans sida fanns redan tidigt särskilda funktionärer som
kyrkvärdar och Kyrkoherden kunde kallasexmän. menigheten till
sockenstämma, skrevs in i prästerskapetsrätt privilegier. Rätten som

deltaga i sockenstämma tillkom å landet i regel dem ägde iatt som
mantal jord. Röstvärdet varierade, liksom skattskyldigheten eftersatt
egendomens storlek. 1817 års sockenstämmoförordning hänvisade på
denna punkt till prästvalsförordningens regler.

Först med 1817 års förordning tillkom uttryckliga bestämmelser oml
verkställande kyrkorådet. Kyrkoherden självskriveni ett organ, varl ordförande i detta. Med 1843 års förordningaräven påbörjadesl

l klyvningen socknen i borgerlig del och kyrklig del. Socken-av en en
nämnden med sockenstämman vald ordförande skulle fören av svara
de borgerliga angelägenheterna, kyrkorådet med kyrkoherden som
ordförande för de kyrkliga angelägenheterna; till de räknadessenare
också folkskolan. Den fick med 1842 års folkskolestadga en egen
styrelse, skolstyrelsen med kyrkoherden ordförande. Länge hadesom
kyrkoherden också för fattigvården. Med 1847 års fattig-ansvaret
vårdsförordning tillkom särskild fattigvårdsstyrelse. Som sådanen
fungerade å landet sockennämnden.

2.4 Ekonomi och beskattningsrätt

reduktionenMed förstatligandet kyrkogodsen följde be-av en
Ävengränsning kyrkans tiondet upphörde. statligaDenav resurser.

speciallagstiftningen bör bakgrunden kyrkans försämrademotses av
ekonomi.

prästeståndet privilegierI 1650 fastslogs sockenstämman skulleatt
rådslå kyrkans inkomster och räkenskaper. finansieraFör deattom
föreskrivna uppgifterna ägde socknen avgifter,uttaga som var
specificerade för varje särskild angelägenhet. Avgiftsskyldiga var
fastighetsägarna, och avgifterna utgick efter fastighetens värde. 1817
års sockenstämmoförordning hänvisade beträffande avgifterna till
specialförfattningarna. Med 1843 års sockenstämmoförordning
stadfästes denna "kommunala beskattningsrätt" uttryckligen. Det sägs

till sockenstämmans handläggning "avgifters bestämmande tillhöratt
kyrka, skola, fattig- och hälsovård andra fromma ändamål".samt
Genom tillägget fromma"andra ändamål" stod det klart socken-att

kunde skyldig tillmedel till denstämman även änuttaxera annat var
specialförfattningarna.enligt sparsamheten länge så ochMen storvar

så knappa för kommunal självstyrelse iatt utrymmetresurserna en
våra dagars från i vissamening mycket litet, bortsett städer. Manvar
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gjorde i allmänhet inte till enligt specialför-än tvungenmer man var
fattningarna.

Uppsikt och kontroll2.5

Uppsikten sockensjälvstyrelsen utövades landshövdingen; vadöver av
kyrkligt-ekonomiska landshövdingengällde ärenden och biskopenav

frågaBesvär i beslut rörde kyrka och skolagemensamt. om som
domkapitlet, övriga landshövdingen.avgjordes besvärav av

1862 års kommunalförordningar3

Regelverketl

Till för den "borgerliga" primärkommunala indelningen pågrund
1862 års kommunalförordningar sockenindelningen.landet lade

därigenom högt, inte mindre 2.500.Antalet kommuner blev Ettän ca
aktuellt häradsindelningen. retroperspektivalternativ I ettvarsom var

inte det alternativet valdes. Att 1862kan beklaga att manman
antagligen förklarasstannade inför sockenalternativet kan attav man

från prästeståndetmildra motstånd, kunde förväntasville det motsom
ståndsriksdagens avskaffande.

års kommunalförordningar skedde slutlig och totalMed 1862 en
klyvning kommunerna i kyrkliga och borgerliga. Till de borgerligaav

dels städerna. utfärdades förhörde dels landskommunerna, Det var
förordning,de kategorierna särskild nämligenoch treen av en

förordningenförordningen kommunalstyrelse på landet 1862: 13,om
och förordningen kyrko-kommunalstyrelse i stad 1862:14 omom

Stockholm fickkyrkoråd och skolråd 1862: 15.stämma samt en egen
kyrkostämmoförord-kommunalförordning l862:33, liksom en egen

Därtill förordningen landsting i862:l6.ning l863:58. kom om
främst sjukvårdenLandstingen nytillskott med uppgift skötaattettvar

varitområde. väsentligt motiv torde också hainom sitt Ett att
representationsreformen.för den planerade Till-landstingen behövdes

utanför landsting,med fullmäktige i de städer, stodsomsammans
de välja förstakammarledamöterna.skulle

visst fog våraårs förordningar har, kan det medI 1862 sägas,
kommunallagstiftning alltjämt sinadagars rötter.
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den kommunalakommunala kompetensen ochDen3.2
självstyrelsen

kommunala kompetensenuppfattning hade 1862 denVilken man om
frågasöker besvara dennasjälvstyrelsen Innanden kommunalaoch

grundläggande fråga: Hurförsöka besvaraställa ochskall en mera
frågornabåda kankarakteriserade då kommun Svarenman en

betänkande från 1859,utomordentligt välskrivnafinna i det utgörsom
kommunalförordningar.till 1862 årsförarbetet

"juridiska ellerkarakteriseras i betänkandetKommunerna som
såsom sådana i sinaberättigadepersonligheter, attsammansatta
Vad skilde demkära och svara".angelägenheter somgemensamma

utgjorde delarde samtidigtsådana "personligheter"från andra attvar
ändamål tillika måsteområde och derasattstatens gemensammaav

"integrerande delardärigenomstatsändamål. blevKommunernavara
krafter inom dennaverkandestatsförvaltningens organism ochav

frialsterdärför "lika litet...anseskunde överens-krets". De vara av
"upplösas ellerfri överenskommelse" kundede efterkommelse, som

berättigande".de" fick "sittDet" "genomändras. statenvar
frånavståndbegreppet "kommun"definitionMed denna tog manav

oberoendefria relation till ochiståndpunkten kommunernaatt avvar
sina i denståndpunkt hadenaturrättsligt färgadEn rötterstaten. som

ansågsidévärld, enligt vilken kommunernarevolutionensfranskastora
hade haft sinaochoberoendelegitimitet i sigha staten, somaven

emellertidspårförblivandei vårt land. Ettförespråkare även satte
franska ordet "kommun"ståndpunkt. Detnaturrättsligt färgadedenna ,

förespråkarna föranvändeskontinentenden europeiska avsom
i lagtexten.kommuner, användesoberoende

självstyrelse försjälvverksamhetförvaltandeMen utan gemen-en
inte talakommitteradekunde enligt deangelägenheter ommansamma

själv-definiera dennadåskullekommun. Hur avgränsamanen
välvisserligen", det, "genom"Centralisationen kanstyrelse sägs en

likhet ochverka till enhet,hela sitt områdeorganisationavvägd
ickelikheten ilokala olikheterkontroll; vidkraftig är systemmen

"kansjälvstyrelse " kurs. härvid kommunallämplig, ochalltid även
efter omständigheternavälnödig kontroll ganskasidafrån statens

utövas".
förordningarna kommu-kompetensområde ikornKommunens om

formelnhjälpdefinieras medoch i stadlandetnalstyrelse att av
formelhushållningsangelägenheter",ordnings- och"gemensamma en

i betänkandet,bäst, detuttryckteförst 1948. Denändrades sägssom
begränsning". Denomfång ochbåde"kommunalverksamhetens

administrativ karaktäruteslutandeverksamhet"dennapåtryckte en
med vilkainom kommunen,angelägenheter"att deoch" förutsatte

uti"sin och sin uppkomstskulle habefattning",ägde "tagaden" rot
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och från de intressen, dem kommunen såsom personlig-gemensamma
het" ägde "att vårda".

Kompetensformeln går tillbaka till 1817 och 1843 års ovan
omtalade förordningar, där det talas "socknens hushållning ochom
allmänna angelägenheter". Men till skillnad från dessa tidigare
förordningar exemplifierar 1862 års kommunalförordningar inte vad

faller under de ordnings- och hushållningsangelä-som gemensamma
genheterna. Tydligt dock till dessa hördeär alltjämt de områdenatt

reglerade i särskilda förordningar, fattigvårdsför-som var t.ex.
ordningen folkskolestadgan.och

Kyrkostämmoförordningen och landstingsförordningen hade mera
preciserade kompetensregler.

Oupplösligt förknippad med den kommunala självstyrelsen var
enligt 1859 års kommitterade kommunens beskattningsrätt. "Denna
rättighet har", idet betänkandet,sägs "redan gammalt varit henneav
tillerkänd såsom självverksamhetens naturliga följd".en

Vad kontrollen beträffar ansåg de kommitterade "kommunalbe-
svärsinstitutet" tillräckligt och i princip riktigt. "Att upphäva ett av
kommunen inom omfånget dess självverksamhet fattat beslut, är ett;av

föreskriva vad i stället bör För det förra kangöras,att ett annat.
finnas skäl; för det finnes intet antagligt skäl Det alltsåsenare var
fråga vad kallas laglighetsprövning. Intet hindradeom som numera
emellertid speciallagarna medgav lämplighetsprövning. Såävenatt
blev också fallet beträffande skolan, fattigvården socialtjänsten och
sjukvården.

Den kommunala självstyrelsen skulle alltså årsenligt 1862 kommu-
nalförordningar vila pelare: Den kommunala kompetensen medtre

för de ordnings- och hushållningsangelägen-ansvaret gemensamma
heterna, den kommunala beskattningsrätten och det kommunala
besvärsinstitutet.

3 3 Organisation
.

Länge hade den direkta "demokratins" princip gällt. fattadesBesluten
princip åi landet vid sockenstämma, i vidstad allmän rådstuga och i

församling vid kyrkostämma. Med 1862 års kommunalförordningar
skedde vissa ändringar.

Rätt deltaga i kommunalstämmans överläggningar och beslutatt
hade välfrejdad svensk undersåte medlem kommu-envar som var av

myndig,och d.v.s. fyllt år,21 och förbunden tillattnen som var
kommunen erlägga skatt ocksåoch erlagt sin skatt. Men rösträtten var
graderad. Röstvärdet skulle beräknas efter det åsatta fyrkar.antalet
Utestängd dock den för i mantal icke jord försatt samtvar som
inkomst kapital eller arbete uppförd för mindre fyrkar.10änav var -
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tillkom ocksåRösträtt bolag. den allmänna rådstuganFör och
konstruktionenkyrkostämman något annorlunda principernavar men

desamma.
Man kunde emellertid övergå till den "indirekta demokratin".

Kommunalstämman kunde, bortsett från vissa ärendekategorier,
överlåta den kommunala beslutanderätten till kommunalfullmäktige,

valdes stad invånareI med 3.000 skulle denstämman. änsom av mer
Ävenkommunala beslutanderätten stadsfullmäktige. mindreutövas av

kunde införa stadsfullmäktige. Beträffande röstvärdestäder ochrösträtt
respektivegällde bestämmelser vid kommunalstämmasamma som

rådstuga. Landstingensallmän beslutanderätt utövades valdaav
landstingsvalenfullmäktige. l ägde primärkommunalt röstberätti-envar
Landstingsledamöter väljas direktgad deltaga. kunde kommu-

respektive rådstuga,nalstämma allmän valen skedde i regelmen
röstberättigade.indirekt särskilda valmän, utsågs degenom avsom

den beredande och verkställande funktionen svarade landetFör
kommunalnämnden, i stad magistraten och drätselkammaren och i
församling kyrkorådet och skolrådet.

Ekonomi och beskattningsrätt3 .4

vikt kravet budgeten skulle balanserad. Likaledes denAv attvar vara
balanseringskravet och be-kommunala beskattningsrätten. Både

innehöllskattningsrätten fastslogs i kommunalförordningarna. Dessa
och redovisning.vidare detaljerade bestämmelser uppbördom

3.5 Uppsikt och kontroll

röstberättigad kommunmedlemKontrollfunktionen tillkom dels varje
besvärsinstituten, dels Kungl. Majzt och länsstyrelsen genomgenom

fastunderställningsinstitutet. Beslut försäljning egendom,avom
återbetalningstid två årupptagande lån med längre än samt nyaav

avgifter å rörelsen,förhöjda den allmännaeller vägpengar,ex.
Majzts prövning och godkännande. Beslutskulle underställas Kungl.

ordningtill befrämjande sedlighet, hälsovård,kommunalstadgar avom
avgifter, erfordrade uttaxering försäkerhet beslutoch samt om som

godkännas länssty-tid fem år, skulle för bli gällandelängre än att av
utsågslandstingens del gällde ordföranden Kungl.relsen. För att av

föll under den första tiden ofta på landshövdingen. DenneMaj Valetzt.
deltaga i landstingetseljest initiativrätt ochhade över-rättäven att

läggningar.
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4 Utvecklingen efter 1862

4. 1 Regelverket

Utvecklingen sedan 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft har
skildrats och analyserats i kommitténs betänkande flera ställen. Vad

här följer till delar sammanfattning.är storasom en
Kommunalförordningarna ansågs tillhöra området för Kungens

ekonomiska och administrativa lagstiftning och hade tillkommit utan
riksdagens medverkan. Med representationsreformen 1865/66
överfördes kommunallagstiftningen till den lagstift-gemensamma
ningens område. Det skedde andra tillstycke 1809 årsett nyttgenom
regeringsform 57 lyder: "Huruledes särskilda menigheter måsom
för behov sig beskatta, bestämmes kommunallagarna,egna genom
vilka Konungen och riksdagen stiftas". fastslogsHärgemensamtav
alltså också den kommunala beskattningsrätten, låt inget sadesattvara

omfånget utformningen.ochom
1974 års regeringsform kom i långt högre grad sin före-änatt

gångare uppmärksamma kommunerna. Iden inledande paragrafen RF
den svenska folkstyrelsen1:1 förverkligas intesägs baraatt genom

representativt och parlamentariskt statsskick ävenett utan genom
kommunal självstyrelse. Begreppet "kommunal självstyrelse" har

fått framträdandedärigenom iplats grundlagen. l RF 1:7 stadgasen
i riket finns primärkommuner och landstingskommuner,att att

ibeslutanderätten kommunerna församlingarvalda ochutövas attav
fårkommunerna skatt för skötseln sina uppgifter. Och i RFuttaga av

8:5 föreskrivs grunderna för ändringar i den kommunala in-att
delningen och. grunderna för kommunernas organisation och verksam-

förhetsformer och den kommunala beskattningen bestäms i lag. Det
tillfogas i lag meddelas också föreskrifter kommunernasatt om
befogenheter i övrigt och deras åligganden.om

Under de första 60 åren företogs åtskilliga ändringar i 1862smärre
kommunalförordningar,års dröjde innandet det blev fråganmen om

genomgripande revision. Först 1924 beslöts "landstingslag"en en ny
1924:349 1930och "nya" kommunallagar för landskommunerna
1930:251, för stad 1930:252 för1935 Stockholm 1935:337.samt

1953 tillkom kommunallagAr 1953:753, fören ny gemensam
landskommunerna och städerna, följande år landstingslagen ny

år1954:319 och lag för Stockholm 1957:50. Medtre senare en ny
1977 års kommunallag 1977: 179 fick lagen som var gemensam
för hela landet. har sedermera årsDen 1991 kommunallagersatts av
1991:900.

den inledande paragrafen till årsI 1991 kommunallag sägs, att
och landsting sköter självstyrelsenskommuner den kommunala

grund de angelägenheter i kommunallagen eller i särskildasom anges
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självstyrelse" kom därigenom"kommunalbestämmelser. Begreppet
Användningeni kommunallagstext.användasgångenför första att av
Ofta harnågot skiftande.har varit"kommun" termentermen

ursprungligabeteckning för alla debegagnats gemensamsom en
"kommu-och landsting. Termenstäderkategorierna landskommuner,

förkategorierna,för allagenomgåendeharnal" använts tre v. s.
den"kommunala" sektorn.hela

A 1882angår fick Göteborgkyrkliga kommunernaVad de en
1862 årskyrkonämnd 1882:20.ochkyrkofullmäktigeförordning om

i församlingsstyrelselagenkyrkostämmoförordning 1930ersattes omavl
l förförfattningarnasärskildaSamtidigt utbyttes de1930:259.

respektive1930:260lagarGöteborgStockholm och mot nya
komförsamlingsstyrelselaghela landet gällandeför1931:201. En

församlingar och1982 lagenavlöstes1961:436. Den1961 omav
församlingslagendärefterochsamfälligheter 1982:1052kyrkliga av

iingårbestämmelserFörsamlingslagens1988:180.1988 numera
1992:300.års kyrkolag1992

Indelningsreformerna4.2

frarnhållits,redanantalet kommunerursprungligaDet var, som
storkommunreformen,2.500. Med densammanlagt genom-s.ca

endastreform berördetill 1.037. Dennaminskades antalet1952,förd
gälldeblockkommunreformen,Med denlandskommunerna. soms.

slutgiltigt 1974,slutfördesochoch städerlandskommunerbåde som
288.nuvarande antalet278. ärantalet till Detreducerades

kommunaladenochverksamhetenkommunalaDen4.3
kompetensen

kommunochmellanuppgiftsfördelningenbörUnderstrykas statatt
riktningarnabådaiomflyttning har skettfast. Eninte legat som

frångymnasieskolantill landstingen,frånmentalsjukvården staten
tillkommunernafrånpolisväsendetochkommunernatillstaten

efterfolkskolan komförockså,kanAntecknas attstaten. ansvaretatt
i städer1909Så skeddekommunen.borgerligatill denöverförashand

samtligapraktisktioch med 1932och frånstadsfullmäktige tagetmed
kommuner.

kommunaladenprägladesefter 1862årenförsta 60Under de
gjorde itavarsamhet. Mansparsamhet ochalltjämtverksamheten av

specialförfatt-enligttillskyldigvadinte änsettstort man varmer
längefrån i städerna,bortsettKommunala tjänstemänningarna. var,

ofta kommunenshadekommunalnämndsordförandenoch"okända",
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handlingar förvarade i hemmet i byrâlåda. Det alltså frågaen var om
kommunal självstyrelse i gammaldags bemärkelse.

Införandet den allmänna och lika kommunala för båderösträttenav
kvinnor och 1918 utgjorde förutsättningmän för den kommunalaen
verksamhetens expansion. Kommunpolitikerna blev därigenom mera
lyhörda för den lille medborgarens behov och krav. En annan
förutsättning det ökade ekonomiska för den offentligautrymmetvar
sektorn, märkbart redan vid 1930-talets mitt och påtagligt undermera
1950- och 60-talen. Alltjämt kommunernas kostnader för devar
"obligatoriska" uppgifterna de dominerande framför allt kostnaderna-
enligt vad i dag föreskrivs i skollagen, socialtjänstlagen ochsom
hälso- och sjukvårdslagen. Men särskilt de kommunerna börjadestörre

och ställa betydande anslag till förfogande för ändamål,mer mer som
inte obligatoriska. Verksamhetens expansion ledde till snabbvar en
ökning antalet tjänstemän och övriga kommunalanställda. Elevanta-av
let vid socialhögskolorna mångdubblades.

hinder förEtt den expanderade kommunala verksamheten denvar
allmänna kompetensformeln från 1862 "gemensamma ordnings- och
hushållningsangelägenheter", sådan den tolkades Regeringsrätten.av
Ett kommunalt anslag ansågs böra komma minst %75 kommun-ca av
medlemmarna till godo. Kompetensformeln ändrades därför 1948 till
"sina angelägenheter". Man ville därmed lämna det kvantitativa

till förmån för kvalitativt. Utgångspunktensynsättet skulleett mera
allmänintresset. tillMen lagtexten så utförligafogades motiv, attvara

det kan berättigat tala lagstiftning motiven. Samtidigtattvara om
upphävdes bestämmelserna kvalificerad majoritet 2/3 vid beslutom

ekonomisk karaktär inom kommuner och landsting. Dessaav
bestämmelser hade införts följd demokratiseringen densom en av av
kommunala 1907-1909 och 1918.rösträtten

årsI 1991 kommunallag kommunens befogenheterallmännaär
definierade på följande "Kommuner och fårlandsting själva hasätt:
hand sådana angelägenheter allmänt intresse harom av som an-
knytning till kommunens eller landstingets område eller deras med-
lemmar och inte skall handhas enbart staten,som av en annan
kommun, landsting eller någon annan".ett annat

4.4 Organisation

avvecklingenMed de små kommunerna kom den indirektaav
demokratin gälla i samtliga kommuner. I varje kommun och i varjeatt
landsting skall det alltså finnas de röstberättigade valdnumera en av

församling,beslutande kommunfullmäktige respektive landstings-
fullmäktige. Fullmäktige skall tillsätta kommunstyrelsen respektive
landstingsstyrelsen. Fullmäktige skall också välja de nämnder som
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därutöver behövs för fullgöra kommunens/landstingets uppgifteratt
särskildaenligt författningar och för verksamheten i övrigt. Nämnd-

organisationen relativt "fri".är Det i KL 3:3sägsnumera att
"fullmäktige skall tillsätta de nämnder styrelsen behövs förutöversom

fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskildaatt
författningar och för verksamheten i övrigt".

Ekonomi4.5 och beskattningsrátt

En betydande del den kommunala verksamheten har, framgårav som
kommitténs betänkande, kommit finansieras med hjälpattav stats-av

bidrag.
fanns i kommunallagenLänge föreskrivet "förmögenhetsskydd".ett

Vad kommunen tillhörde fasti eller lös egendom borde så förvaltas,
kommunens förmögenhet inte minskades. Denna bestämmelse haratt

i 1991 års kommunallag 8:1 målstadgande,ersatts ett attav
"kommuner och landsting skall ha god ekonomisk hushållning i sinen
verksamhet". Kommunallagen innehåller inte heller något kravnumera

årligen balanserad budget.en
ekonomiska situationenDen har framgår kommitténssom av

betänkande lett till diskussion innebörden och behoveten om av en
ändring regeringsformens bestämmelse den kommunalaav om
beskattningsrätten.

Uppsikt4.6 och kontroll

Bestämmelserna underställning kommunala beslut har upphävts.om av
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konvention kommunalEuropean Europeiskself-govern-charter of local om
självstyrelsement

InledningPreamble
of Signatärstaterna, medlemmarCouncil Eu- Europa-The of themember States av

rådet,signatory hereto,rope,
syfteof beaktar EuroparådetsCouncil äroftheaim att attConsidering that the som

fastare enhet mellanuppnå dess medlem-unity betweenEurope achieve greater ento a
förverkligaför idealsafeguarding skydda och deoffor the attits members marpurpose

principer derasprinciples which utgörochandidealsrealising theand gemensammasom
heritage:their arv;commonare

beaktar de metoder medmethods byof the attConsidering that som en avone
syfte uppnås ingåthrough kan är över-achieved vilka dettabe attaimwhich this to

administrativafield; omrä-administrative enskommelser på detin theagreements
det:

authorities kommunerna deärlocalthethatConsidering attare som anser en av
of varje demokratisktdemo- viktigaste ifoundations grundstenarnaof mainthe anyone

styrelseskick:cratic regime:
of beaktarcitizens medborgarnas deltaright rätttheConsidering that to att attsom

affairs offentligaof public i skötseln angelägenheternadetheparticipate in conduct av
demokratiska principerprinciples that de delasdemocratic ärof the are en av somone

of Council of alla medlemsstater i Europarådet:theStatesshared all memberby av
Europe:

thislocal level that är övertygade det på lokalConvinced ärthat attat som om
exercised: nivå kan direkt:right directly denna rätt utövasbe mestmost somcan

Förekomstenofexistence local övertygadeConvinced the ärthat attsom om av
responsibilities med verkligt kanauthorities kommuner åstad-with real pro- ansvarcan

effektiveffec- förvaltningadministration which both komma bådevide ären soman
citizen: ligger medborgaren:tive the ochand close närato

safeguarding reinforce- skyddetand är medvetna ochthat the stär-Aware attsom om
different självstyrelsen iof self-government in kommunala dethe kandet denlocalment av

contribu- olika europeiska länderna viktigt bi-European countries important är ettan
of till Europation construction Europe based uppbyggandetthe drag ettto soma on av

demokratiska principerprinciples of the sig på ochthe democracy and decen- grundar
of decentralisering makten:tralisation avpower:

förutsätter förekom-existence of hävdar dettaAssening this entailsthat the attsom
demokratiskt till-authorities with democratical- kommuner medendowedlocal sten av

med grad själv-constituted decision-making bodies and beslutsorgan och storsatta av
uppgifter.wide of with det gäller påpossessing degree bestämmanderätt närautonomya

vilket vilka medel dessaregard their responsibilities. the and och medsättto upp-ways
gifter utföras nödvändigaresponsibilities skallby which those samt resursermeans are ex-

for för fullgörande.ercised required their derasand the resources
fulfilment.

kommit följande.Have follows: haragreed överens omas

Article Artikell l
The Parterna sig sigParties consider them- åtar bundnaundertake attto anse av

selves bound following articles in följande artiklar på det och i denby the the sätt ut-
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12 i dennai artikelföreskrivssträckningin Artic-prescribedand the somextenttomanner
konvention.ofthis Charter.12

Del IPart I
Artikel 2.-ii‘/t‘/e’ 2

grund kom-lörlagligochKonstitutionel/legal for localand‘0n.s/iIuIiona/
Själ.lyf6l.$&#39;munal.ye/l-governtnent

skallsjälvstyrelsekommunalPrincipenof self-governmentprinciple localThe om
såoch, där ärlagstiftningnationellilegislation. erkännasrecognised domesticshall be

grundlagen.imöjligt.praktisktconstitution.practicable in thewhereand

Artikel 3.~lrt1c/e3
.ijäli.slvrelstkommunalBegreppetoflocal .sel/ÅgorerntnentConeept

självstyrelsekommunalright Medthedenotes menasself-governmentLocal
inommöjlighetochwithin the kommunernas rättauthorities. attoflocalabilityand the

väsentligoch skötaregleralagens gränserregulate andof the law.limits enato manage
paangelägenheternaoffentligaaffairs their del depublic underof egetsubstantial share av

in-befolkningenslokalaiofthe och denthe interestsresponsibility and ansvarown
population.local tresse.

fullmäktigeskall utövasDennacouncils rättexercised byshall beThis right av
leda-bestaskallförsamlingar.ellerfreelyof membersassemblies composed avsomor

friaomröstning islutenvaldaof direct.basis mötertheballotelected by genomsecret on
likaochallmängrundvalval padirektawhichsuffrage. andunivseralequal. avmay

ansvarigainför demhakanochresponsible them. rösträtt.executive to somorganspossess
bestämmelseDennaverkställandeaffectshall inprovisionThis organ.recoursewayno
möjlighetenpåverkanågot sättskall inte pareferendumsof citizens.assemblies anyorto

folkomröstning-medborgarförsamlingar,tillparticipationcitizenof directformother
medborgerligtdirektformellerpermitted bywhere avannanstatute. ar
itillåtet lag.detta ärdeltagande. där

Artikel 4.-lrm/c 4
omfattning.själtzsttve/.senskommunalaDene/igrvrnrncn/of/acalScope

befogen-grundläggandeKommunernasofresponsibilitiesandbasicThe powers
i grund-fastställasskallaliggandenheter ochprescribed by theauthorities shall belocal

skallbestämmelselag. DennaellerlagthisHowever.constitution by annanstatute. pro-or
kom-hindernågotintedock utgöra attmotattributiontheshallvision tonot prevent

befogen-tilldelasmed lagi enlighetresponsibi-of andauthoritieslocal munernapowers
särskilda ändamål.lörochheterwithspecific accordanceforlities ansvarpurposes

law.the
inom lagens gränserskallKommunernalimitswithin theshall.authoritiesLocal

i ärendeninitiativfull frihetexercise hafull discretion att ta somhaveof law.the to
till-ellerutanför kompetensderasliggerintewith regardinitiativetheir matterto any

myndighet.kommertheirfromexcludedwhich competence annannot
authority.otherassigned to anynor

normalt iuppgifterna skalloffentligaDegenerally beresponsibilities shallPublic
myndigheterutföras deförsta handauthoritiesthose sompreference. byexercised. av

Tilldelningmedborgaren.liggerof närmastAllocationcitizen. avtheclosestwhich toare
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uppgiftauthority should till myndighet börresponsibility anotherto en en annan grun-
of uppgiftens omfattningthe task das på ochandtheweigh nature natur samtextentup

effektivitetefficiency ekonomi.of and kraven på ochrequirementsand economy.
befogenheterauthorities shall De kommunernagiven localPowers to som ges

exclusive. They skall normalt fullständiga oin-full ochandnormally be notmay vara
fårlimited another. central skränkta. De inte urholkas eller begränsasundermined bybe or

provided for regional.authority någon central ellerregional. except as av annan. myn-or
föreskrivsdighet inte i lag.the law. annatom

befogenheterdelegated them by Då kommunerna tilldelasWhere to apowers are
authorities myndighetregional authority. local central eller regional skallcentral av enor

handlingsfri-insofar possible. allowed discre- i möjligt.shall. be de. den man det är gesas
befogen-adapting their exercise local condi- dessahet utövandetto atttion anpassa avin

förhållanden.heter till lokalall0nS.
authorities in- Kommunerna skall. i den månLocal shall be consulted. det är

solar rådfrågas lämpligtpossible. in time and in möjligt. i tid och pådue godas an ap-
decision- planerings-the planning and i och beslutsprocessen vadsättpropriate way

frågormaking for which direktall gäller alla berör dem.mattersprocesses con- som
them directly.cern

5 Artikelll"/I 5
Pro/ut local am/i0riti boiindaritât Skydd den kommunala indelningention av

ÄndringarChanges in local authority boundaries shall i den kommunala indelningen
be made without prior consultation ofthe får inte föregåendenot göras samråd med deutan

local communities possiblyconcerned. by kommuner berörs. eventuelltsom genom
ofa referendum where this permit- folkomröstning där detta tillåtet iär lag.means

ted by statute.

.-lI‘II./1 Ö Artikel 6
at/mim51raiiielPllküpflalt and Lämpliga administrativa strukturer och.sirucIures re- re-

wt4Ict.y/iir lie Iasks o/local authorities" .‘z4rxerfi‘7i de kommunala uppgifterna
Without prejudice general Utan hinder allmänna lagreglerto statu-more merav
provisions. local authorities shalltory be able självaskall kommunerna kunna bestämma

determine their internalto administra- sina inre administrativa Förstrukturerown attom
in orderllC adapt them local till förstructures dem de lokala behoven ochto to attanpassa

needs and effective effektiv förvaltning.säkerställaensure management. en
The conditions of service of local De kommunalt tjänstgörings-anställdasgov-

employees shall be such permit villkor tillåterernment skall sådana de rekry-to attas vara
the recruitment of high-quality staff the tering kvalificeradhögt personal pâ grund-on av
basis of merit and this förtjänstend skicklighet.val och För detta än-competence: to av
adequate training opportunities. tillfredsställandedamål skall kunna erbjudasremunera-

andtion shall be provided. möjligheter till utbildning. adekvat löncareer prospects samt
karriärmöjligheter.

-lrm‘/c’ Artikel "
multi/ont under ivhic/i r¢.s‘p0Ii.s‘bi/lies lo- Villkor under vilka uppglllcl lokalpåtuöraxa

Cdl /tl¢&#39;/ e.I‘t‘i.s¢’d nivåare
The conditions of office of local förtroendevaldaselected De kommunalt arbets-
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frittfor free möjliggöra utövanderepresentatives provide exercise villkor skallshall av
oftheir functions. uppdrag.deras

lämplig ekonomiskfinan- skall tillåtafor appropriate VillkorenThey shall allow
medutgifter i sambandfor incurred ersättning förcompensationcial upp-expenses

lämpligt, ersättningsåof office in question well liksom, där ärexercise the dragetthe as
arbetsförtjänst ersättningellercompensation for loss för Förloradappropriate,whereas,

motsvarande social-for ochremuneration för utfört arbeteof earnings work doneor
social welfare protection.corresponding skydd.and

verksamheter be-Funktioner ochfunctions activities whichandAny somare
oförenliga med innehavdeemed incompatible with the holding of lo- döms ettavvara

faststäl-skallförtroendeuppdragoffice kommunaltcal elective shall be determined by sta-
rättsligagrundläggandeellerfundamental laglegal principles. lastute genomor

principer.

Article 8 Artikel 8
verk-of kommunernasAdministrative local authori- Administrativ tillsyn över.supervision

samhetties’ activities
ofadministrative supervision Administrativ tillsyn kommunernalocal överAny

förfaran-authorities be exercised according får i enlighet med deonly endast utövasmay
iin fall föreskrivs grundlagsuch procedures and such iden och deto cases as are sotn

provided for the constitutionby by eller lag.sta-or annan
tute.

tillsynadministrative of Administrativ kommuner-supervision the överAny
syfta tillofactivities the local authorities shall skall normalt endastverksamhetnor- nas

konsti-aim ensuring compliance with efterlevnad ochmally only säkerställa lagat att av
Administrativ tillsyn ithe law with constitutional principles. principer.and tutionella

Administrative supervision fråga fårhowever be lämpligheten dock utövas avmay om
uppgifterexercised with expediency det gällerregard by hig- högre myndigheter närto

ofher-level authorities in tasks the tilldelegerats kommunerna.respect som
ofexecution which delegated localto au-

thorities.
Administrative of Administrativ tillsyn kommunernasupervision local överau-

exercisedthorities shall be in detsuch skall på sådant sättutövas garanterasatttoasa way
star ithe intervention of kontrollmyndighetens ingripandethat the control- attensure

ling authority in intressenkept proportion the proportion till betydelsen deto av
ofimportance interests which inten-the skall skyddas.som

ded to protect.

Artikel 9Article 9
ekonomiskaof local authoritiesFinancial Kommunernas resurserresources

för deninomskallwith- Kommunernaauthorities shall be entitled.Local ramen
tillekonomiska politiken ha rättpolicy, fi- nationellain national economic adequateto
deekonomiskaof tillräckligaof their whichnancial they somresurser,egnaresources own,
förinomfår disponera gränsernaframework of fritt överdispose freely within themay

befogenheter.sinatheir powers.
g ekonomiskaKommunernasfinancialLocal authorities resurserresources

tilldelatsuppgifterdewith responsibi- skallbe theshall motsvaracommensurate som
lag.for constitution i grundlag ochprovided and the demlities by the annan

law.
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Åtminstone kommunernasdeloffinancial avenoftheleastPart resourcesat lokalafrånskall kommaekonomiskalocalfromderive resursershallauthorities taxeslocal
befogen-de harnivåavgifterochoflimits skatterwithin the varswhich.ofchargesand

gränser.lagensinombestämmahetdetermine the attthehave tothey powerstatute,
rate. devilkapafinansiellaDe re-systemwhichfinancialThe systems re-on

för kommunernatillgängligaärauthoritieslocalavailable somsurseraretosources varierandetillräckligtskallsiggrundardiversified andsuñiciently varaofashall bebased
för kom-möjligtdetför göraflexiblaoch attkeepenable them tobuoyant pacenature to
möjligt,praktisktdet ärlångtsårealthepossible with att,practically munernafar asas kostnadsutveckling-verkligai denfölja medtheircarryingofof theevolution outcost

utförande.uppgifternasförtasks. en
kom-ekonomisktSkyddet svagareweaker lo-financiallyofprotection avThe

förförfarandeninrättandekräverof fi-institution avfor thecallsauthorities munercal
åt-liknandeutjämning ellerekonomiskequi-proceduresequalisationnancial or

effek-tillavsedda rättaär attgärder.designedwhich somvalent to cor-aremeasures möjligafördelningenojämnadenof avdistributionunequaleffects ofthe ternathe avrect
Så-bördor.ekonomiskaochinkomstkällorfinan-oftheof finance andpotential sources får inteåtgärderellerförfarandendanaSuchcial burden they must support. proce-

handlingsfrihet inomkommunernasminskadis-diminish theshalldures notmeasuresor
ansvarsområde.within derasexercise egetauthoritiescretion local may

responsibility.oftheir sphereown på lämp-rådfrågasskallKommunernainconsulted.authorities shall beLocal
omförde-vilketpådet sättangåendeligt sättwhichintheappropriate wayonmanner.an

tilldelas dem.skallladeallocatedberedistributed to resursertoresources are
them.

möj-såvittskallBidrag till kommunernalocalfar possible.As aut-tograntsas finansieraföröronmärkasinte attligt spe-fi-for theearmarkedhorities shall benot
kom-påverkaintefårBidragenprojekt.ciellaofprovisionnancing of specific projects. The

be-självafrihetgrundläggande attoffreedombasicshall the munernasgrants not remove kompetensområde.sittinomstämma egetdiscretionpolicyexerciselocal authorities to
within their jurisdiction.own kapitalin-förlånkunnaFör tacapitalfor att uppFor of borrowingthe purpose lagensinomvesteringar skall kommunernahaveshallauthoritieslocalinvestment. ac-

kapital-nationellatill dentillgånghagränserwithin themarketthe national capitaltocess
marknaden.limits ofthe law.

Artikel 10Article 10
sammanslut-bildarättKommunernas att.ovalI authorities right associateto

ningar
utövandetvidskallKommunerna avl.ocal inentitled,authorities shall be

medsamarbetarätthabefogenheter attsinaand,exercising their cooperatetopowers, sammanslut-bildalagensinomwithin ochformthe framework att ramof law,the to
utföraför attandra kommunermedningarin orderwith authoritiesother localconsortia

intresse.uppgifter gemensamtof interest.to tasks avcarry out common för-tillhöra etträtt attKommunernasThe authoritiesentitlement of local to
sinafrämjaochskyddaför gemen-belong bundprotection attforassociation theto an

interna-tillhöra ettochintressenand attpromotion interestsof their sammacommon ierkännasskallkommunförbundand tionelltbelong associationto internationalto an
of local varjeinauthorities recognised stat.shall be
each State.
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villkorpå deskallKommunernaentitled, under somshall beauthoritiesLocal
sinamedsamarbetai ha rättföreskrivs lagfor by attprovidedbeconditionssuch mayas

andraimotsvarigheter stater.theirwith counterpartslaw,the co-operateto
States.in other

Artikel I 1Article 11
.självstyre/senkommunaladenRättsskydd/örlocal self-governmentofLegal protection

anlitarättskall haKommunerna ettof attrightshall have theauthoritiesLocal
frittsäkerställaförförfarandejudiciellt ettattinremedy orderjudicial to secu-torecourse a

respektochbefogenhetersinautövandeandof theirfree exercise respect avpowersre
självstyrelsekommunalprinciperför deself-governmentofprinciples localfor such om

denellergrundlagenifastlagdafinnsconstitution do-enshrined in the somoras are
lagstiftningen.nationellalegislation.mestic

Del IlIIPart
Övriga bestämmelserMiscellaneous provisions
Artikel 12Article 12
.ÄtagandenLnaertakings

sig bundensigVarjeitself åtarconsiderundertakes attEach Party avpart anseto
konventionenipunkteri del lof minst tjugoparagraphs Part Iby least avbound twentyat

nedan-väljas blandskalltiominstof which shall be vilkaof Charter, leastthe at ten
following punkter:ståendefrom theselected para-among

graphs:
ArtikelArticle -—— ochArtikel Å punkterna landparagraphsArticle l —— 2 ochArtikel punkternaparagraphs 2 andArticle -- ArtikelArticle -- Artikel punktparagraphArticle —- Artikel punktparagraphArticle —- 2 ochpunkternaArtikel2 andparagraphsArticle —— punktArtikel lO.paragraphArticle lO. -- Artikel ll.Article ll. —-— då denskallVarje fordragsslutandedepositingState. when statContractingEach

godtagande-ratiñkations-.sittdeponerarratification.ofits instrument acceptance or
Euro-meddelagodkännandeinstrumentGeneral ellernotify the Secretaryapproval, shall

punktervilkageneralsekreterareparádetsof paragraphsof theEuropeof Councilthe
ibestämmelsernamedi enlighetof valtsprovisionswith thein accordanceselected som

artikel.idennapunkt lArticle.ofthisparagraph l
tidpunktvid vilkenkannotify Entime,later partParty senareAny at anymay,

generalsekreterarenunderrättait- helstconsidersGeneral that omSecretarythe somto
i dennapunktersig bundendenof this Charterparagraphsself bybound att avanserany

godtagitinte redankonvention dentheaccepted underalready en-which has somnot
artikel. Sådanaipunkt dennaligt lof Article. Suchthisof senareparagraph lterms

integreradskall utgöraåtagandengiven shall besubsequentlyundertakings enanses
ellergodtaganderatiñkation.ratifica- denof deltheintegral partsbedeemed part avto an
ochunderrättelsenlämnargodkännandeofapproval the Partytion, somacceptance soor

första dagenfrån denverkaneffect skall hatheshall havenotifying, and sammasame as
efter utgångenföljeri månadfollowing the denofthe monthfirst day av enfrom the som
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efterafter månader den dag dåof of period påexpiration period three months tre gene-a
underrättelsen.of notification ralsekreterarenof receipt the bythe date the mottog

the Secretary General.

rtikc/Article 13 l 3

Samha‘l/sorgan vilka konventionenthe Charter app/imuIl1orIIie.s which pá ägerA to
tillämpning

of Principerna självstyrelseThe principles self-government kommunal ilocal om
konvention tillämpligacontained Charter apply all pa alla kate-the denna ärpresent to

oflocal authorities existing wi- gorier inom territo-categories kommunerthe partensav
ofthe emellertid vidthin territory Party. However. each rium. Varje kan depone-the pan

of ratifikations—.depositing its instrument ring sittParty when godtagande- ellermay. av
specifyratification. godkännandeinstrumentapproval. de lokala elleracceptance or ange

categories of regional authorities regionala samhällsorgan till vilka förthe local den haror
confine ofthe avsikt tillämp-which intends the begränsa konventionensattto to scope

from forCharter which intends exclude ning eller den har avsikt uteslutato attsomor
further categori- fran tillämpningsomrade.its also include dess Den kan ävenscope. may

of regional authorities within the inkludera ytterligare kategorierlocal lokala elleres or av
notifica-ofthe inomCharter by subsequent regionala samhällsorgan konventionensscope. oftion the Secretary General the Council tillämpningsområde underrät-to genom senarel

of tillEurope. telse Europarâdets generalsekreterare.

N.-lrit/¢ 14 .-lIIi/&#39;/I4
PI|IA.&#39;I&#39;I1(Z11Yl/OI&#39;INCII1()II Informationl

Each Party shall forward Secretary Varjethe skall till Europarådets general-to part
i ofthe Council ofGeneral Europe all relevant sekreterare överlämna all information be-av

information concerning legislative provi- tydelse lagstiftnings-rörande och andra åt-
sions other forand taken by the gärder den vidtagit for uppfylla kon-attmeasures som

of complying with of thisthe ventionens bestämmelser.termspurposes
Charter.

Part IH Del HI
Article rtike/15 15

Signature, ratification and /Mlüftiffü Undertecknandtr. rati/ikation och ikraftträ-entry
dande

This Charter forshall signaturebe Denna konvention skall föröppenopen vara
by the member States of Council ofthe Eu- undertecknande Europarådets medlems-av

subject ratification. ratiñceras,Den skall godtas ellerto god-acceptancerope. stater.
approval. of ratification.Instruments Ratifikations-,kännas. godtagande- elleror ac-

approval shall be deposited with godkännandeinstrument skallceptance deponeras hosor
Secretarythe General of the Council of Eu- Europarådets generalsekreterare.

rope.
This Charter forceshall into the Denna konvention kraftenter träder i denon

offirst the followingday month the expira- forsta idagen den följermånad eftersom
ofa period ofthreetion aftermonths the date periodutgången frånpå månadertreav en

which four member States of the Council fyradag dåden medlemsstater i Europarådeton
of have theirEurope expressed be har uttryckt sitt tillsamtycke bundnaconsent to att vara
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bestämmel-medi enlighetkonventionenwith thein accordanceCharterbound by the av
punkt.Föregåendeipreceding paragraph.ofprovisions the serna

medlemsstatFörhållande tillIState whichof memberln somenrespect any
tillsitt samtyckeuttryckerbe attitssubsequently varaconsent to senareexpresses

i kraftkonventionen dennaträderforce bundenintoshallit. Charterbound by the enter av
Följer efteri månadFörsta dendagenfollowing the denof monthfirst thethe day somon

frånmånaderperiod påafter utgångenof monthsof period three treexpiration av ena
ratifikations-,För deponeringenof dagendeposit of instrumentof thethethe date av

godkannandeinstrumentet.godtagande- ellerapproval.ratification. acceptance or

rtikel 16;irl/alu I 6
bestämmelseTerritoriellTerritorial clause

undertecknandet ellervidEn kanof signatureState timethe statAny atmay.
ratifikations-. godta-deponeringen sittvidof ratifica-depositing its instrumentwhen avor

anslutningsin-ellergodkännande-gande-.accession.approvaltion. acceptance. spe-or
vil-ellerterritoriumvilketpåwhich thisterritoriescify territorythe strumentto angeor

skallkonventionterritorier dennakashallCharter apply. vara
tillämplig.

vid vilken helstEn kanbydate.later statState senaresomAny at aanymav
till Euro-Förklaring ställdtidpunkt.Gene-the Secretarydeclaration addressed genomto

till-utsträckageneralsekreterare.parådetsof theCouncil extendof Europe.theral ap-
tillkonventionlämpningen dennaterritory ettotherplication ofthis Charter an-avto any

forklaringen.iterritoriumofspecified declaration. lnin the natrespect angessom
territorium träderpå sådantavseendeinto MedCharter shallterritory thesuch enter

iFörsta denkraft dageni denkonventionenfollowingfirst ofthe monthforce daytheon
periodefterFöljer utgångenmånadmonthsof ofexpiration period threethe av ensoma

generalsekre-från daden dagmånaderdeclaration paof receipt of suchafter datethe tre
mottog Förklaringen.General.Secretaryby the teraren

i enlighet medFörklaringEnthedeclaration under avgettsmadeAny two som
medkan.punkternaFöregåendeof badadeparagraphs inpreceding av-respect anymay.

i För-territoriumpaseende angettsdeclaration. bespecified suchterritory ett som
generalsek-tillklaringen. återtasthenotification addressedwithdrawn by to genom ena Åtenagandetunderrättelse.ställdwithdrawal shall be-TheGeneral.Secretary reteraren

i månadFörsta denkraft dageni denof trädermonthFirst theeffective the dayoncome
period paefterFöljer utgångenof sixof periodexpirationfollowing the sexenavsoma

generalsekreterarendåfrån den dagnoti- månaderofof suchafter receiptthe datemonths
underrättelsen.General.Secretaryfieation theby mottog

rlike/.-lIIIt&#39;/1&#39; I 7/7

UppsägningD¢nmuI&#39;ul/on
konventionEn kan dennathis Charter sägaParty denounceAny partat uppmay

efter periodof of utgången påafter expiration period helsttime the när av ena somany ç
ifem fran da konventionen träddefrom which Charter den dagfive the date the åronyears

Förfor notice kraft den Europarådets general-force it. Six months’intoentered parten.
ofthe månader iSecretary General sekreterare skall underrättasgiven theshall be to sex

inte påverka kon-denunciation Förväg. Uppsägningen skallCouncil of Such shallEurope. ,
giltighet i Förhållande till devalidity of Charter ventionensaffect thethenot an-re- 3

Förutsättningprovided antaletofthe Parties that all dra underother attat parternaspect
lminst fyra.four alltidless than such Par- sådana ärtimes there parternotare

ties.
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ibestämmelsernaenligtkanEnwith the partaccordanceinPartyAny may.
punktvilkenpunkt sägaföregåendepreceding somthe uppinprovisions para-outset

godtagit,dendelkonventionensof helst iof lPartparagraph somdenouncegraph, any
förblir bundenförutsättningunderthe att partenprovided thataccepted byCharterthe

fore-punkterdet slagsantal ochdetand somnumberthebound by typeremains avParty
efterEnl2. punktartikeliskrivs partl2.Article sominstipulatedparagraphsof para-

inte längrepunktuppsägningendenouncing upp-which. enavPartygraph Any upon
skallpunkt ävenartikel l2.ifyller kravenrequire-thelongerparagraph. meetsnoa konventionen.självahashall beparagraph sagtl2. uppArticleof ansesments

denounced thehavingalsoconsidered as
itself.Charter

rtikel 8IArticle l8
nderräIte/.serL.Nblr/ilxalions

skallgeneralsekreterareEuroparådetsofCouncil un-of theGeneralSecretaryThe
medlemsstaterEuroparádetsofthe derrättaStates omnotify membertheshallEurope

of:ofCouncil Europe
undertecknande.signature; a.anya. ratifikations-. godta-deponeringratifica-ofof instrument avdepositthe any

godkännandeinstrument.ellergande-approval:tion. acceptance or
ikraftträdandekonventionensfördagof thisforceintoofdate c.entryanyL‘.

artikel l5,enligtArticle l5:withaccordanceinCharter
punk-artikel l2.enligtunderrättelsed.applicationinreceivednotificationany

2 och2paragraphsl2.of Article ternaprovisionsof the
and

l3,enligt artikelunderrättelseapplicationinreceivednotification e.anye.
l3:of Articleprovisionsofthe

med-notifikationer elleråtgärder.andracommuni-notificationother act. orany konvention.dennadelanden rörthis Charter.relating somcation to
undertecknade.bekräftelse harhäravTillbeingundersigned.whereof thewitnessln

under-bemyndigade.vederbörligendärtillthissignedhaveauthorised thereto.duly
konvention.tecknat dennaCharter.

oktoberl5deni StrasbourgUpprättadof Octo-daythis l5thStrasbourg.Done at
bådavilkafranska.ochI985 engelskapåbothFrench.andEnglishin texts1985.ber

exemplar.i endagiltighet.likahar ettsingleauthentic. in texterequallybeing copya
arkiv.Europarådetsiskall deponerasofarchivesin thedepositedshall be somwhich

skall över-generalsekreterareEuroparådetsGene-SecretaryTheofCouncil Europe.the
varje medlemsstattillkopiorbestyrktasändatransmitshallof EuropeCouncilof theral

Europarådet.iof theStatemembereachcertified copies to
ofCouncil Europe.
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Förklarande rapportExplanatory report

tillkomstKonventionensof Charter A.Origins theA.
konventionen kommu-europeiskaSelf-Gov-of DenCharter LocalEuropeanThe om

initiativradpâkulmensjälvstyrelse ärofa of ini- nalculmination seriesthe enernment
inom Europa-överläggningarårsmångaof deliberation with- ochtiatives and yearsmany

radet.ofCouncilin Europe.the
självsty-kommunalstärkaochskyddaofprotection strengthening local AttThe and

dokumenthjälpmedi Europarelse ettofain Europe documentby avautonomy means
alla demo-undertecknatsprinciperexpounding the principles subscribed by avto vars

kom-gammali ärkratiska Europademocratic of long-Europeall the stater enstates a
påredandetstodambition. Dessutommunalcir-ambition instanding local government
sa-syftet medtidigt stadium klart ettrecognised early attcles. Moreover. ettat anwas

respektivebordedokumentsecuring dant attaim re-that such should varaattextstage a
konventionen. dåsig tillanslutagering skullepri-actionsofthoseadherence whosethe are

regeringsátgärderförsta handi ärdetdefence of local somissuemarily auto-at any
skyd-gällerdiskussionsfrágor detnärblir attnamely governments.nomy.

sjalvstyrelse.kommunalofof custodian daCouncil Europe. theThe as
mänskli-forskyddsorganegenskapsinofthe princi- lupholderrights and thehuman av

principernaförsvarareochrättigheterObofdemocratie theples avgovernment. gawas
Euro-utgjordestyrelsesättdemokratisktfördraftframework within which andtoous
inomorganisationdenuppenbartparådetinstrument: all theadopt such more soan

skulleslagdettadokument ut-vilkenits1957. showedlongbecause. ett avago asas
själv-destoDettaformas ochofof importance localappreciation the merantas. var

1957 upprätta-Europarådet redanklartforauthorities establishing themby soma repre-
ocheuropanivapårepresentativtwhich delevel hassentative Europeanbody ett organat

vilkeninsagklartvisadeof därigenomConference Lo-Standing attsince thebecome man
spelar. Dettaroll kommunernaviktigofAuthorities Europe organRegionalcal and

Europaradetsutgörakom perma-CLRAE. attsenare
CLRAE.kommunalkonferensitsCLRAE which. intheindeed nentawas

1968 iCLRAEverketi självaDetDeclara-1968. proposedResolution som64 vara
till "Dekla-förslagframresolution lade6-1andof Principles Local etttion Autonomyon

kommunal självsty-forprinciperof rationof MinistersCommitteethecalled omupon
mi-Europaradetsanmodaderelse ochinitia-of it. ThisCouncil Europe adoptthe somto

rådgi-Dendenna.nisterkommitteConsultativesupported by the As- antative attwas
ochinitiativetstöddeforsamlingenvandeRecommendation 615which in itssembly.
615frågan.rekommendation iframladeof Minis-Committeepresented theI970 ento
sigrekommendation anslöt1970. Dennaof theclosely based thatters text ona

utarbetatshadeochCLRAEzstill gemen-drafted jointly the bo-byCLRAE and texttwo
Utformningentvadehowev- avdeclarationdies. The proposed organen.samt avwas.

föremellertiddeklarationtillförslagetsweeping char-general andof rather vartooer. a
for kun-översiktligförhållen ochallmänt attit.firm action takenfor betoacter onany

åtgärd.bestämdnågontill grund forligga1981ofthe CLRAE ininitiativeThe nanew
1981initiativ årDetllexible togstherefore avbased somnyaap-a moreonwas

flexibeltfråndärförutgickCLRAEtaken that ettview also meraBut theproach. awas
emellertidbeaktadeManbetraktelsesätt.of principlesdeclarationnonbindingmere

dekla-bindandeickefaktumof också detimportancejustice the attdocould entonot
betydel-skulleprinciper inte görarationofthe threatsthelocal nature omtoautonomy or
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rättvisa ochsjälvstyrelsekommunalRather. avexposed. government senwhichto den ärhotdetspeglahellerinte arten somcommit- avbindingintoaskedbe entertomust därförmåsteRegeringarnaför. anmo-utsatttakeflexibilityThe to ac-ments. necessary
avtal.bindandeingådasnational attdifferences betweenof thecount flexibelsåmåste attDeklarationen varaadministra-andconstitutional arrangements

nationernasolikatill denödvändiga hänsynin. bybuiltbetraditions nottive ex-towas traditioneradministrativaochgrundlagarof therequirementsdiluting thecessively
försvagningintein.kunde byggas engenomallowingbut byinstruments govern-new attinstrumenten.de geutan genomtheregardwith nyaof choice avtodegreements a väljagälldedetfrihet daviss attregeringarnaconsiderwouldtheywhichbyprovisions

sigbetraktaskullebestämmelservilka manbound.themselves
bundenapproachof this av.logicalThe wasoutcome

sättsådant attresultatetlogiskaDet ettavof Minis-Committeethesubmissionthe to resolutioniCLRAEfrågansignärma attof1981. var126ResolutionCLRAEin aters. översändeministerkommitténtill1981126Self-Gov-of LocalCharterdraft European
deklaration"Europeisktillutkast omadopted ett enbethatwith the requesternment hemställanmedsjälvstvrelse"kommunal omconvention.ofa Europeanthewith status erhållaochskulle status avdenna antasdecided attof MinistersCommitteeThe to

konvention.europeiskSteer-theproposalsCLRAE‘stransmit the to
översändabeslötMinistcrkommittén attMunicipalandfor RegionalCommitteeing

StyrkommitténCDRMtillförslagCLRAE:stheir beingviewwithCDRMMatters toa förfragorkommunalaoch attregionalaförofConference European5ththediscussed at för kommu-dcdiskuterasskulleförslaget avGovernmentfor LocalresponsibleMinisters
ministrarnaeuropeiskaansvarigafragornalatheirI982. lnOctober5-7Lugano. con- 5-7i Luganokonferensfemtevid derasLuganoMinistersclusions. the present at

framförde devttrandesittl982. loktoberconsti-draft Charterthisconsider thatl .. ministrarnanärvarande attkonferensenviddefinitiontowardsimportant step atutesz an
whileof localprinciples manof the autonomy.

konvention utgö-tillutkastansåg dettaministersofreservationsnoting the some .. definitionriktningiviktigt mot enofa stegform ettin thefor Charter raneedtheabout a själv-styrelse.kommunalförprincipernaaboutconvention and avbinding aspectssome minist-vissasamtidigt attnoterarmansomofthe Charter‘.ofthe content
beträffande behovetsig av enof theof Ministers reserverarCommittee rartheask

beträf-ocksåliksomkonvention.bindandeSteeringtheinstructofCouncil Europe to inne-konventionenspåaspekterfande vissaMunicipal Mat-andRegionalforCommittee
håll:Conferencewith theCDRM. in contactters ministerkom-EuroparådetstillhemställerofAuthorities Europe.Regionalof Local and

samverkaniCRDMatuppdra attmittédraft attthechangesthemake toto necessary kommunalkonferens göraEuroparådetsmedSelf-Governmentof LocalCharterEuropean
"Eu-tillutkastetiändringarerforderliga enconcerningwith thein accordance comments

självsty-kommunaldeklarationropeisk omduring themadesubstanceformthe and the
beträf-kommentarermed deenlighetirelse"submittedbeconference. that tomayso vidframkominnehållochformfande somconferencetheirfor approvalthem nextat skulle kunnautkastetsåkonferensen, att
vid de-godkännandeforför dcmframläggasinstructedof MinistersCommitteeThe so

konferens."nästacarriedwhichCDRM, thereupon rasoutthe a på dettainstrueradeMinisterkommitténdraft Charter. lnofrevision thethorough
gjordedärpåCDRM noggrannensättof somthe Luganoof conclusionstheapplication

enlig-deklaration. ltillutkastetrevisionof CLRAErepresentatives the avConference,
deltogbeslutLugano-konferensensmedhetdiscussions.in theparticipated
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diskussionerna.iCLRAEfördraft revised byofthe CharterThe representantertext as
till de-utkastetrevideradeCDRMDetfinally submitted the 6thCDRMthe to avwas

för kom-deslutligenunderstéilldesklarationresponsi-of MinistersConference European
minist-europeiskaansvarigafrågormunalainwhichfor Government.ble Local met
den 6-konferens i Romsjättevid derasAfterNovember 1984.from 6 8Rome to rarna

granskatEfter ha1984. tex-november8 attministers expressedexamining this thetext.
enhälliga stödsittministrarnauttryckteprinciplestheir unanimous the tenagreement on

frågangälldeDå deti den.principernaform förWith legalcontained in it. regard theto
skulledeklarationenformjuridiskvilkenofmajoritywhich the Charter should take. oma

ministrarnamajoritetsiguttaladeofafavour ha.in avministers themselvesexpressed en
konvention.förförmåntillconvention. en

uppfattningardebakgrund somMotConsulta-light ofthe opinions oftheln the av
församlingenrådgivandeframförts denMinisterialAssembly Rometive and the av

därföri Romministerkonferensen antogochof MinistersConference. Committeethe
europeis-1985 denijuniministerkommitténofChartertherefore adopted the European

självstyrelsekommunaldeklarationenofaform kaSelf-Government in theLocal omcon-
konventionformof irecognition thevention in June l985. ln enav

ini-förhållandet atterkännandeSomfor Charter hadfact initiative thethat the ett av
ursprungligenkonventionen togstillConfer- tiativetfrom Standingoriginally thecome

kommunalkon-Europarådetsof permanentaof Regional AuthoritiesandLocal avence
skullekonventionenferens beslötconventiondecided that the attEurope. manwas

oktoberl5underskrift denförframläggasfor signature l5 Octobershould be opened on
tjugon-sinavhöllCLRAEunder detof 20th 1985occasion the CLRAE‘s1985 the atton

plenarsession.deSession.Plenary

General remarksB. B. Allmänna kommentarer
konventionenof europeiskaof CharterThe the European Syftet med denpurpose

avhjälpaSelf-Government good themake självstyrelse ärLocal kommunal attto om
förfor europeiskaof standardslack European enhetligabristen på normercommon

rättig-ofsafeguarding rights lo-measuring the kommunernasand ochbedöma tryggaatt
när-citi- medborgarenauthorities. which the liggercal closest Kommunernaheter.toare

effektivtof partici- möjlighetopportunityand give him the denneoch attmastzen ger
dagliga mil-of denelfectively making decisions påverkarpating the i beslutdelta som

affecting his environment.everyday jön.
tilläm-commits parties apply-The Charter the Konventionen ålägger attto parterna

kom-political.ing basic rules guaranteeing the ad- reglergrundläggande garanterarsompa
of och eko-financial administrativaministrative independenceand politiska.munernas

sålundademonstration.authorities. thuslocal Den ärnomiska oberoende. ytt-ena
politiska viljanofthe political will givelevel. nivå denEuropean europeiskring påtoat av

administra-of administ- territoriellterritorialsubstance all levels nivåerpå allaat att av
Europa-defended since its principerprinciplesration the deåttion substansto somge

grundan-förfoundation Council of which dessby the Europe. tidpunktenfrånändarådet
uppgiftof sinconsiders its function be the keeping detförsvarat. Rådet attdeto somser

demokratisk med-Europes democratic conscience and the de- vidmakthållai Europa en
försva-bemärkelsefence of in widesthuman rights the vidasteiochvetenhet attsense.

verketsjälva ärembodies conviction that the llndeed. the rättigheter.mänskligara
övertygelsen.of self-government enjoyed local förby uttryckdegree konventionen attett

kan be-självstyrelseauthorities be regarded touchstone kommunalgradenas amay av
demokrati.äktaof genuine kriterium pådemocracy. traktas ettsom
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Dendelar.bestårKonventionen trefirstThe avin three partCharterThe pans.
vill-grundläggandedeinnehållerförsta delensettingprovisionssubstantivethecontains

kommunalförprincipernakorself-government.oflocalprinciples angersomtheout
kon-behovetDensjälvstyrelse.and tar enconstitutional avuppforneedthespecifies a

kommunalförgrundvallagligstitutionell ochself-government.for localfoundationlegal
ochbegreppdettadefinierarsjälvstyrelse.principlesestablishesandthedefines concepti regleraskallprinciper anenfastställer deof local somandthe,governing nature scopei befogen-kommunernasomfattningenl ocharticlesFurther avauthorities con-arepowers.3 skyddetartiklarYtterligareheter.of tarlo- avboundaries uppprotecting thewithcerned5 säkerställerochindelningenkommunaladenhavetheyensuring thatauthorities.cal

självbestämman-tilldelsrättkommunernasadministrativetheirregardsautonomy as möj-tilldelsadministrationen.j frågaidestaff andand omcompetenttostructures accessl personal.kompetentrekryteralighetof local sam-holding attfor theconditionsdefining
for innehavvillkorendefinierardetidigtaimmajor articlesoffice. Two at somelective

Två vik-förtroendeuppdrag.kommunalaofthesupervisionj administrative avlimiting ac-
admi-densyftar begränsatillartiklartiga attensuring thatauthorities andof localtivities
verk-kommunernastillsynennistrativa överfinancialadequate athavethey resources

kommunernasäkerställaochsamhet attimpair attwhich dodisposal nottheir termson for-sitttillfinansiellatillräckligaharprovi-remaining resurserThebasictheir autonomy.
deninte inskränkervillkorpåfogandeof localrightthe somthisinsions part cover Återstáen-självständigheten.grundläggandeform associ-andauthorities co—operateto

behandlar rättendeli dennabestämmelserdeself-govern-oflocalprotectiontheandations
bildaochsamarbetafor kommuner attjudicial attofrighttheby torecourse ament

anlitarättensammanslutningar ettattsamtremedy.
kommu-for skyddaförfarandejudiciellt attprovisionsmiscellaneouscontainsPart

självstyrelse.nalof undertakingsthe therelating to en-scope
bestämmelser be-olikainnehållerDelwithparties. In accordanceby theintotered

signa-respektiveomfattningenträffanderealistic avof securing balanceintentionthe a
avsiktenmedlinjelåtaganden. atttärstatsprinci-safeguarding of essentialthebetween

mellanrealistisk balanssäkerställa garan-flexibility take entheand toples ac-necessary
flexibilitetprinciper och denför viktigatierpeculiar-institutionalandof the legalcount

tillskall kunnaför hänsyn taskrävs attpermitsmemberofthe various somities states,
natio-respektiveskilda medlemsstaternasdecertainexcludespecificallypartiesthe to pro-

till-hävdvunnalagstiftning ochnella egenart.whichfrom byof thosethe Chartervisions
uttryckligen uteslutalater attparternabound. thusthemselvesconsider manthey re-

frånkonventionen demivissa bestämmelserthecompromise between,presents oneona
sig bundenrespektive part av.varafact local anserofthe thatacknowledgement somhand,

kompromiss mellan åsålundaDel ärand enaffects theself-government structure or-
faktumdeterkännandesidan attettbasic avitself, whichofthe enaganisation state a

påverkarsjälvstyrelsekommunal statensotherand, theof government. onconcern funda-vilketorganisation. ärochstruktur avminimumprotectingofobjectivethehand, a
styrelseskicket. och åförbetydelsementaldemocraticwhichof basic principles sys-any

mi-skyddamålsättningensidan ettandra attof shouldlocal respect.governmenttem
varjegrundprinciper demo-nimum somof partiesthethe commitments avMoreover,

Dessutomrespektera.börkratiskt systemtheadded wheneversubsequently be to,can i efter-utökasåtagandenrespektivekan partsremoved.obstacles have beenrelevant
undanröjts.hinderföreliggandehand så snartof self-gov-Potentially, the principles local
självstyrelsekommunalförprinciperDelaid in the apply alldown Charter toernment

tillämpaskonventionen kanfastlagts icategories of authorities inlocallevels somthe or
ikommunerkategoriernivåer ellerallapåindeed also,and mutazis avmembereach state,

vederbörliga änd-Eftervarje medlemsstat.authoritiesterritorial regionalmulandis. atto
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självai verket tillämpasringar de ävenfor special the kanallowlevel. However. to cases.
regional nivå. Förterritoriella påcertain påexcludepermittedparties attcate- organtoare
speciella fall.till medgesof tillåta hänsynthefromauthorities theofgories att tasscope

för utesluta vissaemellertid rätt attparternaCharter.
från konventionenskategorier kommunerinsti-forprovideCharter doesThe not avan

applica-of itsof controltutionalised ram.system
skall tillhanda-kravetparties Utöverforrequirement att parternation. beyond toa

information beträffanderelevanthålla allconcerninginformationall relevantsupply
vidta-andra åtgärderlagstiftande ellerfor thetakenotherlegislative sommeasuresor

konventionen. föreskriverföljaförgitsCharter.of complying with the attpurpose
institutionaliseratnågotintedennasettingConsideration indeed given systemto upwas

konventionens tillämpning.for kontrollofsupcrvision analo-international avsysteman
inrättai själva verketövervägdeManSocial Charter. attof ettthat the Europeantogous

övervakningssysteminternationelltwithdispensefelt possibleHowever. av sam-towas
europeiskaför socialadengällerthatgivenmachinery.supervisorycomplex typ somma

möjligtfann detof stadgan.ofCouncil Europe att attwithin thethe var av-menpresence
övervakningssystem.kompliceratfrånståCom-thedirectCLRAE with ettthe toaccess
CLRAEzs deltagandeförutsättningunderadequateof would attmittee Ministers ensure
direkta kontaktoch dess medi Europarådetpartiestheof complianec bypolitical control

ministerkommitten skulle komma säker-ofthe Charter. attwith the requirements
politiskfullgod kontrollfinal ställacontainsofthe attThe last av par-text pro- enpart

konventionen ställer.följer de kravcustomarilyWllh thoseconsistentvisions terna
innehål-konventionendelenunder the sistaconventions drawn Deninused aus- avup

i överensstämmelseklausulerofofthe Council Europe. avslutandepices ler
i konventio-Self-Gov- vanligen användsof LocalCharter med demThe European som

inom Europarådet.instru-first legal utarbetasmultilateraltheernment somner
uppgift försvaraprinciples Europarådetsdefine safeguard theand Det är atttoment

europeiskaof demokratin. och dendc-of pillars utvecklathe ochof local autonomy. one
självstyrelsekommunal ärof EuropesCouncil konventionenwhich the ommocracy

instrumenträttsligabe multilateralaförstadefend develop. detfunction andto may
förprincipernasubstantial definierar ochmakewill thusthathoped garanterara som

demo-självstyrelse ärprotection and enhance- kommunalcontribution the en avsomto
konven-Tanken ärkratins grundstenar.values. attof Europeanment common

skyd-bidra tillväsentligt skallsalundationen
europeis-stärkandetochdet gemensammaav

värderingar.ka

konventionenstillC. Kommentarerprovisions‘harter‘stheCommentaryC. on
bestämmelser

InledningPreamble
grundför-förklaringInledningenforopportunity avengerprovidespreambleThe an

ikonventionen. Dessa ärförutsättningarnaunderlyingpremisesbasicofthestatementa följande:huvudsakessentially:TheseCharter.the are. eñek-till demokrati.bidragväsentligadetself-govern-of localcontributionvitalthe -— decentraliseringadministration ochtivadministra- aveffectivedemocracy.toment
.
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tion and the decentralisation of självstyrelsepower: makten kommunal ut-som
the important ofrole local authorities in gör;-
the construction of Europe; viktiga roll vid uppbyggan-kommunernas-forthe need local authorities be demo-to det Europa:— av
cratically constituted and enjoy wide- behovet kommuner inrättas påatt ettav—-ranging autonomy. åtnjuterdemokratiskt och desätt att en

omfattande självbestämmanderätt.

rtic/eA 1 Artikel 1
Article l the general undertakingexpresses Artikel uttrycker allmänna åta-l parternas

of the parties observe the principles ofto iaktta principerna forgande kommunalatt
local self-government laid down in Part ofl fastställdasjälvstyrelse isåsom dessa del Iär
the Charter Articles 2-11. theto konventionen artiklarna 2- iextent denl l.av
prescribed by Article l2. omfattning föreskrivs i artikel 12.som

.-1rII/0 2 Artikel 2
This article provides that the principle of Denna artikel stadgar principenatt omlocal self-government should be enshrined in kommunal självstyrelse skall inskriven ivarawritten law. lag.
ln view of the importance ofthe principle. På grund principens betydelse är detavfurther desirable that this should be dessutom önskvärt den ingår i den grund-att

achieved by including in fundamentalthe läggande organisation.text styr statenssom
governing the organisation of thetext state. idvs. grundlagen. Man insåg emellertid attthat the Constitution. However.to say. det eventuellt inte skulle möjligt bin-attvararecognised that. in those countries inwas sig forda skriva in principen kommu-att omwhich the procedure for amending the Con- självstyrelsenal i grundlagen i länder där enstitution required by special major-assent a ändring grundlagen kräver godkännandeavity ofthe legislature the ofthe wholeassentor vissmed majoritet i den lagstiftande försam-

population expressed in referendum, lingena eller hela befolkningens godkännande
might be possible give commitmentnot to i folkomröstning.a insågMan också det ien att

enshrine the principle of self-govern-localto länder skriven grundlag. där grundlagenutan
in the Constitution. alsoment återfinnswas i olikarecog- dokument källor,och kan

nised that countries having writtennot uppstå särskildaa con- svårigheter och till och med
stitution but constitution foundbe intoa bli omöjligt göra sådant åtagande.att ett
various documents and mightsources Vad gäller forbundsstateren- måste hänsyn

specific difficultiescounter be unable ocksåor tilleven faktumdet kommunal själv-tas att
make that commitment.to styrelse kan reglerad delstaternavara av sna-Account also be ofthetaken that.must act än den forbundsregeringen.centralarare av

in federal countries. local government Vad gäller forbundsstatermay påverkar denna
be regulated federatedby the ratherstates konvention inte i något avseende uppdel-

thethan by federalcentral Forgovernment. ningen förpliktelsermakt och för-mellanavfederalthe this Charter in af-states. bundsstatenno way och de i denna ingående delsta-
fects the division of and responsibi-powers terna.
lities between the federal and fede-thestate
rated states.

xlrtic/z 3 Artikel 3
essential charac-This article lays down the Denna fastställerartikel de väsentliga kän-

self-governmentof theyteristics local as are netecknen på kommunal självstyrelse såsom
forunderstood the theolbeto purposes de skall tolkas för denna konventions syften.

Charter.
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punktenFörstaParagraph I föruttryck"möjlighet" är ettBegreppetideatheabilityof expressesnotionThe regle-lagliga rätten attdenuppfattningen attandregulate managerightlegalthe tothat angelägen-offentligavissahandläggaochaccompanied rabeaffairspublic mustcertain på ettåtföljas sommåste resurserheter avTheeffectively.doingofmeansthe soby Införandetdetta.möjliggör aveffektivt sättoflimitsthewithinphraseof theinclusion erkän-gränser" är ettlagensinomuttrycketandrightthisfact thattherecogniseslawthe för-ochrättdennaFörhållandet attnande avlegis-bycloselydefinedbeability moremay lagstift-närmaredefinieras genomkanmågalation. ning.responsibility stressestheirUnder own kommunernaansvar betonar att"På egetlimitedbe toshouldauthorities notlocalthat endast verkatillbegränsade attskallinte varaauthorities.of higheractingmerely agentsas för högre organ.representantersomwhatpreciselydefinepossible tonot vilkadefinieraexaktmöjligtinte attDet ärentitledbeshould toauthoritieslocalaffairs skall ha rätt attkommunerangelägenhetersuchExpressions asandregulate manage. lokalaUttryckhandha. an-och somreglerareject-affairsandaffairs wereown"local angelägenheter"egnagelägenheter" och av-Theinterpret.difficultand toed too vagueas tolka.svåraoch attalltförvisades vagasomaffairsthemember toof statestraditions as gällervadtraditioner an-Medlemsstaternasthebelonging to pre-regardedwhich asare privi-i kommunernasingårgelägenheter somlngreatly.differauthoritiesof localserve reali-varandra. lfrånstarktsigskiljerlegierandlocalbothaffairs have na-reality most lokalabådeangelägenheterflestadehartetenforresponsibilityandimplicationstional och ansvaretkonsekvenser.nationellaochandcountries overbetweenthem varymay ländermellanSåvälvariera somkanför demdiffe-shared betweenbeandtime. evenmay mel-fördelaskan ävenochgångtidensunderlocallimitToof au-levels government.rent kommu-begränsabeslutsnivåer. Attolikalanwiderhavedowhich notthorities mattersto angelägenhetertillansvarsområdenernasthemrelegating toriskwould aimplications konsekvenser.vidarenågra vorefårintesomhand. accept-otherOn therole.marginal marginell betydel-rolldemtilldela avenattcertainwishwillcountries reservetothated länderÅ attsidan accepterarandra manse.fordefence.national cen-suchfunctions. as vissaregeringencentralaförbehålla denvillof theintentionThegovernment.tral försvaret.nationelladetfunktioner. ex.should haveauthoritieslocal athatCharter skallkommuneravsikt är attKonventionenswhichresponsibilitiesof ca-arebroad range utövaskanbefogenhetervidsträckta somhaThelevel.localcarriedbeing atof outpable idefinierasbefogenheternivå. Dessalokalpåsub-theresponsibilitiesof thesedefinition artikelArticle 4.ofject
punktenAndraParagraph 2

demo-skall utövassjälvstyretill avRättenbeself-government mustof ex-rightsThe princip harDennatillsattakratiskt organ.autho-constituteddemocraticallyercised by vidfästerEuroparådetviktdengrundwith somaccordanceinprincipleThisrities. styrelseformcr.demokratiskaofCouncilthebyattachedimportancethe medförbundennormalt enärrättDennaof government.formsdemocraticEurope to ellermedförsamling utan un-representativrepresentativeentailsnormallyrightThis a denverkställande germenderordnade organ.bodiesexecutivewithoutwithassembly or demokrati det-därdirekttillmöjlighetocksåalsoallowancebutthereto.subordinate i lag.tillåtetärtademocracyof directpossibilityfor themade
for byprovided statute.thiswhere
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Artikel 4Article 4
arti-tilli kommentarernaförklaradesSomexplained in theAs comments onwas inteskulleoch detmöjligtintedetkel 3 ärpossible. would beArticle not nor

räknauttömmandelämpligtheller attappropriate exhaus- varato attempt. to enumerate
åligganden.ochbefogenheterde somresponsibilities whichthe andtively upppowers Euro-helaöverför kommunernagällaskulleappertain localshould governmentto

emellertid defastställsartikeldennalthis articleEurope. However.throughout pa.
kommunersvilkapåprinciper an-allmännaprinciples which thethe generaldownlays on

befogenhe-derasochsvarsområden artenauthorities avresponsibilities of local and the
grundas.skallof their should be based. ternature powers

punktenFörstaParagraph I
kommunernasEftersom ansvars-of authorities‘ artenlocalSince the avnature re- forbetydelsefundamentalområden ärofsponsibilities fundamental the reality avto

viktigt.detsjälvstyrelse ärkommunalverkligofself—government. interestsin thelocal
rättssäkerheten.för attför klarhetsåvälbasicclarity legal certainty that somboth and re-

på addempåläggasskallinteförpliktelserassigned themsponsibilities should be tonot
fastställdaskalldessahoc-basis. varasulficiently attad hot utanbasis should bebutanon fin-skallNormaltlagstiftningen. ansvaretiresponsibili-in legislation. Normally.rooted

ellergrundlageniinskrivet genomangesConstitutionconferred theshould be byties nas
ordetanvändningenTrotsriksdagsbeslut. avnotwith-of Parliament. However.Actor an vissaierkännerpunkt att"lag" i denna manofthe "statute" in thisthe wordstanding use

från riksda-delegeringformnågonländerin certainacknowledged that avparagraph.
specifikainombefogenhetersida an-ofparliamentcountries delegation by avgenssome effek-frånönskvärdkansvarsområdenspecific responsibilities. varaassignto par-power de-gällerda detspeciellttivitetssynpunkt.of ofdetailsinticularly respect mattersor

fullföljandekräverfrågorellertaljer avofimplementation result Euro- somrequiring as a for-Gemenskapen.Europeiskafråndirektivdirectives. desir-Community bemaypean tillräcklig maktbehållerriksdagenattof efiiciency. providedfor the sake utsattable par-
dettillämpningenövervaka ansvaravof supervi-retains attadequateliament powers

undan-tillämpasDessutomutdelats. ettof Fur-delegatedsion the sompowers.over use Ge-Europeiskai denmedlemsstaterförofapplies in theexception tagthermore. casean fore-gemenskapenssåtillvidamenskapen. attCommunityof the Europeanmember states
l89 ärartikelRom-fördragetsiskrifter somRegulations whichCommunityinsofar as tillämpningstipulerakantillämpbaradirektofof RomeArticle 189 the Treatyunder are

administrativvisspåspecifik åtgärdapplication enstipulateapplicabledirectly av enmay
nivå.of ad-specific given levelof atmeasure aa

ministration.

punktenParagraph Andra2
tillkom-ansvarsområdenassignedln addition responsibilities deFörutomthe somto

genom/lag-myndighetsnivaerlegislation of specifikaspecific levels authority.by to mer
möjlighe-ellerbehovfor stiftning. andraother needs possibilities action by pub- kan avor

fram-offentligabodieslic Where åtgärderthemselves. till organpresent ter genommay
har kon-fields åtgärdsområdenof action implications Där dessathese have local komma.

fallerinteför ochfrom kommunernaand excluded generalthe sekvensernotare com-
finns iobtaining kompetensin utanför allmännamember denmostpetence states. som
initia-of rättenthe conception local flesta medlemsstater. ärimportant autho- de att tato

förvikt kommuner-political entities acting frågorin theirrities tiv i dessa storas avown
självständi-politiska.welfare ofthe general their egenskapiright deraspromoteto avna

för främjasig verkarthey have the right iinhabitants that enheter. attto somexer- ga
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regler kom-välfärd. allmännaDeinvånarnasTheintitiative thesecise their matters.
följa dockfall kanmåstei dessainwhich theyundergeneral rules act munernamay

vissa medlemsstateri lfastställda lag.laidbe down byhowever,such varamay,cases
kunna åbero-emellertid kommunernalocal mastehowever,membercertainlnlaw. states,

vid-åtgärder. Enför sinalagstadgad rättadduceableauthorities be statutorytomust pa
specifikahandlingsfrihet utöverdiscretion sträcktwideactions.for their Aauthority an-

i så-kommuneråtsvarsområden kangiven ettresponsibilities bespecificbeyond gescan
avseendei dettaexistensdantsuchauthorities under systemlocal system, varsato

punkten.Artikel andraomfattasexistence thatwhose extent avto compre-
paragraphArticlehended by

Tredje punktenParagraph 3
prin-allmännadenpunkt betonasprin- I dennageneralThis paragraph articulates the

ldecentralise-skalloffentligtcipenresponsibili-of publicexerciseciple that the att ansvar
fler-viduppställtsprincip harDenna ettprincipledecentralised. Thisties should be ras.

ochEuroparådetstillfällen inomtalof occasionsnumber spe-been stated ramhas aon 2i Lissa-konferensenfrånciellt i slutsatsernaofCouncil Europeof thewithin the context
ministrarnaeuropeiskade1977, därof bonConclusions thein thein particularand

deltog. Så-frågorför kommunalaof Ministers medEuropeanConferenceLisbon ansvar
omfattningen ellervida ickein 1977.for Local Government artenresponsible av en upp-

behandlas inomden behövergift sådanofsize ärimplies unless theThis that, attnatureor
starkaföreliggereller detområde,treated störrerequires besuch thattask etttoa

härför,skälekonomiskaellerelfektivitetsskälterritorial therewithin larger arearea ora
allmänhet skalluppgiften iinnebär dettaof efficiencyconsiderationsoverriding attor

myndighets-lokalaanförtros denatentrustedshould generally be mesttoeconomy,
nivån.oflocal levelthe government.most

inteemellertid na-innebärBestämmelsenimply. however,This doesclause not a re-
decentraliseringsystematiskpådecentralise kravsystematicallyquirement gotto en

kommunalatill sådanafunktionerauthorities which, be-localfunctions such organto av
endaststorlek kanochgrundpåsize. onlyof their and artnature avsomcan ac-cause

uppgifter.begränsadeutföralimited tasks.complish

punktenFjärdeParagraph 4
problemet medbehandlarpunktDennawith the prob-concernedparagraphThis

klarhe-Föransvarsområden.överlappanderesponsibilities. ln theof overlappinglem in-
varje tendensundvikaförskull ochof avoidingfor sakeof clarity and the atttensterest

börurholkningökandeprogressive dilution ansvarettowardstendency mot avenaany
fullständiga ochnormaltbefogenheternashould normally beresponsibility.of varapowers

emeller-områden krävsvissaoinskränkta. Påcomplementaryexclusive. However.full and
skildapååtgärderkompletterandetidof authoritydifferent levelsaction myn-by re-
fall vikti dessadighetsnivåer. och det ärfields and importantcertainquired in av

myndigheternasregionalaochcentraladeintervention centralbythein thesethat attcases
med klara rätts-i enlighetinblandning skerplace inauthorities takesregional accor-or

regler.provisions.legislativewith cleardance

punktenFemteParagraph 5
administrativa strukturof local KommunernasadministrativeThe structures

förhållan-lokalamedförtrogenhetlocal derasfamiliarity with ochtheirandauthorities
förlämpligatilldessaappropriate kan görabo- denmake them organconditions may

för vilka detfunktioner,vissaulti- utförandetfunctions.certain theimplementdies avto
regio-ellercentralafaller påfallsfor whichresponsibility ansvaretytterstaon supra-mate
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tillgripandetmyndigheter. För så-important. however,authorities. nala attlocal av
delegering inte i skall in-dan onödan göradelegation doessuchthatorder torecourse

respektive ochtrång på kommuns oberoendeof in-impinge the sphereexcessively onnot
emellertid viktigtsjälvständighet. detof ärauthority the local level. that attdependent

should, kommunen vid utövandet sådana delege-possible. be allowedwhenthelatter av
befogenheter får hänsyn tillrade rättcircumstances inof local att tatake account ex-to

förhållanden möjligt.lokala där så Manärrecognised.delegatedercising powers.
beträffande funktio-emellertid vissainserof certain functions.inthat atthowever. respect

utfärdande identitetshandlingar.of identity theissueexample thefor avner. ex.papers.
behovet enhetliga regler interegulations leaveuniformfor utrymmeneed av germay no
för handlingsfrihet.lokaldiscretion.for localscope

punktenSjätteParagraph 6
frågorbehandlarl-5punkternaMedanwith5 dealparagraphs lWhilst mattersto

verksamhetsområde.kommunersof authori-localwithin thewhich avsersomscopecome
frågorsåvälpunktensjättedenwith behandlarconcerned bothparagraph 6 avties. mat-

utanför kom-frågor liggerof slagsuch authori— dettawithin thecoming somsomscopeters
iverksamhetsområde.outsidewhich theirwithand men somties matters munernasare

fastTexten slårdessa.påverkaraf- särskild gradparticularlywhichby theybut arescope
för börsamrådtidpunktenochtheprovides that sättetThefected. atttext manner

möjlig-far reellkommunernaväljas såof consultation should be suchtiming enand att
Samtidigt medgesinflytande.real possibi- het utövaauthorities havelocalthe attthat a

åsido-omständigheter kanexceptionellawhilst concedinginfluence.exerciselity attto
i bråds-synnerhetsamråd ipåoverride kravetcircumstances sättaexceptionalthat may

direkt medskallfall. Samråd ägaparticularly kanderequirementconsultation rumthe
flera kommu-däreller.kommunerconsultation should berördaSuchof urgency.cases
sammanslut-indirekt via derasauthority berörs.directly with theplacetake or au- ner

ningar.indirectly through theconcernedthorities or
associations severalof their wheremedium

concerned.authorities are

Artikel 5Article 5
Förslag till ändringar i den kommunala in-boundaries, offor itsProposals changes to

delningen. där sammanläggning med andraamalgamations with other authoritieswhich
kommuner extremfall. ärof funda-obviously representerar up-extreme arecases.are
penbarligen fundamental betydelse förlocal authority andimportance avmental to ena
kommun och invånare.dess Medan i deWhilst inwhomcitizens manmostthe serves.
flesta länder betraktar det orealistisktregarded unrealistic attcountries somtoas ex-
förvänta sig kommunerna skall ha maktattcommunity havelocalthe to topect power

inlägga förändringar.sådanaatt ärprior of it. veto motconsultationsuch changes,veto
det dock väsentligt direkt indirektellerRefe-indirectly, essential. attdirectlyeither or

förvägsamråd i äger med dessa. Folk-provide appropriatewill possiblyrendums ruman
omröstningar kan eventuellt lämpligtconsultations but there ettfor suchprocedure vara
instrument för sådant samråd. i antalfor them in numberprovision ettmenstatutory ano

innehåller lagen inga bestämmelserstaterprovisions doof countries. Where statutory om
fall inte föreskriverdetta. l de lagen obligato-referendum manda-make tonot recourse a

folkomröstning,risk kan andra formerof consultationforms beother avtory, may ex-
tillämpas.samrådercised.



1996: 129SOUBilaga 3310

Artikel 6Article 6
punktenFörstaParagraph l

allmännainte denbehandlarpunktwith Dennadealsparagraphof thisThe nottext
och de-kommunernasammansättningenauthorityof localconstitution the avgeneralthe

vil-pådet sättfullmäktige,in utan snararewith therathercouncil butitsand rasway
organiserade.ärförvaltningsgrenarnaorgani- ketservicesadministrativewhich its are förprinciperallmännavissadetUnderlay attregional lawscentralWhilstsed. mayor el-centralafastläggaskanorganisationen avfor thisprinciplesgeneralcertaindown or-

kun-kommunernamåstelagar,regionalaable lerauthorities beganisation. local tomust
administrativasinfatta beslut egenadministrative omtheir toorder structures naown för-lokalatillkanhänsynså tasstrukturad-and attof circumstanceslocaltake account

effektivitet.administrationensochspecific hållandenLimitedefficiency.ministrative re-
ellercentralaispecifika krav re-Begränsaderegional lawsin centralquirements con-or inrättandetrör avof gionala lagar t.ex.establishmentfor thecerning. example. som

admi-vissaskapandetellernämnderof certain vissa avcreationcommittees thecertain or
kanbefattningar accepteras, mennistrativatheseacceptable butadministrative posts are stelomfattande attså enfår inteimpose dewidespreadshould be varato anot asso

kommunerna.påtvingasorganisationorganisationalrigid structure.

punktenAndraParagraph 2
effekti-ochproduktivitetkommunsFörappropriateaddition theln ento manage-

struk-administrativlämpligförutomefficien- vitet är.essential thetostructures.ment
behållaochanställa per-möjlighetenauthority that attof localeffectivenessand tur.acv kom-kvalifikationer motsvararstaff sonal.whosemaintainrecruit andable varsto a

Detbetydelse.väsentligauthority‘scorresponds thequality avansvar,munensto respon-
gradi högförmågadennahelt klartdegree stårin large attdependsThis clearlysibilities.

myndigheternaskommunaladesuffi-offer berorabilityauthority’slocalthe to avon förmånligatillräckligterbjudamöjlighetof service.conditions attfavourableciently
anställningsvillkor.

Artikel TArtic/t 7
såvälsäkerställatillsyftarartikelDenna attthatbothensuringaimsarticleThis at

förtroen-dehindrafårintetredjepreventedbe partrepresentatives attelected notmay arbetsuppgiftersinautförafråndevaldacarryingfrom attof thirdactiontheby partya intekategoriervissa avpersonercategories avattfunctions and thattheir somsomeout kan-frånfår hindras attskälmateriellapurelyprevented bybe rentof notmaypersons
of- didera.forstandingfromconsiderationsmaterial

inkluderarövervägandenamateriellaDeincludeconsiderationsmaterialThefice. ap-
utgifterförgottgörelseekonomisklämpligforcompensationfinancialpropriate ex-

utförande.uppdragetsmedsambandharof functionsexercisefrom theflowing sompenses inkomst-förersättninglämpligtsåof och där ärfor losscompensationappropriate.and. as förersättningvidare ut-gällerbortfall. Detofcoun-in theparticularlyearnings and. case
socialasvarandedennaochfört arbeteresponsi- motexecutivefull-timeelectedcillors to förtroendeval-försärskilttrygghetsförmånercorrespondingremuneration andbilities. so-

iocksåliggerDetheltidsuppdrag.meddaof thisspiritprotection. ln thewelfarecial
skäligtdet är attandaartikels svaraattdennareasonablealso be expectwouldartical. to

medsambandiuppståkanför kostnaderofreintegrationfor the sommadeprovision beto jpåuppdragsigåtagit ettnormalinto att somfull-time personertaking postthose on a återgåskallutgångmandattidensvidheltidoffice.ofoftheirendlife theworking termat
normalt arbete.till
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Tredje punktenParagraph 3
Denna punkt hinderstadgardisqualifica-This paragraph provides that att mot att

inneha förtroendeuppdragkommunaltoffrom holding local elective officetion the ett en-
fardast på objektiva rättsliga kriteri-grundasobjectiveonly be based legal crite-should on

fall.inte i varje särskiltoch pá beslut Nor-ad hot decisions. Normallyria and ernot on
innebär hindermalt detta sådana skallof incompatibility willthis that attcasesmeans

fastställda Förekommeri lag. Det emel-laid down by However. havebe statute. varacases
falllertid fast förankrade. oskrivna rättsli-offirmly entrenched. non-writtennotedbeen av

principer tillräcklig garanti.tycksprinciples which providelegal ade-to ga som geseem
quate guarantees.

Artikel 8.vlruc/e 8
förvaltnings-andraArtikel 8 behandlar hurofarticle deals with supervision localThis

verk-nivåer skall övervaka kommunernasactivities ofauthorities by other levels gov-
för enskil-intesamhet. Den behandlar rättenwith enablingconcernednoternment.

kommu-överklaga beslutdabring against attindivuduals lo- avpersonerto court actions
myndigheter. och inte hellernala utnämnan-authorities withconcerned thecal nor

verksamhet ellerombudsman. dennesdeombudsmanactivities ofanandappointment av
officiellt tillsynsorgan.inrättandeofficial having investigator} annatbodother avanor

framför allt denBestämmelserna handlarprovisions above all relevantThe omrole. toare
förknippasövervakningsfilosoñ normaltof supervisionphilosophy normallythe somasso-

"Förmyndarkontroll" sedan längemedmum/as de rule/lewith the which haveciated som
tradition antal Denvarit iof ett stater.tradition inthe numberlong been avsera coun-

förhandsbe-pakravsalunda sedvanapractices typThev thus suchtries. avconcern as
kravför vidta åtgärder. påmyndigandeof prior authorisation attrequirements actto or

bekräftelse för dessa skallåtgärder trä-for effect.confirmation attof take avtoacts power
i kraft. befogenhet upphäva kom-daauthoritys decisions. attannul local ento a ac-

kontroll räken-munal myndighets beslut.controls.counting avetc.
skaper etc.

punktenParagraph Fifi-viaI
tillfredsstäl-FörstaDen punkten stadgarParagraph providesl that there should be att

finnas för kontrollen.lande laglig grund börlegislative foradequate basis supervisionan
vilket utesluter kontrollåtgärder ba-ad därmedh supervisoryand thus rules out proce-

fall.serade specielladures. pa

mlra punktenParagraph 2
tillsyn skall normalt begrän-AdministrativAdministrative supervision should nor-

laglighcten de kommu-till fråganmallv confinedbe ofthe legal-the question avto omsas
lämplig-ity inte åtgärdernasof nala ochlocal åtgärdernaauthority action itsand not expe-

intediency. docksärskilt undantag ärhet. EttOne particular but the solenot somexcep-
tion delegeradebeträffandedet enda görsin ofmade the delegated tasks. upp-case
where myndigheten kandelegerandethe dendrag. därauthority delegating its powers

vilkettillsyn pawish vilja viss det sättöverexercise utövasupervisionmay to some over
får emellertid intethe utförs. Dettawhich the uppdragettask carried Thisway out.

myndighetenshould kommunalai denhowever. resulteraresult in preventing thenot. att
handlingsfrihet.local authority from fråntas viss gradexercising certain dis- somava

femteprovided artikel punkten.for stadgas icretion Article 4.as para-
graph
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punktenTredjePantera/ih 3
principenisittharTexten omursprungfrom theinspirationitsdrawsThe text kontroll-vilkenenligt"proportionalitet".thewhereby"proportionality".ofprinciple sin ärutnyttjar rättdendå imyndighetenitsexercisinginauthority.controlling prero- minstmetodanvända dentvingad somattWhichmethodtheobligedgatives. to use isjälvbestämmande-kommunenspåverkar zthewhilstthe least at 3affects local autonomy skallresultatönskatsamtidigt upp-rätt, somresult.desiredachieving thetimesame nås.againstremediesjudicialSince toaccess rättsliga åtgärdertillmöjlighetEftersomandsupervisionofexerciseimproperthe tillsyn täcksövervakning ochorättmätigmotpreciseArticle lcovered bycontrol pro- bestämmelserdetaljeradeharartikel ll.avof in-andconditionsthevisions manneron intervention iFöroch sättvillkorrörsomhavesituationsspecific notintervention intesituationer ansetts varaspeciellaessential.felt bebeen to nödvändiga.

Artikel 9.trIItlc
vissautförabefogenhetcnlagliga attDencertainperformauthoritylegalThe to kommunernameningslösfunktioner är omauthoritieslocalmeaninglessfunctions erford-ekonomiskafar dcinte somresurserfinancialofthcdeprived to car-resourcesare dem.utövafor attrasthem out.ry

punktenI-YittvtuPuragrup/t I
säkerställasöker attpunktl denna manlocalthatparagraph seeksThis to ensure självafrihetsinberövasinte attkommuneroftheir free-deprivedshall beauthorities not prioriteras.utgifter skallhurbestämmapriorities.expendituredeterminedom to

punkten.int/ruI’aIu,t:rup/I 2
ekonomiskade resurserPrincipen är atttherethatquestioninprincipleThe deskallförfogar över motsvarakommunenrelationship betweenadequateshould be an särskiltDetta ärden.avilaruppgifter somlocalavailablefinancialthe to aresources specifiktuppgiftergällerdetviktigt när somThis rela-performs.tasksauthority and the

kommunen.alagtsfunctionsforparticularlytionship strong
it.assignedspecificallywhich been tohave

punktenTHE/IlParatzrup/i 3
for kommu-pliktgrundläggandeDet är enweigh-inchoiceof politicalexerciseThe a poli-basispal‘orti-ocndevalda ettnalt att avagainstprovidedofbenefit servicestheing tillhan-vägaställningstagande nyttantiskt avthelocalthethe ataxpayer userorcost to for kommu-kostnadentjänsterdahallna motelectedof localdutyfundamental representa- utnyttjardenellerskattebetalare somregional nenscentralthatacceptedtives. or kanregionala lagarellercentralatjänsten. Attlocallimitsoverall to au-setstatutes may be-For kommunernasgenerella gränsersättatheytaxation: however.ofthorities‘ powers emeller-fårdessagodkännes;skattningsrättfunctioning ofeffectivethepreventmust not kommunaladenhindra ansvars-intetid attaccountability.of localthe process effektivt.fungerarprocessen

punktenFjärdeParagraph 4
finansie-kommunalaellerskatterVissaauthorityof localCertain taxes sourcesor faktiskaellersintillringskällor är natur avpracticalfortheirbyfinance nature orare. infla-effekternaForokänsligarelativtskäl aveffectsunresponsive therelatively toreasons. Enfaktorer.ekonomiskaandraochtionfactors. Ex-economicotherinflation andof



SOU 1996: 129 Bilaga 3 313

eller finan-överdriven tillit till sådana skattercessive reliance such taxeson or sources can
försätta isieringskällor kommuner svå-kanbring authorities difficultieslocal into since

faktorernaseftersom ekonomiskarigheter. dethe of providing services directlycosts are
förutveckling direkt påverkar kostnadernainfluenced ofby the evolution economic fac-

tjänster. erkännstillhandahållna Det emeller-recognized, however, that intors. even
tid automatiskt samband mellannågotof relativelythe dynamic of attcase sources

resursförändringar inte existe-ochkostnads-automatic linkthere be bet-revenue can no
föränderligai fråga relativt in-andcost movements. rar, ens omween resource

komstkällor.

punktenParagraph Sjätte6
omfördelade fördelas enligt iWhere redistributed allocat- När resurserresources are

specific kriterier.according criteria fastställda. särskilda skalled in lag be-to set out
legislation. of ithe provisions this stämmelserna denna punktparagraph anses vara upp-
will fyllda rådfrågatsbe ifthe authorities kommunerna underlocal detconsult-met are om

preparation ifrågavarande lagstiftning förbereddes.ed during the of the relevant le- att
gislation.

Sjunde punktenParagraph 7
handlingsfrihetenskommunalaSett denBlock sector-specificgrants grants uror even

bidrag. eller tillsynvinkel generella ochpreferable. from of ärthe point view oflocalare
till vissa sektorer. fö-bidragfreedom of med bundnaauthority action. attto grants ear-

förframför bidrag öronmärktaspecific ärmarked for projects. redrawould be somun-
orealistisktspecifika projekt. Det skullerealistic specificall projectto expect varagrants to

specifika projektbidragmed allaräknabe replaced by general particularly for attattgrants.
bidrag, specielltmajor generellainvestments. kan medcapital excessive ersättasbut re-

kapitalinvesteringar,gällersuch will detseverely restrict när storato grants mencource a
projektbundnaöverdriven användninglocal authority‘s freedom exercise its dis-to aven

kommunscretion bidrag skulle allvarligt begränsawith expenditureregard priorities.to en
priorite-till handlingsfrihet vad gällerHowever. ofthe total rättpart resources repre-

utgifter. devaries ringen Den andel totalasented by considerably betweengrants avav
bidrag vari-countries. and higher ratio of projectspeci- representeras ava resurserna som

fic emellertid starkt mellan ochgeneral consid-be staterna.grants to grants enmore erar
förhål-bidrag iered högre andel projektbundnareasonable where wholegrants as a re-

bidragrelatively lande till kan betraktasinsignificant proportion generellapresent a mer
skäligt, bidragen helhetof total som repre-som omrevenue.

obetydlig delThe of relativt densecond Article tota-sentence senterar avenpara-
inkomsten.graph forseeks thatto grantensure a a

artikel 9 sjundespecific meningen iDen andradoes undermine localnotpurpose a
syftar säkerställa bidragauthority‘s freedom punkten tillexercise discretion att ettattto

fårwithin för inte undergrävaits specifikt ändamålofsphere ettcompetence.own
handlingsfrihet inom desskommunens eget

kompetensområde.

ÅttondeParagraph 8 punkten
important for local authorities that for kommuner kunnaviktigtDet är att ta

they have financeloan for capital finansiera kapitalinvestering-förlånto attaccess upp
investment. The possible of fi- finns forsuch Vilka möjliga källor sådansources ar. som

will. inevitablyhowever, depend oundvikligenfinansiering emellertidberornance on av
of countrysthe capitaleach kapitalmarknad;respektive lands metoderstructure mar-

forconditionskets; procedures finansie-and for tilloch villkor tillgång dessatoaccess
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lagstiftning-fastlagda ikanlegisla- ringskällorbylaid down varabethese maysources
en.tion.

Artikel 10Article 10
punktenFörstaParagraph 1

mellanbehandlar samarbetepunktDennabet-co-operationparagraphThis covers funktioner,på sär-avseendemedkommunerbasisfunctionalauthoritieslocal on aween projektsyfteiskilt att gemensammagenomseekingparticular greaterinview towith a förellereffektiviteten attsöka öka gemen-carryingprojectsjointthroughefficiency or överstigerarbetsuppgifterutföra ensomof samtcapacitythebeyondwhich atasksout are samarbe-Sådantförmåga.enskild kommunstakeco-operationSuchauthority.single may mel-sammanslutningarkan ske attte genomconsortiaofcreationof the orformthe kommunalförbund ska-ellerkommunerlanlegalalthoughauthorities,offederations a sådanabildandetförJuridiska avramarbodiessuchof pas.creationfor theframework lagstiftning-ifastställdadockkan varaorganlegislation.bylaid downbemay
en.

punktenAndraParagraph 2
sammanslut-behandlarassociations punktenwith Andraconcerned2Paragraph

generellabetydligtsyften ärgeneral than ningar, mermuchobjectiveswhose varsmoreare
övervägandenabaseradeparagraph funktionerof l påconsiderations deänfunctionalthe

normaltförbund harlocal Dessaall punkten.förstaseek inormallywhich representand to
alla kommunerkinds syfte avkind till representeraofa particularauthorities attaonor

ellerregionalpåbelong vissaright ellerbasis. The viss typer,nationalregional to typor
förbundtillhörabasis. Rättenhowever nationell att avthis doesofassociations nottypeto

denemellertid inteof attrecognition innebärslag cen-dettacentralimply government any
varjeerkännatvingadinterlocutor. ärregeringen attvalid tralaassociationindividual aas

förhand-godkändof this förbundindividuelltinstrumentofCouncil Europe somIn a
belongrightthenormal that to lingspart.totype,

ärdennaeuroparådsinstrument typlevel benational lthe avassociations accompa- ettat
förbund påtillhörainterna- rättennormaltbelong attright det attparallel tobynied toa rättmotsvarandeåtföljsof which nivånationellnumberassociations. enavaretional a

vilkaförbund.internationellaunityof European tillhöra avpromotiontheinactive att
enig-europeiskfrämjalaid sökeraktivtaims antalwith theaccordwhichlines ettalong

riktlinjer överens-medof Europe. enlighetCouncil iofthe somhettheindown statute
Europarå-imålsättningarnaindividual med10.2 leavesArticle stämmertoHowever,

legisla-of stadgar.choice detsthemember means,states
emellertid depunktenprinciple andral0Artikelthewhereby gerotherwise,tive or

rättmedlemsstaterna attindividuella genomeffect.given
medelväljasättpålagstiftning eller annat

förverkli-princip kanhjälp dennamed vars
gas.

punktenTredjeParagraph 3
kommunerenskildamedsamarbeteDirektlocalindividualwithco-operationDirect

tillåtet, ävenocksåbör omandrai varabeshould also statercountriesof otherauthorities
hän-måstesamarbete taför sådantmetodenof suchthealthoughpermitted, co-manner respekti-ifinnaskanlagreglerdetill somruleslegalsuch synoperation asrespectmust inomförsiggåbör ramenSamarbetetplacetake stat.andin each veexist countrymay befogenheter.för kommunernasof theof theframeworkwithin the powers

question.inauthorities
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The provisions of the European Outline Bestämmelserna i den europeiska ram-
Convention Transfrontier Co-operation konventionen samarbete riksgränseröveron om
between Territorial Communities mellan lokala och regionala samhällsorganor
Authorities 2l May 1980, ETS No. 106 2l maj 1980, ETS 106 har särskild rele-are nr
particularly relevant in this although i detta formeravseende, delävenrespect, vans om en

forms of co-operation need be intesamarbete behöver begränsadesome not avre- vara
stricted frontier tillto gränsomräden.areas.

Article ll Artikel ll
By judicial remedy Med anlita judiciellt förfarandeto rättrecourse a meant att ett

by local authority kommunen föra sinskall hato: rättaccess a att attavses
properly constituted of infor:law, talana. a court or

equivalent, independent, vederbörligen inrättad domstol. elleran statutory a. en
body having the rule and advise likvärdigt, författnings-oberoende.topower etton
the ruling respectively. whether enligt befogenhetmed kontrolleratoas attany ac- organ
tion. omission, decision other administra- och rad huruvida handling.or ge om en en
tive in accordance with the law. underlåtenhet handla.act beslut elleratt ett an-

instanceAn has been noted administrativ åtgärd laglig.ärcountryone nan
where. although administrative decisions Ett exempel har i där det ärnoterats statare en

subject ordinary appeal möjligt tillgripanot to extraordinärtan to court. att typa en av
possible have förfarandeextraordi- kallatto resning administra-torecourse trotsan att

remedy called application for tiva intebeslut på vanligt sätt kan överklagasnary an re-
ofopening proceedings. This judicial till domstol. Detta förfarande.rättsligare- som

medy. which available the decision möjligt beslutetär grundas påom en uppen-
manifestlybased incorrect application felaktigbart tillämpning lagen. uppfylleron a av

of the inlaw. accordance with the require- kraven i denna artikel.
ofthis article.ments

Artikel 12Article 12
De formuleringar forformulation principerna kom-The of the principles of local av

munal självstyrelse fastställtsself-government i konven-laid down in Part ofI the som
tionens del l har sökt harmoniseraCharter mångahad dereconcile widethe di-to try to
olika juridiskaof och kommunala struk-versity legal systemand localsystems government

finns i Europarådets medlemssta-existing turerin thestructures member of somstates
lcke desto mindre erkänns enskildathe Council of ter.Europe. Nevertheless, att

regeringar fortfarande finna konstitu-kanrecognised that individual attgovernments may
tionella eller praktiska hinder föreliggerstill face constitutional practical impedi- motor

underteckna vissa bestämmelser i kon-subscribing attparticular provisionsments to to
ventionen.of the Charter.

Genom kräva iThis denarticle accordingly adopts att attthe parternacom- europe-
iska konventionen självstyrel-kommunalpulsory nucleus" first established by omsystem

skall underteckna minst tjugo de trettiothe European Social Charter. by providing se av
punkterna i konventionen, tillämparthat del lthe Parties the European Charter ofto av
artikelLocal 12 således princip den "obli-denSelf-Government required sub- omtoare

scribe infördesgatoriska förstkärnan" i denleast ofto the thirtyat twenty sompara-
graphs of europeiska DessaPart sociala stadgan. tjugoofl the Charter. including at
least from punkter skall inkludera minst tio deten nucleus of fourteen basic ava
principles. grundläggande principer. i sinHowever, ingår ithe ultimate turaim somas re-
mains kärna fjortonbestående punkter. Efter-compliance with all the provisions of en av

slutligathe Charter. det målet samtliga bestäm-the Parties specifically attsomare en-
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uppfyllas emel-skallkonventionenimelserandundertakingstheiraddabled astoto åta-utöka sinakankvarstår.lertid parternapossible.this becomeswhen möjligt.blirsåoch närganden om

Artikel 13Article 31
konventio-i del lkravengällerprincipl avforth inrequirementsprinciple, theln set

nivåer kommuna-ellerkategorieralla avcategories nenallrelateofthe CharterPart I to or Demedlemsstaterna.ochi en avvarorganmemberin eachauthorityof locallevels
sådanadärregionalagällaocksåkan organ.regionalalsopotentially applyThey tostate. juridiskaspecielladenkanEmellertidfinns.theexist. However,theseauthorities where

gällerställningstatsrättsligaform eller somofconstitutionalformspecial legal statusor federaladei synnerhetregionervissaförmembertheparticularinregionscertain
de kravhindramedlemsstaterna att somtheir be-precludeof federationsstates may Dess-ställs på dem.ävenpå kommunerställsrequirementssubject theing made asto same ka-medlemsstateri någradetfinns enutominauthorities. Furthermore. twolocal one or sinvilka på grundtegori kommuner, avof local avexiststheremember categorystates a betydelse-mindreharendaststorlekringasize.smallof theirwhich. becauseauthorities

funktioner. Förrådgivandeenbartfulla ellerfunctions.consultativeminoronlyhave or undantagsfallsådanatillhänsyn geratt taexceptionalof suchtakeT0 cases,account vis-möjlighet undanta13 attartikel parternaexcludePartiesthepermitsArticle I3 to cer- konventio-frånkommunerkategorier avfrom the saauthoritiesofcategoriestain scope
tillämpningsområde.nensofthe Charter.

Artikel 14rucle 14
underlättaavseddartikel är attDenna upp-facilitate thefointendedarticleThis

individuelladehur parternafoljningenCharter avofapplication theof themonitoring
åläggakonventionen atttillämpar genomobli-creatingParties byindividualthe an

generalsekreterareEuroparådetstilldessainfor- attrelevantsupplyfor the lattergation to Särskiltinformation.relevantöversända somofthe Coun-Generalthe Secretarymation to övervakamedspecifikt attansvarof organettin absenceEspecially theofcil Europe. a
detsaknas. äruppfyllandekonventionenssupervising theforresponsiblespecific body

generalsekretera-hosdetviktigtspeciellt attparticu-Charter.of theimplementation
tillgängliginformationsådanfinns somshould beinformation renthatimportantlarly

åtgärderandraellerlagstiftningändradrörconcerningGeneralSecretarytheavailable to kom-for denkonsekvenserbetydandemedlegislation otherofchanges measuresorany idefinieratsdensåsomsjälvstyrelsenmunalalocalsignificant impactwhich have ona
konventionen.Charter.defined in theautonomy as

18Artikel 15-18.~1rI1¢/esI5 I0
artiklarnaibestämmelsernaavslutandeDe15Articlescontained infinal clausesThe
for avslu-modelldenpåbaserade18till är15forfinal clausesmodelthebased18to onare för Eu-inomgällerbestämmelsertande somwith-concludedandconventions agreements
och över-konventionerbeslutaderoparådetofCouncil Europe.in the

enskommelser.
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RÄTTEN DOMSTOLSPRÖVNINGTILL AV

BESLUT OM KOMMUNALA BIDRAG

1 INLEDNING
.

Sverige anslöt sig år 1952 till den europeiska konventionen angående
förskydd de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europakonventionen. Konventionen gäller svensk lag från ochsom
med den januari1 1995 SFS 1994: 1219. Detta innebär kon-att
ventionen direkt tillämplig i Sverigeär och kan åberopasnumera av
enskilda inför svenska domstolar och förvaltningsmyndigheter.

PÅ DOMSTOLSPRÖVNINGE UROPAKONVENTIONENS KRAV

2.1 Artikel 6.1

Europakonventionen kräver i många fall förvaltningsmyndighetersatt
beslut skall kunna domstol. Enligt artikelprövas 6.1 i konventionenav
gäller och vid prövningen hans civila rättigheter ochatt var en, av
skyldigheter, skall berättigad till rättvis offentlig för-ochvara en
handling inom skälig tid och inför oavhängig och opartisk domstol,en

enligt lag.upprättatssom

2.2 Begreppet "civila rättigheter och skyldigheter"

Med uttrycket "civila rättigheter och skyldigheter" i artikel åsyftasl
inte enbart sådant traditionellt brukar räknas till civilrätten. Avsom
Europadomstolens praxis framgår tillämpningen vissaävenatt av
regler i den offentliga förhållandet mellanrätten enskilda ochrörsom
det allmänna gäller civila rättigheter och skyldigheter i konventionens
mening. Som exempel frågor Europadomstolen har ansettssom av

civila rättigheter och skyldigheterröra kan återkallelsenämnas av
trafiktillstånd, expropriation och byggnadsförbud.

Helt klart tillämpningen betungande offentligrättsligaär att av
ofta gälla civila rättigheter och skyldigheter. Europa-normer anses

domstolens praxis utvisar emellertid tillämpningenävenatt av
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iföreskrifter, till olika former bidrag, vissagynnande rättent.ex. av
artikel 6.1.fall faller under

fall funnit olika former socialaflera har EuropadomstolenI att av
för försäkringssystem skall räknas tillförmåner inom olikaramen

funnit artikel 6.1"civila rättigheter". praxis har domstolenI senare
förmåner egentliga privaträttsligatillämplig socialaäven utan

inhemsk varit frågaförutsättning det enligtinslag, under rättatt om
ekonomisk Illustrerandeindividuella lagreglerade rättigheter ärart.av

till socialbidragItalien, gälldemålet Salesi rätten utanmot som
1993-02-26 Ser. Vol.till något försäkringssystem dom Aanknytning

257-E.
ständigt Europa-Europakonventionens innebörd utvecklas genom

rättigheter"civilapraxis. Domstolen har begreppetdomstolens gett
bidragvidare tolkning. Vad gällerskyldigheter" alltoch annataven

ingetförmåner, näringsbidrag, finnssocialaslag ännuän t.ex.
fullt möjligtEuropadomstolen. dockvägledande fall från Det är att

bidrag omfattasbeslut sådanadomstolen skulle ävenatt avanse om
domstolsprövning.tillgång tillkravet

europeiskanyligen i fall uttalat dendomstolen harHögsta attett
bidragför tillutvecklats starkt talarrättspraxis har rättenattsom
civilaförordningar jordbruksomrâdet börenligt vissa röraanses

Sammamening 1994 657.i konventionens NJArättigheter s.
beslut den 22Regeringsrätten iocksåsakförhållande har prövats ettav

finns omständigheteruttalade det1995. Regeringsrättennovember att
jordbruksbidrag fallertilltala föri viss mån kan rättenattansessom

uttalandennågra säkratillämpningsområdet för artikel 6inom attmen
Fråganlåter sigfallet för närvarande inte ärså göra.äratt nuom

i Strasbourg.prövning konventionsorganenföremål för av

omfattning2.3 Domstolsprövningens

artikel 6.1iEuropadomstolen skall domstolEnligt varaavsessomen
behörig intevidd. kravsaken i hela dess Dettabedömaatt anses

inskränktbefogenhetdomstolen bara haruppfyllt göraatt enom
bevisvärdering.ochfaktabedömninglaglighetsprövning uteslutersom

RÄTTSPRÖVNINGSLAGEN

förvaltningsbeslutgammalt många över-Sverige har sedanl typer av
förvaltningsmyndigheterhögreadministrativ ordning, dvs.iprövats av

regeringen.sista handoch i av
Sverige hade1980-taletflera fall underEuropadomstolen fann i att

fåmöjlighethade haftklaganden inteartikel 6.1kränkt attattgenom
svensksäkerställa rättdomstol. Försitt ärende prövat attattav
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domstolsprövningtillkravEuropakonventionens rättenmotsvarar
förvaltningsbeslutvissarättsprövning1988:205lageninfördes avom

rättsprövningslagen.
tillämpningenärendenmärka rördockDet är attatt avsom

rättsprövning. Sålundaförföremålbliföreskrifter inte kangynnande
ansökanavslag påfå beslutmöjlighetingenfinns att ett ent.ex. om

rättsprövningslagen.enligtbidrag prövatom

SLUTSATS4.

italienska lagdeninnehåller liksom1980:620socialtjänstlagen§6 -
under vissabestämmelserSalesifalletaktuell i somvarsom -

vissbiståndtillenskildedentillförsäkrar rättförutsättningar en
skönsmässigtfall intedessasåledes ikanMyndigheternanivå.
Sverige skallbistånd. Förskall fåenskildeden attbestämma om

domstolsprövningEuropakonventionens kravuppfyllakunna anses
socialtjänst-enligtsocialbidragangåendebeslutmåsteartikel 6.1enligt

in-utformadefönnåner,sociala ärandraochlagen som ensom
domstol.tillöverklagaskunnarättighet,lagregleraddividuell

jordbruksbidrag,såsom ärförmåner,andraBeträffande typer av
detosannolikt ävendock inteoklart. Detfortfarande är atträttsläget

domstolspröv-möjlighet tillkrävasbidrag kansådanaför beslut enom
förut-angivnaförfattningivissautgå såskalldening, snartom

uppfyllda.sättningar är
1991:900,kommunallagenenligt 10 kap.Laglighetsprövning

domstolsprövningenskravenpåuppfyller knappastkommunalbesvär""
,

artikelenligtomfattning
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