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statsrådetTill och chefen för Inrikesdepartementet

bemyndigadeRegeringen den 29 maj 1997 chefen för Inrikesdeparte-
tillkalla särskild utredare dir. 1997:81 förmentet att göraatten en

den statliga regleringen och tillsynen kommunalöversyn överav av
uppdragetverksamhet. I ligger föreslå generellade åtgärderäven att

kan motiverade för förbättra rutinerna för omprövningattansessom
förenkling effektivitetenoch regelbeståndet, tillsynen, kvaliteteni iav

myndigheternas kostnads- och konsekvensanalyser återkoppling-samt
till riksdagen och konsekvenserna myndigheternasregeringenen av av

och tillsyn.regelgivning
Utredningen har antagit Avregleringsutredningen Innamnet

1997:09.
särskild utredare förordnadesSom den oktober landshöv-l 1997

dingen Ulf Lönnqvist.
arbetet med betänkandet har sakkunniga deltagit sektions-I som

chefen Håkan Tomgren, Svenska Kommunförbundet, direktören Erik
Trillkott, Landstingsförbundet, departementsrådet Zelmin-Emasamt
Åberg, Inrikesdepartementet.

Som har deltagit hovrättsassessom Sakari Alander, Kom-experter
munikationsdepartementet from. 1998-05-27, departementsselqe-

Inrikesdepartementet, kanslirådet IngridMarcus Bengtsson,teraren
Bengtsson-Rij Inrikesdepartementet, kanslirådet Cederlöf,Kerstinavec,
Miljödepartementet t.o.m. 1998-04-30, departementssekreteraren
Ulrica Gradin, Försvarsdepartementet, departementsrådet Jon Kahn,

from. departementsrådetMiljödepartementet 1998-05-01, Mårten
Socialdepartementet, departementssekreteraren Sten Ljung-Lagergren,

dal, Utbildningsdepartementet, departementsrådet Malmqvist, Stats-Bo
fr.o.m.rådsberedningen 1997-10-29, departementssekreteraren Per

Finansdepartementet,Sedigh, departementssekreteraren Herbert Silber-
Närings- och handelsdepartementet, departementssekreterarenmann,

Sjölander, Arbetsmarknadsdepartementet, kanslirådetKatarina Catarina
departementssekrete-Staaf, Justitiedepartementet t.o.m. 1997-10-28,

Wennerberg, Kommunikationsdepartementet t.o.m. 1998-Mariararen
departementssekreteraren Barbro Zelander-Söderberg, Jord-05-26,

bruksdepartementet fr.o.m. 1998-05-01, departementssekreteraren
Zweigbergk, Jordbruksdepartementet t.o.m. 1998-Arm-Jeanette von
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Åström,departementssekreteraren Christer04-30, Kulturdepar-samt
tementet.

huvudsekreterare fr.0.m.Till förordnades den oktober 1997 revi-1
Leif förordnades avdel-sionsdirektören Lundberg. Från datumsamma
Ulfningsdirektören Andersson sekreterare. P01. Mattiassom mag.

biträdande fr.0.m. denförordnades sekreterare 22Ludvigsson sep-som
tember 1997.

Minska regle-Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande
och SOU 1998:105.kommuner landstingringen av

Utredningsuppdraget hänned slutfört.är

juliStockholm den 20 1998

LönnqvistUlf

/Leif Lundberg
Ulf AnderssonS.

LudvigssonMattias
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Sammanfattning

Inledning

1988 års kompletteringspropositionI prop. 1987/88:l50 presentera-
omfattandedes för förändra styrformema i den statligaett attprogram

Syftetverksamheten. mål- och resultatstyrning åstad-attvar genom
komma starkare politisk och effektivare resurshushâll-styrningen en

skullening. ske riksdagDetta och skulleregering målattgenom ange
för verksamheten och kombineras med delegerat till de verk-ett ansvar
samhetsansvariga.

led mål-i och resultatstymingenEtt den statliga regelstyr-är att
ökad omfattningningen i kompletterassuccessivt eller medersätts en

informativ uppföljning,styrning via utvärdering, utvecklingsinsat-mer
och tillsyn.ser

förhållandet mellan och kommunema/landstingen har mål-I staten
och avreglering kommit till uttryckstyming i flera viktiga beslut under

år.senare
Bland nyheterna i kommunallag1991 års kan tydligarenämnas

regler kommunernas och landstingens befogenheter, fri närnndor-om
frihetganisation, delegera från fullmäktige till nämnder ochstörre att

frihet för nämnderna delegera beslutanderätt.större att
årsskiftetVid 1992/93 trädde statsbidrags- och utjämnings-ett nytt
för kommunerna och landstingen kraft. Syftet med detisystem nya

skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mel-är attsystemet mera
lan kommunerna. innebar kraftig minskningDet systemetnya en av
specialdestinerade statsbidrag olikatill de verksamhetsgrenama och
därmed minskad detalj styrning.en

Viktiga förändringar har således genomförts och det pågår även ett
kontinuerligt utvecklingsarbete. olika sammanhang det riktats kri-I har
tik den statliga regelgivningen och tillsynen har kritik-inte minstmot -

regelgivning och kommunernatillsyn och landstingen.rört moten
Kommunala företrädare har riktat kritik de statliga reglemasmot om-
fattning, detaljeringsgrad och kostnadshöjande verkan. skriften Mins-I
ka regelstyming Svenska Kommunförbundet 1997 redovisasstatens
Svenska Kommunförbundets på den statliga regelstymingen. Isyn



8 Sammanfattning SOU 1051998;

skriften bl.a. det finns uppenbar risk för resursfördel-sägs att atten
ningen i kommunerna blir effekt regelsystemet stället föri denatten av

lokalsker utifrån bedömning effektivaste tillgodosesättet atten av
medborgarnas behov.

kommenteradesRegelarbetet i den riksdagen nyligenäven antag-av
förvaltningspolitiska prop. 1997/982136.propositionen I proposi-na

framhålls arbetet med reformera och förenkla regler behö-tionen att att
förstärkas och breddas. Vidare aviseras kommerregeringenatt attver

tydligare riktlinjer för konsekvensanalyserutarbeta ekonomiska i an-
till förslag föreläggs riksdagen.slutning som

har frågorRiksdagens revisorer i samlad bedömning rörsomen av
finnsstatliga för tillsyn 1994/95:RR9 framhållit detinsatser att ett

behov förbättrad tillsyn och tydligare regler för tillsyn.av en
bl.a. denna bakgrund skall Avregleringsutred-Det är mot man se

uppdrag den statliga regleringen ochningens göraatt översyn av aven
kommunal verksamhet.tillsynen över

Reglering och omprövning

omfattningenAvregleringsutredningens kartläggning och analys av av
kapitel 4regleringen kommuner och landsting visarden statliga attav

antal regler berör kommuner och landsting.ett stort
syftar tillför mycket regleringen denGemensamt är att att ga-av

demokrati-och hälsa, miljö, patientsäkerhet, rättssäkerhet,livrantera
till uttryckeller sociala rättigheter. syften kan kommavärden Dessa

vilarmyndighetsutövningen på,den regleringexempelvis genom som
förutsättnings-reglering kan bedömasockså varagenom en sommen

skallexempelvis reglering verksamhetenskapande, att orga-genom av
dendet bland de berörda inomintryckniseras på visst Ettsätt. är att

direktför regleringkommunala sektorn finns större acceptans somen
frågor organi-myndighetsutövningen för reglering olikaberör än av av

satorisk art.
föreligger kritik regle-kommun- eller landstingssektomFrån mot

de flesta departementsom-åtminstone någon utsträckning inomringen i
för kritiken den fasta på vadråden. Gemensamt är att tar som anses

för effektivare kommunal verksamhet.hinder envara
målstyming, bortutgångspunkt för kritikEn är strävan mot mera av

stället för mål-upplevs ofta medlen ifrån detalj styrning. Reglerna styra
förvalmöjligheter kom-område. Kritikerna önskarinom störreetten

uppnåoch landstingen fråga valet medel föri ettattom avmunerna
resultat.visst
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kritikEn fasta på den mängdentar regler, vilketstoraannan anses
problem i sig. Kritikerna framhållerett olika exempel på reglervara

inte tillämpas och därför upplevs onödiga.som som
framförsDärutöver från kommuner och landsting uppfattningen att

riksdagen inom flera områden givit regeringen eller myndigheterna allt-
för vida bemyndiganden.

kritikenI myndigheternas regelgivning framhållsmot främst att
myndighetsregleringen alltför omfattande, myndighetenär iatt sam-
band med regelgivningen inte tillräckligt lyhörd för synpunkterär från
den kommunala sektom myndigheten inte tillräckligtsamt att tydligär
i upprätthålla eller tydliggöra skillnadenatt i mellan föreskrifter,status
allmänna råd och andra dokument handboks- eller policykaraktär.av
Det främst de förvaltningsmyndigheterär regelgivareär storasom

kommuner och landsting får kritik.gentemot som

Bedömningar och förslag

Avregleringsutredningen det totala regelverket bör kunna för-attanser
enklas betydligt. Utredningen därför arbetet med åstad-att attanser
komma förenkling och minskning de regler bl.a. kommunerstyrav som
och landsting måste få ökad prioritet under de kommande åren bådeen
inom de statliga myndigheterna och inom Regeringskansliet.

Det enligt utredningens mening förstaär i hand de centrala statliga
myndigheterna måste för det sker systematiskta ansvaret attsom en

förenklingomprövning och reglerna. Det också de statligaärav myn-
digheterna måste för informera båderegeringenta ansvaret attsom om
detta arbete och kostnaderna för befintlig reglering och tillsyn. Detom
ankommer sedan på regeringen på lämpligt informera riksdagen.att sätt

skyldighet förEn myndigheterna regler föreslås skrivas inatt ompröva
i verksförordningen. Myndigheterna föreslås också åläggas varje år iatt
årsredovisningen lämna redogörelse sitt arbete medöveren
regelgivning och regelomprövning.

Utredningen de statliga myndigheterna i normalfallet skallattanser
ha sina regler innan de varit i kraftomprövat under fyra år.

Senast år 2001 skall samtliga myndigheter ha genomfört en om-
prövning sina regler och redovisat resultatet till regeringen.av

Regeringens information till riksdagen arbetet med och konse-om
kvenserna reglering och tillsyn kan enligt utredningens mening läm-av

budgetpropositioneni eller i särskild skrivelse årligen.nas en
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Tillsyn

ochhar redogjort för den statliga tillsynen kommunerUtredningen av
kapitel 5.landsting

antaloch landsting berörs statlig tillsyn inomKommuner ett stortav
för tillsynfall föremål ioch landsting i vissaområden. Kommuner är

har dock kom-områdenmed andra organisationer. Inom vissalikhet
delandsting särställning, antingenoch äratt ensammagenomenmuner

dominerandegrund de haruppgift eller påha viss attatt av enenom
förekom-området.huvudman eller producent inom Detställning som

undantagsviskommunerna ochantal områdenockså inom ett attmer -
tillsynsutövare.landstingen är-

lik-eller innehållsmässigtklartTillsynsbegreppet inte avgränsatär
detta konstaterasmyndigheterna. kanför alla de statliga Dettydigt trots

redovisatsmyndigheternadel den verksamhetatt stor somsom avaven
utbildning,rådgivning ochfrämjande såsominsatser,tillsyn avsermer

forelägganden.inspektioner ochkontrollerande åtgärder,än t.ex.

och förslagBedömningar

betraktastillsyn måste ireglering ochvill understrykaUtredningen att
analysenregelgivning måste isammanhang. samband medI vägasett

diskus-området.för tillsynen inom Enregelns konsekvenserdenin nya
reglering-ochinnefatta analys prövningtillsyn börsion även avenom

kanvilkapolitiska ambitionernaoch de avsättassamt resurser somen
område.verksamheten inom visstfor ett

myndigheterberördaåläggerföreslår regeringenUtredningen attatt
påinriktningenlämna informationårsredovisningari samtsina om-om
myndighetentillsynsverksamhetoch resultatet denfattningen somav

myndighetenssammanhangetsärskilt intresse i avväg-bedriver. Av är
och stödjande insatserkontrollerandeolikamellan samtning typer av

utvärderingsaktiviteter.ochuppföljnings-

Konsekvensanalyser

regel-myndigheterna bedriver sittredogörelse för hurutredningensAv
arbete.dettaframgår finns antal brister ikapitel 6 detarbete ettatt

relevans förmedutfärdar reglerde myndigheterNågra somav
myndighet-regelarbetet, mångahar policy förkommunsektom menen

styrdokument.relevanta internasaknarer
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Flertalet de aktuella myndigheterna reglerna endastav omprövar när
behov särskilt påkallas, exempelvis följd lagändringar. Fåsom en av
myndigheter systematisktomprövar samtliga myndighetsregler.

Inte någon de berörda myndigheterna utför systematiska bedöm-av
ningar avseende behovet omprövning lagar och förordningarav av
inom det ansvarsområdet.egna

En majoritet de berördastor myndigheterna utför regelmässigtav
konsekvensanalyser, det finnsäven skillnader i ambitions-storaom
nivån myndigheterna emellan. Det finns myndigheter, regel-även stora
producenter, inte kommunicerar förslag till föreskrifter ochsom nya

heller inte några konsekvensanalyser.görsom
Som regel sker ingen systematisk återkoppling till regeringen av

myndigheternas arbete med regelgivningen.

Bedömningar och förslag

Utredningen myndigheterna endastatt skall behöva konse-göraanser
kvensanalyser dei fall där analysen spelar reell roll för myndighet-en

ställningstagande. Utredningen föreslår därför begränsningens att en
kravet på konsekvensanalys bör ske i verksförord-av attgenom man

ningen skriver in konsekvensanalysatt inte behöver görasen om myn-
digheten finner den obehövlig och deatt är berörs inte begär attsom en
sådan analys skall göras.

Enligt verksförordningen 28 § behöver myndighet inte begäraen
regeringens medgivande för besluta föreskrifter lederatt tillom som
inte oväsentliga kostnader för dem berörs, föreskriften beslutassom om
för uppfylla Sveriges internationellaatt förpliktelser och inte går utöver
vad följer dessa förpliktelser. Utredningen föreslår de berör-som av att
da möjlighet kräva sådan föreskriftatt underställsatt ävenges en rege-
ringens prövning.

Utredningen del insatser behöveratt genomföras föranser en att
underlätta myndigheternas arbete med konsekvensanalyser och för att
höja kvaliteten på dessa. Utredningen föreslår det Ekonomistyr-att nya
ningsverket i uppdrag utreda och till regeringen lämnaatt förslagges

hur hjälpen och stödet till myndigheterna i dessa frågor kanom
förbättras.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Förordning ändring i verksförordningenom

1995:1322

föreskriverRegeringen i fråga verksförordningen 1995:1322om
dels skall28 § ha följande lydelse,att
dels det förordningeni skall införas paragraf,att 28en ny a av

följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

28§

föreskrifterFör uteslu- föreskrifterFör uteslut-som som
tande verksamheten inom anderör verksamheten inomrör
myndigheten och föreskrifter myndigheten föreskrifterochom om
avgifter för vilka det finns avgifter för vilka det finnsen en
skyldighet samråda enligt § skyldighet7 samråda enligtatt 7 §att
avgiftsförordningen 1992:191 avgiftsförordningen 1992:191
gäller inte 27 § 2-4. För före- gäller inte 27 före-§ 2-4. För
skrifter beslutas skrifter beslutassom av en myn- som av en myn-
dighet för uppfylla Sveriges dighet för uppfyllaatt Sverigesatt
internationella förpliktelser och internationella förpliktelser och

inte går vadutöver inte går vadutöversom som som som
följer förpliktelsema gäller följer förpliktelserna gäller 27av av

27 §inte § 4 endast de berörsom som
begär medgi-regeringensatt
vande skall inhämtas.

Om myndigheten finner att en
konsekvensutredning obehöv-är
lig och de berörs begärintesom

sådan utredning skallatt gö-en
gäller 27 §interas
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Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller
risk för betydande ekonomisk skada föreskrift beslutas,inte fårom en
vad i §27 2-4 till efter beslutet.sägs väntasom

28 §a
Myndigheten skall ompröva

beslut föreskrifter och all-om
råd. Omprövning skallmänna

ske jj/ra år efter detsenast att en
föreskrift eller allmänt rådett
beslutades, ändrades el-senast
ler omprövades.

skallOmprövningen omfatta
de åtgärder 27 § 1-isom anges

Vad föreskrifteravser som
behövs för uppfylla Sverigesatt

förpliktelserinternationella och
går vadinte utöversom som

följer förpliktelserna skallav
omfatta de åtgär-omprövningen

der i27 § och1som anges

förordning träderDenna i kraft den ...1999. Föreskrifter och allmänna
råd beslutatshar eller ändrats före ikraftträdandet denna förord-som av
ning skall den december31 2001.omprövas senast
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2 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1996:882 myndigheters årsredovisningom

m.m.

Regeringen föreskriver förordningen7 § 1996:882att myndig-om
heters årsredovisning skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Årsredovisningen skall på överskådligtupprättas och i enlig-ett sätt
Årsredovisningshandlingarnahet med god redovisningssed. skall upp-

helheträttas och rättvisande bild verksamhetenssom en ge en av re-
sultat kostnader, intäkter ochsamt myndighetens ekonomiska ställ-av
ning. Samma principer för värdering, klassificering och indelning deav
olika i årsredovisningen skall konsekventposterna tillämpas från ett
räkenskapsår till ett annat.

årsredovisningensAv resultatredovisning skall framgå hur verk-
samhetens kostnader och intäkter fördelar sig enligt den indelning för
återrapportering verksamheten regeringen beslutat.av som

Myndigheten skall års-i
redovisningen redovisa vilka
föreskrifter eller allmänna råd
enligt författningssamlingsför-
ordningen 1976: 725 be-som
slutats, ändrats eller omprövats.
Myndigheten skall också redo-

resultatet denvisa ompröv-av
föreskrivsning 28i §som a

verksförordningen 1995: 1322.

Myndigheten skall i årsredovisningen lämna informationäven and-om
förhållanden väsentlig betydelse för regeringens uppföljning ochra av

prövning verksamheten.av

Denna förordning träder i kraft den ...l999. Den Föreskriften i 7 §nya
skall tillämpas första gången på årsredovisningar avseende räken-
skapsåret 1999.
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Inledningl

Uppdragetl l
.

för denuppdraget1997:81direktiv dir. sär-regeringensI attanges
regleringenstatligadenutredarenskilde göra översynär att avaven

Direktiven redovisas i sinverksamhet.kommunaltillsynenoch över
l.bilagedel bilagabetänkandetshelhet i

fårhurutgångspunkt för arbetetbördirektivenEnligt statenvaraen
finnsverksamheter.olika Detnationella målen nås ihur dekunskap om

ochregelstymingenomfattningensamband mellansannolikt ett av
olikaeffekternaresultatet i ochutvärderafölja ochförmågan att avupp

ocksådetmotsvarande finnskommunerna. Pâverksamheter i sätt sam-
regelbeståndet ochinriktningenomfattningen på ochband mellan av

direktivenbör enligtUtredarenför den tillsynformerna utövas.som
samband.dessauppmärksamma

kartlägga ochuppdrageti direktivenkonkret attMer varaanges
ande:följanalysera

vilkaoch rutinerregelgivningen harstatligaomfattning den-Vilken
utreda kost-ändamålsenligheten,har förmyndigheterna prövaatt

och för-förkonsekvenseroch andra omprövanadsmässiga attsamt
deuppmärksammaskall särskiltUtredarenregelbeståndet.enkla reg-

förordningen1995:1322 och iverksförordningenfinns iler som
årsredovisningmyndigheters1996:882 m.m.om

verksamhet Utre-kommunalför statlig tillsyn är.-Vilka formerna över
till-hurstatliga tillsynen,innehållet denbeskriva iskall särskiltdaren

moti-målvilka nationelladefinieraseller samtavgränsas somsynen
verksför-reglerna iuppmärksammaskallUtredarentillsynen.verar

uppgifter ochinhämtandevidmyndighet ut-ordningen att avom en
konsekvensernade kostnadsmässigatillsyn skall tillövande attseav

begränsas.
ochadministrativakommunernasochlandstingens-Hur stora statens,

och regelgivningför tillsynkostnader statligandra är.
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-Vilka rutiner finns för till regeringen och riksdagenatt åter-som ge
koppling på arbetet med tillsynsfrågor och regelgivning och konse-
kvenserna detta.av

Utredaren skall på grundval kartläggningama och analyserna föreslåav
de generella åtgärder behövs för myndigheternaattsom

systematiskt och löpande skall och förenkla sina regler,ompröva-mer
-skall förbättra effektiviteten i sin tillsyn,
-skall förbättra kvaliteten i sina kostnads- och konsekvensanalyser,

samt
-skall förbättra återkopplingen konsekvenserna regelgivning ochav av

tillsyn till regeringen och riksdagen.

Utredaren skall i sammanhanget föreslå de generella författningsänd-
ringar i verksförordningen 1995:1322 och förordningent.ex. i
1996:882 myndigheters årsredovisning motivera-om m.m. som anses
de.

Utredaren skall beakta vilkeni månäven och på vilket EU:ssätt
regler påverkar den statliga regleringen och tillsynen kommun-överav

verksamhet.

l Utredningsarbetet

Utredningen har valt betrakta kartläggningen och analysen regle-att av
ringen den centrala komponenten uppdraget.i Motivet regle-är attsom
ringen förutsättningen för de övrigautgör nämnda konse-insatserna;
kvensutredningama, tillsynen, kostnaderna för reglering och tillsyn

återkopplingen till regeringen och riksdagen.samt
delenDen detta arbete har utförtsstörsta utredningens sekreta-av av

riat, i samarbete med utredningens sakkunniga och medexperter samt
företrädare för olika berörda myndigheter och organisationer. Utred-
ningen har i detta sammanhang fått hjälp Statskontoret,även av som

för insamlingen uppgifterna myndigheternas regelgivning.svarat av om
På grund bredden på utredningsuppdraget och den begränsade ut-av

redningstiden har utredningen lagt del andra uppdragäven påut en ex-
konsulter eller utredare, främst Statskontoret.terna

Statskontoret har anlitat Jane Granström vid KPMG Bohlins AB för
utarbeta Statlig regleringatt kommunal verksamhet,rapporten av

Statskontoret, daterad 1998-03-17 till utredningen. Rapporten är en
beskrivning och analys erfarenheterna det avregleringsarbeteav av som
under år bedrivits inom Svenska Kommunförbundet och Rege-senare
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ringskansliet. Rapporten har underlagsmaterialanvänts ett ut-som av
redningen.

Statskontoret har biträtt utredningen med utvärderingäven en av
tillsyn kommuner och landsting. uppdrag tillDettaöverstatens

Statskontoret Avregleringsutredningen och Dengemensamtgavs av
parlamentariska regionkommittén PARK. redovisatsUppdraget har i

tillsyn verksamhetStatens i landsting och kommuneröverrapporten
Statskontoret 1998:8.

få underlag för bedömning kostnaderna för den statligaFör att en av
och tillsynenregleringen kommunal verksamhet etableradesav en

kontakt med personal vid Statistiska centralbyråns SCB avdelning för
offentligekonomisk statistik, ekonomi. Som följd dessa kontakteren av

föranlitades SCB konsultstudie utredningen i här aktuellgöraatt en
har avdelningsdirektören Ingegerdfråga. Studien gjorts Berggrenav

medverkan programchefen utred-vid SCB under Melin ochToreav
ningens huvudselcreterare Leif Lundberg.

utredningstiden deUnder har utredningen följt utvecklingen inom
berörs Utredningen harolika områden utredningens uppdrag.som av

haft underhandskontakter med flertal utredningar be-även ett som
betydelse för utredningen, bl.a. Kommittén livs-handlat frågor av om

dir.dir. Räddningsverksutredningen 1996:medelstillsynen 1997:25,
Socialtjänstutredningen dir. 109.114 och 1997:
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Bakgrund2

mellanrelationenkortfattad beskrivningkapitel lämnasdettaI aven
styrningenoch hur den statligakommunema/landstingenochstaten av
och framåt.1970-talet Iförändrats frånlandsting harochkommuner

den kom-kringårs debattdärtill beskrivs någotanslutning senareav
syfteiförändringsarbete bedrivssjälvstyrelsen. Det attmunala som

också.beskrivs Av-myndighetsregleringen,främstregleringen,minska
tillsynsfrågorna.iakttagelser rörandeförredogörs någraslutningsvis

underharkommunsektomtillsynenochRegleringen över senareav
för-beslutflertalinflytandeutvecklats under rördecennier ett somav

Utvecklingenkommunema/landstingen.mellan ochhållandet staten
och mål-decentraliseringnyckelbegreppmedsammanfattaskan som

långtifrån entydig.utvecklingen varitstyming; även om

och landstingenstyrningen kommunernastatligaDen av

stärka1980-talet stod behovet1970-talet och börjani attUnder avav
den kom-förändringarbetet inomfördemokratin ilokaladen centrum

julikraft den 1977. Ettträdde 1kommunallag isektorn. Enmunala ny
dendetaljregleringenminskadedenden lageninslag iviktigt avvarnya

genomför-andra förändringarBlandorganisationen.kommunala som
arbetsvillkorförtroendevaldasdeperioden kanunderdes nämnas att

delta iförarbetetledighet fråntill attförbättrades, rättt.ex. genom
villkor.ekonomiskaförbättradesammanträdenkommunala samt

kraft vid års-trädde ilokalalagstiftningdenGenom organ somom
förmedbeslutsorganinföramöjligt1979/80 blev detskiftet att ansvar

Inrättandetkommundelar.enskildaverksamhetsområden iflera av
möjligheterför deuttrycketkonkretakommundelsnämnder blev det

lagstiftningen.denerbjöds genom nyasom
expansionsektorns snabbakommunalabakgrund denMot upp-av

denstyrningen1980-talethälftenunder förstamärksammades avav
förtroende-för deväxande problemverksamhetenkommunala ettsom

bedömdes intedetalj styrningentraditionella ochregel-valda. Den svara
fickFråganlekmannastyrning.och effektivadekvatkraven påmot en

ekonomin,kommunalaansträngdaden alltmerökad tyngd genomen
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vilken medförde ökat behovett effektivisera verksamheten.att Påav
denna grund målstymingenväxte fram metod för effektivi-attsom en

styrningen inom kommuner och landsting.sera
Med målstyrning avsågs bl.a. de förtroendevalda ökadatt i utsträck-

ning skulle formulera tydliga mål för verksamheten och följa attupp
målen i praktiken.omsattes Förvaltningen skulle välja metoder och ar-
betsfonner för uppnå målen.att

Ett ytterligare inslag i förändringsarbetet under 1980-talet fn-var
kommunförsöket. Försöket, inleddes 1984 och avslutades 1991,som

led i avregleringen.ett Det grundläggande syftet medvar frikommun-
försöket formerpröva föratt den statliga styrningen. kom-var Denya

och landsting deltog i försöken dispensermuner frånsom gavs genom
föreskrifter i lagar och andra författningar möjligheter bättreatt anpassa
organisationen till lokala förhållanden, bättre utnyttja de samlade sam-
hällsresursema åstadkomma ökadsamt samordning och effektivitet i
den kommunala verksamheten. Erfarenheterna frikommunförsöketav
bidrog bl.a. till reformer innebar slopande statliga detaljregler,som av

inom plan- och byggområdet,t.ex. miljöområdet, arbetsmarknadsom-
rådet och skolområdet.

Ett omfattande för förändra styrformemaatt i den statligaprogram
verksamheten presenterades i 1988 års kompletteringsproposition.
Syftet med mål- ochprogrammet resultatstymingatt åstad-var genom
komma starkare politisk styrning och effektivare förvaltning.en en
Detta skulle uppnås riksdag och regering skulleatt mål förgenom ange
olika verksamheter och kombineras med delegerat tillett deansvar
verksamhetsansvariga.

Ett led i denna ökade satsning på mål- och resultatstyming denär att
statliga regelstymingen successivt kompletterats eller medersatts en

informativ styrning via uppföljning, utvärdering, utvecklingsin-mer
Ävenoch tillsyn.satser i relationen mellan och den kommunalastaten

sektorn har denna insatser fått ökadtyp betydelse.av en
Den kommunallagen från år 1991 kan uttrycka såvälsägasnya av-

regleringssträvanden målstymingsambitioner. Bland nyheternasom
finns tydligare regler kommunernas och landstingens befogenheter,om
fn nämndorganisation, frihet delegerastörre från fullmäktigeatt till
nämnder och frihet förstörre nämnderna delegera beslutanderätt.att

Vid årsskiftet 1992/93 trädde statsbidrags- ochett utjämnings-nytt
för kommunerna och landstingensystem i kraft. Syftet med det nya

skapaär likvärdigasystemet ekonomiskaatt förutsättningar mel-mera
lan kommunerna. Kommunerna och landstingen skall däremot själva ta
konsekvenserna skillnader i servicenivå, kvalitet och effektivitet iav
verksamheten. Det innebar desystemet specialdestinerade bi-attnya
dragens andel krympte till cirka fjärdedel, medan bidragenrestenen av
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generella. minskadeblev Härigenom kraftigt detaljstymingen via spe-
cialdestinerade statsbidrag till olika verksamhetsgrenar.

samband med det statsbidragssystemet infördes den s.k.I ävennya
prop. 1991/921150. Riksdagen ställde sig bak-finansieringsprincipen

korthet innebär kommuner och landstingi bl.a.principen, attsomom
får möjlighetskall åläggas uppgifter de samtidigtinte utan att attnya

med höjda skatter.finansiera dessa änannat
bl.a. kompletteringspro-år har regeringen i 1995 årsUnder senare

prop.1994/95:150 fortsatt avreglering. I proposi-aviseratposition en
avsikt tillhar för initiativregeringentionen sägs att taatt en genom-

verksamhet. Syftetkommunaldet statliga regelverk berörgång somav
med hänsynsådana regler svåra motiveraärmönstra attär utatt som

och landstingen.ansträngda ekonomiska läget i kommunernatill det

kommunala självstyrelsendenDebatten om

svenska folkstyrelsenregeringsformen RF bestäms denkap §I l l att
statsskick ochoch parlamentarisktrepresentativtförverkligas ettgenom

vikt också kap. § RFkommunal självstyrelse. l 7Av ärstorgenom
valda församlingarbeslutanderättenföreskriver utövas samtatt avsom

uppgifter. kap.skötseln I 8 5får skatt för sinakommunerna ta utatt av
kommu-ändringar rikets indelning iGrundema för iregleras§ RF att:

och verksamhets-organisationgrunderna för kommunernassamtner
lag. lagi Ikommunala beskattningen bestämmesoch för denformer

befogenheter i övrigtföreskrifter kommunernasmeddelas också om
åliggandenf.derasoch om

beskattningsrättensjälvstyrelsen ochför den kommunalaGränserna
Underföremål för debatt.från tid till varithar sedan länge, se-annan,

kommunalahuruvida lagstiftningfrämsthar debattenår rört omnare
den kom-bestämmelsermed grundlagensförenligskattestopp är om

s.k.och denramlagstiftningenmunala beskattningsrätten. Men även
kommunala själv-debatt denföranletträttighetslagstiftningen har om

grundlagsskydd.styrelsen och dess
ändå be-det finnskommunalt skattestopp;finns ingetdagI enmen

ellerkommunskatteuttag. Omkommunernasgränsning ettenav
detskatten, skalleller 1999 höjerlandsting inför åren 1997, 1998 gene-

landstinget för år mins-statsbidraget till kommunen ellerrella samma
prelimi-hälften ökning dedenmed beloppkas motsvararett avsom av

skattehöjningen.blir följ denkommunalskattemedelnära avsom
oftaharSpeciallagstiftningen kommunala sektorninom den ram-

mål och riktlin-denlagskaraktär. ramlag kännetecknasEn att angerav
måsteinnebär lagendetaljbestämmelser saknas. Dettajer, attattmen
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fyllas med exempelvis förordningar, myndighetsregleringut eller rätts-
praxis skapad förvaltningsdomstolama.av

Förvaltningsdomstolamas omfattarprövning flerai fall skälig-även
hetsbedömningar, något från kommunalt håll kritisk Manär mot.man

detta innebär domstolarna i praktikenatt tagit kommun-att överanser
alpolitiska funktioner. hävdasDet också från kommunalt håll att myn-
digheterna praktikeni alltför möjligheter fonna politikensstora attges
faktiska innehåll de detaljföreslcrifter konsekvensenärgenom som av
tekniken med ramlagar.

En lagstiftningstelmik ibland används s.k. rättighets-ärannan som
lagstiftning. Vad rättighetslag finns inte klart definierat.är Tvåen
grundläggande kriterier emellertid rättigheten skall delsär preciserasatt

lag,i dels kunna utkrävas. Med sistnämnda krav praktikeni attmenas
den enskilde kan få sin lagstadgade prövad anföra för-rätt attgenom
valtningsbesvär.

förekommandeEn ofta kritik rättighetslagstiftningen denmot är att
strider grunderna för den kommunala älvstyrelsen på detmot sättet att
de lokala förhållandena och de lokala politiska bedömningama får ge
vika för nationella, standardiserade krav.

Socialtjänstlagen, både har inslag ramlag och rättighetslag,som av
kan exempel på lag därnämnas från kommunalt hållsom en man anser

domstolarna givits alltför inflytande huratt lagen praktisktett stort över
skall tillämpas.

Med skyldighetslagar lagar där huvudmannens definie-avses ansvar
och där besluten normalt överklagas i enlighet med kommunal-ras

lagens bestämmelser laglighetsprövning. Kritikerna rättighets-om av
lagstiftningen önskar i allmänhet skyldighetslagstiftning i desssätta
ställe. Svenska Kommunförbundet har under år inomsenare ramen
för programberedningen för kommunal självstyrelse arbetat med både
regel- och tillsynsfrågor. Programberedningen har bl.a. utgivit skrifter

kommunal självstyrelse, statlig tillsyn kommunerna och dom-om av
stolarnas kontroll kommunerna. Programberedningens samlade be-av
dömning regelsystemet alltför omfattande, svåröverblickbart,är att är
krångligt och onödigt styrande. Beredningens arbete ledde tilläven att
Kommunförbundet utarbetade skriften Minska regelstyrningstatens
1997.

Förvaltningspolitiska kommissionen skriver i sitt huvudbetänkande
SOU 1997:57 det ökade antalet myndighetsföreskrifter ettatt är
centralt förvaltningspolitiskt problem bör hanteras på övergri-ettsom
pande plan". Kommissionen utgångspunkten bör deatt attanser vara
regler statsmakterna utfärdar i möjliga utsträckning skallstörstasom
kunna tillämpas myndigheterna tillämpningsföreskrifter. Kom-utanav
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missionen detta kan åstadkommas tydligare lagstift-attmenar genom
och förarbeten.ning

Regelarbetet

viktigtEtt i arbetet med minska myndighetsregleringen isteg att togs
och med begränsningsktmgörelse.1970 års Begränsningsktmgörelsen
1970:641 innebar statliga myndigheter inte fick, förstatt utan att sam-
råda med regeringen, ändra eller regler kunde påverkautge nya som
gällande standard eller tillämpade och oväsentligännormer som mer

kunde ledagrad" till direkta eller indirekta kostnadsölcningar i verk-
samhet berörs. Vidare föreskrevs myndigheterna skulle utredaattsom
reglernas kostnadsmässiga konsekvenser och höra företrädare för dem

kunde förutses slutgiltigt få bära kostnaderna för regeländringen.som
medArbetet myndigheternas regelarbete intensifierades under mit-

1980-talet, bl.a. införandet verksförordningen 1995:ten av genom av
ändringar1322 och författningssamlingstörordningeni 1976:725.

Under period användes den s.k. solnedgångstekniken. Metodenävenen
innebar regeringen myndighet begränsadviss tidatt attgav en en

verkställighetsregel. Efter periodens upphördeslut regelnompröva en
gälla, myndigheten dessförinnaninte hade meddelat regeln påatt om

nytt.
1980-ta1etsVid mitt genomfördes inom departementenäven ett ar-

bete för och de bemyndiganden och uppdragöver omprövaatt se som
givit myndigheterna det gällerregeringen besluta föreskrifternär att om

och allmänna råd. samband med detta förenklingsarbeteI utarbetade
Statsrå.dsberedningen handboken Myndigheternas föreskrifter Ds
1992: 12, med anvisningar för myndigheternasl författningsskrivning.

Riksrevisionsverket RRV hade enligt densin instruktion 1t.o.m.
juli särskild1998 uppgift följa myndigheternas tillämpningattsom av
bestämmelserna konsekvensutredningar verksförordningeni 27 §om -

uppgift detövertagits nyinrättade Ekonomistymingsverk-en som nu av
har skrifterRRV utgivit för hjälpa myndigheterna deras regelar-iet. att

bete, bl.a. kan skriften Konsekvensutredningar RRV 1996:38.nämnas
konsekvensutredningarpå gällerKraven bara myndigheternainte

förockså Regeringskansliet och för kommittéväsendet.utan
År skärptes kraven1994 arbetetpå med konsekvensanalyser inom

Regeringskansliet, efter det riksdagen uppmärksammat bristervissaatt
i regelarbetet.

stödja regelgivamaFör har Statsrådsberedningen givitatt ut pro-
memorian Att regler Checklista för regelgivare GMstyra genom -
1995:2.
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Regelarbetet kommenterades i den riksdagen nyligenäven antag-av
förvaltningspolitiska propositionen 1997/982136. I propositionenna

framhålls arbetet med refonnera och förenkla regler behöver för-att att
stärkas och breddas. Vidare aviseras regeringen kommer utarbetaatt att
tydligare riktlinjer för ekonomiska konsekvensanalyser anslutningi till
förslag föreläggs riksdagen. Regeringen framhåller med-även attsom
lemskapet i Europeiska ochunionen anslutningen till EG:s regelverk
innebär ändrade förutsättningar för det nationella arbetet med att re-
formera och förenkla regler.

Regeringen därför behöverstrategi utvecklas för hurattanser en
bör verkaSverige inom för förbättraEU utformning.EG-reglernasatt

Regeringen led i detta arbete uppdra Statskontoretatt ettavser som
analys hur reglerEG:s införs i Sverige. Frågangöraatt styr-en av om

ningen och uppföljningen myndigheternas föreskriftsarbete iav sam-
band med införande EG-regler bör därvid särskilt belysas.av

kanövrigtFör arbetsgrupp Regeringskanslietinom inämnas att en
departementsskriften offentligtEtt databaserat rättsinformationssystem
Ds 1998:10 förslag till rättsinformationssystempresenterar ett ett som

förskall underlätta bl.a. kommuner och landsting sökandet efteri rele-
föreskrifter såväl lagar, förordningar myndighetsföreslqift-vanta som

er. det gäller regelarbetet förNär underlätta för näringslivet kanatt
Småföretagsdelegationen behandlat denna fråga betän-i sittnämnas att

kande och enklare regler SOUBättre 1997:186.

Tillsynen kommunal verksamhetöver

antal förvaltningsmyndigheterEtt tillsyn den kommunalautövar över
verksamheten. finns entydigDet ingen definition begreppet tillsyn.av

olika områden inkluderas tillsynsbegreppet varierandeInom i i ut-
sträckning bl.a. rådgivning, uppföljning och utvärdering.även

syftar tillsynen hur begreppet används tillYtterst oavsett att- -
genomslag för politiskt bestämdauppnå mål och regler inom olikaett

områden. Regleringens omfattning och karaktär styrande förär myn-
digheternas arbete med implementering och återkoppling olika för-av

där tillsynfattningar, ingår del.som en
Olika problem rörande den statliga tillsynen har under årsenare

uppmärksammats i flertal sammanhang, bl.a. Riksdagens revisor-ett av
och den förvaltningspolitiskaRRV kommissionen. Frågor har be-er,

handlats rörande exempelvis tillsynsbegreppets innebörd, ansvarsför-
delningen mellan olika aktörer, resursfördelningen, sanktionsmöjlighet-

och återkopplingen till och riksdag. framhållitsregering harDet atter
det ofta finns oklarheter kring vad tillsynsuppgiften innebär.konkret
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den förvaltningspolitiskaI propositionen prop. 1997/98:136 avise-
den statligaöversyn tillsynen myndigheter, kommuner ochras en av av

företag i syfte få till stånd ändamålsenligatt statlig tillsyn. En-en mer
ligt propositionen bör i första handöversynen beröra definitionent.ex.

begreppet tillsyn förhållandei till snarlika verksamheter, hur till-av
synsuppgifter bör regleras hur regeringens och riksdagens behovsamt

uppföljning tillsynen bör tillgodoses. I propositionen redovisasav av
bedömningen Avregleringsutredningens arbeteatt kommer att ettvara
betydelsefullt kunskapsunderlag för denna planerade översyn.
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3 Utgångspunkter

3.1 Om den statliga regelgivningen

Vissa törvaltningsrättsliga begrepp

samband medI förvaltningsrättsliga frågor används ofta rad olikaen
begrepp och uttryck. dettaI avsnitt kortfattad beskrivninggörs en av
hur vissa dessa begrepp tolkas och används detta betänkande.iav
Framställningen grundas på Statsrådsberedningens handbok i författ-
ningsskrivning Ds 1992:112.

Föreskrifter det begrepp i 8 kap.är regeringsfonnen RFsom an-
vänds beteckning för dvs.rättsregler, för regler bestämmersom som
enskildas och myndigheters handlande. Det kännetecknar före-som
skrifter de bindande ochär de gälleratt är generellt.att

begreppEtt ofta används förvaltningsrättsligaarmat isom sam-
manhang författning. Med författningarär förstås enligt lagen-
1976:633 kungörande lagar och andra författningar lagar,om av -
förordningar och andra rättsregler i 8 kap. betecknasRF före-som som
skrifter. Tilläggas kan i författningstext används iblandatt ordetäven
bestämmelser. Detta ord har då betydelse begreppet före-samma som
skrifter.

hellerDet inte ovanligtär uttrycken bindande respektive icke-att
bindande regler används. Med bindande regel saken avses samma

med föreskrift.som en
sambandI med den statliga regelgivningen används ibland även or-

det Exempelvis talas i kap.8 RF normgivningsmakten. Mednorm. om
detta besluta rättsreglerrätten dvs. föreskrifter.attavses

konsekvensEn det sagda begreppen rättsregler, föreskrift-är attav
författningar, bestämmelser, bindande regler och dessaier, norm sam-

manhang kan ses som synonymer.
rådAllmänna beteckningen förär generella rekommendationer om

tillämpningen författning hur någon kan eller börav en som anger
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till skillnad före-hänseende. Allmänna rådvissthandla i är motett
definitionen följerpresenteradebindande. den tidigareskrifter Avinte

föreskrift, författningrättsregel,råd varkenallmänt äratt ett enenen
kallas för icke-bin-allmänna råden kanbestämmelse.eller De ävenen

regler.dande
bindande ochibland föranvändes begreppet anvisningarTidigare

längrefår dock inteicke-bindande regler. begreppför Dettaibland an-
föreskrifter. propositionenför myndighets Ibeteckningvändas ensom

myndig-1983/84: 19till grund för detta beslut prop. 1låg sägs attsom
beteck-använda anvisningarskall undvikaheterna att tennenäven som

detSärskilt angelägetbindande.regler intepå ärning att tennenärsom
allmänheten ellerriktar tillbeteckning regler sigpåundviks somsom

16.till kommuner
föreskrifterbådesamlat betecknaanvänds förbegreppDet attsom

rådallmänna regler.och är
riksdagen.föreskrifter beslutadebalk påellerLag är namnet av

myndig-Förbenämns förordning.Föreskrift beslutad regeringenav
beteckning.formellt fastslagenföreskrifter finns någoninteheternas

skallmyndigheterföreskrifter utfärdadedock krav påfinnsDet att av
särskilja myndig-"föreskrift.innehåller ordet Förrubrikha attsomen

myndigheternasförordningar kanföreskrifter från lagar ochheternas
myndighetsföreskrifter.kallas förrättsregler

delegationNormgivningsmakt och

skriftStatsrådsberedningensgrundas påi detta avsnittRedovisningen
s.k. Gröna bo-dennormgivningsmaktenreglerRegeringsfonnens om

utgåva.årsken, 1985
beslutagrundläggande bestämmelserna rätts-rättenDe att omom

fördelarkap..finns i 8 RFnormgivningsmakten RFregler norm-w-
dePrincipenoch regeringen.mellan riksdagen ärgivningsmakten att

delaroch övrigariksdagenligger pånormgivningencentrala delarna av
centrala regeringen.mindre påde --

kallasriksdagen detskall reglerasområde i principDet avsom
del- obligato-lagområdet. område finns detdettaInomprimära en

dvs.lag,regleras i formlagområdet alltid måsteriska avavsom-
civilrättsligadenlagområdet hör bl.a.obligatoriskaTill detriksdagen.
för enskildaåliggandeinnebäroffentligrättsliga reglerregleringen, som

ekonomiska för-personliga ellerenskildasingrepp ieller övrigti avser
de grundläg-undantagnämndamed vissahållanden i 8:9 RF samt

och landsting.kommunerreglernagande om
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För den övriga delen det primära lagområdet det fakultativaav -
eller delegeringsbara lagområdet gäller riksdagen kan bemyn-att-
diga regeringen meddela föreskrifteratt dvs. riksdagen kan delegera-
sin normgivningsmakt i dessa frågor. Ett sådant delegationsbeslut kan
också medge regeringen i sin överlåteratt myndighettur med-atten
dela bestämmelser i s.k.ämnet- subdelegation. Ett krav för sub-att
delegation skall få ske riksdagenär uttryckligen bestämtatt det.

Till det område där nomigivningskompetensen i första hand ligger
på regeringen regeringens primärområde hör föreskrifter verk-om
ställighet lag och föreskrifter inte enligt grundlag skall beslutasav som

riksdagen, den s.k. restkompetensen.av
Regeringens komplettera lagarrätt med verkställighetsföreskrift-att
omfattar i princip alla slag lagar, således lagar inom detäven ob-er av

ligatoriska lagområdet. Till verkställighetsföreskrifter räknas förstai
hand sådana tillämpningsföreslqifter administrativär ka-rentsom av
raktär. finnsDet dock också verkställighetsföreskrifter i viss ut-som
sträckning materiellt fyller ut lag. Ett krav dessasett i fall är atten
den bestämmelsen i lagen skall kompletteras så detaljeradär attsom
regleringen inte tillförs något väsentligt verkställighetsföre-nytt genom
skriften.

Till regeringens restkompetens hör den administrativaäven
normgivningen, föreskriftert.ex. myndighets organisation,om en ar-
betsuppgifter och inre verksamhet. Hit hör föreskrifter inom denäven
offentliga enskildarätten förmåner olika slag s.k. berätti-som ger av
gande föreskrifter eller inte påverkar enskildas ställning sigsom vare
i positiv eller negativ riktning s.k. neutrala bestämmelser så-samt
dan reglering rörande kommunernas och landstingens organisation
och verksamhetsformer inte betrakta grundläggandeär attsom som
regler som förbehållna riksdagen.är

det gällerNär föreskrifter inom regeringens primärområde har rege-
ringen överlåta delegerarätt åt underordnadatt statlig myndig-en- -
het besluta bestämmelser iatt Regeringen kanämnet. inte överlåtaom
beslutanderätt faller inom regeringens primärområde till kommun-som

eller landsting och inte heller till någon myndighet under riksdagen.er
kan konstaterasDet grundlagen varken statliga myndigheter,att ger

kommuner eller landsting någon direkt utfärda föreskrifter,rätt dvs.att
regler bindande för enskilda ellerär myndigheter. Skall dessa fattasom
beslut föreskrift måste de således ha fått sådan normgivnings-om en en

delegerad till sig.rätt
Bemyndigandet för statliga myndigheter kan byggaantingen på en

subdelegation från regeringen i fall föreskriftsrätten frågani ursprung-
ligen tillhört riksdagen eller på delegation från regeringen omen
föreskriften faller inom regeringens primärområde. Tilläggas kan att
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förbemyndigandebehöver hamyndigheterna inte att ut-de statliga ett
råd.färda allmänna

fö-beslutfattabyggerlandstingoch rätten attFör kommuner om
ellerriksdagen påfrånbemyndigande direktpåreskrifter antingen ett
riksdag-fallet krävssistnämndadetfrån regeringen. I attsubdelegation

överlåta denbemyndigande till regeringenlämnat attuttryckligen etten
landsting.ellertill kommunernonngivningskompetensenbehövliga

uppdragetAvgränsning3.2 av

redovisasdäruppdrag. Somutredningensförredogjortskapitel harlI
och tillsy-regleringenstatligadenenligt direktivenuppdraget avavser

dettaanblick kanförstaVidverksamheter.kommunala sesöver ennen
dock fråge-dykereftertankestundsEfteravgränsning.klar enensom

landstingochkommunerregleringenmedVadtecknen avmenasupp.
alllandsting Menasellergäller kommunerendastregleringAvses som

skallEllerlandstingellerkommunerl§rörpå någotreglering sättsom
kanfrågorMotsvarande ävenanvändasavgränsningnågon annan

gäller tillsyn.detställas när
utredning-övervägandendebeskrivninglämnasavsnittdettaI aven

utredningensimedtagitsregleringvilkenförgjort avgränsaatt somen
analys.ochkartläggning

regleringinkluderardvs.minimilinjeväljerOm som en-enman -
mycket be-endastberörslandsting-ellerför kommunergällerbart en

skulle dethandförstaregleringen. Itotala statligadel dengränsad av
detregleringenfoljdlörfattningar,medkommunallagensig avröra om

komplet-vissskatteutjämningssystemet,ochstatsbidrags-kommunala
kom-denexempelvisregleringadministrativochekonomiskterande

redovisningkommunal samtlagenmomsregleringenmunala samt om
ellerkommunernaåläggerregleringdendelbegränsad somaven

någotverksamhet inomelleruppgiftför visslandstingen att svara en
följdförfattningar.medspeciallagamade s.k.område

skulle kommaspecialregleringendelendasttillOrsaken att aven
alltid inne-föreskrifterdessa nästanrninimialternativetvidmed är att

landsting. Somochkommunerandraberörreglering änhåller ävensom
förregleringinnehållerskollagen,exempel kan ävennämnasett som

föräld-förfristående skolorförutbildningsforrner, samtstatligavissa
undervisning.tillskolpliktenavseendeexempelvis rättensamtrarna

sjukvårdslagen,ochhälso-förgällerförhållandeMotsvarande även
till vissaservicestöd ochlagensocialtjänstlagen,tandvårdslagen, om

bygglagenplan- ochbibliotekslagen,funktionshindrade, osv.
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stället med all reglering berör kommuner ochVäljer iatt ta somman
totalafår med del denlandsting maximialtemativ-ett storman en av-

regleringen minimialtemativet tillkom-regleringen. Förutom istatliga
resterande speciallagama med följdförfattningar.delen Menden avmer

tillkommandeantal ytterligare regler.tillkommer Dedärutöver ett stort
kommunalaflertalet fall mindre stark koppling till deireglerna har en

verksamheterna.
landstingens ekonomi finnsgäller kommunernas ochdetNär som-

och landstingen harsärreglering.tidigare viss Kommunernanämnts -
ekonomiskabetydelsefull aktör det allmännaroll idock också somen

ford-bankmedel,tillgångar form kontanter,iDe äger storasystemet. av
och fastigheter.materiel, inventarier Kommunernavärdepapper,ringar,
och borgensåtaganden.har också skulder Delandstingenoch ärstora

aktiebolag, stiftelser och olikautsträckning engagerade ividare i stor
dessa organisatio-ekonomiska och ideella föreningar. Genomtyper av

landsting verksamhe-driver kommuner ocheller direkt i regiegenner
näringsområden och branscher. dessaantal Iinom stortettter samman-

indragnalandstingen naturligtvis ikommunerna ochhang blir en
denavtalsförhållanden. Bredden itransaktioner ochmängd typer av

eko-och landstingensoch kommunernaskommunala verksamheten i
den statligadelförvaltning de berörsnomiska gör att stor reg-av en av

fi-avtalsrätt, associationsrätt,skilda områdensåleringen inom som
ellersärskild närings-olikaSkatterätt typernansrätt, samt avav

reglering.branschvis
.också arbetsgivare. Ioch landstingenKommunerna är stora egen-

naturligtvislandstingenberörs kommunerna ocharbetsgivareskap av
roll, exempelvis denknuten till dennalagstiftning finnsall den somav

arbetsmiljöområdet.regleringenregleringen och inomarbetsrättsliga
uteslutande berörbehandla regleringutredningen baraiAtt som

bedömtsminimialtemativet har inteeller landsting dvs.kommuner --
reglerdel deinnebärasådan linje skullerimligt. En att stor avensom

skulle ingåkritiserat under år inteeller landstingkommuner senaresom
myndighetsreglema, efter-särskiltunderlag. gällerDettai utredningens

utformatsutsträckning såregler endast mycket begränsaddessa isom
eller landsting.endast kommunerkande sägasatt avse

erbjuda möjlig gå. Imaximialtemativet bedömsheller vägInte atten
till kommunerregler där kopplingeningår antaldetta alternativ stortett

enskilda.till andra ellerlandsting inte starkare organisationeroch är än
ochuppdrag uttalat kommunertanke på utredningensMed att avser

kartlägg-meningsfullt delframstår det intelandsting att stor avsom en
kommunerna och lands-analysen reglering därochningen upptas av

förhållande till andra.har särställningpå något itingen inte sätt en

SOU2 1998:105
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Utredningen har därför grundprincip valt med alla regleratt tasom
innehåller någon form särreglering för kommuner eller lands-som av

ting. praktikenI får denna avgränsning direkt betydelse främst för ur-
valet lagar och förordningar. Hur urvalet myndighetsregler skettav av
redovisas dettai avsnitt.senare

För få fram uppgifter dessa lagar och förordningaratt har utred-om
ningen gjort sökningar i den del Riksdagens publika databaserav
Rixlex innehåller alla svenska lagar och i Svensk Författnings-som
samling SFS publicerade förordningar.

Sökningen har gjorts efter författningar innehåller begreppensom
kommun och/eller landsting i olika böjningsformer eller sammansätt-
ningar. Från urvalet har sedan bort författningartagits där begreppen
kommun eller landsting exempelvis enbart för beskrivaanvänts att en
geografisk avgränsning.

finnsDet antal områden där kommuner eller landsting harett en
dominerande roll producent. Detta gäller hälso-inom ocht.ex.som
sjukvården, tandvården, socialtjänsten skolan. Utredningen harsamt
här valt princip med alla föreskrifter inom området. Motivetatt tasom

del dessa författningarär även inte uttryckligen innehålleratt om en av
orden kommun eller landsting det ändå kommunerna eller landsting-är

huvudsaki berörs reglerna. Det finns dock del fall där deten som av en
klart författningen endast icke offentligär verksamhet,att t.ex.avser

gäller detta författningarvissa fristående skolor utbildnings-inomom
området. Sådana författningar har inte tagits med i det slutliga urvalet.

det gällerNär myndighetsregleringen har urvalet inte kunnat ge-
nomföras på Myndighetsregleringen huvudsaksätt. iutgörssamma av
konkretiseringar överordnade regler lagar eller förordningar. Dettaav
innebär eventuell särreglering för kommuner landstingoch vanligenatt
återfinns redan dei överordnade reglerna. därförDet i många fallär
inte möjligt direkt från innehållet deni enskilda myndighetsregelnatt

i vilken utsträckning den berör kommuner eller landsting.avgöra
Kartläggningen myndighetsreglema har, tidigare nämnts, ut-av som

förts Statskontoret på uppdrag utredningen. Ambitionen har dockav av
långtvarit så möjligt använda kriterier vid urvaletatt samma av- -

myndighetsregler vid urvalet lagar och förordningar. Utred-som av
ningen har därför haft fortlöpande kontakt med utredarna vid Statskon-

derasunder arbete.toret
få framFör myndighetsreglema direkt berör kommuneratt som mer

och landsting förtecknades förstai de myndigheter harett steg rättsom
utfärda föreskrifter. I gjordes bedömning vilkaatt nästa steg en av av

myndigheterna har koppling till den kommunala sektorn och tillsom en
olika kommunala verksamheter. Förteckningar dessa myndighet-över

regler införskaffades. Hjälp och råd vid det slutliga urvaleters av myn-
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dighetsregler har lämnats både personal berörda myndigheterinomav
kommunalaoch tjänstemän inom olika verksamhetsområden.av
särskild fråga aktualiserats urvalsprocessen deEn i rörsom myn-

dighetsregler gäller vid kommunal myndighetsutövning, och dåsom
tillsyn.främst vid

kommer beskrivas b1.a. kapitel kommun-Som i 5närmare att svarar
lokala tillsynenför den inom antal verksamhetsområden. Detetterna

finns betydande myndighetsregler de enskildamängd riktas moten som
och organisationer föremål för denna tillsyn. huvuddelenIärsom av

berörs kommunerna begränsad direktfallen endast i utsträckning som
huvudman dessa regler. berörs dock i sin egenskapKommunenav av

eftersom kommunenlokalt tillsynsorgan, har tillse verksamheter-att att
enlighetbedrivs i med bl.a. de krav ligger myndighetsreglema.isomna
har valtUtredningen med dessa regler i kartläggningen. Vidatt ta även

den redovisning reglerna b1.a. kapitel dock särskilti 4 hargörsav som
det handlar regler kommunerna har iakttaangivits när attom som

främst tillsyn tredje Tilläggas kan antal fall byggeri sin ipart. att ettav
myndighetsregler förordningardessa på bemyndiganden lagar ochi

innehåller särregleiing för eller landsting.inte någon kommunersom
kart-Utredningen har valt med sådan överordnad reglering iinte taatt

läggningen.
Utredningen har urvalet lagar, förordningar ochstämt myn-av av

dighetsregler med företrädare för Svenska Kommunförbundet, Lands-
tingsförbundet berörda grundvaldepartement och myndigheter. Påsamt

strykningar sedandessa avstämningar har vissa kompletteringar ochav
gjorts.

vill framhålla det urval det endaUtredningen gjorts inte äratt som
obetydligt antal fall bedömnings-tänkbara. inte har det varitI ett en

har dessareglering skall med eller Utredningen ifråga inte.tasom en
avstå.haft grundprincip hellre med regelfall än attatt tasom en

de urvals-sammanfattande förenklad beskrivningnågotEn avmen
utredningen målsättningen varitkriterier attanvänt är säga taatt attsom

omfatt-regler eller betydandemed alla på något särskilt isättsom mer
kommunerning berör eller landsting.

vilkaprinciper kan ha vid urvaletSamma använtssägas även av om-
tillsyn-med utredningens beskrivning den statligaråden tagits isom av

och landsting. medtagits delskommuner denna beskrivning harIen av
tillsynen,områden där kommuner eller landsting för den lokalasvarar

dels områden där kommuner eller landsting tillsynsutövareinte är men
har dominerande ställning huvudman/producent ellerdär de enen som

någotsärställning skäl.annatav
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4 statligaDen regleringen av

kommuner och landsting

detta kapitel redogörs förI reglering kommuner och lands-statens av
Kapitlet baserasting. på den regelkartläggning i sin helhet redovi-som
bilaga i betänkandet.i 2sas

Ambitionen översiktlig bild omfattningen ochär att överge en av
karaktären regleringenpå kommuner och landsting. Beskrivningenav

departementsvis. Beskrivningen särskilt fasta på degörs övergri-tar
pande ålägganden och befogenheter reglerar kommunernas verk-som
samhet och påverkar fördelningen viktigare s.k. kon-samtav resurser
stituerande regleringar.

och landsting kan berörasKommuner regleringen på olika sätt.av
del regleringen riktarEn sig kommunal/landstingskommunalmotav

nämnd eller befattningshavare. För enkelhetens skull beskrivs ändå
regleringen genomgående "reglering kommun alternativtsom av

landsting."reglering regelkartläggningenI har också medtagitsav reg-
kommunenlering eller landstinget har beakta i samband medattsom

tillsyn denna reglering primärt kan hautövas, ävenatt sägasom en
utanföradressat kommunen/landstinget.

reglerAntalet återges i beskrivningen. bör påpekasDet utred-att
ningen inte anspråk på redovisa den fullständigt kompletta ochgör att
enda riktiga bilden regleringens omfattning kommunsektom.inomav

tidigare finnsSom mått skönsmässighet det urvalinämnts ett av som
kapitel 3.gjorts se

bör observeras det allDet inte reglering visst områdeinomatt är ett
redovisas nedan, enbart den reglering vidarei meningutansom som

bedöms relevant för kommuner eller landsting.vara
kapitlet redovisasI del upplevda problem med regleringen,även en

frånbaserat på synpunkter företrädare för kommun- respektive lands-
tingssektom. Utredningen dock inte ställning synpunktertill detar som
återges.

Avslutningsvis redovisas sammanfattande diskussion rörandeen
regleringens omfattning och karaktär.
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Arbetsmarknadsdepartementet1

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet regler Arbetsmarknadsdepartementet-

Antal
Lagar 6
Förordningar 12
Myndighetsregler 26
Totalt 44

Arbetsmarknadsdepartementet för 44 regler bedöms sär-ansvarar som
skilt beröra kommuner eller landsting. Regleringen nedan igrupperas

Övrigt.områdena Arbetsmarknadsområdet, Arbetarskydd ochm.m.
Arbetsmarknadsfrågoma berör i första hand kommunerna medan arbe-
tarskyddsfrågoma berör både kommuner och landsting.

arbetsmarknadsområdet åläggs kommunerna förInom att attsvara
arbetslöshetsnämnddet finns med uppgift eller främjavidta åt-atten

gärder för förebygga eller minska verkningarna arbetslöshet. Föratt av
regleras möjligheter åtagandenövrigt till för kommunerna.

arbetarskyddsområdet åläggs kommunerna främst efterlevaInom att
del myndighetsregler samband med bedrivandet olika verksam-ien av

heter, dvs. regleringen innebär villkor eller restriktioner för verksam-
heterna.

Regleringen kommuner möjligheter aktivitetertill olikasom ger
arbetsmarknadsområdet kan delar omfattandeinom i vissa sägas vara

och detaljerad.
Svenska Kommunförbundet uttrycker önskemål inomstatenattom

arbetsmarknadsområdet bör sig med formulera övergripandenöja att
beslutamål och medel, överlåta genomförandet den lokalaom men

nivån.
kommunalt och landstingskommunalt framförs kritikFrån håll rö-

myndigheternasrande krav på ventilation och luftväxling, vidt.ex.
skolor.
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Arbetsmarknadsområdet

Regleringen kommuner och landsting inom arbetsmarknadsområdetav
återfinns bl.a. lageni 1944:475 arbetslöshetsnämnd, lagenom
1995:706 kommuners för ungdomar, lagen 1997:1268om ansvar

kommuners för ungdomar mellan 20 och år och lagen24om ansvar
1996:423 kommuners medverkan försöksverksamheti med lokalom
samverkan arbetsmarknadsutvecklingen. finns elva förordning-Detom

inom området. Därutöver finns myndighetsregler15 från Arbets-ar
marknadsstyrelsen.

ålagd uppgift förEn kommunerna arbetslöshets-är att genom en
nämnd vidta eller främja åtgärder för förebygga eller minska verk-att
ningarna arbetslöshet. För övrigt regleringen inom området ettav ger
antal möjligheter till åtaganden för kommunerna, dvs. den inte tving-är
ande. Regleringen främst möjligheter att:ger

anordna praktik eller verksamhet på heltid för arbetslösaannan ung--
domar inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildningsom

det år de fyller 20,t.o.m.
erbjuda ungdomar mellan och20 24 år aktiverande och utvecklan-en-

de heltid,insats på
erbjuda arbetslösa 19 år möjligheter lära sigöver att använ-personer-

da informationsteknik,
efter beslutsärskilt regeringen, träffa avtal delta i och bidraattav om-

till finansieringen försöksverksamhet med lokal samverkanav om ar-
betsmarknadsutbildningen,

få statsbidrag till avlöning anställda med olika handikapp skyddatav-
arbete,

arbetslösa i resursarbete,-ta emot
arbetslösa fyllt år i offentliga55 tillfälliga arbetenta emot som-

OTA.
Svenska Kommunförbundet bör nöja sig medatt staten attanser

formulera övergripande mål och besluta medel, överlåtaom men ge-
nomförandet den lokala detaljregleringnivån, och ständiga för-utan
ändringar förutsättningarna.i

Arbetarskydd m.m.

Regleringen kommuner inom arbetarskyddsområdet återfinns för-iav
ordningen 1985:997 anmälningsskyldighet beträffande asbest iom
ventilationsanläggningar. finnsDärutöver elva myndighetsregler från
Arbetarskyddsstyrelsen.
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uppgift för kommunen anmälan asbestföre-En är att ta emot om
komst ventilationsanläggningar.i Regleringen ålägger fastighetsägare
eller för yrkesmässig användning ventila-som ansvararannan, av en
tionsanläggning anmäla asbestförekomst i denna till kommunen.att

aktuella myndighetsregleringen från ArbetarskyddsstyrelsenDen
ellerstadgar villkor restriktioner områden där dominerande delinom en

verksamheten direkt eller indirekt bedrivs kommuner och lands-av av
härting. sig hamnarbete, hälso- och sjukvård,Det sotning,rör om

barnomsorg, tandvård, omvårdnadsarbete i enskilt hem rök- ochsamt
kemidylcning.

kommunalt och landstingskommunalt framförs kritikFrån håll rö-
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. Kritiken handlarrande

hand de aktuella myndigheternas krav på ventilation ochi första attom
vid skolor.luftväxling, leda till orimliga kostnader,ansetts t.ex.

Övrigt

lagen till för före-finns 1979:1184 ledighet vissaFör övrigt rättom
området.ningsuppdrag inom skolan Ytterligare lag finns inomm.m. en

arbetstagare har till ledighet RörRegleringen bestämmer rättatt en
ellerideella uppdrag under dagtid grundskolan inomutföra vissa iatt

fritidsverksamhet.allmän

Finansdepartementet4.2

sammanfattningRegleringen i

Antalet regler FinansdepartementetTabell -

Antal
28Lagar
24Förordningar

5Myngghetsregler
57Totalt

regler bedömsFinansdepartementets ansvarsområde finnsInom 57 som
nedansärskilt beröra kommuner eller landsting. Regleringen grupperas

Uppgiftslämnandeområdena Skatter Finansieringi m.m., m.m.m.m.,



SOU 1998: 105 regleringenDen statliga kommuner och landsting 41av

Övrigt.och Merparten regleringen gäller såväl kommunerav som
landsting.

skatteområdetInom regleras bl.a. utdebitering, uppbörd och dekla-
rationsskyldighet.

områdetInom Finansiering finns bl.a. bestämmelser kom-m.m. om
och landstings möjligheter till fondavsättningar och vissa åläg-muners

ganden betalningsväsendet under krigsförhållanden.om
Vad gäller uppgiftslämnandet finns främst reglerat skyldighet fören

kommuner och landsting lämna uppgifter för den offentligaatt statis-
tiken och på begäran lämna uppgifter till Riksdagensatt revisorer.

finnsFör övrigt bl.a. reglering arbetstagare offentligi tjänst,om om
upphandlingsfrågor och vissa åligganden rörande lotterifrågor.

Svenska Kommunförbundet kraven på samråd bör skärpasattanser
förordningeni statliga myndigheters inhämtande uppgifter frånom av

näringsidkare och kommuner.
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet båda kritis-är

ka till lagstiftningen inom upphandlingsområdet. Förbunden bl.a.anser
nuvarande lagstiftning försvårar såväl koncernsamverkanatt inter-som

kommunal samverkan. Lagstiftningen föremål förär översyn.

Skatter m.m.

området finnsInom reglering kommuner eller landsting bl.a. i lagenav
1965:269 med särskilda bestämmelser kommuns ochom annan me-
nighets utdebitering skatt, kungörelsen 1950:431 med vissaav m.m.;
föreskrifter angående taxering och debitering skatt vid ändring iav
kommunal indelning; förordningen 1957:515 fullgörande dek-om av
larationsskyldighet för landsting, kommun och kungörel-staten, m.m.

1969:475 uppbörd särskilda avgifter Tullverketssen om av genom
försorg. Ytterligare åtta lagar och fem förordningar finns inom områ-
det. finnsDärutöver myndighetsreglertvå från Riksskatteverket som
bedöms reglera kommuner eller landsting.

den lag reglerar utdebiteringI finns regler bl.a. be-som m.m. om
skattesatsen,stämningen kommuner och landsting före visstatt ettav

datum skall erhålla uppgifter erhållande skatt för föregående årom av
och Skattemyndigheten skall underrättasatt: skattesatsen. Vidareom
regleras skattemyndighetemas vid utbetalning skatt.process av

Regleringen i övrigt berör kommuner och landsting inom skat-som
teområdet exempelvis bestämmelser skattesatsen, utdebite-avser om
ring, uppbörd och deklarationsskyldighet, vissa mervärdesskattefrågor

hur kommuner och landsting skall lämna skattedeklarationsamt och
inbetala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.
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Tullverket regleras kommunen anlita Tull-frågaI rätt attattom ges
från hamn, flygplats eller godstenninal.vid uppbörd avgifterverket av

från Riksskatteverket bl.a. undantagMyndighetsregleringen avser
ochskatteplikt för avseende hälso- och sjukvård social-från omsättning

tjänst.

Finansiering m.m.

kommunalområdet finns bl.a. i lagen 1946:727Reglering inom om
1987:617insiderlagen 1990:1342, sparbankslagenfondbildning,

angående tillämp-med föreskrifterkungörelsen 1964:18 vissaoch
betalningsväsendet underlagen den december 195720ningen omav

området.lcrigsförhållanden. finns ytterligare lagar inomDet tre
möjlighetfondbildning regleras kommunerskommunallagenI om

medel till fond.till avsättning av
landsting skallSparbankslagen bestämmer bl.a. kommuner ochatt

förvaltningför sparbankshuvudmän övervakningvissautse m.m.av en
ochbetalningsväsendet åläggs kommunerkungörelsenI rörsom

rörandekrigsförhållanden utbe-vidta åtgärder underlandsting vissaatt
underrättelseskyl-förvaring och sedlar visstalning och samtmyntav

dighet.
undantagsbestämmelserbl.a.regleras området vissaövrigt inomFör

landsting.kommuner ochbetydelse förav

Uppgiftslämnande m.m.

uppgiftslämnande tilloch landstingsrörande kommunersfrågorVissa
förord-statistiken,den offentligalagen 1992:889regleras istaten om

uppgifterinhämtandemyndigheters1982:668 statliganingen avom
1974:585 skyldighetoch kommuner och lagennäringsidkarefrån om

finnshandlingar Dettillhandahålla Riksdagens vissarevisoreratt m.m.
finnsområdet.och förordningar inom Därutöverytterligare lag tvåen

Centralbyrån.myndighetsföreslcrifter från Statistiskatre
ochkommuneroffentliga statistiken regleraslagen denI attom

officiella statistiken.uppgifter för denskyldiga lämnalandsting är att
uppgifter reglerasstatliga myndigheters inhämtandefrågaI avom

uppgift-samband inhämtandetför statliga myndigheter i medvillkor av
för besva-stadgar bl.a. fristenfrån kommunerna. Förordningen atter

veckor.enkät vanliga fall skall minstrande i trevaraav en
revisorer vissaskyldighet tillhandahålla RiksdagenslagenI attom

landsting tagitstadgas kommun ellerhandlingar emotatt somm.m.
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statsbidrag på begäran skall tillhandahålla Riksdagens revisorer all-
handlingar, uppgifter ochmänna yttranden.

Myndighetsregleringen från Statistiska centralbyrån reglerar upp-
giftslämnarskyldighet.

Svenska Kommunförbundet kraven på samråd bör skärpasattanser
förordningeni statliga myndigheters inhämtande uppgifter frånom av

näringsidkare och kommuner. Vidare framhåller förbundet sarnråds-att
förfarande bör gälla föräven myndigheter under riksdagen kom-samt

enligtmittéer och särskilda utredare kommittéförordningen.

Övrigt

Övrig reglering finns exempelvis lotterilageni 1994:1000, lagen
1992:563 förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvår-om
den lagen 1994:260 offentlig anställning, lagen 1992:m.m., om
1528 offentlig upphandling, förordningen 1976:837 ersätt-om om

för kostnaderning för vissa pensioner och livräntor verksförord-samt
ningen 1995: 1322. finnsDet ytterligare lagar och tio förordningarsex
inom området.

Lotterilagen reglerar bl.a. kommuner skall frågoratt till-pröva om
stånd lotterier anordnasnär sammanslutning verksam hu-ärav en som
vudsakligen inom endast kommun. Lagen ålägger kommuner-ävenen

tillsynsuppgifter.vissana
fråga förtroendenämnderI regleras kommuner och landstingattom

skall ha eller flera förtroendenämnder avseende hälso- och sjukvår-en
den och tandvården.

offentligLagen anställning innehåller bestämmelser arbets-om om
i offentlig tjänst. Bestämmelser finnstagare arbetskonflikter, bi-om

sysslor, disciplinansvar m.m.
offentligLagen upphandling bestämmelser villkor ochom ger om

tillvägagångssätt vid offentliga upphandlingar.m.m.
frågaI pensioner och livräntor regleras kommuner ochattom

landsting falli vissa erhåller ersättning för kostnader för pension eller
livränta.

verksförordningen finnsI bestämmelsen myndighet, innanatt en
den utfärdar föreskrifter eller allmärma råd, skall kommuner ochge
landsting andra berörda tillfällesamt sig frågan ochi kon-att yttra om
sekvensutredningen.

Svenska Kommunförbundet beträffande lagen offentliganser om
upphandling samverkan inom kommunala koncerneratt och samverkan
dels mellan kommuner, dels mellan kommuner och landsting försvåras

lagens krav upphandling.avsevärt på Vidare framhålls denattgenom
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upphandlingsdirektiv går längre vadtolkningensvenska EG:s änav
Enligt förbun-medlemsstater EU.vanligt i de flesta andra inomärsom

detaljregleringenlångtgåendeinternationellt mycketdendet har sett av
lagens regler överprövningupphandling förening medkommunal i om

kom-för domstolsprövningarskadestånd visat sigoch utrymme avge
förutsågs vid lagensknappastverksamhet i omfattningmunal somen

införande.
Även upphandlingslagstiftningen för-Landstingsförbundet attanser

koncemsamverkan. För-interkommunal samverkansåvälsvårar som
då lagen gäl-koncemsamverkan,framhåller lagen försvårarbundet att

för-företag. Dettalandstinget köper tjänsterler ett egetnär anserav
understryker behovetregler,kommunallagensmotverkarbundet som

företag.och dessmellan landstingetsamordningav
upphandlingslagstiftningenLandstingsförbundetVidare attmenar

de anställ-stöd tilllandstingenavknoppning, dvs.s.k.försvårar när ger
landstingskommunal tjäns-tillföretag alternativbildada att egna som

teproduktion.
upphandling fi-gäller fråganockså kritiskt vadFörbundet är avom

upphandlingslagstifcningen påtillämpningEnnansiella tjänster. upp-av
ekonomiskkrav påleda till kommunallagenslåntagande attansesav

upprätthållas.kanhushållning inte
upphandlingslagstiftningenocksåLandstingsförbundet ärattanser

upphandlande enheterförmöjlighetendet gällerrestriktiv attalltför när
effekternautvärderabörupphandlingförhandladtillämpa samt att man

underupphandlingvalt lagreglerasvensk sida trös-från attatt manav
kelvärdena.

1998:58.dir.föremål förUpphandlingslagstiftningen översynär

Försvarsdepartementet4.3

sammanfattningiRegleringen

FörsvarsdepartementetAntalet reglerTabell -

Antal
6Lagar

18Förordningar
37Myndighetsregler
61Totalt
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Inom Försvarsdepartementets ansvarsområde finns 61 regler be-som
döms särskilt beröra kommuner eller landsting. Regleringen grupperas

Övergripandenedan områdenai bestämmelser inom Totalförsvaret,
Övrigt.Civil ledning och samordning, Räddningstjänst Detsamt är

främst kommuner berörs regleringen. Landstingen berörs docksom av
åliggandenvissa inom civilförsvaret.av

ÖvergripandeområdenaInom bestämmelser Totalförsvaretinom
och Civil ledning och samordning finns åligganden för kommunerna
och i viss utsträckning för landstingen rörande framför allt bered-
skapsforberedelser, verksamhet under höjd beredskap, hemskydd och
skyddsrum.

åläggsKommunerna verksamhetsansvar för räddnings-även ett
kommunen.tjänsten inom Regleringen förhållandevis omfattandeär

och detaljerad.
fråga räddningstjänstenI efterlyser Svenska Kommunförbundetom

målinriktad och mindre detaljreglerad lagstiftning och tillsyn.en mer
Svenska Kommunförbundet fåmilitären bör vidareäven att ettanser

mandat medverka civili verksamhet.att

Övergripande bestämmelser inom Totalförsvaret

ÖvergripandeområdetInom bestämmelser Totalförsvaret finnsinom
kommunerreglering och landsting främst i lagen 1992:1403av om

totalförsvar och höjd beredskap med tillhörande förordning. finnsDet
ytterligare förordningar området.inomsex

totalförsvarLagen och höjd beredskap reglerar bl.a. närom rege-
f°ar beslutaringen skärpt eller högsta beredskap. ochKommunerom

skalllandsting vidta särskilda föråtgärder de skall kunna fullgöraatt
uppgiftersina inom totalförsvaret, bl.a. skall de vid beredskapslarm

övergå till kiigsorganisation.

Civil ledning och samordning

Frågor Civil ledning och samordning regleras lagen 1994:1720iom
civilt försvar med tillhörande förordning. Räddningsverket har ut-om

färdat fyra föreskrifter och allmännatvå råd riktar till kommu-sigsom
nema.

ochKommunens i viss utsträckning landstingens uppgifter är
framför allt bedriva verksamhet rörande beredskapsförberedelser,att

beredskap,höjd hemskydd och skyddsrum. Bland stadgasannat att
kommunen skall verka för beredskapsförberedelserna för den civilaatt
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verksamhet bedrivs i kommunen statliga myndigheter, lands-som av
m.fl. fårtinget enhetlig inriktning och samverkan kommer tillatten

stånd mellan dem. Detta gäller dock endast frågai sådan verksam-om
het inriktad på kommunen. Kommuner och landsting harär tillrättsom

frånviss ersättning för arbetet inom området. Flertalet föreskrift-staten
berör kommunernas arbete med inrättande och kontroll skydds-er av

harKommunerna föreskriftsrätt.vissrum.

Räddningstjänst

Regleringen kommuner inom området räddningstjänst åter-rörav som
finns räddningstjänstlageni 1986:1102 med tillhörande förordning.
Ytterligare förordning finns. Räddningsverket för 28en ansvarar myn-
dighetsregler inom området.

för räddningstjänstenKommunen inom kommunen vissasvarar
undantag finns rörande fjällräddning och flyg- respektive Sjörädd-
ningstjänst. Författningar-na innehåller föreskrifter hur samhälletsom

skallräddningstjänst organiseras och bedrivas. Bestämmelserna rör
bl.a. kommunens räddningskåren, förebyggande åtgärder motansvar,
brand, räddningstjänstplan, sjöräddningstjänst till alarmering,sjöss,
ledning, till kommun förersättning medverkan räddningstjänst,i till-

bemyndiganden, räddningstjänst under utländskt bistånd.krig ochsyn,
får utfärda föreskrifter.Kommunerna vissa

förhållandevis omfattandeRegleringen och detaljerad.är
Svenska Kommunförbundet efterlyser målinriktad ochen mer

detaljreglerad lagstiftningmindre och tillsyn. Kritiken exempelvisavser
detaljerade kraven dende på kommunala räddningstjänstplanen samt

brandsynfokuseringen på och det förebyggandesotning gäller in-när
satser.

Övrigt

finns bl.a. förfogandelagen 1994:1809För övrigt 1978:262, lagen
totalförsvarsplikt, hemvärnsförordningen förord-1997:146 ochom

1986:1111 militär medverkan verksamhet.ningen i civil Därut-om
finns ytterligare lag förordningar. finnsoch områdetInomöver en sex

myndighetsföreslcrift från Räddningsverket och föreskrifter fråntvåen
Överstyrelsen för civil beredskap.

Förfogandelagen kommunen möjligheter till beslutsbefo-vissager
vid krig ellergenheter lcrigsfara.
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fråga totalförsvarspliktI regleras bl.a. kommunen skallattom utse
ledamöter till inskrivningsnänmden.

Hemvämstörordningen kommunerna minst leda-rätt att utseger en
hemvämsrådeti möjlighetmot sig innan avtal ingåssamt vadatt yttra

gäller tjänstgöring hemvärnsman.persons som
det gäller militärNär medverkan i civil verksamhet regleras främst

medverkan i räddningstjänst.
Svenska Kommunförbundet militären bör få vidareatt ettanser

mandat medverka civili verksamhet.att

4.4 Inrikesdepartementet

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet4. regler Inrikesdepartementet-

Antal
Lagar 46
Förordningar 28
Myndighetsregler 13
Totalt 87

Inrikesdepartementet för 87 regler bedöms särskilt beröraansvarar som
kommuner eller landsting. Regleringen nedan i områdenagrupperas
Kommunal lagstiftning Kommunal ekonomi, Plan- och byggfrå-m.m.,

Övrigt.Integrationsfrågor och Regleringen kommunal lagstift-gor, av
respektive ekonomi berörning såväl kommuner landsting. Plan-som

byggfrågomaoch integrationsfrågoma berör främst kommunerna.samt
centrala regleringen denDen kommunala kompetensen finns iav

kommunallagen. För övrigt finns antal författningar kom-ett som ger
och landsting förhållandei till kommunallagen vidgad ellermuner en

preciserad kompetens inom rad områden.en
gällerVad regleringen den kommunala ekonomin huvudde-rörav

len lagarna och förordningama för statsbidrag till kommu-systemetav
Ävenlandstingoch och det kommunala utjämningssystemet. kom-ner

redovisning regleras.munernas
åläggsKommunerna verksamhetsansvar inom plan- och byggområ-

Författningarnadet. innehåller bl.a. bestämmelser det ärattom en
kommunal angelägenhet planlägga användningen mark ochatt vat-av
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olika ansökningar. Regleringen förhållandevisprövaten samt att är om-
detaljerad.fattande och

det gäller integrationsfrågoma finns främstbestämmelserNär rö-
ekonomiskarande den till kommuner förersättningen mottagande av

flyktingar mottagandet i sig bygger på frivilligt avtal regle-ett samt
villkoren för den introduktionsersättningring kommunen fårav som

bevilja flyktingar har kommunen.tagits iemotsom
Svenska Kommunförbundet beträffande den allmänna kom-anser,

kommunerna har alltför begränsade kunnamöjligheterpetensen, att att
och verksammaarbeten åt varandra. Kommunförbundetgöra vara me-
lagarna katastrofhj kommun-vidare tjänsteexport och älpatt om gernar

alltför begränsat mandat.etterna
Kommunförbundet skyldigakommunerna inte böratt attvaraanser

byggfelsförsäkring.ha en
Kommunförbundet framhåller det olika sammanhang finnsiäven att

kring hur långt byggnadsnämndens tillsynsansvar sträckeroklarheter
fråga aktuell fimktionskontrol-inte minst i samband medsig. Denna är

ler ventilationssystem och hissar.av av
Kommunförbundet förordningen statlig ersättning förattanser om

för Invandrarverkets bedöm-flyktingmottagande förstort utrymmeger
gäller beslut för betydandedet ersättning till kommunerning när om

extraordinära kostnader för flyktingmottagande.

lagstiftningKommunal m.m.

kommunalla-kommunala lagstiftningen återfinns främst icentralaDen
till ungdomsor-l99l:900; lagen 1989:977 kommunalt stödomgen

lagenlagen 1986:753 kommunalganisationer; tjänsteexport;om
studerande; lagen1962:638 för kommun bistå utländskarätt attom

boendet; 1968:131 vissa1993:406 kommunalt stöd till lagen omom
1970:663kommunala befogenheter turistväsendet; lageninom om

för handikap-kommunala befogenheter fråga sysselsättningvissa i om
och kyrkliga1994:693 för kommuner, landstingpade; lagen rättom

bistånd;katastrofhjälp ochlämna internationellkommuner annatatt
1994:692 kom-proportionellt valsätt; lagen1992:339lagen omom

1997:824 länets in-munala folkomröstningar; tillkännagivande om
ändringar Sverigesdelning kommuner lagen 1979:411 ii samt om

ochkommuner och landsting. finns lagar tvåindelning i Därutöver 15
förordningar.

frågor och lands-kommunallagen regleras bl.a. kommun-I om
och lands-tingsindelningen, villkoren för medlemskap, kommunernas

befogenheter ochtingens organisation.
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och landstingKommuner allmän kompetens själva handatt tages en
sådana angelägenheter allmänt intresse har anknytning tillom av som

ellerkommunens landstingets område eller deras medlemmar och som
inte skall handhas enbart kommun, lands-staten, ett annatav en annan

ellerting någon och landstingKommuner också befogenhetarman. ges
under vissa villkor driva näringsverksamhet lämnaatt samt att- -

kommunalt partistöd.
Flertalet de övriga omnämnda lagarna och förordningarnaav ovan

innebär förhållandei till kommunallagen vidgad eller preciseraden
kompetens inom rad områden. Exempelvis möjligheter stödjaatten ges
ungdomsorganisationer, bedriva tjänsteexport, bistå utländska stude-
randen och stöd till boendet.att ge

finns också del andra lagarDet på allmänt plan beröretten som mer
kommunernas åligganden, befogenheter och Exempelvisorganisation.
lagreglering proportionella val skall tillämpas val förrättasiattav som

landstings-bl.a. och kommunfullmäktige eller kommunala styrel-av av
Ävenser/nämnder ledamöternamajoritet begär det. förfaran-om en av

det vid kommunala folkomröstningar finns reglerat i lag.
författningarBland de inte finns bl.a. rad la-omnämnssom ovan en

tillkommit för möjliggöra olika försöksverksam-att typergar som av
heter eller liknande på lokal eller regional finnsnivå. Exempelvis regle-

försöksverksamhet med fleraring nämnd för landstingav gemensam
och försök med vid medborgarkontor.samtjänst

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet beträf-anser
fande den kommunala kompetensen bl.a. kommunerna har alltföratt

möjligheternabegränsade kunna arbeten och verksammagöraatt vara
åt varandra.

Kommunförbundet och Landstingsförbundet vidare lagarnaattanser
och katastrofhjälp alltförtjänsteexport kommunerna begrän-ettgerom

mandat. Med nuvarande utformning dessa lagar krävs regering-sat av
tillstånd i många ärenden.ens

Kommunal ekonomi

området KommunalInom ekonomi finns den väsentliga regleringen i
lagen 1995: 1514 generellt statsbidrag till kommuner och landstingom
med tillhörande förordning, lagen 1995:1515 utjänmingsbidrag tillom
kommuner och landsting och lagen 1995:1516 utjämningsavgiftom
för kommuner och landsting med tillhörande två förordningar, lagen
1996:1061 minskning i särskilda fall generella statsbidragetdetom av
till kommuner och landsting åren lagen 1997:6141997-1999 samt om
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kommunal redovisning. Ytterligare två lagar och förordning finnsen
inom området.

Huvuddelen lagarna och förordningarna inom detta områdeav reg-
lerar för statsbidrag till kommuner och landstingsystemet detsamt
kommunala utjämningssystemet.

lagenI reglerar minskning i särskilda fall det generellasom av
statsbidraget till kommuner landstingoch finns bestämmelser attom
kommuner och landsting höjer utdebiteringen under åren 1997-som
1999 går miste del statsbidraget.om en av

lagen kommunal redovisning finnsI reglering hur kommun-om om
redovisning skall utformas.ernas

byggfrågorPlan- och

Regleringen kommuner och landsting i fråga plan- och byggfrå-av om
återfinns bl.a. i plan- och bygglagen 1987: 10 med tillhörande för-gor

ordning, lagen 1970:244 allmänna och avloppsanlägg-vatten-om
förköpslagenningar, 1967:868, lagen 1995:1393 kommunalom

lantrnäterimyndighet, förordningen 1991:1273 funktionskontrollom
ventilationssystem och förordningen 1988:372 bidrag till åt-av om

gärder radon i egnahem. Ytterligare lagar och tolv förordningarmot sex
finns området. Därtillinom kommer Boverket utgivit elva myndig-att
hetsregler bedöms särskild betydelse för kommunerna.som vara av

Plan- och bygglagen PBL innehåller bestämmelser planlägg-om
ning mark och och byggande. kommunalDetvatten ärav om en ange-
lägenhet planlägga användningen mark och Författning-att vatten.av

innehåller detaljerade regler vilka planer kommunen måstearna om
eller får hur planeringsprocessen skall till.gå Kommun-upprätta samt

skall ha tillsyn byggnadsarbeten och utföra besiktningar,över taerna
bygganmälan och rivningsanmälan frågor påfölj-emot samt ta upp om

ingripandender och vid överträdelser. ansök-Kommunen prövar även
bygglov,ningar rivningslov och marklov förhandsbesked.samtom ger

finns flertalet fallDet i detaljerade regler hur dessa ärenden skallom
handläggas. reglerarPBL antal situationer då kommunen haräven ett

eller skyldighet lösa in mark, eller skyldighet ersättningrätt att att utge
till markägare på grund beslut eller åtgärder vidtagna med stödav av

finnsPBL. övrigt i bl.a. bestämmelserI PBL för kommunerna attom
övervaka, samverka, infonnera och initiativ plan- och byggfrågor.ita

skall verka förKommunen god byggnadskultur och godt.ex. en en
stads- och landskapsmiljö och för riksintressen tillgodoses.att

När det gäller allmänna och avloppsanläggningar åläggsvatten-
kommunerna det behövs med hänsyn till hälsoskyddet, sörja föratt, om
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eller tillse allmän va-anläggning kommer till stånd. Länsstyrelsenatt
kan vid vite ålägga kommunen fullgöra denna skyldighet. Huvud-att

kan, behöver inte, kommun.mannen men vara en
Förköpslagen kommun till förköp vid försäljning viss fasträttger av

egendom med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs fört.ex.som
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning eller för idrott

friluftsliv.eller Om köparen eller säljaren bestrider kommunens
förköpsrätt måste kommunen inom angiven tid söka tillstånd för för-
köpet hos regeringen.

får meddelaRegeringen tillstånd för kommun inrättaatten en
kommunal lantmäterimyndighet och för verksamheten vidatt svara
myndigheten.

det gällerNär ventilationssystem åläggs kommunen övervakaatt att
till byggnader fullgör skyldigheter fråga funktionskon-sina iägare om

troll ventilationssystem. Regleringen innehåller reglernärmareav om
hur, och funktionskontrollen skallnär göras.av vem

förordningenMed stöd bidrag till åtgärder radon imotav om egna-
hem kan statliga bidrag lämnas till kostnader för åtgärder syftei att

radonhaltenminska i och tvåbostadshus bidragstagaren ägeren- som
och själv bor i egnahem. Bidragsverksamheten sköts Boverket,av
länsstyrelserna och kommunerna.

Myndighetsreglema från Boverket reglerar i huvudsak bidrag, certi-
fiering, typgodkännande, tillverkningskontroll och CE-märkning i
samband med byggverksamhet.

författningar inte kommenteras innehållerDe viss regle-som ovan
ring kommunerna, bl.a. anslutningi till reglering avgifter vidav av
lantmäteriförrättningar, gemensamhetsanläggningar, exploateringssam-

tekniska egenskapslcrav byggfelsförsäk-verkan, på byggnadsverk och

ring.
kan detaljeradregleringen omfattande ochSammantaget sägas äratt

och byggområdet.inom plan-
Svenska Kommunförbundet börkommunerna inteattanser vara

skyldiga ha byggfelsförsälcring. allmän synpunktEn Bo-äratt atten
verkets författningar svårtillgängliga, oftaeftersom ändring påär görs
ändring på sådant det ställer krav påsättett avnämama.att stora

Kommunförbundet framhåller sammanhang finnsdet i olikaäven att
oklarheter kring hur långt byggnadsnämndens tillsynsansvar sträcker

fråga aktuellsig. Denna inte minst i samband med funktionskontrol-är
ler ventilationssystem och hissar.av av
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Integrationsfrågor

Regleringen integrationsfrågoma finns förordningeni 1990:927av
statlig förersättning flyktingmottagande och lagen 1992:om m.m.

1068 introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlän-om
Vidare finns ytterligareningar. förordning. finns två före-Därutöveren

skrifter från Statens invandrarverk.
Förstnämnda förordning Invandrarverket befogenhet träffaattger

överenskommelse med kommunerna flyktingmottagande. Vidareom
regleras b1.a. vilka kan omfattas överenskommelserna,grupper som av

ersättning till kommuner och landsting formernakan utgå ochnär samt
dessanivåerna på ersättningar.

fråga introduktionsersättning reglerasI kommunen rättatt attom ges
introduktionsersätlzningbevilja till flyktingar och andra utlän-vissa

harningar tagits i kommunen för det kommun-inomemotsom ramen
flyktingmottagandet.ala Vidare stadgas b1.a. kommunen får be-att

introduktionsersättningens storlek.stämma
Svenska Kommunförbundet förordningen statligatt ersätt-anser om

ning för flyktingrnottagande för för Invandrarverketsstort utrymmeger
bedömning det gäller beslut förersättning till kommuner bety-när om
dande extraordinära kostnader för flyktingmottagande. sig härDet rör

förväg maximerat belopp, vilketi innebär när ärett attom pengarna
fär kommuner avslag. fårslut övriga kommunernaDetta svårtgör att

bedöma vilken de kan få för kostnader.ersättning extraordinäraatt

Övrigt

Övrig tillfälligreglering inom området finns i lagen 1990:1183 om
med tillhörandeförsäljning förordning, förordningen 1988:1583 med

instruktion för Allmänna 1995:reklamationsnämnden, förordningen
868 med instruktion för Konsumentverket och förordningen 1994:

med1389 instruktion för Ungdomsstyrelsen. finns ytterligareDet en
lag området.inom

under omständigheter, kräva ochvissaKommunen rätt att, ut-ges
färda tillstånd fastställa föreskrifter tillfällig yrkesmässigvidsamt att
försäljning till konsumenter.av varor

Allmänna reklamationsnämndens framgårAv instruktion nämn-att
den skall stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i
konsumenttvister och kommunerna skall representerade iatt ettvara
råd knutet till nämnden.

Enligt Konsumentverkets instruktion skall verket stöd åt konsu-ge
ekonomiskt eller socialt praktiken harIärmentgrupper som svaga.
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detta bl.a. inneburit verket utbildar kommunala konsumentvägledareatt
och socialtjänstemän i budgetrådgivning och skuldsanering.

Ungdomsstyrelsens verka förinstruktion styrelsen skallI sägs att att
förnyelsestatliga och kommunala insatser för ungdomar samordnas, för

ungdomsverksamheten kommunerna och föreningsliveti samt ut-av
effekterna statliga och kommunala för ungdomar.värdera insatserav

Jordbruksdepartementet4.5

i sammanfattningRegleringen

Antalet regler JordbruksdepartementetTabell -

Antal
9Lagar

Förordningar 13
Myndighetsregler 123

145Totalt

Jordbruksdepartementets ansvarsområde finns regler145Inom som
särskilt beröra kommunerna eller landstingen. Regleringenbedöms av-

livsmedel djurskydd.ochser
innehållerlivsmedels- och djurskyddsornrådenaRegleringen av

utfárdandeåligganden för kommunen främst tillsyn och avsom avser
tillstånd.

både livsmedelsområdet och djur-omfattandeRegleringen inomär
regler så-myndighetsregleringen. Flertaletskyddsområdet, särskilt är

tillstånds- ochbeakta i samband medkommunerna hardana attsom
kom-tillsynsverksamheten således direkt regleringoch inteutgör av

verksamhet.munal
bestämmelser i livsmedels-Svenska Kommunförbundet deattanser

Livsmedelsverket möjlighet efter samråd medförordningen attsom ger
ändras.överlåta tillsynsuppgifter på kommunen börkommunen
avgift för livs-Kommunförbundet förordningenäven attanser om

bör bör få möjlighet självamedelstillsyn ändras; kommunerna attm.m.
kommunernafastställa nivån på avgifterna och bestämmelsen attom

bort.skall inleverera del dessa till Livsmedelsverket börviss tasav
förord-Svenska Kommunförbundet har hemställt till regeringen att

kontrol-kontroll livsmedel ändras såningen importeras attom av som
blir uppgift. Kommunförbundetlen fortsättningsvis statlig attanseren
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kommunerna skall ha möjlighet frivilligpå genomföraatt verk-väg
samheten full kostnadstäcloiing.mot

Kritik framförs också flera myndighetsföreskrifter inommot områ-
det, exempelvis de föreskrifter ålägger kommunerna att upprättasom
verksamhetsplan för tillsynen. Förbundet dessa föreskrifterattanser
innebär alltför betungande uppgiftslämnande för kommunerna.ett

Kommunförbundet Livsmedelsverkets konsekvensutred-attanser
ningar ofta bristfälliga.är

Kommunförbundet Jordbruksverket inte på tillfreds-att ettanser
ställande har samrått med förbundet hursätt uppgiftslämningen frånom
kommunerna kan ske.

Livsmedelsfrågor

Regleringen kommuner inom livsmedelsområdet återfinns främst iav
livsmedelslagen 1971:511 med tillhörande förordning; förordningen
1989:1110 avgift för livsmedelstillsyn förordningenom m.m.;
1995:1345 skydd för beteckningar på jordbruksprodukter ochom
livsmedel, förordningen 1995:702 förordningEG:sm.m.; om om
ekologiskt framställda produkter; förordningen 1994:1717 kon-om
troll livsmedel importeras från tredje land förordningensamtav som
1956:413 klassificering kött och förordningen 1993:1535om av om
informationsutbyte inom Europeiska unionen i fråga farliga livsme-om
del. finnsDärutöver 95 myndighetsregler från Livsmedelsverket. Reg-
leringen berör huvudsaki kommunerna.

livsmedelslagenI med tillhörande förordning stadgas kommunenatt
skall tillsyn inom kommunen och frågorutöva vissaäven pröva om
tillstånd och frågor godkännande vissa livsmedelslokaler. Livs-om av
medelsverket får efter samråd med kommunen överlåta vissa tillsyns-
uppgifter kommunen.på Kommunen kan åläggas biträda vid sär-att
skild provtagning och undersökning Livsmedelsverket bestämmer.som
Kommunen får bestämma vissa avgifter.

Övriga förordningar ålägger kommunerna olika uppgifter inom
livsmedelsområdet i fråga tillsyn, tillståndsprövning, undersökning,om

klassificeringprovtagning, m.m.
Regleringen omfattande och detaljerad. Reglerna frånär Livsme-

delsverket innehåller dock ñämst stadganden kommunerna har attsom
beakta sambandi med tillstånds- och tillsynsverksamheten och utgör
således direktinte reglering kommunema.av

Svenska Kommunförbundet de bestämmelser livsmedels-iattanser
förordningen Livsmedelsverket möjlighet efter samråd medattsom ger
kommunen överlåta tillsynsuppgifter på kommunen bör ändras. För-
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bundet Livsmedelsverket vid tillämpningen dessa stadgan-attanser av
den tillräckliginte i utsträckning har beaktat kommunernas synpunkter.

Kommunförbundet kommunerna bör få möjlighetäven att attanser
själva fastställa förnivån avgifternapå livsmedelstillsyn och be-att
stämmelsen kommunerna skall inleverera viss del avgifternaattom av

Livsmedelsverkettill bör bort.tas
Kommunförbundet har hemställt till regeringen förordningenatt om

kontroll livsmedel importeras skall ändras kontrollenså fort-attav som
sättningsvis blir statlig uppgift. Kommunförbundet kom-atten anser

skall ha möjlighet frivilligpå genomföra verksamhetenvägattmunerna
full kostnadstäclcning.mot

Kritik framförs också flera myndighetsföreslcrifter inom områ-mot
det, exempelvis föreskrifterde ålägger kommunerna upprättaattsom
verksamhetsplan för tillsynen. Förbundet dessa föreskrifterattanser
innebär alltför betungande uppgiftslämnande för kommunerna.ett

Kommunförbundet Livsmedelsverkets konsekvensutred-attanser
ofta bristfälliga.ningar är

Vid införlivande rad EG-förordningar, framför allt marknads-av en
förordningar, har Livsmedelsverket velat kommunerna till-utse som
synsmyndighet. Kommunförbundet dock de fall förordning-iattanser

reglerar märkning skall fungera konkmrensmedel,ettarna en som som
bör kontrollen märkningen inte offentligt åtagande. Kon-ettav vara

bör enligt förbundet iställettrollen åligga enskilt kontrollorgan.ett
Kommittén livsmedelstillsynen behandlar betänkandeti Livs-om

medelstillsyn i Sverige SOU:1998:61 regleringen tillsynenoch inom
området. Kommittén bl.a. gränskontrollen livsmedel börattanser av

statligt åtagande. Vidare föreslår kommittén allmännaett attses som
från författningssamlingenråd bort och möjligheterna för-atttas att

reglernaenkla inventeras.

Djurskydd m.m.

Regleringen kommunerna återfinns främstinom djurskyddsområdetav
djurskyddslagen 1988:534 med förordning; lageni tillhörande

1992: 1683 djur, tillhörande förordning;provtagning på medom m.m.
förordningen 1971:810 med allmän veterinärinstruktion och krigs-
veterinärförordningen 1981:648. finns ytterligare lagDet inomen

myndighetsreglerområdet. Vidare finns från Jordbruksverket26 som
berör kommunerna.

uppgift enligt djurskyddslagen med tillhörande förord-Kommunens
tillstånd och tillsyn. får egenskapning iKommunenprövaär utövaatt

tillsynsmyndighet tillträde till förområden, anläggningar attav m.m.



56 Den statliga regleringen kommuner och landsting SOU 1998: 105av

där besikta djuren, undersökningar ochgöra Kommunen fårta prover.
begära handlingar och upplysningar behövs för tillsynen fårsamtsom
besluta djur skall omhändertas. Kommunen får vidare meddelaatt ett
förelägganden och förbud, vite och meddela föreskriftersätta ut om
avgifter för tillsynen.

Övriga förordningar främst Jordbruksverket möjlighet att över-ger
låta tillsyn på kommunernaviss i fråga provtagning på djur.om

Regleringen omfattande och detaljerad inom området, särskiltär
myndighetsregleringen. Flertalet myndighetsregler berör kommunerna
endast på så kommunen bedriver tillsyn efterlevnadensätt att av av
dem.

KommunförbundetSvenska framhåller antal direktiv på djur-att ett
skyddsområdet föreskriver rapportering till EG-kommissionen. För-
bundet Jordbruksverket inte tillfredsställandepå haratt sättettanser

med förbundetsamrått hur uppgiftslämningen från kommunernaom
skall ske.

Övrigt

Övrig reglering inom området finns främst jordförvärvslageni
1979:230, förordningen 1997:638 bidrag till åtgärder radonmotom

dricksvatten och lageni 1981:533 ñskevårdsområden. finnsDetom
ytterligare lagar och förordning finnsinom området. Dessutomtre en
två myndighetsregler från Fiskeriverket.

jordförvärvslagen stadgas bl.a. kommunen fårI inte till-vägrasatt
till förvärv sådan faststånd egendom med hänsyn till den fram-av som

tida utvecklingen till någon del krävs för tätbebyggelse eller därmed
sammanhängande anordning.

fråga bidrag för åtgärder radon i dricksvatten reglerasI mot attom
bidrag bl.a.får lämnas för saneringsåtgärder vid allmän anläggningen

drivs kommun.avsom en
får ansöka bildande ñskevårdsområde.Kommunen om av
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4.6 Justitiedepartementet och Statsråds-

beredningen

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet regler Justitiedepartementet och Statsrådsbered--
ningen

Antal
Lagar 73
Förordningar 38
Myndighetsregler 6
Totalt 117

JustitiedepartementetsInom och Statsrådsberedningens ansvarsområde
finns regler bedöms117 särskilt beröra kommuner eller landsting.som
Regleringen nedan i följande områden: Grundlagsfrågor;grupperas

förvaltningsrättsligaVissa frågor; Valfrågor; Tillsynsfrågor; Polis-,
säkerhets- och ordningsfrågor; Vissa fastighetsfrâgor Familje-m.m.;

Övrigt.rättsfrågor och Grundlagsfrågorna, de forvaltningsrättsliga frå-
tillsynsfrågoma och säkerhetsfrågoma berör såväl kommunergorna,

Övrigalandsting. frågor berör främst kommunerna.som
Regeringsformen reglerar grunden för den kommunala självstyrel-

beskattningsrätten tryckfrihetsförordningenI finns bl.a.sen, m.m. reg-
ler allmänna handlingars offentlighet.om

området Vissa förvaltningsrättsligaInom frågor innebär författning-
främst villkor eller restriktioner för kommuner och landsting,arna ex-

empelvis regleringen rörande personregister, sekretessfrågor och ska-
deståndsfrågor.

regleringEn avseende fastighetsfrâgor kommuner befogenheterger
rörande expropriation mark.av

familjerättsligadetInom området åläggs kommunen uppgifter gäl-
lande överförmyndarverksamhet, fastställande faderskapav m.m.

gällerNär det polis-, säkerhets- och ordningsfrågor kan nämnas att
kommunen befogenhet utfärda lokala föreskrifter, skall le-att utseges
damöter polisstyrelsen,i skall efterleva regler rörande säkerhetsskydd

har möjlighet medborgarvittnen.samt att utse
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ha valnämndövrigt kan kommunerna åläggsFör nämnas att att en
specificerade uppgifter.med vissa

Kommunförbundet Landstingsförbundet bådaSvenska och attanser
flera brister. b1.a. tillämpa i frisekretesslagen har Den svår attanses en

flera myndigheter skallkommunal nämndorganisation och när sam-
vårdomrâdet.verka, inomt.ex.

för detal-Kommunförbundet ordningslagen allmänt ärsettattanser
få beslutakommunerna själva börFörbundetjerad. även att omanser

börallmäntillstånd till använda plats. Kommunerna även-attatt ge
förbud alko-förbundets införa generelltmeningenligt moträtt attges-

på allmän plats.holförtäring
alltför detaljerad.stiftelselagenförbundenBåda även ärattanser

b1.a. det svårtanpassad till kommunal verksamhet,inteLagen äranses
stiftelseförordnandet.föreskrifterändringar ifå göraatt av

regeringsfonnen börKommunförbundet b1.a. in-Svenska attanser
och landstingkommunerbestämmelsenehålla garanterar attsomen

förbundetVidarelagstiñrlingsfrågor berör dem.alltid hörs i menarsom
kommunala beskattningsrätten måste skyddas bättre.denatt

persondatalag,Landstingsförbundet förslaget till äratt somanser ny
lagen svåruppbyggtdatalagen, påtänkt gör attersätta är sättettatt som

bemyndiganden tillifrågasätter de vidaFörbundettillämpa. även
innehåller.förslagetDatainspektionen som

Grundlagsfrågor

regeringsformenoch landsting finns ikommunerReglering av
tryckfrihetsförordningen 1949: 105.och1974: 152

kommu-stadgandeninnehåller grundläggandeRegeringsformen om
kommunala älvstyrel-grunden för denlandsting. reglerasoch Härner

riketsändringar i in-grunderna förregeringsformen stadgasI attsen.
ochorganisationgrunderna för kommunernaskommunerdelning i samt

bestämskommunala beskattningsrättenverksamhetsforrner och för den
befogenheterföreskrifter kommunernasmeddelas ocksålagi lag. I om

exempelvis för-deras åligganden. Vidare reglerasochi övrigt attom
anförtros kommun.valtningsuppgiñ kan åt

stadganden berörinnehåller fleraTryckfrihetsförordningen som
allmännagäller detta bestämmelsernaFramför alltkommunerna. om
författa-eftersökaförbudetoffentlighet,handlingars även attt.ex.men

landstingenñamställning. Vidare regleras exempelvistill attren en
till tryckfrihetsmål./kommunerna skall jurymänutse

innehållaregeringsfonnen börKommunförbundetSvenska attanser
alltid hörslandstingkommuner ochbestämmelse garanterar attsomen
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i lagstiftningsfrågor berör dem. Förbundet också, i enlighetsom anser
med artikel ll i Europakonventionen kommunal självstyrelse, attom
kommunerna skall ha anlitarätt judiciellt förfarandeatt förett säker-att
ställa fritt utövande sina befogenheterett och respekt för de prin-av
ciper kommunal självstyrelse finns fastlagda i grundlagen ellerom som
den nationella lagstiftningen.

Vidare förbundet den kommunala beskattningsrättenatt måsteanser
skyddas bättre. Regeringen bör inte ha möjligheten så i dagatt, ärsom
fallet, minska statsbidraget för de kommuner höjer skatten. Rege-som
ringen kan också införa tillfälliga skattestopp och skattetak. Förbundet

finansieringsprincipen bör skrivasatt in i regeringsforrnen.anser

Vissa förvaltningsrättsliga frågor

Reglering kommuner och landsting finns bl.a. i datalagenav
1973:289, sekretesslagen 1980:100 med tillhörande förordning, för-
valtningslagen 1986:223 och skadeståndslagen 1972:207. finnsDet
ytterligare fem lagar och förordningar inomtre området. Därutöver
finns fyra föreskrifter från Datainspektionen.

Datalagen behandlar personuppgifter och personregister förssom
med hjälp automatisk databehandling. Personregister får inrättas ochav
föras endast den har anmält sig hos Datainspektionen och fåttav som
bevis detta inspektionen licens. Utöver licens behövs tillståndom av

Datainspektionen för inrätta och föra vissaatt personregis-av typer av
Lagen reglerar bl.a. tillstånd, denter. registeransvariges skyldigheter,

bemyndiganden och straff skadestånd. Lagen undantar kommunersamt
och landsting från tillståndsbestämmelsema det gäller vissa specifi-när
cerade personregister.

24 oktoberDen 1998 datalagenersätts personuppgiftslagenav som
reglerar behandlingen personuppgifter. Till skillnad från datalagenav
gäller lagenden såväl automatiserad manuell databehandling.nya som

Sekretesslagen innehåller bestämmelser sekretess i det allmän-om
verksamhet och begränsningar i lämna allmännarättennas att utom

handlingar.
Förvaltningslagen gäller bl.a. handläggning ärenden hos förvalt-av

ningsmyndigheter, däribland kommuner. Lagen reglerar bl.a. frågor om
serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, inkommande hand-
lingar, få del uppgifter,parters rätt att motivering och underrättelseav

beslut, hur beslut överklagas och omprövning beslut.om av
skadeståndslagen reglerar kommun skall skada vidatt ersätta myn-

dighetsutövning.



landstingoch SOU 1998: 105kommunerstatliga regleringen60 Den av

kommunalfrågor medb1.a. vissaområdetregleras inomövrigtFör
processförfarandet all-iochrörande sammansättningenanknytning

förvaltningsdomstolar.männa
bådaLandstingsförbundetochKommunförbundetSvenska attanser

fritillämpa ib1.a. svårhar flera brister. Densekretesslagen att enanses
skallflera myndigheterochnämndorganisationkommunal när sam-

vårdområdet.inomverka, t.ex.
persondatalag,tillförslagetLandstingsförbundet äratt somnyanser

den svåruppbyggd pådatalagen, gör attsätttänkt är ettersättaatt som
tillbemyndigandende vidaifrågasätterFörbundettillämpa. även

innehåller.förslagetDatainspektionen som

Valfrågor

vallagenregleras ilandstingellerberör kommunerValfrågor som
folkom-kyrkofullmäktigval1972:704lagen1997:157, m.m.,om

ibrevröstning1997:159och lagen1979:369röstningslagen om
fall.vissa

skallValnämndenvalnämnd.finnasskall detkommunvarjeI en
personaltill itillgångskall haValnämndenvalmyndighet.lokalvara

utföra sinaskall kunnanämndenförbehövsomfattningden attsom
i kyrko-valnämndskallkommunen ävenValnämnden iuppgifter. vara

förvalnämndemakommunala ävenfullmäktigevalet. De genom-svarar
folkomröstningar.förandet av

kommun-för dedetaljerade anvisningarinnehållerFörfattningarna
valnämndema.ala

Tillsynsfrågor

justitie-Övergripande 1975:1339lagenregleras itillsynsfrågor om
Riksdagensförinstruktionmed1986:765tillsyn och lagenkanslems

ombudsmän.
omfattningdenombudsmän har iRiksdagensochJustitiekanslern

efterleververksamhetoffentligdetillsyn utövaröver att somangessom
åligganden.fullgör sinai övrigtförfattningarandraochlagar samt

befattningshavareandraochmyndigheter tjänstemänKommunala samt
RiksdagensochJustitiekanslemsundermyndigheter stårvid dessa om-

församlingkommunalbeslutande ärLedamötertillsyn.budsmäns av
myndigheterkommunalatillsynVidföremål för tillsyn.dock inte över

älvstyrelsenkommunalavilka den utövas.former ibeaktas deskall
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Polis-, säkerhets- och ordningsfrågor

Polis-, säkerhets- och ordningsfrågor regleras förstai hand i ordnings-
lagen 1993:1617, förordningen 1993:1632 med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser meddela lokala föreskrifteratt enligt ord-
ningslagen l993:l6l7, polislagen 1984:387 med tillhörande förord-

lagenning, 1981:324 medborgarvittnen och säkerhetsskyddslagenom
1996:627 med tillhörande förordning. Därutöver finns fyra lagar och
fyra förordningar inom området. Vidare finns föreskrift från Riks-en
polisstyrelsen.

Polismyndigheten skall inhämta godkännande från kommunen innan
tillstånd för i anspråk offentligatt plats.ta Kommunen får också,ges en
efter regeringens bemyndigande, utfärda lokala föreskrifter.

Polisstyrelsens ledamöter, polischefen och biträdandeutom polis-
chefen, landstingen i vissa fallutses kommunfullmäktige.av av

Kommunerna får medborgarvittnen.utse
Säkerhetsskyddslagen med tillhörande förordning reglerar säker-

hetsskydd framför allt för den offentliga verksamheten.
övrigtFör regleras inom området bl.a. kommunala myndigheters rätt

del utdrag polismyndighetensatt ta register och yttrande skallav ur att
inhämtas från kommunerna i samband med vissa beslut fattassom av
polismyndigheten.

Svenska Kommunförbundet ordningslagen allmäntatt sett äranser
för detaljerad. Förbundet kommunernaäven själva bör fåatt be-anser
sluta tillstånd tillatt använda allmänatt plats. Kommunerna börom ge

förbundetäven införarätt generellt förbudatt alko-anser ges mot- -
holförtäring på allmän plats.

Vissa fastighetsfrågor m.m.

Vissa fastighetsfrågor betydelse för kommuner och landsting regle-av
i expropriationslagen 1972:719 med tillhörande kungörelse, fas-ras

tighetsbildningslagen 1970:988 med tillhörande kungörelse, jordabal-
ken 1970:994, stadsregisterkungörelsen 1971:1010 och lagen
1969:246 domstolar i fastighetsmål. Ytterligare 14 lagar och åttaom
förordningar finns inom området. Dessutom finns allmänt råd frånett
Naturvårdsverket rörande bevakning naturvårds- och friluftsintressetav

företagi enligt vattenlagen.
Expropriation får ske under vissa villkor för kommun möjlig-att ge

het förfoga mark.att över
Vad gäller rådighet över regleras rådighetvatten tillkom-attm.m.

kommuner och vattenförbundstaten, för utföra vissa angelägnamer att
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föra talan vid förrättningar vidfår vidarevattenföretag. Kommunen
för allmännamarkavvattningsföretag, tillvarata intres-prövning attav

kommunen.inomsen
området, exempelvisdetaljerad regleringfinns inomövrigtFör en

kanfastighetsregister, kommunenfastighetsbildning ochrörande som
lantmäterimyndighet.egenskapbeakta iha att av

särskilt kommunenjordabalkenkanDet nämneräven nämnas att
undantagdiverseställen. handlarpå antal Deteller landstinget ett om

eller lands-särbestämmelser för kommunlandsting,ellerför kommun
fä information.kommunen/landstinget harellerting rätt attatt

erättsfrågorFamilj

landsting reglerasberör kommuner ellerfrågorfamiljerättsligaDe som
1995:förmyndarskapsförordningenföräldrabalken 1949:381,bl.a. i

medling mellan1973:6501958:637 och lagenärvdabalken379, om
finns inomfyra förordningarlagar ochYtterligaresamlevande. tre

området.
bl.a.det gälleråliggandenFöräldrabalken kommunen över-närger

fråga fast-faderskap.fastställande Igod ochfönnyndare, omavman
försöka utredaskyldigsocialnämnden bl.a.faderskapställande attärav

barnetfastställs,till faderskapetochfar till barnet attär omsevem som
bl.a. så-reglerasgäller överfönnyndareVadSverige. atthar hemvist i

Överförmyndar-alternativtkommunfullmäktigeväljasskalldan enav
Överförmyndare förordna godskallnämnd. man.

Ärvdabalken någonÖverförmyndarenanmälan tillreglerar om
skall, det inteSocialnämndenbehöver goddödsbodelägare omman.

och för-underrättasegendom,hand den dödesfinns någon tar omsom
egendomen.valta

för medlingmedlarehörande kommunefterLänsstyrelsen utser av
samlevande.mellan

Övrigt

skuld-1994:1220,Stiftelselagenkanrubriken övrigtUnder nämnas
1976:119. Denkommittéförordningen1994:334 ochsaneringslagen

för. finnsStatsrådsberedningen Detförordningensistnämnda ansvarar
området.förordningar inomlagar och tioytterligare 23

kommuner ochbestämmelser förinnehåller särskildaStiftelselagen
medtillsammansellerstiftelser bildatsexempelvislandsting, är avsom

bokföringsskyldiga.landstingellerkommun
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frågaI skuldsanering gäller kommunen inomom att för soci-ramen
altjänsten eller på skall lämnaannat sätt råd och anvisningar till skuld-

Vid tvingandesatta skuldsaneringparter. skall tingsrätten kalla gälde-
och samtliga borgenärernären till sammanträde vidett vilket frågan om

tvingande skuldsanering skall Tillprövas. sammanträdet får också fö-
reträdare för socialnämnden kallas. Socialnämnder och andra myndig-
heter skall till lcronofogdemyndighet eller domstol handlägger ettsom
ärende skuldsanering på begäran överlämna sådana uppgifterom om
gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden behövs försom
prövning ärendet.av

Kommittéförordningen tillämpas på kommitté och särskild utredare.
Förordningen reglerar tillstånd behövsatt det statsråd handläg-av som

ärenden angående kommittén, uppgifter för undersökningenger om
skall inhämtas i omfattning frånstörre kommuner eller från enskilda

företag eller sammanslutningar. Vidare regleraspersoner, i betän-att
kanden behandlar kommunala eller landstingskommunalasom verk-
samhetsområden skall redovisas bedömning vilka effekter kom-en av
mitténs förslag medför för den kommunala självstyrelsen.

De författningar inte kommenteras i detta delavsnitt innehållersom
reglering kommunersmärre eller landsting rörande bl.a. upphovs-av

rättsfrågor, associationsrättsliga frågor, bostadsfrågor och obestånds-
frågor.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet båda attanser
stiftelselagen alltför detaljerad.är Lagen inte anpassad till kom-anses

munal verksamhet, bl.a. förbunden det svårt änd-att är att göraanser
ringar föreskrifter i stiftelseförordnandet.av

4.7 Kommunikationsdepartementet

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet regler Kommunikationsdepartementet-

Antal
Lagar 18
Förordningar 35
Myndighetsregler 188
Totalt 241
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ansvarsområde finns 241 reglerKommunikationsdepartementetsInom
Flertalet reglerlandsting.ellerreglera kommuner ärbedöms myn-som

nedan i följandeRegleringenVägverket.dighetsregler från grupperas
Kollektivtrafik, Färdtjänst,Parkering,områden: Vägtransportsystemet,

Övrigt. regleringenLuftfart och MerpartenSjöfart,Skolskjutsar, av
färd-kollektivtrafik- ochframför allt inomDetkommunerna.berör är

regleringen.berörslandstingenänstområdena även avsom
Åligganden områdenafinns inomverksamhetsansvarinnebärsom

Färdtjänst. KommunernaKollektivtrafik ochVägtransportsystemet,
Åliggan-sjöfartsområdet.verksamhetsansvar inomåläggs visst även

flygsäkerhetsbestämmel-främstluftfartsområdet utgörsdena inom av
trafiksäker-efterlevahar kommunernaSkolskjutsarfråga attI omser.
möjligheterframför alltparkeringsområdethetsbestämmelser. Inom ges

uppgifter.åta sigför kommunerna att
gällerdetaljerad vadochomfattande vägtransport-Regleringen är

Flertaletväghållare.egenskapberörs iKommunensystemet. avav
Även luft-inomVägverket.frånområde härrördettareglerna inom

Svenskareglering.detaljeradomfattande ochfinnsfartsområdet en
regleringenavseende delarframför kritik röran-Kommunförbundet av

kollektivtrafiken och färdtjänsten.de vägtransportsystemet,

Vägtransportsystemet

rörandeuppgift vägtransport-kommunensregleringencentralaDen av
1971:954,vägkungörelsen väg-1971:948,väglagenfinns isystemet

1001.1978:vägmärkesförordningen1972:603 ochtrafikkungörelsen
området. Dessutomförordningar finns inomoch tiolagarYtterligare tre

Vägverket.frånmyndighetsföreskrifter164finns
omfattarvilketväghållarskap,uppgift utövaKommunens är att an-

denenbartberörs ärdrift Kommunenbyggande ochför väg. omavsvar
allmännaförväghållare vägar.huvudregelnEnligtväghållare. är staten

ibestämmer,regeringenmyndigheteller denregeringen,Men som
väghållareskallkommunfår beslutaVägverket,praktiken att varaen

Ändring väghållningsområdekommunskommunen.inom av en
fallfår i vissaochtillsynVägverketVägverket. utövarbeslutas av

nödvändigautföraeller låtakommunenföreläggandenmeddela mot
intekommunenexempelvisbekostnad,kommunensåtgärder på om

föreskrifter.utfärdafår vissaunderhållet Kommunensköter vägen.av
Viktigutmärkningtrafik ochväghållarskapetför ärInom enramen

förhållande-föreskriftermeddelafår vissa röruppgift. Kommunen som
skall in ibeslutatkommunFöreskrifter tastrafikeni ensom enm.m.na

väghållareegenskaphar iavsedd liggare. Kommunenändamåletför av
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beakta antal föreskrifter från Vägverket,att ett främst hurstort tra-om
fikregler skall åskådliggöras för trafikanterna bl.a. vägmärken.genom

kommunalaDen nämnden får avgifter för vissa ärenden rörandeta ut
parkeringstillstånd.

Regleringen detaljerad inom delar områdetär rör vägtrans-av som
Detta gäller vägtrafikkungörelsen, innehåller trafik-portsystemet. som

regler, och vägmärkesförordningen, reglerar hur dessa skallsom
sistnämndaåskådliggöras. Till den finns dessutom omfattande ochen

detaljerad myndighetsreglering. börDet regle-noteras att merparten av
områdetringen inom inte specifikt riktad kommunen. Kommun-är mot

berörs i egenskap väghållare. Såväl kommunen kanstatenen av som
väghållare.vara

Utredningen har erfarit kritik från kommunalt håll rörande den tra-
fikliggare förs kommunen för samtliga myndighetergemensamtsom av

har meddela föreskrifter. Regleringen hur liggaren skall fö-attsom av
upplevs onödigt detaljerad.ras vara

Parkering

centrala regleringenDen kommunens uppgift inom parkeringsomrâ-av
återfinns främstdet i lagen 1976:206 felparkeringsavgift med till-om

hörande förordning, lagen 1987:24 kommunal parkeringsöver-om
förordningenvalcning, 1987:26 parkeringsvakter kommuneri ochom

lagen 1982:129 flyttning fordon i vissa fall. Ytterligare lagom av en
och förordningar finns inom området föreskrift från Väg-tre samt en

frånverket och Rikspolisstyrelsentre
Regleringen parkeringsövervakning. Uppgiften frivillig.rör är

Kommunen felparkeringsavgifter och förordna parke-rätt att ta utges
ringsvakter i vissa fall flytta fordon.samt att

Delar regleringen kan uppfattas detaljerad. Exempelvisav som reg-
utbildningslcravleras för parkeringsvakter.

Kollektivtrafik

och landstingensKommunens uppgifter inom kollektivtrafikområdet
regleras främst lageni 1997:734 för kollektivvissom ansvar person-

Ytterligaretrafik. lag och förordningar finns inom områdettre samten
föreskrift från Vägverket.en
Huvuduppgiften för den lokala och regionala linjär att etra-ansvara

fiken för Med vissa undantag landstinget ochpersontransporter. är
kommunerna tillsammans ansvariga länstrafikansvariga. Uppgifterna

SOU3 1998:105
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handhas trañkhuvudman. Trañkhuvudmannen skall verka för attenav
tillgängliga för funktionshindrade.ärtransporterna

Färdtjänst

uppgifter färdtjänstområdetKommunens inom regleras lageni
1997:735 riksfärdtjänst och lagen 1997:736 färdtjänst.om om

fråga riksfärdtjänst har kommunenI lämna ersättning förattom res-
förkostnader till följd och varaktigt funk-ett stortpersoner som av

tionshinder måste på särskilt kostsamt det gäller färd-Närsätt.ettresa
uppgiften for verksamheten kommunen.tjänst inom Frå-är att ansvara

tillstånd för fárdtjänstresor kommunen. Kommunenprövasgor om av
avgifter.har rätt att ta ut

KommunförbundetSvenska har tillsammans med Landstingsför-
framfört tillbundet regeringen önskar reglering kommu-att man en av

och landstingets skyldigheter inom området än, ärnens snarare som nu
regleringfallet, den enskildes rättigheter.aven

Skolskjutsar

uppgifter vad gäller trafiksäkerhet samband med skol-Kommunens i
skjutsar regleras primärt förordningen 1970:340 skol-genom om

finns föreskrifter från Vägverket.skjutsning. Därutöver två
har tillse skolskjutsama trañksäkra. Förord-Kommunen äratt att

reglerar med avseende trafiksäkerheten kommunenningen på hur- -
skall ordna Skolskjutsar och hållplatser. Vidare bestämmelserfinns om

och fordonets anordnabl.a. färdväg beskaffenhet. Uppgiften skol-att
regleras författningar Utbildningsdepartementetskjutsar i som ansvarar

för.

Sjöfart

uppgifter sjöfartsområdet regleras främstKommunens inom genom
sjötrafikförordningen 1986:300. finns lag och for-tvåDärutöver en

området.ordningar inom
skall underhålla ömärken och fall till-Kommunen vissa i vissa ges

fälle sig innan föreskrifter meddelas Sjöfartsverket elleryttraatt av
länsstyrelsen.
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Luftfart

ochKommunens landstingets uppgifter inom luftfartsområdet regleras
främst luftfartslagen 1957:297 och luftfartsförordningengenom
1986:171. Ytterligare förordning finns inom området. Därutöveren
finns föreskrifter från17 Luftfartsverket.

Kommunens och landstingets uppgift för trafiksäkerhet-är att svara
vid flygplatser. Kommuner och landsting berörs endast i denen egna

mån de innehavare flygplats. Luftfartslagenär innehåller bl.a. reglerav
rörande säkerhetsbestämmelser. Luftfartsverket beslutar vilka kravom

skall uppfyllda för område skall godkännas föratt iett att tassom vara
bruk allmän flygplats.som

Regleringen säkerhetsbestämmelser för flygplatser får sägasav vara
detaljerad. områdetInom finns omfattande myndighetsreglering frånen
Luftfartsverket.

Övrigt

finns bl.a. lagen 1990:712I övrigt undersökning olyckor medom av
tillhörande förordning och lagen 1945:119 stängselskydd förom
järnväg finnsDet ytterligare två lagar och förordningarsju inomm.m.
området. frågaI undersökning olyckor regleras undersökningom av
från säkerhetssynpunkt olyckor och tillbud till olyckor. Kommunensav
uppgift inom för den kommunalaär räddningstjänsten,att i denramen
utsträckning haverikommissionStatens bestämmer, underrättasom
kommissionen de händelser enligt lagen skall undersökas.om som

En uppgift för kommunen besluta stängsel vid järnväg.är att om
Kommunen och innehavaren delar kostnadsansvaret enligt principer

i lagen. Om kommuneninte och innehavaren kommer över-som anges
får Stängselnämnden fälla avgörandet.ens

lagar ochDe förordningar inom Kommunikationsdepartementets
ansvarsområde inte kommenterats innehåller bl.a. stadgandensom ovan

skyldighet för statliga myndigheter i olika sammanhang samrådaattom
med informeraeller kommunen, för kommunen utfärda vissarätt att
lokala trafikföreskrifter och vissa särbestämmelser för fordon ägssom

eller kommun.statav
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Kulturdepartementet4.8

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet regler Kulturdepartementet-

Antal
8Lagar

12Förordningar
Myndiggetsregler 15

35Totalt

särskilt beröraför regler bedömsKulturdepartementet 35 somansvarar
Arkivområ-landsting. Regleringen nedan iellerkommuner grupperas

Övrigt.och Arkiv- och biblioteks-Kulturmiljö, Kulturverksamhetdet,
reglerna be-såväl kommuner landsting. övrigaberör Defrågorna som

hand kommunerna.förstairör
innebärKulturverksamhet finns åliggandenområdetInom som

för del länsbib-för folkbibliotek och landstingensverksamhetsansvar
liotek.

arkivmyndighet, dvs.och landsting åläggsKommuner attatt vara
handlingar.för arkivvården av egnaansvara

restriktioner eller vill-kulturmiljöområdet finns första handiInom
och markanvänd-fysisksamband med planeringför kommunerna ikor

och vårda kul-skyddaavseenden bidra tillSyftet i olikaning. är attatt
tunniljön.

föredraframhålls detSvenska KommunförbundetFrån attatt vore
dvs. lagenfunktionslag,utformadbibliotekslagen attvar som enom

för verksamheten.bestämde målensnarare

Arkivområdet

finnsarkivområdetkommuner och landsting inomRegleringen av
tillhörande förordning. Därut-arkivlagen 1990:782 medframför allt i

från Riks-rådförordning allmännafinns lag och 15samtöver enen
arkivet.

arkivmyndighet, dvs.och landsting åläggsKommuner attatt vara
innehållerhandlingar. FörfattningamaFör arkivvården egnaavansvara

syften, arkivvârden,dessrörande bl.a. arkivbildningen ochreglering
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arkivmyndigheterna och deras uppgifter gallring. kommunalaFörsamt
finnsarkiv vissa särskilda bestämmelser. Kommunfullmäktige eller

landstingsfullmäktige får, i den utsträckning något inte särskiltärannat
föreskrivet, meddela föreskrifter arkivvården inom kommunen.om

Myndighetsregleringen områdetinom bl.a. bevarande och gall-rör
olikaring handlingar.typerav av

Kulturmiljö

Regleringen kommuner och landsting inom kulturmilj öområdet åter-av
finns främst lagen 1988:950i kulturminnen finnsDärutöverom m.m.

förordningartvå inom området.
uppgiftKommunens i olika avseenden bidra till skydda ochär att att

vårda kulturmiljön. Författningama innehåller bestämmelserbl.a. om
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Kommuner-

berörs bestämmelserna skydd för begravningsplatser.ävenna av om
innebär bl.a. det krävs tillståndDetta länsstyrelsen för utvidgaatt av

eller väsentligenpå ändra begravningsplats anlagtssättannat en som
före utgången år 1939. Kommunen också för förteck-t.ex.av ansvarar

förvaringning och vård föremål kulturhistoriskt värdesamt av av som
finns på begravningsplats eller i byggnad begravningsplatspåen en

förvaltasoch kommunen. Kommunen berörs regle-ägs ävenavsom av
dels sitt planeringsansvarringen enligt plan- och bygglagengenom

1987: 10, dels i egenskap markägare precis andra markägare.av som

Kultur-verksamhet

områdedetta finns regleringen kommuner och landstingInom av
bibliotekslagenfrämst 1996:1596, förordningen 1986:1608i om

till folkbibliotekstatsbidrag och förordningen 1996:1598 stats-om
bidrag till regional kulturverksamhet. finns förordningar.Därutöver tre

åläggs ha folkbibliotek.Kommunen skall skolbibliotekDessutomatt
Allmänhetenfinnas. skall få låna litteratur avgiftsfritt på folkbibliotek-

Uppgiften för landstingen för länsbiblioteken och förär atten. svara
biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.

kan beviljas statsbidrag för olika kostnader förKommuner typer av
biblioteksverksamheten. skallKommunen årligen till Kultur-rapportera
rådet hur de statliga medlen Länsbiblioteken skall olikaianvänts. avse-
enden bistå folkbiblioteken länet.i

Förordningen statsbidrag till regional kulturverksamhet riktar sigom
framför allt till Kulturrådet regionala och lokala kulturinstitution-samt
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Kommuner och landsting bestämmelseni det tillomnämns atter. om en
kulturinstitutions ansökan bidrag skall bifogas yttrande från detettom
landsting eller den kommun också lämna bidrag till kul-attsom avser
turverksamheten.

SvenskaFrån Kommunförbundet framhålls det föredraatt attvore
bibliotekslagen utformad funktionslag, dvs. lagenattom var som en

bestämde målen för verksamheten. Lagen upplevs medsnarare nuva-
rande utformning inte till samarbeteuppmuntra över gränserna, t.ex.
mellan folkbibliotek och länsbibliotek.

Landstingsförbundet uppgiften fördela medel till denatt attanser
regionala kulturen bör ligga på regionemas direktvalda i samrådorgan

berörda kommunermed och inte på statlig, central myndighet. Ien
konsekvens därmed förbundet statsbidragen till regional kulturattanser

samlat bidragskall utgå till landstingen.ettsom

Övrigt

Reglering kommuner finns i kyrkolagen 1992:300 och begrav-av
1990:1144.ningslagen Vidare finns två förordningar detinom kyrk-

området. finnsliga två lagar och förordning.Därutöver en
kommunens uppgifter kyrkliga frågor efterEn i särskiltär attav -

beslut anläggaregeringen och underhålla allmän begravningsplats.av e
bl.a. länsstyrelsenVidare och kyrkofullmäktige får anlita val-sägs att
kommunen folkomröstningarnämnden i vid och opinionsundersök-

ningar.
reglering finns fråga pressfrågor.Smärre i radio- ochTV-,även om
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Miljödepartementet4.9

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet regler Miljödepartementet-

Antal
Lagar 12
Förordningar 30
Myndighetsregler 174
Totalt 216

Milj ödepartementetsInom ansvarsområde finns regler216 bedömssom
särskilt beröra kommuner eller landsting. Flertalet regler myndig-är

frånhetsregler Naturvårdsverket eller Kemikalieinspektionen. Regle-
ringen nedan i områdena Miljöskydd, Hushållning medgrupperas na-

Avfallshantering, Naturvård och Strålskydd Merpart-turresurser, m.m.
regleringen berör främst kommunerna. strålskyddsområdetInomen av

berörs landstingen regleringen.även av
centrala åliggandena förDe kommunerna tillsynsuppgiftemaär

miljöskyddsområdetinom och verksarnhetsansvaret rörande avfalls-
Åliggandenhanteringen. innebär restriktioner eller villkor isom sam-

kommunalband med verksamhet finns inom naturresursområdet och
strålskyddsområdet. Sistnärrmda regler främst landstingen. Inomavser
naturvårdsområdet främst vissa möjligheter och befogenheter förges
kommunerna.

Regleringen inom milj öskyddsornrådet omfattande och detaljerad.är
antal myndighetsregler finnsEtt inom området. märkaAttstort är att

regleringen direktinte reglerar kommuner, kom-merparten attav men
har beakta reglerna vid utövande avfalls-tillsyn. Inomattmunema av

hanteringsområdet finns delvis detaljerad reglering, avseendeen av-
fallsplanen, direkt har kommunerna adressat.som som

Riksdagen har nyligen beslutat miljöbalk. miljö-Denom en ny nya
balken innebär för verkställigheten förskjutsbeslutatt ansvaret av
nedåt förvaltningen,i framför allt till kommunerna. denMerparten av
s.k. tillsynenoperativa läggs kommunerna.på Svenska Kommunför-
bundet kritiskt till de många och breda bemyndiganden finns iär som

balken.den nya
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Miljöskydd

centrala regleringen kommunerna miljöskyddsområdetDen inomav
återfinns främst miljöskyddslageni 1969:387 med tillhörande två
förordningar, lagen 1985:426 kemiska produkter med tillhörandeom
förordning, lagen 1976: 1054 svavelhaltigt bränsle med tillhörandeom

förordningen 1995:555 förordningenförordning, HFC ochom
1995:636 bryter ned ozonskiktet. finnsFör övrigt tvåämnenom som
förordningar området. Vidare finns myndighetsregler fråninom 91
Naturvårdsverket Kemikalieinspektion-41 myndighetsregler frånsamt
en.

den verksamhetlokala tillsynen miljöfarligKommunen iutövar över
Länsstyrelsenden tillsynen inte ålagts andra myndigheter. kanmån

till kommunen tillståndspliktigöverlämna tillsynutöva överäven att
åligger tillsynsmyndighetema förverksamhet. Det verka överträ-att att

delser lagen beivras.av
kommunerna lokal tillsyn hanteringenDärutöver utövar över av

kemiska produkter och har tillsynsuppgifter fråga HFCVissa i om
halogenerade flourkarboner. innehåller bl.a.ofullständigt Regleringen

föreskrifterbemyndiganden för tillsynsmyndigheten meddela inomatt
före-tillsynsområdena. får vidare utfärda vissade olika Kommunerna

rörande svavelhaltigt bränsle.skrifter
detaljerad.miljöskyddsområdet omfattande ochRegleringen inom är

allt myndighetsregleringen omfattande.Framför Merpartenär av myn-
och tillse ef-dighetsreglema sådana mewt har beaktaär attso ommunen

förekommer ocksåterlevnaden i samband tillsyn Detutövas.av
aktör direkt berörssjälv och i den egenskapenkommunen äratt en av

myndighetsregleringen.
nyligen beslutat miljöbalk,Riksdagen har ersätter ettom en ny som

författningar miljöbalken inne-antal inom miljöområdet. Denstort nya
förvalt-förskjuts nedåt iför verkställigheten beslutbär att ansvaret av

s.k. operativaframför allt till kommunerna. denMerpartenningen, av
kritiskt till depå kommunerna. Kommunförbundettillsynen läggs är

balken.breda bemyndiganden finns den Denoch imånga nyasom nya
förutom miljöskyddsområdet naturresursområdet,balken berör även

avfallshanteringsområdet och naturvårdsområdet.

Hushållning med naturresurser

uppgifter hushållning medinom områdetKommunens rör naturre-som
främst medregleras i lagen 1987:l2 hushållning naturre-surser om
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Därutöver finns inom området lag, fyra förordningarsurser m.m. en
och allmänna råd från Naturvårdsverket.tre

Kommunen främst för besluteni enligt plan- ochett attges ansvar
bygglagen 1987:10 tillse marken, och den fysiska miljönatt ivattnet

skall användasövrigt så från ekologisk, social och samhällseko-att en
nomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas.

Avfallshantering

området återfinns denInom centrala regleringen kommunerna iav ren-
hållningslagen 1979:596 med tillhörande förordning. Därutöver finns

lagar och förordningartvå myndighetsregler från Natur-samt tresex
vårdsverket.

Kommunen för hushållsavfallet forslas bort till behand-attansvarar
lingsanläggning deni utsträckning behövs för tillgodose hälso-attsom
och miljöskyddslcrav enskilda intressen. författningarnaI stadgassamt
bl.a. det i kommunvarje skall finnas renhållningsordningatt en som
skall innehålla kommunens föreskrifter avfallshantering samtom en
avfallsplan.

Regleringen avfallsplanens innehåll, bl.a. föreskrift fråniav en
Naturvårdsverket, detaljerad frågai hur olika avfallär skalltyperom av

och omhändertas.sorteras
Vad gäller s.k. PET-flaskor får regeringen överlåta åt kommun att

utfärda föreskrifter och tillsyn.utöva
fråga och förpackningarI skall producentenreturpapperom sam-

frågorråda med kommunen i insamlingssystem för bortforslingrörsom
respektive förpackningsavfall.returpapperav

åläggs handKommunerna kasserade batterier, kylskåp ochatt ta om
frysar.

fråga bilslcrotningI kommunen möjlighet inrätta skrot-attom ges
upplag eller mottagningsställe.annat

Naturvård

centralaDen regleringen kommunerna inom naturvårdsområdetav
finns naturvårdslageni 1964:822 med tillhörande förordning. Därut-

finns inom området lag och förordningar myndig-15över samten sex
hetsregler från Naturvårdsverket.

skall tillsammansKommunen med verka för naturvärden. För-staten
fattningarna främst kommunerna vissa befogenheter. Kommunenger
får bl.a. kräva tillstånd för uppsättning sådana skyltar avvisarav som
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från område. får föreläggaallmänheten visst Kommunen vidare denett
kommunen ställa ordning platsen.slcräpat viss plats i iattner ensom

får efter överenskommelse med åtalänsstyrelsen sigKommunen ansvar
täktverksamhet. får utfärda föreläggandenför tillsyn Kommunernaöver

vite.och utsätta

Strålskydd m.m.

strål-regleringen kommuner och landsting inomcentralaDen av
1988:220 med tillhö-finns främst strålskyddslagenskyddsornrådet i

avgifterförordningen 1976:247 vissa tillrande förordning och om
området ytterligarestrålskyddsinstitut. finns inomDärutöverStatens en

Strålskyddsinstitut-förordningar och myndighetsregler frånlag, två 21
et.

hälso- ochoch landsting berörs i första handKommuner attgenom
föreskrifter från Strål-och tandvården har efterlevasjukvården att

avgifter för till-Strålskyddsinstitutet fårskyddsinstitutet. utta
tillsynståndsprövning, m.m.

bestämmerfår eller den myndighet regeringenregeringenövrigtFör
denkommun överlåta tillsyn till ansvarigaåtagande från vissefter en
till kommunerStrålskyddsinstitutet har överlåtitnämnden.kommunala

offentliga solarier.tillsyn överutövaatt

och handelsdepartementetNärings-4.10

sammanfattningiRegleringen

och handelsdepartementetAntalet regler Närings-Tabell 10. -

Antal
10Lagar
20Förordningar
26Myndighetsregler
56Totalt

bedömsregleroch handelsdepartementet för 56Närings- ansvarar som
särskilt beröra kommunerna eller landstingen.

Regionalpolitik,nedan i områdena Energi,Regleringen grupperas
Övrigt. främst kommun-ochBrandfarliga explosiva Det ärsamtvaror
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berörs regleringen. Inom områdena Regionalpolitik ochema som av
Övrigt berörs dock landstingen.även

Kommunens åligganden rörande energiförsöijningen innebär en
skyldighet främja hushållningen medatt energi verka för säkersamt en
och tillräcklig energitillförsel. Kommunen har möjlighetäven att vara
huvudman för allmänna värmesystem.

Kommunerna åläggs frågorpröva tillstånd föratt hanteringom av
brandfarliga hantering och import explosiva ochvaror, utövaav varor
tillsyn beträffande vissa brandfarliga varor.

Regleringen förhållandevis omfattandeär frågai brandfarligaom
och explosiva Flertalet regler berör kommunen förstai handvaror. ge-

kommunen har bedriva tillsynatt avseende efterlevnadenattnom av
dem. En del regler direkt tillämpligaär även för kommunen i samband
med viss verksamhet kommunen bedriver.som

och landstingKommuner kan enligt konkurrenslagen bli ålagda att
redovisa kostnader och intäkter i verksamhet "av ekonomisk eller
kommersiell natur. Kommuner eller landsting kan vidare främst åläg-

villkorvissa eller restriktioner i samband med genomförandegas av
upphandling i anbudskonkuxrens. För övrigt gäller kommuner ochatt
landsting har efterleva konkurrenslagstiftningen,att på sättsamma som
andra aktörer.

Vad gäller det regionala utvecklingsarbetet regleras främst möjlig-
heter för kommuner och landsting frågorsig i haratt regio-yttra som
nalpolitisk betydelse och begära infonnation från länsstyrelsen.att

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet be-attanser
slutsmodellen i fråga EG:s strukturfonder alltför statligtett stortom ger
inflytande, på bekostnad kommuner och landsting.av

Svenska Kommunförbundet regleringen rörande kommun-attanser
energiplanering föråldrad. med anledningär Detta de tidigareattav

kommunala energimonopolen dagi konkurrensutsatta. Förbundetär
lagen allmännaäven föråldrad.att värmesystem äranser om

Energi

Regleringen kommuner inom området energifrågor återfinnsrörav som
främst lageni 1977:439 kommunal energiplanering medom
tillhörande förordning, förordningen 1997:1322 bidrag till kom-om
munal energirådgivning och lagen 1981:1354 allmänna värme-om

Ytterligare två lagar och fyra förordningarsystem. finns inom området.
uppgift förEn kommunerna främja hushållningen medär energiatt

verka för säker och tillräckligsamt att energitillförsel. Författning-en
reglerar kommunerna skallatt plan för tillförsel, dist-upprättaarna en
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kommunenkommunen ochoch användning energi iribution ärattav
kommunala energi-uppgifter. fråga denlämnaskyldig vissa Iatt om

energirådgiv-förfår statsbidragregleras kommunernarådgivningen att
innebär, bi-bl.a. vad energirådgivningbestämmerRegleringenning.

dragsförfarandet och redovisningen.
allmärmahuvudmannaskap förkommunaltvanligt med vär-Det är

allmännakommunensUppgiften frivillig och baseras påärmesystem.
huvudman berörskommunallagen. egenskapIenligtkompetens av

verksamhetsområde,exempelvis regleringkommunerna rörsomav
leveransskyldighetavgiftsskyldighet,leveransskyldighet, brukningsrätt,

avgifter och taxor.samt
kommu-röranderegleringenKommunförbundetSvenska attanser

förhållan-deFörbundet framhållerföråldrad.energiplaneringnal attär
tidi-har ändrats. Deförfattningamainförandetgällde vidden avsom

Förbun-konkurrensutsatta.energimonopolen i dagkommunala ärgare
föråldrad.allmännalagendet värmesystem ärävenatt omanser

Regionalpolitik

regionalpolitiskavad gälleroch landstingkommunerRegleringen av
utveck-regionalt1982:877förordningenfrämst iåterfinnsfrågor om
stöd tilllandsbygdsstöd och1994:577förordningenlingsarbete, om

förmed instruktion1995:1325och förordningenkommersiell service
lagytterligareregleras ieller landstingKommunerbeslutsgrupper. en

området.förordningar inomoch två
utvecklings-regionalafråga detharoch landsting iKommuner om

infor-begäraellerfrågor sigolikamöjligheter ifrämstarbetet yttraatt
länsstyrelsen.frånmation

reglerasservicekommersiellstöd tilllandsbygdsstöd ochfrågaI om
för sådant stöd.statsbidragkan fåkommunernaatt

landstingochför kommunerföreträdarereglerasförordningI atten
uppgift beslutatillharde beslutsgruppervissa attfinnas iskall somav

Kommunförbundet ochSvenskastrukturfonder.EG:sstöd frånom
struk-EG:sfrågabeslutsmodellen iLandstingsförbundet att omanser
kom-bekostnadinflytande, påalltför statligtturfonder ett stort avger

landsting.ochmuner

explosivaBrandfarliga och varor

i lagenberör kommunernaregleringområde finnsdettaInom som
tillhörande för-medoch explosivabrandfarliga1998:868 varorom
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ordning. finnsDärutöver inom området myndighetsföreskrifter24 från
Sprängämnesinspektionen och föreskriftertvå från Statens industriverk

harmyndigheten upphört.
uppgiftKommunens frågor tillstånd för hanteringär prövaatt om av

brandfarliga hantering och import explosiva Ensamtvaror av varor.
uppgift tillsyn beträffande vissa brandfarligaär utövaattannan varor.

Myndighetsreglema riktar sig inte enbart till kommunerna. Merpart-
reglerna relevanta framför allt kommunen harär att atten av genom

tillsynenbeakta dem del direkt tillämpliganär utövas, ävenärmen en
för sambandkommunen i med verksamhetviss kommunen bedri-som
ver.

Övrigt

Övrig reglering finns bl.a. konkurrenslageni 1993:20, lagen
1994:615 ingripande otillbörligt beteende avseende offentligmotom

förordningenupphandling och 1993:1066 måttenheter, mätningarom
finnsoch mätdon. ytterligareDärutöver två lagar och sju förordningar.

och landsting kan bli ålagda kostnaderKommuner redovisa ochatt
intäkter verksamhet "ekonomisk elleri kommersiell natur. Kom-av

eller landsting kan vidare främst åläggas villkor ellervissamuner re-
striktioner samband med genomförandei upphandling anbudskon-iav

gäller kommunerkurrens. övrigt och landsting har efterlevaFör att att
konkurrenslagstiftningen, på andra aktörer.sättsamma som

Vidare finns diverse reglering kommunerna, bl.a. rörandesmärre av
undersölcningsarbete och bearbetningskoncession fråga mineraler,i om

skogsvårdsomrâdetsamråd inom och bestämmelser registre-vissa om
kommunaltring av vapen.
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4.1 Socialdepartementetl

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet reglerl Socialdepartementet-

Antal
Lagar 5 l
Förordningar 42
Myndighetsregler 304
Totalt 397

SocialdepartementetsInom ansvarsområde finns regler397 be-som
särskilt beröradöms kommuner eller landsting. Reglerna kan, med viss

fördelasöverlappning, på organisatoriskt urskiljbara områden,tre näm-
ligen Sociallagstiftning, Hälso- och sjukvård och Hälsoskydd.

regleringenMerparten inom det sociala området och hälso-av
skyddsornrådet reglerar kommunerna. Regleringen hälso- ochinom
sjukvårdsområdet förstai hand relevant för landstingen, detär men
finns kommunal hälso- och sjukvård.även en

Vid fullgörandet åliggandena inom hälso-socialtjänst, och sjuk-av
vårds- hälsoskyddsornrådena har kommuner landstingoch ef-samt att
terleva mängd regler skiftande karaktär. Regleringen regelären av som

och detaljerad.omfattande
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bl.a. attanser

Socialstyrelsens normgivning inom området alltför omfattande.är
utförligare redovisning förbundensEn kritik regleringenmotav

Socialdepartementetsinom område lämnas i slutet detta avsnitt.av

Sociallagstiftning

området finns lagarInom 16 och förordningar. Vidare finns17 27
myndighetsregler från Socialstyrelsen, fem från Riksförsäkringsverket

från Alkoholinspektionen. Därutöver finns 24 allmänna rådsamt tre
från Socialstyrelsen publicerats skriftseriei särskild och inte isom en
verkets författningssamling.
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Socialtjänst m.m.

Socialtjänsten regleras främst socialtjänstlageni 1982:620 med tillhö-
förordning,rande lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fallom av

och lagen l990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga.
finnsDessutom nio myndighetsregler från Socialstyrelsen.

Socialtjänstlagen stadgar samhällets. socialtjänst på demokratinsatt
och solidaritetens grund skall främja människors ekonomiska och soci-
ala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i sam-
hällslivet. Varje kommun för socialtjänsten inom sitt område.svarar

reglerar bl.a.Lagen frågor rörande socialtjänstens mål, kommunens
socialtjänstens innehåll och till bistånd.rättenansvar,

vårdLagen missbrukare i vissa fall och lagen med särskildaom av
bestämmelser vård reglerar vård oberoende egetom av unga av sam-
tycke tvångsvård avseende missbrukare och ungdomar under 18 år.

bl.a.Regleringen under vilka förutsättningar vården f°ar aktualise-anger
beslutar beredandeLänsrätten tvångsvård. Socialnämndenras. om av

tillskall bl.a. vård anordnas.attse

Handikappvård

Handikappornrådet regleras i lagen 1993:387 stöd och service tillom
vissa funktionshindrade med tillhörande förordning, lagen 1993:388

införande lagen 1993:387 stöd och till funk-service vissaom av om
tionshindrade, lagen 1993:389 assistansersättning med tillhörandeom
förordning och lagen 1994:749 Handikappombudsmannen. Dess-om

elva myndighetsreglerfinns från Socialstyrelsen och frånutom tre
Riksförsäkringsverket.

och landsting har för olika formerKommuner insatser föransvar av
och service till funktionshindrade.stöd vissa Författningama reglerar

bl.a. rörande verksamhetensfrågor mål och allmärma inriktning samt
till insatser.rätten

funktionshindradeVissa har till från för-ersättningrättgrupper av
för kostnadersälcringskassan för personlig assistansersätt-assistans

denning. Om ersättningsberättigade kommunen fått biträdegenom av
personlig assistent får försäkringskassan besluta assistansersättning-att

skall betalas till kommunen den deni utsträckningut motsvararen
kommunens avgift för assistansen. skall höras i sambandKommunen
med ärenden enligt denna lag.

och landstingKommuner och skyldigamyndigheter påäven är att
Handikappombudsmarmens lämna uppgifter verksam-uppmaning om
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het med ñmktionshinder.rör De skyldiga deltaär även attsom personer
överläggningari ombudsmannen kallar till.som

Alkohol- och tobaksfrågor

området Alkohol-Inom och tobaksfrågor finns reglering berörsom
kommuner främst alkohollageni 1994:1738 med tillhörande förord-
ning, tillkännagivande 1994:2049i avtal mellan Systembolagetav
Aktiebolag och i tobakslagen 1993:581. Vidare finns fyrastaten samt
myndighetsregler från Socialstyrelsen och från Alkoholinspektion-tre
en.

fårKommunen för visst tillfälle, det förpåkallat ordning-om anses
upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning alkohol-ens av

drycker.
Tillstånd till servering spritdrycker meddelas den kommun därav av

serveringsstället beläget. Kommunen får avgift för prövningen.är ta ut
omedelbaraDen tillsynen efterlevnaden bestämmelsernaöver av om

spritdrycker,servering vin och starköl kommunen ochutövasav av av
polismyndigheten. och polismyndighetenKommunen också till-utövar

servering och detaljhandel med öl. får träffaKommunenöversyn av
avtal kommunmed uppgifter kommunen haratten annan om som en-
ligt lag skalldenna ombesörjas helt eller delvis den andra kommun-av
en.

kommun har fåVarje systembolag försäljningsställe.ellerrätt att ett
beslut nedläggning,Innan eller flytt butik skall kommun-nystartom av

fullmäktiges yttrande inhämtas.
den omedelbaraKommunen tillsynen tobakslagenenligtutövar när

det gäller dels miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen har den
tillsynen, delscentrala inte tobaksvaror tillsäljs underöver att personer

18 år.

Övrig sociallagstiftning m.m.

Sociallagstiftning i övrigt i viss utsträckning berör kommuner ellersom
landsting finns exempelvis lagen 1947:529i allmänna barnbidrag,om
lagen 1994:309 hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpen-om

lagen 1993:737sion, bostadsbidrag och 1995:479lagenom om
nordisk konvention socialt bistånd och sociala finnstjänster. Detom
ytterligare fyra lagar och förordningartolv området.inom Därutöver
finns föreskrifter från Socialstyrelsen från Riksförsälqings-och tvåtre
verket.
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fråga barnbidragI regleras främst barn vårdas hemnär iatt ettom
för vård eller boende inom socialtjänsten, f°ar kommunen siggottgöra
barnbidraget.

hustrutilläggLagen i fallvissa då make uppbär folkpension in-om
nehåller vissa Övergångsbestämmelser innebärande lagen kom-att om
munalt bostadstillägg skall tillämpas frågai hustrutillägg.om

den nordiskaI konventionen socialt bistånd och sociala tjänsterom
regleras kommuner och landsting i vissa fall skyldiga erbjudaatt är att
nordiska medborgare socialt bistånd eller sociala tjänster på samma
villkor gäller för motsvarande insatser till enskilda bosatta iärsom som
Sverige.

sjukvårdHälso- och

hälso- och sjukvårdsområdetInom finns 34 lagar och förordningar.24
Vidare finns 180 myndighetsregler från Socialstyrelsen och fem regler

Riksförsäkringsverket.från Myndighetsregleringen kommenteras sam-
lat avslutningsvis i detta delavsnitt.

finns 33 allmärmaDessutom råd från Socialstyrelsen rörande hälso-
sjukvårdoch beredskap publicerats särskild skriftserieisamt som en

och verkets författningssamling.inte i

Allmän sjukvårdslagstiftning °

Allmän sjukvårdslagstiftning återfinns i hälso- och sjukvårdslagen
1982:763, lagen 1996:786 tillsyn hälso- och sjukvården,överom
lagen 1994:953 åligganden för personal hälso- ochinom sjukvår-om
den med tillhörande förordning, lagen 1994:954 disciplinpåföljdom

på hälso- och sjukvårdens område, förordningen 1996:933m.m. om
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, förordningen 1982:771

behörighet till vissa tjänster hälso-inom och sjukvården ochom om
tillsättning sådana tjänster, förordningen 1985:884 behörighetav om
till tjänster inom tandvårdenvissa och tillsättning sådana tjänst-om av

1990:1404lagen kommunernas betalningsansvar för visser, om
hälso- och sjukvård, lagen 1991:1136 försöksverksamhet medom
kommunal primärvård, patientjoumallagen 1985:562 och patient-

1996:799.skadelagen finnsDet ytterligare lagar och förord-två tre
området.ningar inom

Med hälso- och sjukvård åtgärder för medicinskt före-attavses
bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och
sjukvården hör Sjuktransporter hand avlidna.även För-samt att ta om
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fattningama reglerar bl.a. frågor rörande mål för hälso- och sjukvården,
krav hälso-på och sjukvården, landstingens hälso- och sjukvård
landstingens nämnder, kommunens nämnder,ansvar, ansvar perso-
nal, bestämmelser landstingens och kommunernasgemensamma om
hälso- och sjukvård vårdavgifter, forskning och be-gemensamma
stämmelser för all hälso- och sjukvård patientansvarig läkare, led-
ningen hälso- och sjukvård, kvalitetssäkring, ochhälso- sjukvården iav
krig m.m..

tillsynLagen hälso- och sjukvården innehålleröverom gemen-
bestämmelser avseende tillsynen all verksamhet be-översamma som

drivs for hälso-inom och sjukvårdslagen.ramen
Författningama åligganden för personal inom hälso- och sjuk-om

vården ålägger personalen utföra sitt arbete överensstämmelsei medatt
ochvetenskap beprövad erfarenhet.

finns frågaReglering i disciplinpåföljd för sjukvårdsper-om m.m.
yrkesutövningsonal i deras hälso-inom och sjukvården. Bland annat

regleras disciplinpåfoljd, uppgifterna för Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd, handläggning i ansvarsnämnden och överlämnande av

ärenden.vissa
kan i lag, lagen 1998:531 yrkesverksam-Här nämnas att en ny om

het hälso- och sjukvårdenspå område, träder kraft deni 1 januarisom
bestämmelser1999, samlas tillsyn, åligganden för personalen, dis-om

ciplinpåföljd behörighets- och legitimationsregler. och medIsamt att
den lagen träder krafti upphävs de nämnda författningarnanya ovan

tillsyn, åligganden och disciplinpåtöljd.om
Förordningen verksamhetschef sjukvårdeninom hälso- ochom ger

bestämmelser for den verksamhetschef hälso-iansvaretom som anges
och sjukvårdslagen.

förordningsärskild finns bestämmelser rörande behörighetI ochen
tillsättning vissa tjänster hälso-inom och sjukvården.av

lagen läkartjänstervissa vid upplåtna enheter finnsI om m.m. reg-
rörandelering vissa läkartjänster vid sådana landstingensenheter inom

hälso- och sjukvård har högskole-upplåtits för den grundläggandesom
utbildningen för läkarexamen. Bland läkareregleras varjeannat att som

anställd vid upplåten enhet skyldig biträda vid handled-är är atten
medicine studeranden.ningen av

betalningsansvar för reglerarLagen viss hälso- och sjukvård attom
skallkommunen betala till förersättning landsting för kostnader vissett

hälso- och sjukvård åt folkbokförda kommunen.i Be-ärpersoner som
talningsansvaret gäller för somatisk långtidssjukvård och för medi-
cinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård.



SOU 1998: 105 statliga regleringenDen kommuner och landsting 83av

kommunEn får inom för försöksverksamhet erbjuda vissramen en
hälso- och sjukvård primärvård, landstinget och kommunen harom
kommit det och fått tillståndöverens till det Socialstyrelsen.om av

I patientjoumallagen regleras patientjournal skall föras vidatt vård
patienter inom hälso- och sjukvården. Patientjournal skall föras förav

varje patient och får inte för flera patienter. lagenIvara gemensam
regleras b1.a. frågor rörande patientjournalens innehåll, utformning och
hantering bevarande journalhandlingsamt av

Patientskadelagen reglerar patienten har till patientskadeer-att rätt
sättning och vårdgivaren har skyldighet haatt försäkringatt en som
täcker sådan ersättning patientförsälcring. Författningarna innehåller
bestämmelser till patientskadeersättning,rätten undantag från rättenom
till patientskadeersättning försäkringsskyldighetsamt m.m.

Bekämpande sjukdomarsmittsammaav

smittskyddsornrådetInom regleras kommuner och landsting i smitt-
skyddslagen 1988:1472 med tillhörande förordning och karantäns-i
lagen 1989:290 med tillhörande förordning.

Författningarna reglerar verksamhet till skydd smittsammamot att
sjukdomar sprids bland människor. Huvudregeln landstingvarjeär att

för behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstings-attsvarar
området. Författningama reglerar b1.a. frågor rörande smittsamma
sjukdomar, samverkan, skyldighet söka läkare och lämna upplys-att

läkarundersökningningar, forhållningsregler,och anmälan om sam-
hällsfarlig och anmälningspliktig sjukdom, särskilda åtgärder vidannan
befarad smittspridning, uppgiftsskyldighet, tvångsåtgärder, tvångsun-
dersölcning, tillfälligt omhändertagande, beslut tvångsisolering,om
omhändertagandet under tvångsisoleringen, särskilda befogenheter vid
tvångsisoleringen, vistelse utanför sjukhuset vid tvångsisolering, över-
ldagande, handläggningen mål och ärenden kostnader och till-samtav
syn.

Smittskyddslagstiftningen har primärt sjukvårdshuvudmannen och
smittskyddsläkaren adressat. lagrumMen vissa reglerar kommunalsom
verksamhet, i första hand den kommunala nämnd utför uppgiftersom

miljö-inom och hälsoskyddsomrâdet. Nämnden åläggs exempelvis att
inom kommunen för smittskyddsåtgärder vidtas sådanaatt motsvara
djur, livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten, ventilationsanläggningar
och andra objekt sprider eller misstänks sprida smittsamma sjuk-som
domar. Vidare finns reglerat skyldighet olikapå samverkaatt sätten
med smittskyddsläkaren. kommunalaDen nämnden får meddelaäven
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de förelägganden och förbud behövs i enskilda fall för hindraattsom
spridning samhällsfarlig sjukdom.av en

Vissa kompletterande bestämmelser finns till skydd karan-mot att
tänssjukdomar förs landet ellerin i sprids till utlandet land-,u genom
luft- sjötrafik.eller Med karantänssjukdom gula febern, koleraavses
och Smittskyddsläkaren tillsammans med miljö- och hälso-pest. svarar
skyddsnärrmden för smittskyddsåtgärdema. Författningama reglerar

rörande ansvarsfördelningbl.a. frågor och organisatoriska bestämmel-
allmänna bestämmelser vid ankomst,Sanitära åtgärder, åtgärderser, om

avgifter och tillsyn.råttbekämpning samt
Socialstyrelsen får efter samråd med de berörda landstingen och

föreskriva hamnarkommunerna vilka och flygplatser skallsom vara
karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.

Särskilda bestämmelser psykiatrisk tvångsvårdvissom

psykiatrisk tvångsvård regleras lagen 1991:1129Viss i rättspsy-om
och förord-kiatrisk vård, lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvårdom

1991:1472 psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskningen om
vård.

föreskrifter vård respektiveFörfattningama psykiatriskger om
rättspsykiatrisk vård förenad frihetsberövande ochmedär annatsom

Författningarna reglerar bl.a. frågor rörande beslut vård,tvång. om
upphörande vården, överklagande, handläggningen dom-vården, iav

patientförteclcning, journaluppgifter, undeträttelseskyldighet ochstol,
utländskhemsändande patient.av

ekonomiska frågorVissa m. m.

allmän för-ekonomiska frågor redovisas lagen 1962:381iVissa om
med tillhörande1993:1651 läkarvårdsersättningsälcring, lagen om

sjukgymnastik medförordning, lagen 1993:1652 förersättningom
förordning, lagen 1991:419 resekostnadsersättning vidtillhörande om

finansielllagen medsjukresor, 1992:863 lokal försöksverksamhetom
sjukvård, förord-samordning mellan socialförsäkring och hälso- och

för1984:908 vissa statsbidrag och försäkringsersättningarningen om
högkostnadsskydd vidsjukvård lagen 1996:1150 köp avm.m., om

förordningenläkemedel med tillhörande förordning ochm.m.
1977:628 statsbidrag till hemspråksträning förskolan. finnsi Detom

förordning området.ytterligare inomen
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Bestämmelser vissa ersättningar till läkare i privat verksam-ges om
het i primärvården och den hälso- och sjukvården i övrigt ochöppna

patientavgifter i samband därmed läkarvårdsersättning respektiveom
sjukgymnastersätming. Författningarna reglerar bl.a. frågor rörande
samverkans- och vårdavtal, landstingens särskilda krav påansvar m.m.,
verksamheten, vikariat, samverkan med andra, patientavgift, verksam-
hetsuppföljning och verkställighetsföreskrifter.

Landsting skall lämna ersättning för resekostnader sambandi med
olika former hälso- och sjukvård.av

Om regeringen medger det, får allmän försäkringskassa, etten
ochlandsting kommun har kommit det bedriva lo-överensen som om

kal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäk-
hälso- och sjukvårdring, och socialtjänst. F örfattningama reglerar bl.a.

frågor rörande bildandet beställarförbund, beställarförbundets led-av
förvaltningning, ekonomiska och likvidation.

Reglering finns rörande vissa statsbidrag och försäkringsersättning-
för sjukvård från sjukförsäkringen till landsting och andraar m.m.

vårdgivare.
Högkostnadsskydd vid köp läkemedel regleras. Kostnaderav m.m.

för förmånerna det landsting inom område den berätti-ersätts av vars
gade bosatt.är

Regler finns rörande villkoren för statsbidrag till hemspråksträning i
förskolan.

Tandvård

Tandvården regleras tandvårdslageni 1985: 125.
Med tandvård åtgärder för förebygga, utreda och behandlaattavses

sjukdomar och skador munhålan. erbjudai Varje landsting skall goden
tandvård demåt bosatta landstinget. Författningama regle-inomärsom

bl.a. frågor rörande mål för tandvården, tandvården, lands-krav pårar
nämnder, personal, vårdavgifter kvalitetssäkring.tingens ochansvar,

Övrigt hälso- och sjukvårdeninom

Övrig reglering hälso-inom och sjukvården exempelvis läke-utgörs av
1992:859medelslagen med tillhörande förordning, lagen 1993:584

medicintekniska produkter, lagen 1996:1157 läkemedels-om om
kommittér, lagen 1982:764 vid upplåtnavissa läkartjänsterom

lagenenheter 1988:711 befruktning utanför kroppen, lagenm.m., om
1984:1140 insemination, lagen 1991:115 åtgärder forsk-iom om



86 Den statliga regleringen kommuner och landsting SOU 1998: 105av

nings- och behandlingssyfte med befruktade från märmiska, lagenägg
1974:525 ersättning för födelsekontrollerandeviss verksamhetom

lagen 1987:269 kriterier för bestämmande människasm.m., om av
död, lagen 1995:832 obduktion lagen 1995:831om m.m., om
transplantation och förordningen 1985:796 med vissa bemyndi-m.m.
ganden för Socialstyrelsen meddela föreskrifter finnsDetatt yt-m.m.
terligare två lagar och förordningar inom området.sex

Läkemedelslagen innehåller bl.a. bestämmelser krav på läkeme-om
del, klinisk prövning, hantering läkemedel och tillsyn.av

medicintekniskaLagen produkter reglerar bl.a. krav på medi-om
cintelcniska produkter, kliniska prövningar, användning och tillsyn.

lagenI läkemedelskommittéer regleras det landstingi varjeattom
skall finnas eller flera läkemedelskommittéer. Landstinget bestäm-en

hur många sådana kommittéer skall finnas och vilketmer som organ
inom landstinget skall tillsätta kommitté. läkemedelskom-Ensom en
mitté skall rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal-genom

eller på lämpligt förverka tillförlitlig och rationellannat sätt lä-en en
kemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationema skall

grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.vara
Diverse villkor och restriktioner återfinns i lagen med förbud mot

omskärelse kvinnor, lagen befruktning utanför kroppen, lagenav om
insemination och lagen åtgärder forsknings-i och behandlings-om om

syfte med befruktade från människa.ägg
Lagen ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhetom

reglerar landsting och kommuner erhåller frånersättning sjuk-attm.m.
försäkringen för rådgivning lämnas födelsekontrollerandei syfte.som

kriterier förLagen bestämmande människas död, lagenom av om
obduktion och lagen transplantation innehåller särskildam.m. om m.m.
bestämmelser anslutningi till människas död.

förordningenI med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att
meddela föreskrifter finns Socialstyrelsens nonngivningsbemyn-m.m.
diganden i anslutning till hälso- och sjukvårdslagen, patientjournal-
lagen, tandvårdslagen m.fl. lagar.

omfattandeDen myndighetsregleringen från Socialstyrelsen rör en
mängd olika frågor, bl.a. vaccinationer, förlossningsvård, barnhälso-
vård, aborter långtidssjukvård, läkemedel och narkotika, säker-m.m.,
hetsföreskrifter och kompetenskrav.

Hälsoskydd

Regleringen inom hälsoskyddsornrådet återfinns i hälsoskyddslagen
1982:1080 tillhörandemed förordning. Därutöver finns tolv myndig-
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hetsregler från Socialstyrelsen och åtta från Naturvårdsverket. Dess-
finns allmännasju råd från Socialstyrelsen publicerats iutom som ver-

kets särskilda skriftserie och inte i författningssamlingen.
kommun förVarje hälsoskyddet inom kommunen. Med häl-svarar

soskydd åtgärder för hindra uppkomsten olägen-Sanitäraattavses av
heter och för undanröja sådana olägenheter. Författningarna be-att

villkor förvissa kommunens verksamhet och områdenstämmer anger
särskilt skall prioriteras. Den ansvariga nämnden kommuneni ut-som
den omedelbara tillsynen i kommunen. kommunalaDen nämndenövar

får särskilda fall meddelai de villkor behövs för bl.a. förhindraattsom
uppkomsten Sanitär olägenhet meddela förelägganden och för-samtav
bud.

frånSynpunkter Landstingsförbundet

Landstingsförbundet eftersträvar allmänt frihet för lands-störresett
organisera verksamhettingen sin och komma hu-att överensatt om

vudmannaskap landsting och kommuner emellan. förord-ochLagama
emellertidningarna Landstingsförbundet till övervägande delanses av

avvägda med hänsynväl till landstingens förutsättningar be-attvara
verksamheten. detdriva När gäller myndighetsregleringen kritikenär
uttalad. Landstingsförbundets uppfattning många Social-är attmera av

allmänna råd obehövliga.styrelsens förbundetDessutomär attanser
antalet föreskrifter gäller alla berörda myndigheter bör reduceras.

landstingenFörbundet själva kan uttolka relevanta lagar ochattmenar
frånförordningar. Regleringen Riksförsäkringsver-Socialstyrelsen och

alltförket ofta detaljerad, tillvilket bl.a. förvaraanses anses vara men
möjligheterna bedriva verksamheten på effektivtatt sätt.ett

fråga regleringen frånI Socialstyrelsen framhålls att mottagarnaom
myndighetsregleringen alltid uppfattarinte skillnaden i påstatusav

föreskrifter, allmänna råd och övrig myndighetsdokumentation, som
meddelandeblad.t.ex.

följNedan några konkreta exempel vad upplevs brist-påer som vara
fállig reglering.

reglering ogillas företrädare LandstingsförbundetEn för ärsom av
Maj kungörelse 1970:738Kungl. läkemedelsförsörjningen vid:ts om

sjukvårdsinrätmingama. Regleringen fixerar organisationslös-vissen
nämligen det måste finnas sjukhus,ning, sjukhusapotek vid varjeatt ett

och dessutom avdelningsförråd. försvåraregleringDennaett anses
önskvärd omstrukturering inom vården.

reglering med hög detaljeringsgrad och delvis låg relevansEn anses
förordningen 1984:908 statsbidrag försäloingser-vissa ochvara om
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försättningar sjukvård framhålls förordningenDet i vissa de-attm.m.
lar knappast efterlevs i dag.

Förordningen 1994:1121 läkarvårdsersättning förordning-ochom
1994:1120 förersättningen sjukgymnastik mycket de-en om anses

taljerade och regelmassan har eftervuxit hand. höga detaljerings-Den
innebäragraden onödiga begränsningar onödigt krångligochanses en

hantering.
Läkemedelsreformen år innebar för kommuner1997 ett nytt ansvar

och landsting beträffande inkontinenshjälpmedel. förutsättning-De nya
kostnadsansvaretoch på området har medfört tämligen omfattandearna

förändringar i verksamhet och till tidenorganisation i förhållande före
Landstingsförbundet finns1997. dock det punkterpåatt ettanser par

författningsreglering vilken onödigtvis begränsar kommunernas och
landstingens handlingsfrihet. Förbundet har skrivelse till Social-i en

förändringardepartementet begärt regleringen.av
påpekas förordningen 1985:786 bemyndigandenmed vissaDet att

Socialstyrelsen meddela föreskrifter Socialstyrelsenför att ettm.m. ger
relativt nonngivningsbemyndigande.vitt

frånSynpunkter Svenska Kommunförbundet

för Svenska framhåller problem fram-Företrädare Kommunförbundet
alltför sektorstänkande medför allt med i lagregleringen, över-ett stort

driven detalj styrning och med myndigheternas nonngivning. Kommun-
rättighetslagstiñning.förbundet föredrar skyldighetslagstiftning framför

frågaFörbundet önskar inflytande för kommunerna istörreett om
endastsocialbidragen. bör dock framhållas detDet sammantagetatt

antal kritiska rörande enskilda lagar ochfinns begränsat synpunkterett
förordningar.

Även för till med delansträngningar gjorts komma rättaatt enom
följer framhålls sektoriseradde problem sektorsgränserna attav som av

dagliga kommun-lagstiftning ofta medför komplikationer det arbetet ii
framhållsgäller särskilt området för vård ochDetta Detomsorg.erna.

för patientjournalexempelvis och kan både ochatt en samma person
falletpersonakt behöva eftersom detinsatserna iupprättas styrs avena

och sjukvårdslagen och det andra fallet socialtjänstlagen.hälso- i av
första fallet dokumentationen patientj detdet II styrs av

fallet dokumentationen förvaltningslagen.andra Omstyrs personenav
berättigad till stöd och tilldessutom insatser enligt lagen serviceär om

funktionshindrade kan akt för dennadet bli aktuellt medvissa även en
hantering.
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Vanligt också personal i kommunernaär har roll bådeatt en som
behandlare och biståndshandläggare. Detta gäller exempelvis för sjuk-

och arbetsterapeuter.gymnaster
Biståndsärendena innehåller bedömningar oftamoment av som

grundar sig på statusbedömningar eller ñmktionsbedömningar denav
enskilde. Dessa slag ingår i den individinriktadeär vår-av samma som
den och joumalföringsplikt kan aktualiserasgör samtidigtatt med
ärendehandläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen.

Vad gäller Socialstyrelsens normgivning framhålls myndighetensatt
regelgivning alltför omfattande. Ett särskilt problemär attanses vara
rekommendationer lämnas i meddelandeblad,även inte avseddaärsom

innehålla rekommendationer baserade på rättsuttolkning.att en
ålagda tillsynen enligt tobakslagenDen i syfte beivra försäljningatt

tobaksvaror till underåriga upplevs orimlig kommun-mångaav som av
företrädare. vanlig bedömningEn inte prioriterar tillär att man resurser

tillsyn det antalet försäljningsställen för tobaks-utöva överatt stora
Liknande synpunkter har framkommit gäller denvad tillsynävenvaror.

alkohollagen ålägger kommunerna servering och detalj-översom av
handel med öl.

4.12 Utbildningsdepartementet

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet regler12. Utbildningsdepartementet-

Antal
Lagar 10
Förordningar 71
Myndghetsregler 44
Totalt 125

UtbildningsdepartementetsInom ansvarsområde finns regler125 som
bedöms särskilt reglera kommuner eller landsting. regle-Merparten av
ringen berör kommunerna. Nedan redovisas först allmän och skol-
formsövergripande reglering, därefter den specifika regleringen deav

skolforrnerna.olika
Kommunerna åläggs huvudman för grundskola, särskola,att vara

kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda,
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svenskundervisning för invandrare och gymnasieskola. Landstingen är
huvudman för gymnasieutbildning.viss

Med huvudmannaskapet följer skyldighet efterleva omfattan-att en
de detaljerad reglering.och

Svenska Kommunförbundet framhåller reglernamångaatt styrav
målen. lagstiftningmedlen Kommunförbundet önskaränsnarare en

resultat- och målstyming detaljstyming.med För-änmera av snarare
har förslag till utformning skollagstiitning. För-bundet ett av en ny
synpunkter redovisas första nedan.bundets samlat under det avsnittet

KommunförbundetSvenska också reglerna studie-röratt somanser
förmåner bör föras ihop till lag. Regleringen svårsociala anses varaen

överblicka. Vidare förbundet Centrala studiestödsnämnd-attatt anser
myndighetsreglering medför krångliga för kommun-CSN rutinerens

uppgiftslämnande.ernas

skolformsövergripandeAllmän och reglering

Skolformsövergripande reglering finns bl.a. skollagen 1985:1100,i
1991:1121, lagenmed instruktion för skolverkförordningen Statens

elevresorkommuners skyldighet för vissa1991:1110 attom svara
tillhörande förordning, förordningen 1997:702 kvalitetsredo-med om

med tillhö-skolväsendet och studiestödslagen 1973:349inomvisning
finns lagar och förordningar. Dess-rande förordning. Därutöver två 14

myndighetsregler frånfinns CSN.utom sex
skolväsendet och innehållerSkollagen reglerar hela det offentliga

bestämmelser uppgifter, ansvarsfördelning, organisationbl.a. m.m.om
huvudmän för grund-området. stadgar kommunernaLageninom äratt

förlandsting huvudmän gymnasie-och kommuner ochskolan äratt
hu-kommunernautvecklingsstörda finns Särskolan,skolan. För ärsom

kan gå iför. barn med funktionshinder, intevudman vissaFör som
finns specialskolan.eller motsvarande del Särskolan,grundskolan av

grundskolantillhuvudman för specialskolan. Som alternativStaten är
anordnasförfinns sameskolan, vilken huvudman. Förärstaten vuxna

komvux,form vuxenutbildningutbildning i kommunal vuxenut-av
svenskundervisning förför utvecklingsstörda Särvux ochbildning

sñ. huvudman för dessa utbildningar.invandrare Kommunen är
skolväsendethuvudman för del det offentligaDen är an-som en av

bestämmelsernautbildningen genomförs enlighet med iför iattsvarar
förordning.bestämmelser kan finnas lag ellerlagen och de isom annan

skolorskolforrner allmänna finnssidan de anordnas detVid av som av
friståendeenskilda fysiska eller juridiskaanordnas personer,avsom

skolor.
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SkolverketsI instruktion Skolverket central förvalt-att äranges
ningsmyndighet för det offentliga skolväsendet i den mån något annat
inte särskilt föreskrivet.är Skolverket skall verka för de mål ochatt
riktlinjer riksdagen och regeringen har fastställt för verketssom an-
svarsområde förverkligas. Skolverket skall ha tillsyn det offentligaöver
skolväsendet kommunernasöver skyldighetsamt till skol-att attse
pliktiga barn får föreskriven utbildning.

Enligt studiestödslagen läroanstaltär skyldig till CSN lämnaatten
uppgifter betydelse förär tillämpningen regleringen rörandesom av av
studiestöd. Vidare regleras elevers till studiestöd förrätt utbildnings-
former bedrivs kommuner och landsting.som av

frågaI elevresor regleras bl.a. kommunerna skall förattom svara
kostnaderna för vissa elevresor ämnade elever har tillrätt stu-som
diehjälp enligt studiestödslagen.

Förordningen kvalitetsredovisning inom skolväsendet åläggerom
kommuner och skolor årligen skriftliga kvalitetsredovis-att upprätta
ningar.

Myndighetsföreskriftema och de allmärma råden riktar sig främst till
de studiestödsberättigade. Kommuner och landsting berörs flertaleti
fall stadganden uppgiftslämnarskyldighet till CSN.genom om

övriga lagarnaDe och förordningama inom området reglerar bl.a.
vissa statsbidrag, visst uppgiftslämnande, vissa avgifter,rätt att ta ut
viss försöksverksamhet och det offentliga skolväsendet under krig.

Svenska Kommunförbundet redovisar i skriften En skollagny -
några principiella utgångspunkter" önskemål skollagstiftningensom
framtida utformning. Förbundet framhåller många reglerna i denatt av
aktuella regleringen medlen målen.styr Kommunförbundetänsnarare
önskar lagstiftning med resultat- och målstyrning änen mera av snarare
detaljstyrning.

Svenska Kommunförbundet också reglerna studie-att röranser som
sociala förmåner bör föras ihop till lag. Regleringen svåren anses vara

överblicka. Vidare förbundetatt CSN:s myndighetsregleringattanser
medför krångliga rutiner för kommunernas uppgiftslämnande.

1997/98:94I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-prop.
skoleklassen och fritidshemmet aviseras samlad skollagsöver-m.m. en
syn.

Skolformerna

Den specifika regleringen de olika skolfonnema berör kommu-av som
eller landsting finns främst i grundskoleförordningen 1994:1194,ner

gymnasieförordningen 1992:394, särskoleförordningen 1995:206,
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specialskoleförord-gymnasiesärskolan,1994:741förordningen om
skolor,fristående1996:12061995:401, förordningenningen om

förordningen 1992:riksintematskolor,1991:1080förordningen om
1992:736förordningenvuxenutbildning,kommunal403 omom

1996:1502utvecklingsstörda, förordningenförvuxenutbildning om
och lagenutbildningpåtill särskilda satsningarstödstatligt vuxnaav

med tillhörandefallvissauppdragsutbildning i1991:1109 om
förordningar inomelvafinns fyra lagar ochförordning. Därutöver om-

rådet.
Skolverketsipubliceratsläggas förordningarskall 31dettaTill som

Skol-Skolverket. Imyndighetsregler frånochförfattningssamling 38
Skolverketssåledes, förutomförfattningssamling fmnsverkets myn-

regeringen.beslutförordningar, dvs.dighetsregler vissa tagnaäven av
innehåller radskolformrespektivereglerarförordningarDe ensom

bl.a.förordningarnaskollagen.förhållande till Iipreciseringar an-ges
vilka eleveruppläggning,ochinnehållundervisningensvisningar om
betyg.skallurvalet eleverhurbehöriga, göras samtär omavsom

fristående skolorförordningendet ikanDärutöver nämnas att om
godkännandeärendenhandläggningSkolverketsvidstadgas att omav

skall dengrundsärskolorgrundskolor ochfriståendetillbidragochav
sig. Itillfälleberedasskall belägenskolan yttradär attkommun vara

från kommunenbidragoch hurreglerocksåfinnsförordningen närom
friståendegällerdetfristående skolan. Närtill denutbetalasskall gym-

elevensdet bidragnivån påstadgandenfinnsnasieskolor även somom
fristående skolan,till den över-skall betala annathemkommun om

emellan.demenskommits
statligtfårkommunernaregleras bl.a.vuxenutbildningfråga attI om

frånfem årunderutbildningpåsärskilda satsningartillstöd vuxnaav
innehåller bl.a.FörordningenKunskapslyftet.s.k.detjuli 1997den l

ansökanhururval,ochbehörighetför stöd,villkorbestämmelser om
utbetalas.ochberäknashur stödetstöd görs samtom

skall lämnahemkommunenriksintematskolor stadgasfrågaI attom
grundskolan ellergår iför eleverriksintematskolantillbidrag som

för friståen-grunderenligtutgårgymnasieskolan. Bidraget somsamma
skolor.de

be-omständigheterunder vissalandstingoch rättKommuner attges
uppdragsutbildning.driva

Skolverk-ipublicerasoch förordningarnaMyndighetsreglerna som
special-bl.a.områden,antalförfattningssamling berör ett stortets

och betygskriterier.undervisning
be-bl.a. vissafinnsområdetoch förordningar inomlagarövrigaI

landstingskommunaltkommunalt ellerunderhögskolorförstämmelser
försöks-sameskolan,vidSkolhälsovårdenhuvudmannaskap, omom
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verksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning och elever iattom
specialskolan efter regeringens medgivande får undervisas i särskilda
klasser förlagda till grundskolan externa klasser.

Regleringen inom området helhet omfattande och detaljerad.ärsom

13 Utrikesdepartementet

Regleringen i sammanfattning

Tabell Antalet13. regler Utrikesdepartementetn

Antal
Lagar 2
Förordningar 2
Myndighetsregler l
Totalt 5

UtrikesdepartementetsInom ansvarsområde finns fem regler be-som
döms särskilt beröra kommuner eller landsting. Regleringen främströr
vissa asylfrågor.

åläggsKommunerna lämna bistånd till utlänningaratt ansöktsom
uppehållstillstånd i Sverige och medgetts vistas här medanrätt attom

ansökan kommunEn har lämnatprövas. bistånd enligt denna lagsom
har till ersättning från för biståndet.rätt staten

lämnarStaten ersättning till kommuner och landsting för kostnader
för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel de har för vissasom
utlänningar ansökt uppehållstillstånd i Sverige.som om

Asylfrågor m.m.

Regleringen kommuner och landsting inom Utrikesdepartementetsav
ansvarsområde återfinns lageni 1994:137 mottagande asyl-om av
sökande m.fl. och förordningen 1996:1357 statlig ersättning förom
hälso- och sjukvård till asylsökande. Ytterligare lag och förord-en en
ning finns inom området. Därutöver finns myndighetsregel frånen
Statens invandrarverk.

Bestämmelser sysselsättning för och bistånd till utlänningarges om
har ansökt uppehållstillstånd eller har beviljats tidsbegränsatsom om
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uppehållstillstånd. Kommunerna berörs särskilt då det stadgas bi-att
ståndet till utlänningar har ansökt uppehållstillstånd i Sverigesom om
och särskilda skäl medgetts vistas här medan ansökanrätt att prövasav
lämnas socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas. Vidareav
stadgas socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagasatt samt

kommun har lämnat bistånd enligt denna lag har tillatt rätten som er-
från för biståndet.sättning staten

Reglering finns statlig ersättning till landsting, kommuner ochom
för kostnaderapotek för hälso- och sjukvård förkostnader tand-samt

receptförslcrivnavård och läkemedel de har för utlänningar.vissasom
behandlarRegleringen främst ersättningsnivån och ersättning skallnär

betalas. Landsting och kommuner skyldiga lämna Statens invand-är att
rarverk de uppgifter krävs för bedömningen deras tillrättsom av er-

denna förordning.sättning enligt

Avslutande diskussion4.14

beskrivningama detta kapitel har framgått regleringenAv i att av
och landstingkommuner omfattande och fall detaljerad.i många Iär

följandedet diskuteras jämförande frågorperspektiv vissa röran-ettur
de omfattningen och karaktären på regleringen de upplevdasamt pro-
blemen.

verksamhet åläggs kommuner och landsting kanDen som avse om-
fattande tjänsteproduktion, främst hälso- och sjukvård, socialtjänst och
utbildning. dessa fall författningarna direktI till del regle-utgör stor en
ring i olika avseenden den kommunala verksamheten; exempelvisav

vanligenregleras verksamhetens målgrupp, innehåll, ledning och orga-
utförandet, inklusive olikanisering villkor och restriktioner.samt

ålagda verksamheten kan också huvudsak myndighets-Den iavse
uppgifter,utövande exempelvis tillståndsprövning eller tillsyn inom

miljöskydds- och livsmedelsområdena. fråga myndighetsutöv-I om
mycket regleringen fasta har beaktaningen på vad kommunentar attav

vid fullgörande myndighetsutövningen; exempelvis regleringav en av
gränsvärden för utsläpp olika hantering och förvaringämnen,av av
olika produkter Regleringen kan sistnämnda fall ofta haietc. sägas en

adressat utanför kommunen.primär
del författningarna reglerar grundläggande förutsättningar,En av

villkor och restriktioner för den kommunala sektorn, regle-t.ex.som
kommunalaringen den kompetensen och diverse förvaltningsrättsligav

reglering.
Författningamas funktion bl.a. ålägga kommunerna verk-är ettatt

församhetsansvar viss verksamhet, ofta formellt ellervilket åt-en
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minstone praktikeni innebär producentansvar.även Gemensamtett för
mycket regleringen inom för de stadgade verksamhetsansvar-av ramen

för mycketäven reglering den syftarär tillen men attav annan att- -
liv och hälsa, miljö, patientsäkerhet,garantera rättssäkerhet, demokrati-

värden eller sociala rättigheter. Dessa syften kan komma till uttryck
exempelvis den reglering myndighetsutövningen vilar på,genom som

också reglering kan bedömas förutsättnings-men genom en som vara
skapande, exempelvis reglering verksamheten skallattgenom av orga-
niseras på visst Allmänt gällersätt. det bland de berörda inomatt den
kommunala sektorn finns förstörre reglering direktacceptansen som
berör myndighetsutövningen för regleringän olika frågor organi-av av
satorisk art.

Tidigare dettai kapitel återges i anslutning till de olika delavsnitten
kritiska synpunkter på regleringen från kommun- respektive landstings-
sektorn. Kritik föreligger i åtminstone någon utsträckning inom de
flesta departementsornråden. Gemensamt för kritiken den fastaär att tar

vadpå hinder for effektivare kommunal verksamhet.som anses vara en
En del kritiken sin utgångspunkt i den kommunalatar självstyrel-av

Kritikerna helt enkelt kommunerna eller landstingenatt börsen. anser
ha inflytande inomstörreett viss verksamhet eller visst område.etten

En utgångspunkt för kritik är strävan målstyr-annan mot mera av
ning, bort från detalj Författningarna upplevs ofta medlenstyra
i stället för målen inom område. Kritikernaett önskar valmöjlig-större
heter för kommunerna och landstingen i fråga valet medel för attom av
uppnå visst resultat.ett

Ytterligare kritik fasta på den mängdentar regler,storaen annan
vilket problem i sig. Kritikerna framhållerett olika exempelanses vara
på regler inte tillämpas och därför upplevs onödiga.som som

framförsDärutöver från kommuner och landsting uppfattningen att
riksdagen inom flera områden givit regeringen eller myndigheterna allt-
för vida bemyndiganden.

kritikenI myndigheternas regelgivningmot framhålls främst att
myndighetsregleringen alltför omfattande,är myndigheten iatt sam-
band med regelgivningen inte tillräckligt lyhörd förär synpunkter från
den kommunala sektorn eller myndigheten inte tillräckligt tydligatt iär

upprätthålla eller tydliggöra skillnadenatt i mellan föreskrifter,status
allmänna råd och andra dokument handboks- eller policykaraktär.av
Det främst de förvaltningsmyndigheterär regelgivareär storasom

kommuner och landsting fårgentemot kritik.som
Kritiken regleringen särskilt omfattande skolområdet,är inomav

räddningstj livsmedelsornrådet och miljöområdet.
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livsmedelstillsyn har aktuellaräddningstjänst och tvåfrågaI ut-om
genomförs, delvis gårlagt förslag de åtminstoneredningar omsom,

skollagstiftningen aviserad.tillkritiken En ärmötes. översyn av
del demiljöbalken kommer sannolikt lösaDen att en av pro-nya

området.från kommunsektorn upplever finns inomblem som man
synpunkteremellertid framfört kritiskaKommunförbundet harSvenska

förbundetinnehållet den balken, bl.a.delar iavseende attansernyaav
bemyndiganden tillalltför vidamiljöbalken innehållerden myn-nya

dighetema.
ställningtagitbör understrykas utredningen inteAvslutningsvis att
detta ka-redovisas iproblem med enskilda reglerupplevdatill de som a

skallsynpunktema kun-avsikt de redovisadeUtredningenspitel. är att
för det fortsattaför övervägandenunderlag inomutgöra ett ramenna

förändringsarbetet.
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tillsynenstatligaDen över5

landstingochkommuner

ochkommunerstatliga tillsynenför denredogörskapiteldettaI av
utred-tidigareredovisninglämnasförsta avsnittlandsting. I ett aven

denfrågorbehandlatövergripande plan stat-påningar ett ommersom
utgångspunkter fördelredovisasandra avsnitttillsynen. Iliga ett en

ochkommunertillsynenden statligabeskrivningutredningens avav
hurbeskrivningbestårkapitletHuvuddelenlandsting. avenavav

Kapitletområden.olikaoch bedrivs inomorganiseratstillsyndenna
karaktärochomfattningtillsynensbl.a.diskussionmedavslutas omen

sammanhanget.används ibegreppolikahursamt

utredningarTidigare5.1 m.m.

undertillsynenstatligakapitel har den2itidigareSom nämnts senare
flertal sammanhang.behandlats iår ett

denmedproblemuppmärksammatRRV harRiksrevisionsverket
Stat-kommunbe-tillskrifter, bl.a. ifleratillsynen i rapportstatliga en

förvalt-tillsynStatlig1985:6 och i ettDs C rapportenredningen -
fram-1996:10. denIstyrmedel RRV rapportenningspolitiskt senare

uppmärk-tillräckligintetillsynsfrågomabl.a. ägnatshåller RRV att
skriverRRVoklarheter.terminologiska attdet råderochsamhet att

beteckningövergripandeanvändsdag oftatillsyn ibegreppet som en
rådgiv-utvärdering,norrnering,verksamheterolikartadedelvisfor som

regelefterlevnadkontrollmeningeninspektion. Tillsyn iochning av
vidarebeteckningar. RRVandra attbakomdöljaskan dessutom anser

för styrningenriskerinnebäratillsynsverksamheten kan attibristerna
kanresultatuppnåddavärderingenliksomverksamheterolika avav

frågordet förlängningeniVidare RRV ävenförsvåras. att rymsmenar
fattadedemokratisktförupprätthålla respektförmåga attstatensom

och förord-lagarmellanskillnaderuppenbaraochUppstårbeslut. stora
konsekven-långtgåendefåkan dettadessaefterlevnadenochningar av

SOU1998:105J
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Dessutom kan brister tillsyneni få finansiella eller samhälls-ser. stora
ekonomiska konsekvenser.

Riksdagens revisorer har i flertal granslmingsrapporterett pekat på
brister i den statliga tillsynen. Granskningsrapportema har bl.a. berört
tillsynen hälso- och sjukvården,över skolan, djurskyddet och livsme-
delsområdet. skrivelseI med förslag till riksdagen 1994/95:RR9en
har revisorerna redovisat sina erfarenheter genomförda granskningarav

de statliga insatserna för tillsyn. Revisorerna behovetav attanser av
tydliga förutsättningar för tillsynen inte kan understrykas. Rege-nog
ringen borde därför redovisa för riksdagen hur informationen gäl-om
lande regler inom viktiga tillsynsområden ytterligare kan förbättras.
Vidare revisorerna det väsentligt det tydligt framgåratt är attanser av
lagstiftningen vilken myndighet har tillsynen inom bestämtettsom om-
råde och vad tillsynsuppgiften konkret innebär. Revisorerna behandlar

frågor bl.a. återrapporteringäven till riksdagen, samordning till-om av
synsinsatser, egenkontroll respektive myndighetstillsyn sank-samt
tionsmöjligheter. Revisorerna utgår från tillsynsbegrepp somliggerett
det kontrollbegreppet nära".rena

Revisorernas förslag har bl.a. behandlats konstitutionsutskottetav
1994/95:KU27. Utskottet betonar vikten återrapportering till riks-av
dagen, framhålla regeringen detatt i reguljära budgetarbetetattgenom
bör uppmärksamma de frågor revisorerna aktualiserat. Utskottetsom

regeringen bör i myndighetsspecifikaatt överväga direktivattanser
inför de fördjupade anslagsñamställningama särskilt uppdra myn-
digheten redovisa sitt arbete med tillsynsfrågor.att

Även Svenska Kommunförbundet har fört fram kritik denmot stat-
liga tillsynen. sinI Statlig tillsyn kommunernarapport Svenskaav
Kommunförbundet, december 1994 framhåller Kommunförbundets
programberedning innebörden begreppet tillsynatt oprecis ochär attav
avgränsningen sådant betecknas kontroll, uppföljningmot ochsom som
utvärdering oldar. Vidare påtalar förbundetär tillsynsverksamhetensatt
inriktning och faktiska innehåll varierar kraftigt mellan olika sakområ-
den och mellan olika enheter inom myndighetema. Detta enligtär
Kommunförbundet inte acceptabel situation för enskilda, företag,en
organisationer och kommuner berörs tillsynen. Förbundetsom av me-

därför det motiveratär hela det omfattandeatt ochatt övernar se re-
surskrävande tillsynssystemet.

Förvaltningspolitiska kommissionen behandlar tillsynen i sitt slut-
betänkande medborgarnasI tjänst- En samlad förvaltningspolitik för

SOU 1997:57. betänkandetIstaten skriver kommissionen ickeatt en
oväsentlig del statsförvaltningens verksamhet dagi sker formiav av
tillsyn och många myndigheter organiserasatt tillsynsmyndigheter.som
Vidare kommissionen myndigheterna har kommit läggaatt attmenar
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ingripande med sanktioner.vikt vid rådgivning och mindre vidallt mer
nämndade tidigareutsträckning tillhänvisar iKommissionen stor en av

till debatten kring1996:10 och då bl.a.från RRVRRVrapporterna
oklarheter harklar och konsekvent terminologi. Dessafrånvaron av en

tillsyn bör bedrivas.osäkerhet hurskapatenligt kommissionen en om
riksdag ochfattadeskriver: Beslut tillsynKommissionen avom

omvandla praktiskfall idärmed i vissa varit svåraharregering att
tillsynsverk-försvårat bedömningenhar iverksamhet. sinDetta tur av

förorda frå-avslutar medeffektivitet. Kommissionensamheters attatt
Vid sådanför samladblir föremålstatlig tillsyn översyn. enenomgor

uppmärk-särskiltverkningsfulla sanktionerfråganböröversyn om
sarnmas.

för förvaltnings-legat till underlagförslag harKommissionens en
prop.medborgarnas tjänstStatlig förvaltning iproposition,politisk

foreriksdagen1997/98:136. Propositionen antogs sommaruppe-av
hållet i år.

statligabl.a. denforvaltningspolitiska propositionenden sägs attI
iföretag bör överkommuner ochmyndigheter,tillsynen sesav

ändamålsenligstånd Enligtfå statlig tillsyn.tillsyfte att en mer
påsådan hand fokuserai första ettpropositionen bör översynen

frågor, be-definitionengenerellaövergripande ochantal t.ex. av
förhållande verksamhetersnarlikatill andraitillsyngreppet som

tillsyns-hurkontroll, informationuppföljning,utvärdering, etc,
behovriksdagensregeringens ochhurreglerasuppgifter bör samt

Vidareutformas.tillsynen bör översynenuppföljning sägs attavav
statliga tillsy-denriktlinjer förfast vissamöjligt läggadetbör attgöra

verkningsfullatillmöjligheternabör ocksåsammanhangdettaInen.
regeringenpropositionenIsanktioner sägs även attövervägas. avser

denredovisningsamladmedåterkomma till riksdagenatt aven
tillsynsverksamheten.statliga

Avreglerings-tillhänvisasförvaltningspolitiska propositionendenI
AvregleringsutredningenBlandarbete.utredningens sägs attannat

planeradeför denkunskapsunderlagbetydelsefulltkommer ettatt vara
översynen.

utsträck-kring tillsynen ihar debattenframkommit storSom ovan
emellertid iharinnehåll. Diskussionentillsynsbegreppetsning rört

resursfördelningenaspekter; såsomandra samtfallmånga rörtäven
statsmakternatillinformationansvarsfördelning ochmyndigheternas

under ti-hargenomförts. Flera utredningartillsynden senaresomom
och ytterligareområdenolikatillsynsverksamheten inombehandlatden

utredningareller planeras. Dessa närmarepågårutredningar presenteras
beskrivningen idepartementsornrâde den fortsattairespektiveunder

kapitel.detta
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5.2 Allmänt

Tillsynsbegreppet

framkommerI avsnittet 5.1 det finns hel del oklarheter omkringatt en
tillsynsbegreppet och hur detta begrepp kan och bör användas. Utred-
ningen har för sin del inte för avsikt försöka ställning dennaiatt ta typ

frågor. Ambitionen för utredningen i stället så långt möjligtär attav
försöka beskriva vad det för aktiviteter i sammanhanget bedrivsär som

förhållandei till kommuner och landsting; vad aktiviteternaoavsett se-
dan kallas. Utredningen har således vid sin kartläggning och beskriv-
ning försökt använda "brett "smalt tillsynsbegrepp.ett än ettsnarare

dessa ambitionerTrots kan det dock inte uteslutas skillnader mellanatt
verksamheter i hur begreppet används kan ha påverkat vilken infonna-
tion utredningen kunnat erhålla. Tilläggas kan konsekvensattsom en

utredningens blivit beskrivningeni tillsynen detsynsätt iattav av
kommande avsnittet redovisas i vissa fall verksamheter deäven som
berörda myndigheterna kallarinte för tillsyn.

Gemensamt för alla aktörer tillsynen verksamhet,är att ses som en
syftar till tillse politikens mål regleroch uppfylls.ytterst att attsom

Skillnaden mellan aktörerna handlar hur valtdenännast att avgrän-om
medlet tillsyn i förhållande till andra insatser bedrivs medsa som

Ävensyfte. noringivning, domstolsbeslut, utbildning, informa-samma
tion och opinionsbildning medel kan förutnyttjasär uppnåattsom

mål. Ytterligare problem och aktivitetett är attsamma en samma sam-
fylla fleratidigt kan syften. Information behövs skall kunnaom man
regelbrott. Men information fallkan i vissamot ävenagera samma an-

vändas underlag för omprövning, och utvecklinganpassningsom av
mål och medel inom verksamhet, och tvärtom.en

grunden handlarI den offentliga tillsynsverksamheten rätts-om
säkerhet, effektivitet och legitimitet. Samtidigt gäller det finnsatt en
klar skillnad mellan verksamhetsansvar och tillsynsansvar. verk-Det är
samhetsutövaren, inte tillsynsorganet, har det föryttersta ansvaretsom
verksamheten och för författningar och beslut följs.att

Från demokratisk synpunkt tillsyn upprätthålla respekt-är sättett att
för folkviljan såsom den kommer till uttryck författningama.i Till-en

skall bl.a. det svårare upptäckt bryta gällande be-göra att utan motsyn
stämmelser. Men tillsyn handlar också statsmaktens förmåga attom
genomdriva fattade beslut.
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modellEn

riktakan sigoch Tillsynenobjekt metoder varierarTillsynens motstort.
nämnder,kommunalakommuner ellerenskilda objekt såsom t.ex. men

områden,förhållanden och inomden kan störreäven processeravse
hela skol-gäller omfattandesystemtillsyn. Dens.k. system, t.ex.senare
olika ka-mycketförfattningamagällerväsendet. Därutöver äratt av
utformaspraktisktfår konsekvenser för hur tillsynenvilketraktär, rent

områden.olikainom
och vilkafungerar ibild hur tillsynenlättareFör stortatt avge en

tillsynsverksamheteninblandade, kan beskrivaaktörer är sommansom
kedjaniFörenklat kantillsynskedja.aktiviteterkedja manenaven -

denlagstiftaren, verkställaren,olika roller:urskilja systemansva-sex
tillsynsob-ochtillsynsutövarentillsynsfunktionen,regionaladenrige,

jektet.
tillsynskedjanriksdagen, förLagstiftaren, dvs. genomanger ramen

ochtillsynengrundläggande förutsättningarna fördei lagatt ge-ange
medel.erforderligaanvisaattnom

tillsynskedjanochdvs. regeringen, organiserarVerkställaren, styr
föreskrifterutfärdabemyndigandenförordningar ochbl.a. attgenom

regleringsbreven.samt genom
utfärdarmyndighet,regel centralsystemansvarige,Den som en
hur till-utvärderarföljer ochallmänna rådochföreskrifter samt upp

tillsynskedjan denroll förutsätterfungerar.eller Denna attsynssystemet
deutsträckning kanmyndigheten i visssystemansvariga styra resurser

tillsynen.används isom
tillsynsfunktion,regionalsärskildfall finnsvissaI även repre-en

har itillsynsfunktionenlänsstyrelserna. regionalasenterad Denav
länet.regionenfungerarhur tillsynen inomföljafall oftadessa att upp

fallvissatillsynsfunktionen iden regionalanedanframgårSom svarar
tillsynsutövare.direkt tillsyn, dvs.också för är

detillsynen inomgenomför den direktaTillsynsutövaren ramar som
myndig-systemansvarigadenlagstiftaren, verkställaren ochgivits av

fallvissakan itillsynsutövareochRollerna systemansvarigheten. som
myndigheterlokalaochdet regionalavanligensammanfalla, ärmen

den direkta tillsynen.utövarsom
tillsyns-modellen liggeriviktigt medveten attDet attattär omvara
dvs. hartillsyn,direktkedjanende aktörenden i utövarutövaren är som
fleradock förekommatillsynsobjektet. kanmed Det attkontakten or-

delarför olikaoftadårollen tillsynsutövare,samtidigt har som mengan
verksamheten.av

verksamhet,denochdefinieras lagstiftningenTillsynsobjektet i är
tillsynen.föremål föreller yrkesutövareorganisationföreteelse, ärsom
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tidigareSom behöver objektetnämnts emellertid inte enskiltettvara
objekt, kan "system".utan även ettvara

Eftersom rollerna lagstiftare och verkställare i allaärsom samma
tillsynskedjoma det endast deär övriga fyra rollerna kommer attsom
kommenteras fortsättningsvis dettai kapitel.

5.3 Beskrivning tillsynen olikaöverav

verksamheter

Utredningen har tillsammans med Den parlamentariska regionkommit-
tén PARK givit Statskontoret i uppdrag genomföra studieatt en av
den statliga tillsynen verksamheteröver i landsting och kommuner.
Statskontoret har redovisats uppdraget i utgivitsrapport,en som sepa-

under Statens tillsynrat, verksamhetnamnet i landsting ochöver kom-
Statskontoret 1998:8. Beskrivningama i detta kapitel bygger imuner

huvudsak på uppgifter redovisats i denna rapport.som
Som underlag för gjorde Statskontoret bl.a.rapporten enkätun-en

dersökning. Enkäten utsändes till samtliga centrala tillsynsmyndigheter
och länsstyrelser.sju

I Statskontorets beskrivs i princip alla verksamheterrapport inom
kommuner och landsting föremål förär statlig tillsyn.som

Utredningen har valt i detta kapitel endast redovisa delatt deen av
verksamheter redovisas i Statskontorets Urvalet har gjortssom rapport.
i enlighet med de principer redovisats kapiteli Beskrivningensom av
den statliga tillsynen kommuner och landsting i detta kapitel omfat-av

således tillsynsverksamheter där kommunernatar eller landstingen be-
döms ha särskild roll jämfört med andra organisationer. Lite för-en
enklat kan detta gälla områdensägas där kommunerna eller landstingen
har rollen tillsynsutövare områden där kommuner ellersamtsom
landsting har dominerande roll verksamhetsutövare och till-en som
synsobjekt eller särställning något skäl. börDetannat noterasen attav
inom vissa områden kommunen bådeär tillsynsutövare och domine-
rande tillsynsobjekt. Detta fallet inom räddningstjänstornrådet.är t.ex.

beslcrivningamaI tillsynsverksamhetema används kommun ochav
landsting samlande begrepp. Inom hälso- och sjukvårdent.ex.som an-

således kommuner och landsting tillsynsobjekt, tillsy-ges trots attsom
i vissa fall riktar sig sjukvårdspersonalen.motnen

Även utredningen redovisar alla verksamheter uppfyller deom som
tidigare redovisade villkoren, beskrivning endastgörs närmareen av en
del dessa. De områden beskrivs räddningstjänsten,närmare är:av som
civilt försvar, hälso- och sjukvården, hälsoskyddet, socialtjänsten, sko-
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miljöskyddet, plan- och byggområdet livsmedelsområdet.lan, samt
områden har efter betimgande tillsynen bedömtsValet gjorts hurav

Övriga där kommunerför kommunerna eller landstingen. områdenvara
beskrivningberörs endast kort. utförligareoch landsting Förnämns en

områden hänvisas till Statskontoretsdessa rapport.av
den lag-Utgångspunkten i beskrivningen tillsynsverksamheten ärav

därför efter detreglerar tillsynen. Redovisningen skerstiftning som
departementsornråde under vilket respektive lagstiftning Ettsorterar.

tillsynsverksamhetensammanhanget reglerna- och iproblem i är att -
departementsom-fall har samband med regler andrainommånga nära

valda redovisnings-Utredningen har detta bedömt denråden. trots att
Ävenden pedagogiska. andra redovisningssätt,modellen t.ex.är mest

från de centrala myndigheternasmed utgångspunktredovisning an-en
avgörande skäletskulle medföra liknande problem.svarsområden Det

dendock den valda uppläggningenhar varitför utredningen att ger
den regleringarnakopplingen till tidigare beskrivningenbästa somav

och landsting.berör kommuner
tillsynskedjan därpåpekas det endast de delarbörDet äräven att av

förekommer Därför redovisasoch landsting beskrivs.kommuner som
tillsynsuppgifter myndighet. exempel kanalla inom Somalltidinte en

slakterier.Livsmedelsverket direkt tillsynutövar övernämnas att
eftersom kom-verksamhet redovisningeninte med iDenna tastyp av

för eller aktiva iföremåloch landstingen inte på något sätt ärmunema
tillsynsverksamheten.deldenna av

Finansdepartementet5.3. l

för tillsyn. Ansva-upphandling föremåloffentligLagstiftningen ärom
NOU. la-upphandling AvNämnden för offentligför tillsynenrig är

riktastillsynenframgåroffentlig upphandling1992:1528 attomgen
Tillsynenmyndigheter.upphandlande enheter, kommunalat.ex.mot

myndigheterliknande kommunala stat-sker på t.ex.motsätt mot som
myndigheterliga

Lotteriinspektionenlotterilagstiftningen.ocksåTillsyn utövas över
tillstånds- och regist-kommunalatillsynen.för den centrala Densvarar

tillsynenlänsstyrelsen har denreringsmyndigheten övernärmaresamt
hosregistreringtillstånd ellerfår anordnas efterlotteriersådana avsom

skalloch kommunerVidare stadgas länsstyrelsermyndigheten. att
centrala tillsynen.Lotteriinspektionen denhjälpa utövaatt
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5.3.2 Försvarsdepartementet

Inom Försvarsdepartementets område förekommer statlig tillsyn av
kommunerna och landstingen inom områdena räddningstjänst ci-samt
vilt försvar. huvudsakI tillsynen kommunerna.avser

Jämför räddningstjänsten och insatserna för civilt försvarman re-
sursmässigt räddningstjänsten den heltär dominerande verksamheten.

beskrivningenAv nedan framgår bådepå lokal och regional nivåatt är
insatserna inom räddningstjänsten och insatserna inom det civila för-

regeli knutna till varandra.närasvaret

Räddningstjänsten

illsynensT organisation

Enligt räddningstjänstlagen 1986:1102 innebär räddningstjänstverk-
samhet samhällets räddningstjänst vid olyckor och överhängandeatt
fara för olyckor skall hindra eller begränsa skador på märmiskor,
egendom eller i miljön. Detta gäller både fred,i under höjd beredskap
och i ldig. Räddningstjänsten således både förebyggande insatseravser
och räddningsinsatser vid olyckor.

Tillsynen regleras räddningstjänstlageni och räddningstjänstförord-
ningen 1986:1107. Vidare har Statens räddningsverk SRV utfärdat

föreskrifterantal och allmänna råd tillsynsverksamheten.ett styrsom
denSRV centrala tillsynen inom området. Verksamhetenutövar

riktar främst länsstyrelsemassig tillsynsverksamhet. Verkets till-mot
synsverksamhet räddningstj änstavdelningens för brandenhetutövas av
och räddning.

Länsstyrelserna har för räddningstjänsten länet. verksam-i Iansvar
heten ingår både ha tillsyn kommunernas tillsynsverksamhetatt över

ha tillsyn kommunernas räddningstjänstverksamhet t.ex.samt att över
räddningskåren och planeringen.

Tillsynsorganisationen skiljer sig åt mellan länsstyrelserna. Några
länsstyrelser har enheter samtidigt tillsynt.ex. utövar även översom
lagen och förordningen civilt försvar. Uppgifterna nedan läns-om om
styrelsemas tillsynsverksamhet gäller enbartsåledes rädd-inte
ningstjänstlagstiftningen.

kommunala räddningstjänstenDen tillsynenden lokalautövar samt
har för räddningsverksamheten lokalt föransvaret attgenom svara
akuta räddningsinsatser planeringen dessa. Kommunersamt ärav som
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för för byggasmå räddningstjänstatt samverkar kommu-iupp en egen
nalförbund. För närvarande finns 250-ta1 räddningstj änstkommuner.ett

illsynens arbetsformerT och kostnader

uppgiftSRV:s främst framär metoder och modeller för länssty-att ta
relsemas tillsynsverksamhet till uppgifter verksam-samt att att överse
heten inhämtas länsstyrelsema. Verket har emellertid vid vissa till-av
fällen hjälpt länsstyrelserna i deras praktiskaäven tillsynsarbete gente-

kommunerna.mot
efterSRV renodla sina tillsynsrollersträvar att göraattgenom en

uppdelning dels information,i metodfrågor och utbildning, dels rena
tillsynsuppgifter. Myndigheten 70 tillsynsinsats-att procentuppger av

främjande åtgärder rådgivning,är utbildning m.m. medan 30ema
kontrollerande inspektioner, föreläggandenär m.m..procent

Under 1997 deltog handläggare från SRV vid länsstyrelserna1l av
tillsynsbesök.utförda Samma år lämnade verket antaläven ett stort ytt-
vidranden samråd kommunala räddningstjänstplaner.över Tillsynsin-

tillsammans med länsstyrelserna,görs sker normaltsatsema, påsom
från länsstyrelserna.initiativ del fallI kan information till SRV med-en

föra verket självt länsstyrelse initiativ till tillsynsin-att targenom en en
sats.

fattar inte beslutSRV i tillsynsärenden, lagstiftningen bygger på
samråd. SRV saknar sanktionsbefogenheter, enligt räddnings-men

ochtjänstlagen räddningstjänstförordningen fâr framställaverket hos
regeringen ändring i räddningstjänstplan. Verket remiss-ärom en

till överprövandeinstans instanser ärendeni beslut andra till-om av
synsmyndigheter enligt räddningstjänstlagen. Sambandet mellan till-
synsverksamheten och verkets andra uppgifter framgår bl.a. rädd-av
ningstjänstlagstiftningen. Personal handlägger tillsynsärendensom
deltar dock endast undantagsvis i verksamhet och falli dessa inteannan

verksamhet beröri tillsynsverksamheten.som
har underSRV 1997 två miljoner tillsynenkronor påsatsat överca

kommunerna. Antalet årsarbetskrafter under arbetade med1997som
frågordessa 4,5.var

hälften länsstyrelsernaInom tillsynen kombinerad med kon-ärav
sultverksamhet, samråd, dispenser, rådgivning och utbildning. I
Statskontorets enkätundersökning svarade länsstyrelsersju attsex av
huvuddelen insatserna främjande Fördelningen mellannatur.av var av
egeninitierade tillsynsinsatser och insatser initierade någon utomstå-av
ende varierar kraftigt mellan länsstyrelserna.
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Antalet länsstyrelsernai arbetar med tillsynen varie-personer som
Utanför storstadslänen arbetar mellan och anställda med till-trerar. en

synsfrâgoma. Genomgående har sakområdet förvarit utsatt stora per-
sonalneddragningar under 1990-talet. Länsstyrelsernas tillsyn inteär
avgiftsfxnansierad.

Problem m.m.

regelverkets uppbyggnad leder till tillsynen fårSRV att attuppger en
genomfördaalltför koncentration på kvantitetsmått, brand-stor t.ex.

liknande. Räddningsverksutredningens slutbetänkandeoch Isyner
1998:59 belyses denna fråga håller förSOU ytterligare. Verket närva-

med utveckla tillsyns- uppföljningsverksamhet.rande på sin ochatt
tidArbetet har pågått uppbyggnad informationssystemen genom av

användas. Avsikten bearbetningbörjat ochär att man genomsom nu
frånuppgifter informationssystemen skall kunna dra slutsats-analys av

relevanta åtgärder.och föreslåer
avsaknadenKritiken från länsstyrelserna gäller bl.a. resursbrist och

sanktionsbefogenheter.vissaav
med företrädare förVid intervjuer olika organisationer inom ornrå-

framkommit uppfattningar inom rädd-det har tillsynsfrågomaattom
ningstjänstområdet tillräckligt utvecklade. Bland hävdasinte är annat

länsstyrelserna inte har fått tillräcklig hjälp med metodutvecklingenatt
det faktum räddningstjänsten saknar nationellainomattsamt att man

tillsynsverksam-mål försvårar tillsynen. Kritik framförs även mot att
på den tekniska den funktionella aspekten ochheten än attser mer

hälsoskyddslag-till plan- och bygglagen miljö- ochkopplingen samt
tillfredsställande.stiftningama inte är

målinriktad tillsyn.Kommunförbundet efterlyserSvenska en mer
krävsframhålls länsstyrelserna har kompetensVidare inte denatt som

bra tillsyn.för utövaatt en

Civilt försvar

enligt lag-Tillsyn Försvarsdepartementets område ocksåinom utövas
Överstyrelsen förstiftningen civilt försvar. central skallPå nivåom

ÖCB bl.a. länsstyrelsemascivil beredskap bidra till utvecklaatt upp-
utvärderingsarbete. skall länsstyrelsernaföljnings- och På regional nivå

ochledning civilbefálhavama följa landstingensunder av upp- -
civilt försvar ochkommunernas tillämpning lagen 1994:1720av om

Vad gällerde föreskrifter har meddelats med stöd denna. upp-som av
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gifter länsstyrelsernas verksamhet enligt dessa författningar hän-om
till redovisningenvisas under avsnittet räddningstjänsten. kanDetom

för övrigt ordet tillsyn inte används dennanoteras att i lagstiftning.
Kommuner och landsting har enligt lagstiftningen civilt försvarom

bl.a. för vidta de beredskapsförberedelseratt behövs föransvar som
deras respektive verksamhet underhöjd beredskap.

harKommunerna därutöver verka för samordnaäven att attansvar
beredskapsförberedelsema för den civila verksamhet bedrivssom av

myndigheterandra och i kommunen. Ansvaret gäller endast så-organ
dan verksamhet inriktad på kommunen.är Kommunerna vidareärsom
skyldiga medverka i övningar och utbildningatt utgör ettannan som
led beredskapsförberedelseri och hålla länsstyrelsen underrättadatt om
beredskapsförberedelser dettaFör erhåller kommunerna sär-ettm.m.
skilt statsbidrag.

harKommunerna också för bl.a. hemskydd byggandesamtansvar
och underhåll skyddsrum.av

5.3.3 Inrikesdepartementet

InrikesdepaitementetsInom område det framför allt plan- och bygg-är
området föremål för statlig tillsyn.ärsom

särfallEtt kan verksamheten vid de kommunala lantmäterimyndig-
hetema Enligt lagen 1995:1393sägas kommunal lantmäte-vara. om
rimyndighet har Lantmäteriverket tillsyn verksamheten vid deöver
kommunala lantmäterimyndighetema. Tillsynsuppgiftema förhållan-är

lagendevis kommunal lantrnäterimyndighet trädde i kraft dennya, om
januari 1996. Tillsynen1 särfall till vidaså endast vissautgör ett att

berörskommuner denna tillsyn, då inrättande kommunal lantmä-av av
terimyndighet frivilligt.är

byggområdetPlan- och

illsynensT organisation

Tillsynsverksamheten regleras främst i plan- och bygglagen 1987: 10.
Boverket har enligt plan- och bygglagen den allmänna uppsikten

plan- och byggnadsväsendct i riket.över Detta innebär bl.a. verketatt
följ tillämpningen lagen, generella råd bristersamt rapporterarer av ger
i till regeringen.systemet
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deras planlägg-skall samverka med kommunerna iLänsstyrelserna
länet.plan- och byggnadsväsendet iha tillsynning översamt

länsstyrelseroch flerahos länsstyrelserna varierarOrganisationen
lagstiftningsom-fleroch enhet tillsyn överutövaratt sammauppger en

nedan inklude-länsstyrelsemas tillsynsinsatserUppgifternaråden. om
bygglagstiftningen.plan- ochbara tillsynen enligtsåledes änmerrar

byggnadsverksam-det inseendetharKommunerna närmaste över
mark ochanvändandetför planläggningenheten samt avansvarar av

vatten.

arbetsformer och kostnaderillsynensT

främ-delen använder sigde tillLänsstyrelserna störstaatt avuppger
finns inte någrautbildning m.m..rådgivning, Detjande åtgärder upp-

vid tillsynsinsats-andras initiativmellan ellerrelationengifter egnaom
erna.

förhållande till kom-sanktionsmöjligheter ihar vissaLänsstyrelsen
falllänsstyrelsen i vissaoch bygglagen framgårplan-Av attmunerna.

detalj-helhet ärendetbeslut desskommunens iupphävafår avserom
enkätenlänsstyrelser besvaratdeområdesplan. Ingenellerplan somav

Enligtundersanktionsmöjlighet 1997.dennasighar använt sammaav
laglig-inteärendenlänsstyrelsen överklagandeinstans ilag är som

kommunallagen.enligthetsprövas
0,35 årsar-svarande länsstyrelserna harde änIngen använt merav

avgiftsñnansierad.fall tillsynentillsyn. i någotbetskrafter för Inte är

Problem m.m.

utföraförknappahar forlänsstyrelser attFlera att resurseruppger man
Länsstyrelsen imed regelverket.länsstyrelser nöjdatillsynen. Några är

alltföroch förarbetenaemellertid lagenlänStockholms att ger enanser
vägledning.knapphändig

Jordbruksdepartementet5.3.4

områdeJordbruksdepartementetstillsynen inomstatligaDen avser
nedan.tillsyn beskrivslivsmedelsornrådet. Dennafrämst närmare

djurskydds-enligtdockkommuner bedrivstillsynStatlig ävenöver
djurlagstiftningen provtagning påochlagstiftningen m.m.om

för denharJordbruksverk SJV cent-StatensDet attär svarasom
1988:534 och, intedjurskyddslagen ärrala tillsynen annatöver om
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de föreskrifterangivet, har meddelats med stöd denna lag.av som av
Länsstyrelsen för den regionala tillsynen djurskyddsla-överansvarar

eller de kommunalaDen nämnder fullgör uppgifter inomgen. som
miljö- hälsoskyddsområdetoch tillsynen inom kommunen,utövar om
regeringen inte har föreskrivit tillsynen skall på någotatt utövas annat

fallde tillsynenI kommunal verksamhetsätt. den di-utövasavser en
tillsynenrekta LiknandeSJV. förhållanden gäller avseendeävenav

lagen 1992: 1683 provtagning på djur,om m.m.
Flera länsstyrelser har uppgivit tillsynen djurskyddslagstift-överatt

bedrivs vidningen enhet bl.a. tillsynen livsmedelslag-översamma som
stiftningen.

Livsmedelsområdet

Tillsynens organisation

Tillsynen inom livsmedelsornrådet regleras bl.a. livsmedelslageni
1971:511 och förordningen 1996:147 med instruktion för Statens
livsmedelsverk SLV. Vidare finns antal författningar användsett som

tillsynsarbetet. hari Därutöver SLV utfärdat antal myndighets-ett stort
föreskrifter och allmänna råd tillsynen.styrsom

enligtSLV livsmedelslagen för den centrala tillsynen.ansvarar
Myndigheten har till uppgift följa landet.tillsynsverksamheten iatt upp

tillsynsvägledningVerket indirekt tillsyn länsstyrel-utövar gentemot
och kommunerna. Vidare planerar börjamyndigheten medattserna

tillsyndirekt normerande inspektioner kommunernas till-över
synsverksamhet. .

Verket har tillsynsenheter, tillsynsenhetema och dricks-l 2tre samt
vattenenheten.

Enligt livsmedelslagen skall länsstyrelsen den till-utöva närmare
länet.inom Länsstyrelsen ska fungera stödjande och rådgi-synen som

vande miljö- och hälsoskyddsnämndema. Organisato-gentemotorgan
bedrivs ofta länsstyrelsensriskt livsmedelstillsyn integrerat med annan

verksamhet, exempelvis vid lantbruksenhet motsvarande. Fleraelleren
länsstyrelser tillsynen djurskyddslagstift-omfattaratt ävenuppger
ningen.

kommunala livsmedelstillsynenDen nämnderdeutövas av som
fullgör uppgifter hälso-inom och miljöskyddsornrådet. Enligt livs-
medelsförordningen f°ar SLV besluta tillsynen viss verksam-överatt en
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het, efter samråd med nämnden, skall flyttas till kommunalöver en
nämnd eller Beslut överflyttning kan överklagas.omvänt. om

arbetsformerillsynens och kostnaderT

indirekta tillsynI SLV:s ingår information och utbildning livs-om
medelsbestämmelser tillsyn och tillsynsmetodik, rådgivning,samt upp-
följning och utvärdering lokal tillsyn samordning den natio-samtav av
nella tillsynen.

har möjlighetAtt SLV besluta flytt tillsynsverksamhet tillatt om av
eller från kommun kan sanktionsmöjlighet. Tilläggas kan attses som en
fram till hade1998 tillsynen 197 anläggningar flyttats tillövermars

ochnågon kommun i 40-tal fall har tillsynen livsmedelsan-ett över en
flyttats frånläggning kommun till verket.en

underSLV 1997 använde cirka miljoner kronor142attuppger man
Blandtill direkt tillsyn. verkets övriga kostnader kan 31,8närrmas:

förmiljoner kronor nonngivning, för8,4 miljoner kronor samordning
den totala livsmedelstillsynen, miljoner kronor för samordning1,9av
importkontrollen, 24,0 miljoner kronor för och informationpåverkanav

kronor44,3 miljoner för kunskapsuppbyggnad.samt
Länsstyrelserna skall fungera stödjande och rådgivandesom organ

kommunerna. De också besvärsmyndigheter i frågorärgentemot om
livsmedelstillsyn.

Länsstyrelserna använder årsarbetskrafter försammanlagt 6 livs-
medelstillsynen 0,2-O,3 årsarbetskrafter länsstyrelse. Verksam-per

anslagsfinansierad.heten är

Problem m.m.

området under detaljregle-SLV år blivit betydligtattanser senare mer
främst EU-medlemskapet. vidareMyndighetenrat, attgenom uppger

arbetar för de bl.a.allmänna råden med Vägledningar,ersättaattman nu
för underlätta för kommunerna. kom-SLV inteatt attanser resurserna

till förräcka genomföra de inspektionernormerandeatt attmer som
nyligen skrivits livsmedelsförordningen.in i

förKommittén livsmedelstillsyn har april lagt fram be-i 1998 ett
tänkande SOU 1998:61, Livsmedelstillsyn Sverige. betänkandeti I
framförs förslag flertalpå förändringar livsmedelstillsynen.inomett
Bland föreslår kommittén livsmedelstill-decentraliseringenannat att av

till kommunerna bör fortsätta. Vidare kommittén attsynen ommenar
kommun olikaSLV och har uppfattningar tillsynsansvareten om var
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skall ligga, bör regeringen besluta i ärendet. Regeringen bör också
kunna besluta skallSLV tillsynen, det finns allvarligaatt överta om
brister den tillsyni kommunen bedriver. Kommittén vidare attanser
länsstyrelsemas tillsynsuppgift enligt livsmedelslagen bör utgå. Den

också gränskontrollen livsmedel, dagi kommun-att äranser av som en
uppgift, bör statligt åtagande. Kommittén föreslår dess-ettses som

uppgiften bestämma avgifter för tillsynprövning och enligtutom att att
livsmedelslagen skall överföras till kommunerna och kommunernasatt
avgifter till SLV bör bort. Vidare föreslås omfattningen regel-tas att av
verket på livsmedelsområdet begränsas, bl.a. allmänna rådattgenom

bort från författningssamlingen och möjligheterna förenklatas att att
reglerna inventeras.

Justitiedepartementet5.3.5

Justitieombudsmannen JO har tillsyn den offent-över utövaratt som
efterleverlig verksamhet lagar och andra författningar i övrigtsamt

fullgör åligganden.sina Tillsynen gäller således inte lag-avgränsatett
stiftningsområde. Kommuner och landsting berörs denna tillsyn påav

statlig förvaltning. Enligt lagen 1986:765sätt 3 §t.ex.samma som
instruktion för riksdagensmed ombudsmän står dock särskilt angivet

ombudsman vid tillsyn kommunala myndigheter skall beaktaöveratt
vilka dende former i kommunala självstyrelsen Justitiekanslernutövas.

JK har motsvarande tillsynsuppgift i förhållande till landsting och
kommuner.

Tillsyn inom Justitiedepartementets område enligt För-utövas även
äldrabalken 1949:381. Enligt denna författning skall länsstyrelsen

tillsyn överförmyndares och överförmyndamämndersutöva över
kommunal nämnd verksamhet.

5.3.6 Kommunikationsdepartementet

KommunikationsdepartementetsInom bedrivs tillsynansvarsområde
enligt bl.a. väglagstifmingen. Enligt väglagen 1971:948 skall Väg-
verket tillsynha kommunernas väghållning. skallVidare Väg-över
verket enligt förordningen 1988:1017 statsbidrag till vissa regio-om
nala kollektivtrafikanläggningar till de bidrag lämnasattm.m. se som
enligt förordningen används på lämpligt föroch avsedda ändamål.sätt

Vidare tillsyn järnvägssäkerhetslagstiftningen. Järn-utövas över
vägsinspektionen inom Banverket för tillsynen. Kommuneransvarar
och landsting berörs endast i de fall de ansvariga för järnvägsspår.är
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Tillsyn bedrivs Luftfartsinspek-luftfartslagstiftningen.även över
för tillsynen. skötseln flyg-tionen Tillsynen riktar sig motansvarar av

Ävenplatser och skolor. i detta fall kommuner och landstingberörs
fall de har förendast i de sådan verksamhet.ansvar

Kulturdepartementet5.3.7

kulturråd tillsyn vad statsbidrag till lokala ochgällerStatens utövar re-
Bidragen stöd förordningengionala kulturinstitutioner. medutges av

statsbidrag till kulturverksamhet. Följande1996:1598 regionalom
tillsynen: läns-verksamheter i kommuner och landsting berördaär av

dansteatrar, läns-bibliotek, musikinstitutioner, stadsteatrar, länsteatrar,
länskonstnärer/regionala konsulenter.museer,

bedrivs kulturminnesvården. Enligt lagenTillsyn även över
kulturminnen har Riksantikvarieämbetet överinse-1988:950 om m.m.

tillsynkulturminnesvården i landet. Länsstyrelsen harende överöver
kulturminnesvården länet. denna tillsyn berörs kommuner ochi I

fastighetsägare. kommunala nivån be-första handlandsting i Densom
med samhälls-också kulturmiljövården integreraddock ärrörs attav

plan-Kulturvärden skall beaktas vid tillämpningenplaneringen. t.ex. av
och naturresurslagen. Flera länsstyrelser deoch bygglagen attuppger

enhetertillsynen kulturminneslagstiñningen inomutövar över samma
tillsynen bl.a. plan- och bygglagstiftningen. Förhandhar över upp-som

plan- ochlänsstyrelsens tillsynsarbete därförgifter avsnittetse omom
5.3.3.bygglagstiftningen avsnitt

Miljödepartementet5.3.8

centrala verk-miljöskyddet denMiljödepartementets områdeInom är
finns dock rad andraföremål för statlig tillsyn.samheten Detär ensom

förekommer statligverksamheter inom kommuner och landsting där det
tillsyn.

renhållningslagstiftningen.förekommer exempelvis tillsynDet över
naturvårdsverk SNVlagstiftning harEnligt denna Statens utövaatt

och bedrivstillsynen. Tillsynen kommunerden centrala riktar sig mot
tillsynen miljöskyddslagstiftningen. Länssty-liknandepå sätt översom

den lokalaförtillsynen i länet.relsen Kommunernautövar ansvarar
tillsynenstatligaregeringen bestämmertillsynen, inte Denannat.om

olika denområdet riktar sig kommunerna på tvåinom sätt: motmot
kommunala verk-tillsynsverksamheten och enskildakommunala mot
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samheter t.ex. renhållningsanläggningar. tillsyn inom dettaSNV:s
redovisasområde under beskrivningen miljöskyddet.av

l987:12 hushållninglagen med stadgasI naturresurserom m.m.
har tillsyn länetlänsstyrelsen i hushållningen medöver naturresurseratt

efterlevnaden föreskrivsoch vad eller beslutas med stödiav som av
lagstiftning. förvaltningsmyndighetema ochcentrala hardenna De var

verksamhetsområde medsitt uppsikt hushållningeninom över natur-en
Boverket har den allmänna uppsikten hushållningen medöverresurser.

beskrivning tillsynsverksam-För länsstyrelsernasnaturresurser. en av
detta lagstiftningsområde hänvisas till beskrivningen ihet inom senare

Vad gäller redovisas dennaBoverkets tillsynsverksamhetdetta avsnitt.
under avsnittet 5.3.3.

enligtsker enligt naturvårdslagstiftningen. SNV harTillsyn även
överinseende naturvärden riket. Länsstyrelsen ellerlag idenna över
kommunala miljö- och hälsoskyddsnärrmden ellerkommunen motsva-

överlåtelse från länsstyrelsen, den direkta tillsynen.rande, efter utövar
tillsynsverksamhet framgår beskrivningen nedan.Länsstyrelsemas av

strålskyddsinstitut SSI har tillsyn strålskyddslagstift-Statens över
riktar medtillsyn sig och arbeteSSI:s utrustningarningen. mot utrust-

loka-utsänder eller kan utsända joniserande strålningningar samtsom
Tillsynen således särskilt inriktad påför sådana utrustningar. inteler är
eller landsting. strålskyddsförordningenverksamheter i kommuner I

överlåta denfår, efter åtagande kommun,stadgas dock SSIatt av en
miljö- ochkommunala nämnder fullgör uppgifter inomdeeller som

efter-hälsoskyddsornrådet tillsyneni visst avseende överatt ett utöva
dettastrålskyddslagen har med stödlevnaden 1988:220. SSI avav

offentligabemyndigande överlåtit till kommuner tillsyn överutövaatt
solarier.

Miljöskydd

Tillsynens organisation

och lagen1969:387regleras i bl.a. miljöskyddslagenTillsynen
1985:426 antal författ-finnskemiska produkter. Därutöver ettom

utfärdat all-tillsynsverksamheten. harVidare SNVningar styrsom
myndighetsföreskrifterråd och Kemikalieinspektionen KemImänna

för tillsynsverksamheten.allmänna rådoch
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På central nivå tillsynen enligt förordningenutövas kemiskaom
produkter SNV, KemI, SLV, Boverket och Arbetarskyddsstyrelsenav
ASS.

Enligt miljöskyddslagen det SNV har den centralaär tillsynen,som
samordnar tillsynsverksamheten inom sitt ansvarsområde och lämnar
vid behov bistånd vid den tillsyn andra har bedriva. Ver-attsom organ
kets tillsyn riktar bådesig länsstyrelserna och kommunerna.mot

tillsynsarbeteSNV:s har i huvudsak skett vid dåvarande enheten för
miljörätt tillsyn.och Från och med år ligger1998 samordningen av
uppgifterna på nyinrättad tillsynsenhet. redovisningenI SNV:sen av
tillsyn nedan ingår tillsynsverksamheten hälsoskyddslagstift-även över
ningen och renhållningslagstiftningen.

KemI lämnar stöd till länsstyrelserna och kommunerna. Inspektion-
direkt tillsyn de kommunerutövar även bedriver tillverk-överven som

ning eller import kemiska produkter. direkta tillsynenDen särbe-av
handlar emellertid inte kommunerna och behandlas därför inte ytterli-

här.gare
Uppgifterna SLV och Boverket redovisas under livsmedelslag-om

stiftningen respektive plan- och bygglagstiftningen. ASS tillsyn redovi-
inte här då myndigheten inte särbehandlar kommunerna i sin tillsyn.sas

regionalPå nivå tillsynen huvudsaki länsstyrelserna.utövas Till-av
kommunerna sker dels tillsynsvägledning t.ex.gentemotsynen genom

rådgivning till kommunernas lokala tillsynsverksamhet och dels ge-
direkt tillsyn kommunala avfallsupplag.över t.ex.nom

Länsstyrelsernas organisation varierar. Flera länsstyrelser attuppger
enhetemas tillsynsarbete gäller lagstiftning,även t.ex. natur-annan
vårdslagen 1964:822. Uppgifterna nedan gäller därför inte enbart
miljöskyddslagstiftningama.

eller de kommunalaDen nämnder för uppgifter inomsom svarar
miljö- hälsoskyddsområdetoch vanligen den omedelbara tillsy-utövar

kommun.inom varjenen

illsynens arbetsformerT och kostnader

SNV tillsynens karaktär stödjande och uppföljande/att äruppger
utvärderande. förraDen omfattning denär större änav senare.
Verksamheten under 1996 utgjordes bl.a. verket skickadeatt utav en
enkät till samtliga kommuner angående kommunens tillsynsverksam-
het. Urvalet vilka tillsynsinsatser skall genomföras grundas påav som
behovet hålla sig orienterad hur kommunernas tillsynsverk-attav om
samhet verkligen Under 1996 satsade årsarbetslcrafterutövas. SNV l-2
på tillsynsverksamheten.
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vägledning för länsstyrelser och kommuner. MyndighetenKemI ger
betecknar emellertid inte detta tillsynsverksamhet. Vägledningensom
innebär bl.a. utskick informationsblad regionala inspektionsom-ochav

bl.a. seminarieverksamhet. satsade ungefär årsarbets-gångar 3KemI
verksamhetkrafter på denna under 1997.

Länsstyrelsernas tillsynsaktiviteter består till delen kon-största av
åtgärder. Sanktionsmöjligheter miljöskyddsla-trollerande finns enligt

lagen kemiska Sanktionsmöjligheternaoch enligt produkter.omgen
emellertid endast kommuner själva bedriver verksam-omfattar som en

faller under endera lag. Sanktionema gäller påhet sättsamma varesom
länsstyrel-eller kommunal huvudman. Hälftendet privatsig är aven

dessa sanktionsmöjligheter under Länsstyrel-har utnyttjat 1997.serna
vidare besluta tillbaka tillsynsverksamhetkan överta-att ta somserna

vilket också kan betraktas sanktionsmöjlig-kommunen,gits som enav
Kommunala nämnders beslut enligt miljöskyddslagenhet. överprövas

länsstyrelsen.av
länsstyrelser enkätundersökningen deFlertalet i att satsatuppger

1989:598årsarbetskraft på tillsynen. förordningenmindre l Iän om
miljöskyddslagenmyndigheters verksamhet enligtavgift för vissa an-

får verksamhet enligt miljö-länsstyrelsen avgift förta utatt enges
länsstyrelsen tillAvgifterna går emellertid tillskyddslagen. inte utan

statskassan.

Problem m.m.

införandetförändringar kommer ske tillsynenStora att avgenomav
miljöbalken. miljöbalken påSNV denbl.a. den attnya nyauppger

miljölagstiñ-nuvarandebli tydligare denkommermånga sätt änatt
Kommunförbundet ikan konstateras SvenskaSamtidigtningen. ettatt

1998-04-24dateradtill Miljödepartementet Dnr 1998/0731,yttrande
till förordningarkritiska synpunkter på förslagetframfört rad m.m.en

till miljöbalken.
regelverket fungerardet nuvarandeFlera länsstyrelser attuppger

tillräckligför utföra tillsyn ihar för småbra, attatt resursermen man
omfattning.

föränd-miljövårdsarbete iLänsstyrelsernashar i sinRRV rapport
läns-tillsynsverksamheten på1997:47 framfört kritikRRVring mot

länsstyrelsernasförstyrelsenivån. I RRVsäger attrapporten resurserna
punkt därotillräckliga och snabbt sigmiljövårdsarbete är närmar en

ellermål måsteantingen omprövas.resurser
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5.3.9 Närings- och handelsdepartementet

Inom Närings- och handelsdepartementets ansvarsområde sker tillsyn
bl.a. lagstiftningen kommunal energiplanering.över Statensom ener-

gimyndighet för tillsynen kommunerna.motansvarar
Vidare tillsyn ellagstiftningen och lagen vissautövas över rör-om

ledningar. Tillsyn bedrivs Statens energimyndighet och Elsäkerhets-av
verket. Tillsynen inte särskilt inriktad på kommunerna harär men
medtagits eftersom det vanligt kommunerna har energiverk ochär att
olika elektriska anläggningar.typer av

Även lagen 1984: 1049 beredskapslagring olja och kol samtom av
lagen 1985:635 försörjningsberedskap naturgasområdetpå ärom
föremål för tillsyn. Statens energimyndighet för tillsynen. Inteansvarar
heller denna tillsyn gäller särskilt kommunerna aktuell i de fallärutan
kommunen bedriver och kraftproduktion.värme-

bedrivsTillsyn enligt lagstiftningen brandfarliga och explosivaom
Enligt lagen 1988:868 brandfarliga och explosivavaror. om varor
den centrala tillsynen Sprängämnesinspektionen. Kommunenutövas av

det lokala planetpå tillsynen brandfarligautövar över varor, om rege-
föreskriverringen inte något Ofta bedrivs denna tillsyn samord-annat.

med räddningstj änstverksamheten.nat

Socialdepartementet5.3. 10

SocialdepartementetsInom område återfinns flertal verksamheterett
inom kommuner och landsting föremål för statlig tillsyn. Avärsom

omfattning och betydelse tillsynen hälso- och sjukvårdenstörst är av
Ävensocialtjänsten. finns tillsyn.inom hälsoskyddsornrådet Se-samt

i detta avsnitt lämnas dessaredovisning tillsynennärmarenare en avav
verksamheter.

finns dockDet antal andra verksamheter kommuner ochiäven ett
landsting berörs statlig tillsyn. Exempelvis har Socialstyrelsensom av
SoS för tillsynen smittskyddet. tillsyn riktarDenna sigansvaret av

landstingenbl.a. hälso- och sjukvården kommunalamot samt mot
nämnder med uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. SoS ut-

tillsyn efterlevnaden lagen medicintekniskaövar även över av om pro-
dukter med följdförfattningar.

Läkemedelsverket bedriver tillsyn läkemedelslagen 1992:859över
och lagen 1996: 152l handel med föreskrifterläkemedel översamtom
utfärdade med stöd dessa lagar.av

Alkoholinspektionen central tillsyn efterlevnaden al-utövar över av
kohollagen. regionalaDen tillsynen länsstyrelsen. Denutövas av ome-
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efterlevnaden bestämmelsernadelbara tillsynen serveringöver omav
spritdrycker, och starköl kommunen och polismyn-vin utövas avavav

polismyndigheten också tillsyndigheten. ochKommunen överutövar
och detaljhandel med öl. tillsammans med hälso-Dettaservering ärav

verksamheter område där kom-skyddet de inom Socialdepartementets
tillsyn ochroll i tillsynskedjan primärt är utövareatt avmunernas vara

objekt för denna.inte ett

sjukvårdenochHälso-

Tillsynens organisation

och sjukvårdslagenhälso- och sjukvården enligt hälso-Målet för 2 §är
för hela be-god hälsa och god vård på lika villkor1982:763 en en

folkningen.
hälso- ochlagen tillsynregleras i 1996:786Tillsynen överom

till-finns författningarVidare antal ytterligaresjukvården. styrett som
myndighetsföreskrifterhar utfärdat antalSoSDärutöver ett stortsynen.

tillsynsverksamhet.myndighetenråd använder i sinoch allmänna som
Myndighe-för tillsynen och sjukvården.inom hälso-SoS ansvarar

personerfysiska juridiskariktar sig vårdgivare ellertillsyn mottens
överdirektörenskilda hälso- och sjukvårdspersonalen. Eneller mot av
överdirektö-Undermed hjälp stab tillsynsstaben.arbetetleder av en

direkta tillsynsupp-de regionala tillsynsenhetema dehandhar sexren
verkar förTillsynsstaben har funktion ochsamordnandegiftema. en

sida.från de regionala enhetemasenhetliga bedömningar

arbetsformer och kostnaderillsynensT

sanktionerkopplad tillkontrollverksamhetentillsynsuppgiftSoS avser
30Myndighetenstöd och förebyggande arbete.råd, attsamt uppger

utbild-åtgärder rådgivning,tillsynsinsatsema främjandeärprocent av
föreläg-kontrollerande inspektioner,medanm.m., 70ning ärprocent

m.m.,gande
vård-tillsynsobjekt finns 25 000gäller det totala antaletVad ca

inklusive statliga och privata och 343 000givare personer somca
undertillsynsobjektmed hälso- och sjukvård. Andelenjobbar som

uppgå till 5tillsyn i någon direkt form beräknasberörts1997 ca pro-av
tidaktiv 2 890Omfattningen tillsynen 5 513 timmar,cent. varavav var

tillsynsärendentotalt för alla vårdgivare. Antalet inkomnatimmar
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inom kommuner och landsting under 1997 och2 857 antalet in-var
spektioner 545 inklusive föreläsningar/konferenser. Av tillsyns-var

berördeärendena 60 landstingen och 40 kommunerna.procent procent
Valet tillsynsinsatser skall utföras grundas på erfarenheterav som

från tidigare tillsyn, bedömning utifrån omvärldsanalys, granskning av
vårdgivare indikation, anvisningar från regeringen/Socialdeparte-utan

vårdgivare aldrig anmäler olyckshändelser,mentet, utsattasom grupper
i vården tillsynsinsatsemaAv sker 35 på initiativ, 25procent egetosv.

efter anmälning och 40 s.k. indikerade besök före-procent ärprocent
läsningar, projekt m.m..

Myndigheten har sanktionsbefogenheter enligt lagen 1996:786 om
tillsyn hälso- och sjukvården och lagen 1960:409över förbud iom

fallvissa verksamhet på hälso- och sjukvårdens område kvack-mot
salverilagen. Indirekt sanktionsmöjlighet finns möjligheten attgenom
anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN. Sank-
tionsmöjligheten har utnyttjats i fall250 under och huvuddelen1997

sjukvårdspersonal inom kommuner och landsting.rör SoS har vid sidan
tillsynen tillståndsgivning enligt abortlagen 1974:595, för-ävenav

ordningen 1980:1070 godkännande enskilda tandtelcniskaom av
laboratorier och patientj 1985:562.

Under uppgick1997 SoS budget för den regionala tillsynen till ca
56 miljoner kronor. Antalet årsarbetskrafter 100. Tillsynen ärvar ca
inte avgiftsfinansierad.

Problem m.m.

detSoS finns kraftfullt regelverk inom hälso- ochatt ettuppger numera
sjukvården, tillsynsresursema för små i förhållande till denatt ärmen

omfattningentotala hälso- och sjukvårdsverksamheten. Vidare på-av
pekar detSoS i de flesta fall saknas sanktionsmöjligheter vidatt un-
derlåtenhet eller brister det gäller verksamhetsföreträdares skyldig-när
heter anmäla missförhållanden olika slag.att av

Hälsoskydd

Tillsynens organisation

reglerasTillsynen i hälsoskyddslagen 1982:1080 tobakslagensamt
finns1993:581. Det del ytterligare författningar till-även styren som
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synsverksamheten. Därutöver har och utfärdatSoS, SNV ASS egna
betydelseregler för tillsynen.av

Enligt hälsoskyddslagen delas det centrala tillsynsansvaret SoSav
och GeneralläkarenSNV tillsynen Försvarsmakten.inomutövar-
Uppdelningen hälsoskyddsiörordningenpreciseras i 1983:616. Något
förenklat kan har inomhusmiljönSoS för ochsäga att ansvaretman

har förSNV utomhusmiljön. för den centrala till-Ansvaretansvaret
enligt tobakslagen delas och förSoS ASS. till-ASSsynen av ansvarar

arbetsmiljön medan har tillsynen.i SoS för den övrigasynen ansvar
tillsynen arbetsmiljönEftersom i inte har särskild koppling tillnågon

och landsting behandlas denna tillsynen ytterli-kommuner inte del av
kapitel.i dettagare

tillsyn inom området har främst tillsynsvägled-SoS karaktären av
uppföljning länsstyrelseroch och kommuner.ning gentemot

tillsynsverksamhet organiserad den nationella tillsynsenhe-SoS iär
ten. .

tillsyn hälsoskyddsområdet liknandeSNV:s bedrivs påöver sätt
tillsynen miljöskyddsverksamheten. Uppgifter till-SNV:söver omsom

lämnas i beskrivningen tillsynen inom Miljödepartementetsav om-syn
råde avsnittet 5.3.8.

regionala nivån det för denPå den länsstyrelsenär stat-som svarar
härtillsynen inom aktuella områden. Flera länsstyrelser harliga upp-

har enligt häl-inte någon enhet enbart tillsyngivit utövaratt man som
soskyddslagen. Länsstyrelsemas bedrivs form rådgivninginsatser i av

uppföljning.och
lokala nivån tillsynen eller de kommunalaPå den denutövas av

fullgör uppgifternämnder miljö- och hälsoskyddsområdet.inomsom

Tillsynens arbetsformer och kostnader

tillsynsbegrepp, delarSoS tillämpar brett där åtminstoneett norm-av
och Myndighetengivning, uppföljning utvärdering också ingår. uppger

tillsynsinsatsema främjande åtgärder rådgivning,90 äratt procent av
harutbildning m.m. och 10 uppföljning. Under 1997ärprocent myn-

verksamhet enligt häl-digheten uppföljning kommunersgjort 50en av
uppgift tillsynsärendensoskyddslagen. Enligt allaavsåg lO procent av

under år landstingen och kommunerna.1997 90 procent
Vilka tillsynsinsatser efter allmäntfaktiskt skall utföras, avgörssom

omdöme, förarbetena regeringsrättsdo-propositioner, till lagtext samt
mar.

har under årsarbetskrafter tillsynsarbetet inomSoS 1997 på7satsat
område.detta
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Länsstyrelsens tillsynsinsatser består främst främjande åtgärder. Iav
flertalet fall initieras tillsynen utifrån.

enskilda länsstyrelsemasDe insatser uppgår till mellan 0,l-2 årsar-
betslcrafter.

Problem m.m.

länsstyrelserTvå resursdimensioneringen tillräcklig.inteatt äruppger
kan tilläggasVidare miljöbalken tillsynsarbetetpåverka ochatt väntas

ansvarsfördelningen inom detta område.även

Socialtjänst

illsynensT organisation

regleras socialtjänstlagenTillsynen i 1980:620. Vidare finns antalett
författningarytterligare tillsynen. har utfärdatSoS ävenstyr ettsom

antal myndighetsföreskrifter och allmänna råd.
tillsyn inom området gäller enbart socialtjänstlagstift-SoS inte

tillsyn enligt bl.a. lagen 1993:387 stöd ochningen, ävenutan om ser-
till funktionshindrade.vice vissa

centraladen nivån för tillsynen. Myndigheten skallPå SoSansvarar
följa och utveckla socialtjänsten. Tillsynen riktar framför alltsig mot
länsstyrelserna. mindre utsträckning emellertid direkt tillsynI utövasen

kommunerna.mot
Tillsynsverksamheten organiserad socialtjänstgrup-i såär stort att

för uppföljning och kunskapsför-inom SoS utvärdering,svararpen
och den nationella för socialmedling tillsynsenheten primäratt svarar

tillsynsstödtillsyn och metodutveckling.samt
Länsstyrelsen Tillsynentillsynen på den regionala nivån.utövar

socialnämndernariktar sig i kommunerna.mot
Länsstyrelsernas länsstyrelserorganisation varierar. Flera attuppger

de och enhet har bl.a. alkohollagstift-inom tillsynäven överen samma
Uppgifterna därförlänsstyrelsemas tillsynsverksamhetningen. rörom

enbart tillsyn enligt socialtjänstlagstiftningen.inte
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Tillsynens arbetsformer och kostnader

tillsynsverksamhetSoS består till delen utvärderingstörsta ochav upp-
följning tillsynsstöd formisamt metodutveckling i samverkan medav
länsstyrelserna. Myndigheten utför i mindre utsträckning direktäven
tillsyn.

SoS 98 tillsynsinsatsemaatt främjandeprocent åtgär-äruppger av
der rådgivning, utbildning m.m., medan 2 kontrollerandeärprocent
åtgärder inspektioner, föreläggande m.m..

Vilka tillsynsinsatser faktiskt skall grundas på ärendetsgörassom
principiella natur.

SoS har under 1997 årsarbetskrafter5 påsatsat nationella tillsyns-
enhetens verksamhet. Inom socialtjänstgruppen har 60 årsar-uppemot
betskrafter arbetat med tillsyn vid bred definition begreppet.en av

Länsstyrelsen skall inom länet bl.a. följa de kommunala social-
nämndernas tillämpning socialtjänstlagen och biträda socialnämn-av
dema med råd i deras verksamhet. Länsstyrelserna arbetar olikapå sätt.

använderNågra tillsig delen främjandestörsta åtgärder, andraav av
kontrollerande.

Vad gäller initiativen till tillsynsinsatsema skiljer sig detta mellan
länsstyrelserna. En del flertalet insatser sker efteratt initia-egetuppger
tiv, medan andra de flesta initiativ kommer från någonattuppger an-
nan.

Vissa länsstyrelser den enhet för tillsynenattuppger som ansvarar
socialtjänsten föröver tillståndsgivning,även rådgivning ochsvarar

fördelning statsbidrag. Vid länsstyrelserna varierar antalet årsarbets-av
krafter mellan 1,75 och 13.

Problem m.m.

Tillsynen socialtjänstenöver för närvarande föremål förär översyn av
Socialtjänstutredningen dir. 1997:109. Uppdraget har grundsin i ett
uttalande riksdagen med anledning socialutskottets betänkandeav av
l996/97:SoUl3. Utskottet framhåller bl.a. uppdelningen mellanatt
länsstyrelserna och SoS regionala tillsynsenheter medför svårigheter
och otydlighet vid tillsynen i gränsområdet mellan kommunal ochen
landstingskommunal verksamhet. Enligt utskottet bör det övervägas om
tillsynen kan läggas på statliga myndighet för såväl socialtjsamma

hälso- och sjukvården för härigenom skapa slagkraftigareatten som en
organisation.
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för låg. AndraresurstilldelningenlänsstyrelserFlera ärattanser
tillräckligtregelverket inteframkommit bl.a.synpunkter ärär attsom

skulle behövas.sanktionsmöjlighetervissapreciserat samt att

Utbildningsdepartementet15.3.1

områdeUtbildningsdepartementetstillsynen inomstatligaDen som
offentligadettillsynenlandsting främstochkommuner överberör är

skolväsendet.
Högskoleverketför1995:945 med instruktionförordningenEnligt

lands-vårdhögskolordetillsyn bl.a.Högskoleverket haskall över som
vårdhögsko-integreraFörhandlingar pågårför. atttingen omansvarar

högskolan.statligadenlan med

Skolan

illsynens organisationT

förinstruktion Sta-med1991:1121förordningenregleras iTillsynen
skollagen,bl.a.författningar,antalfinnsskolverk. Vidare ett storttens
tillsynen.skolfonnsvisa förordningamadeochläroplanerna styrsom

rådallmännaföreskrifter ochSkolverket utfärdatharDärutöver egna
tillsynverket utövar mot.som

ochskolväsendet. Frånhelatillsynsmyndighet förSkolverket är
Till-förskolan.förgäller tillsynsansvaret1998januarimed den l även

tillsynsenhetcentralaverketspersonal vidsynsverksamheten utövas av
till-tillsynsenhetencentrala utövarfáltenheterna. Denelvaoch de

tillsy-direktadendirekt tillsyn.och Merpartensynsvägledning även av
skolhuvudmän-riktar sigTillsynenfáltenhetema.vid motutövasnen

nen.

kostnaderarbetsformer ochillsynensT

tillsyftarvilka prövautredningartillsyn attdefinierarSkolverket som
författningsbe-deenligtuppfyller sittskolhuvudmanviss ansvarom en

för skolan.gällerstämmelser som
främjandetillsynsinsatsema är5Myndigheten procentattuppger av

kontrollerandetillsyn/beslut, 90 ärinformationåtgärder procentom
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åtgärder inspektioner, förelägganden m.m. och 5 påärprocent svar
allmänna frågor kring tillsyn.

Under 1997 berördes 69 alla kommunerprocent direkt tillsynav av
lett fram till beslut. Under detta år avsåg tillsynensom endast kommun-

Tillsynen områdenägnas har bedömtser. nationella brist-som vara
eller nyckelområden. Dessa områden väljs efter analysut resultaten av
inom tillsynsprogrammet och Skolverkets övriga Verketprogram. upp-

alla ärendenatt egeninitierade.ärger
Myndigheten har inga sanktionsmöjligheter offentligagentemot

skolhuvudmän men fristående skolor.mot Skolverket kan dock, om
det föreligger starka skäl, föreslå regeringen vidta åtgärderatt gentemot
offentliga skolhuvudmän. Verket utreder för tillfället sanktionsmöj-om
ligheter bör införas.

Under 1997 kostnaderna för tillsynen 9 miljoner kronor. Till-var ca
synsverksamheten inte avgiftsfinansierad.är

Problem m.m.

Skolverket bedömer regelverket iatt ändamålsenligt förstort är att
kunna genomföra tillsyn. Myndigheten vidare tillsynen vuxitattuppger
i omfattning sedan verket bildades och det fortfarande föratt tidigtär

bedöma resursdimensioneringenatt tillräcklig ellerärom
Regeringen har i 1998 års ekonomiska vårproposition prop.

1997/98:l50, 12 Bilaga: Bilaga 4 aviserat nationell inspektions-att en
nämnd skall inrättas inom Skolverket för granska skolan. Detatt är

oklart hur nämndensännu verksamhet kommer förhålla sig till till-att
synsverksamheten.

5.4 Avslutande diskussion

Schematisk beskrivning tillsynenav

Som kan konstateras utifrån den tidigare beskrivningen i detta kapitel
berörs kommuner och landsting statlig tillsyn inom antalett stortav
områden.

harDet redan tidigare påpekats kommuner och landstingatt i vissa
fall föremål för tillsynär i likhet med andra organisationer. Inom vissa
områden har dock kommuner och landsting särställning, antingenen

deatt är ha viss uppgift elleratt på grundgenom ensamma om atten av
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producent inomellerhuvudmanställningdominerandede har somen
kommuner-områdenantalockså inom attförekommerområdet. Det ett

tillsynsutövare.landstingenundantagsvis ärochna --
inledande avsnittetdetpresenterades imodelldenEfter som

tillsynsob-tillsynsutövare,tillsynsftmktion,regionalsystemansvarig,
landstingensochkommunernasförenklade bildföljandejekt kan av

framställas:roll

föremål förendast ärlandstingoch/ellerområden kommunerdär-
ställningdominerandeint_e hartillsynsobjekt och somtillsyn en

skälsärställningeller annatproducent/huvudman av

ochArbetarskyddsstyrelsensområdendennapå ärExempel typ av
tidigareskälarbetsmiljön. AvtillsynYrkesinspektionens över re-som

dettailämnatsområden intedessabeskrivningnågonhardovisats av
betänkande.

föremål förendast ärlandstingoch/ellerområden kommunerdär- dominerandehabedömsdedärtillsynsobjekt,tillsyn enmen
särställning annatellerproducent/huvudmanställning avensom

skäl.

ochkommuneriverksamheternadeingårkategori störstadennaI
skolverk-ochsocialtjänstensjukvården,ochhälso-främstlandsting,

samheten.
finns vissaverksamheterdessainompåpekasdockbör ävenattDet

till-rollharlandstingenellerkommunernadärdelverksamheter somen
skolla-enligtkommunernaexempel kan nämnas attSomsynsutövare.

skolpliktsin attfullgörbarnuppsiktskall ha över att genomsomgen
exempel är attutbildning. Ettfullgodfår annathemmetiundervisas en

yrkesmäs-kommunentillsyn iharsocialtj överinom änstenkommunen
boende.ellervårdförhemformverksamhet ibedrivensigt av

och JKfrån JOtillsyndenräknaskategori kandenna somTill även
offentligtillsynenföremål förlandstingoch samtär upp-kommuner av

tillsynenkategoridennatill ärhörverksamheterAndrahandling. som
medi-smittskydd,försvar,civiltlantmäterimyndighet,kommunalöver:

regionalläkemedelshantering,läkemedel ochprodukter,cintekniska
hushåll-kulturmiljövård,kulturminneslagstiftningen,kulturverksamhet,

ellagstiftningen,energiplanering,kommunalmedningen naturresurser,
påförsörjningsberedskap natur-och kol,oljaberedskapslagring av

luftfarts-järnvägssäkerheten samtväghållning,kommunalgasområdet,
lagstiftningen.
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Inom del de uppräknade områdena beståren kommunensav sär-
skilda ställning i kommunen haratt tillämpa den aktuellaatt lagstift-
ningen i samband med beslut eller tillståndsgivning. Detta gäller exem-
pelvis for kulturminneslagstiftningen, kultunniljövården och hushåll-
ningen med naturresurser.

områden där kommuner och/eller landsting tillsynsutövareär-

De områden kan hänföras till denna kategori tillsynensom är häl-över:
soskyddet, livsmedelslagstiftningen, miljöskyddet, räddningstjänsten,
plan- och byggväsendet, alkohollagstiftningen, tobakslagen, renhåll-
ningslagen, naturvårdslagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, djur-
skyddslagstiftningen, lagstiftningen provtagning på djurom m.m.,
Överförmyndare, lotterilagstiftningen lagstiftningensamt brandfar-om
liga och explosiva varor.

finnsDet således betydandeett antal områden där kommunerna gi-
vits rollen tillsynsutövare- för landstingens del ärdet barasom i något
enstaka fall de har sådan roll. Som tidigare framkommitsom deten är
inte ovanligt kommuneratt samtidigt själva objekt forär tillsyn inom

områden. finnsDet i denna kategori till ochsamma med verksamheter
där kommunerna samtidigt har dominerande ställning produ-en som
cent/huvudman eller särställning skäl. Detta gällerannaten av exem-
pelvis för räddningstjänsten.

Övriga iakttagelser

Den tidigare redovisningen har visat det ofta svårtatt är att avgränsa
tillsynskedjan inom område från tillsynskedjanett inom ett annat.
Framför allt kan länsstyrelsernanoteras att i många fall har organi-en
sation där flera lagstiftningsområden hanteras inom tillsynsen-samma
het. Vidare kan länsstyrelsemasnoteras att organisation varierar sins-

Överemellan. huvud gäller dettaget finns skillnaderatt i organi-stora
sation och verksamhetsindelning mellan departementsnivån, den cent-
rala myndighetsnivån, den regionala nivån och den lokala nivån. Av
dessa skäl har utredningen haft betydande svårigheter kunna be-att
skriva insatserna och kostnaderna inom de olika tillsynsornrådena.

Vidare kan konstateras det lagstiftningeniatt sällan förekommer
någon precisering vad ligger i tillsynsuppdraget. Vid utredning-av som

kontakter med olika myndigheter har det i del fallens varit svårt atten
klara besked vad myndighetens tillsyn och vilken författ-om avser

ning den grundas på. Tillsynsuppgiften beskrivs också på varierande
i olika författningar.sätt
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tillsynen gjortsbeskrivningpreciseraddärundantag,Ett avmeren
kap. l-2miljöbalken. 26Iden nyligendirekt i lagen, antagnaär

balkensäkerställasyfta tillskalltillsynen attmiljöbalken attsägs att
meddelatsharbeslutansökningsmål ochdomar iföreskrifter,samt som

kontrolleraskallTillsynsmyndighetenefterlevs.balkenstödmed av
balken,följerföreskrifteroch demiljöbalkenefterlevnaden avsomav
förbehövsde åtgärdervidta attbeslutochdomarangivna samt som

råd-skall dessutom,Tillsynsmyndighetenrättelse.åstadkomma genom
förutsättningarverksamhet, skapaliknandeochinformationgivning,

Tillsynsmyndighetentillgodoses.ändamål skall kunnabalkensför att
föreskriftereller ibalkenbestämmelser iöverträdelseranmälaskall av

åklagannyndig-ellertill polis-stöd balkenmedmeddelatshar avsom
brott.misstankefinnsdetheten, omom

för be-grundklararefinnsdet attfalldettakan i sägaMan att en
Samtidigt kantillsyn.betraktasskallaktivitetervilkastämma somsom
begreppet.bred definitionrelativtsigdet rörkonstateras att avom en

skill-finnsdetframgårbeskrivningendepartementsvisa attdenAv
tillsynsbegreppet.lägger imyndigheternainnebörddenmellannader

tyngdpunktmyndigheterdekunnattendens är attEn noteras varssom
be-tolkningvidareofta harsystemansvarigrollenpåligger avensom

samlingsbegreppsällan tillsynanvänder inte ettDe somgreppet. som
utvärderingsin-ochuppföljnings-informations,vissainnefattaräven

och social-hälsoskydds-SoS inomtolkning görsDenna t.ex.satser. av
tonvikt påmedmyndigheterStatligaSNV.tjänstornrådena samt enav

definition. Van-regelanvänder i snävaretillsynsutövarerollen ensom
utvärderingochuppföljninginformation,dessa inteligen ensomses av

tillsynsinsatsema.del av
innehållsmäs-ellerklartsåledes inte avgränsatTillsynsbegreppet är

kon-dettakanmyndigheterna. Detstatliga trotsalla deförliktydigtsigt
redo-myndigheternaverksamhetdendelstoratt avstateras somaven

ochrådgivningsåsomfrämjande insatser,tillsynvisats avsermersom
föreläg-ochinspektioneråtgärder,kontrollerande t.ex.utbildning, än

ganden.
har intemyndighetsföreträdaremedgenomförda intervjuerVid

tillsynsbe-definitionklarareönskemålnågotframkommit avenom
innebördtillsynsbegreppetstydligt frågandockDet attärgreppet. om

in-Ettmyndigheterna.diskussion inomföremål förvaritharoch dådå
harorganisationerfrämstdettått ärutredningentryck är en meratt som

in-preciseringarbehovetframhållerpositionövergripande avavsom
språkbruk inomkonsekventochtillsynsuppdrageni ettnehållet merav

välbehovetframhållerSektorsmyndighetemaområdet. av ensnarare
de-och berörtmyndighetenmellanfrågordessadialog ifungerande

partement.
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Tidigare har frågornämnts att för tillsyn diskuteratsom resurserna
inom flera utredningar. Det kan utifrån Statskontorets enkätimdersök-
ning konstateras många myndigheter,att framför allt länsstyrelserna,
endast siganvänt litet antal årsarbetskrafterett för tillsynsverksam-av
het. Det dock svårtär utifrån detta konstaterandeatt dra några generella
och långtgående slutsatser prioriteringenmer tillsynsverksam-om av
heten. Detta bl.a. med tanke på de oklarheter finns det gällernärsom
innebörden i begreppet tillsyn och avgränsningen tillsynen förhål-iav
lande till andra aktiviteter, utvärderingsverksamhet.t.ex.

I utredningens uppdrag har ingått uppmärksamma tillämpningenatt
reglerna i verksförordningen myndighetav att vid inhämtandeom en av

uppgifter och utövande tillsyn skall till de kostnadsmässigaav attse
konsekvenserna begränsas. denI genomförda enkätundersökningen är
det endast fåtal statligaett myndigheter de försöktuppgett att attsom
minimera de kostnader kommunerna åsamkas myndighe-som genom

tillsynsverksamhet.tens Det bör dock påpekas myndigheternasatt till-
synsuppgifter varierar beroende på i tillsynskedjan de befinner sig.var
Många de tillfrågade myndigheterna ingenutövar direktav tillsyn över
kommuner och landsting.

Som tidigare har fleranämnts utredningar berört tillsynsverksam-
heten inom olika områden. Ytterligare några områden underär översyn.
Det kan konstateras bl.a. ansvarsförhållandenatt och resursfrågor upp-
märksammats i dessa utredningar. Dock har inte tillsynsbegreppets in-
nebörd behandlats i någon omfattning.större Utredningen kan dock
konstatera denna frågoratt typ kommer i fokusatt i denav vara
översyn den statliga tillsynen regeringenav aviserat i den för-som
valtningspolitiska propositionen.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har sedan ett
flertal år tillbaka framfört stark kritik den statliga tillsynenmot av
kommunerna. Som tidigare harnämnts Svenska Kommunförbundet i
skriften Statlig tillsyn kommunerna utvecklat sina synpunkter iav
denna fråga. Samma kritik har framkommitäven i samband med Av-
regleringsutredningens arbete. dettaI sammanhang har Svenska Kom-
munförbundet och Landstingsförbundet bl.a. framfört uppfattningen att
tillsynen måste renodlas. Med tillsyn skall i första hand laglig-avses
hetstillsyn. Tillsynen bör forfattningsregleras. Beslut tillsynsmyn-av
digheter skall kunna överklagas. Den statliga laglighetstillsynen bör
enligt förbunden regleras i särskild tillsynslag alternativt i verksför-en
ordningen klargör tillsynsmyndigheternas befogenhetersom och som
innehåller vissa begränsningar till skydd för den kommunala självsty-
relsen skydd församt tillsynen inteatt medför onödigt kostnaderstora
för kommunerna och landstingen.





SOU 1998:105 Myndigheternas regelarbete 129m.m.

6 Myndigheternas regelarbete m.m.

I detta kapitel redogörs för de förordningar reglerar myndigheter-som
regelarbete för Riksrevisionsverkets RRV respektivesamt Stats-nas

rådsberedningens riktlinjer och checklistor rörande regelarbetet. ka-I
pitlet lämnas redovisning RRV:s nyligen lämnadeäven förslagen om
till förändring konsekvensutredningsinstitutet.i

Därefter redovisas utredningens erfarenheter hur myndigheterna iav
avseendenolika tillämpar de gällande reglema. sistnämnda redovisning

uppdelat i avsnitt: regelomprövning,är konsekvensutredningartre och
information till statsmakterna.

bakgrund tillEn och kort historik regelförenklingsarbetet åter-över
finns kapiteli

Regleringen6.1 regelarbetetav

Verksförordningen

Verksförordningen 1995:1322 tillämpas på myndigheter under rege-
ringen den omfattningi regeringen föreskriver myndighetensi in-som
struktion eller i någon författning. förordningen finnsI generellaannan
bestämmelser exempelvis myndighetens ledning, organisation ochom
föreskriftsarbete myndighetschefens och uppgifter.samt ansvar

förordningen bl.a.I myndighetschefen fortlöpande skallsägs att
följa och den verksamhetenpröva och konsekvenserna deupp egna av
författningsföreslcrifter och särskilda beslut verksamhetenrör samtsom
vidta de åtgärder behövs 7 3.§ I 9 § vidare myndighet-sägs attsom

chef skall till regeringen får det underlag den behöver förattens se som
ställning till omfattningen och inriktningen verksamheten.att ta av

förordningen finnsI avsnitt 27-28 §§ särskilt behandlarett som
myndighetens föreskrifter. dessaI paragrafer stadgas följande:

SOU5 1998.05
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27 myndigheten§ Innan beslutar föreskrifter eller allmänna råd
enligt författningssamlingsförordningen 1976: 725, skall myndigheten

detta den ändamålsenligaöverväga åtgärden,är mestnoga om
utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga

och andra konsekvenser och dokumentera utredningen konse-i en
kvensutredning,

statliga myndigheter, kommuner, landsting, ochorganisationerge
andra kostnadsmässigt eller på något betydande berörssättannatsom

Ekonomistyrningsverket tillfälle frågan ochsig kon-samt iatt yttra om
sekvensutredningen,

begära medgivande beslutaregeringens föreskrifterna deatt om
leder till oväsentligt ökade kostnaderinte för dem berörs.som

föreskrifter28 § F uteslutande verksamhetenör rör inomsom myn-
digheten föreskrifteroch avgifter för vilka det finns skyldighet attom en
samråda enligt § avgiftsförordningen7 1992:191 gäller 27 § 2-inte

föreskrifter beslutasFör myndighet för uppfyllaattsom av en
Sveriges internationella förpliktelser och går vadinte utöversom som
följer förpliktelserna gäller 27 §inteav

Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller
risk för betydande ekonomisk skada föreskrift beslutas, fårinteom en
vad 27 § 2-4 till efter beslutet.sägs i väntasom

29 § myndigheten skallI till de kostnadsmässiga konse-sägs att attse
kvenserna begränsas också den begär in uppgifter eller till-när utövar
syn.

Förordningen årsredovisningmyndighetersom m.m.

Förordningen 1996:882 myndigheters årsredovisning gällerom m.m.
för myndigheter lyder omedelbart under regeringen. Förordningensom
innehåller främst bestämmelser årsredovisning, del-gemensamma om

och budgetunderlag.årsrapport
förordningenI 3 § i står myndigheten årligen skall ochatt upprätta

till regeringen lämna årsredovisning, delårsrapport budgetunderlag.och
paragrafen står vidareI myndighetens årsredovisning, delårsrapportatt

och budgetunderlag skall kortfattat underlag för regeringensge upp-
följning, prövning eller budgetering myndighetens verksamhet.av

särskilt avsnittI årsredovisningen 5-9 §§ bl.a.ett sägs attom
myndigheten årsredovisningeni skall lämna information förhållan-om
den väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövningav av
verksamheten 7 tredje§ stycket.
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förordningenEnligt skall årsredovisningen b1.a. omfatta resultat-en
redovisning. på vad dennaKravet resultatredovisning skall innehålla
behandlas särskilt i 10 paragraf stadgar myndigheten skallDenna att

och kommentera verksamhetensredovisa resultat förhållande till dei
enlighet med demål och i krav på återrapportering regeringen harsom

regleringsbrev eller falli i något beslut. de regeringenIangett annat
beslutat krav på återrapportering skall myndigheten redovisainte om

hurkommentera prestationerna har utvecklats med avseende påoch
intäkter, kostnader och kvalitet.volym,
särskilt för utredningenintresse 19 § i förordningens avsnittAv är

bestämmelser för budgetunderlag och underlag förgemensammaom
prövning. denna paragraf myndigheten skallfördjupad I prövasägs att

ändamålsenligheten i de regler myndighe-verksamheten. Omstyrsom
förutsätter ändringar författning skall förslag till änd-förslag itens en

redovisas.ring

Författningssamlingsförordningen

Författningssamlingsförordningen innehåller grundläggan-1976:725
författningar. frågor rörandebestämmelser Bland reglerasde annatom

och kungörande författningar.utgivning av
finns betydelse för myndig-förordningen mängd föreskrifterI en av

främstregelarbete. särskild betydelse för utredningenheternas Av är
förordningen författningssamlingar för centralaistadgandena om myn-

paragraferna under avsnittetdigheter under regeringen 9-14 §§ samt
Övriga bestämmelser l8a-30 §§.

förord-b1.a. istadgas de centrala myndigheterI 9 § att angessom
Författningssam-författningssamling.bilaga skall låtalningens utge

författnings-för den myndighetkanlingen utgervara gemensam som
för-skalleller flera andra myndigheter. Enligt ll §samlingen och en

typografisklikartadfattningssamlingen ha format ochSFSsamma som
ansvariginnehåller föreskrifterAvsnittetutformning. t.ex.även om

författningssam-för författningssamlingen 10 § hur iutgivare samt
kungjorts iinformation skall lämnas författningarlingen annanom som

författningssamlingenden 12 §.än egna
Övriga detaljerade före-bestämmelser finns radavsnittetI en mer

regelgivning.författningssamlingar ochskrifter myndigheternasom
skallExempelvis stadgas i l8b § hur rubrikerna till författningama ut-

formas.
fin-skall dethos myndighetvarje under regeringenl8c §I sägs att

allmännaförfattningar ochförteckning samtliga gällandeövernas en
vid lämp-skallbeslutats myndigheten. förteckningDennaråd avsom
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liga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på och tillhanda-sättannat
hållas allmänheten. Ett exemplar förteckningen skall också varje årav
lämnas till regeringen i samband med myndighetens anslagsframställ-
ning.

20 § regleras hur författningamaI skall och förtecknas. Inumreras
författningssamlingen21 § inär intagen författning kanatt blianges

svåröverskådlig till följd ändringar, bör den införas i sin helhet för-iav
fattningssamlingen. Författning kungöres i författningssamlingensom
skall möjligt så den författningssamlingens abonnenterutges att ärom
tillhanda i god tid innan den träder krafti 22 §. Författningssamling
skall förses med register 24 §.

§ allmännaI 27 råd skall tryckas ellersägs påatt mång-sättannat
faldigas och tillhandahållas allmänheten. De allmänna råden får, både i
fall de sammanförda med författning eller fristående,är in-upprättas

Ärförfattningssamling.i de sammanförda med författning skalltagas
vilkatydligt utmärkas regler författningsföreskrifter och vilkaärsom

allmännaregler råd.ärsom
28 § anvisningar hur allmänna råd författ-inte intages iger om som

skallningssamling och sammanställas.numreras
innehåller§ stadganden29 vad får införas författnings-iom som

författningssamlingensamlingen. I får, förutom författningama, endast
införas Vissa i förordningen särskilt specificerade bekantgöran-notiser,
den och meddelanden; omtryck författning; rådallmänna så-samtav
dant enligt särskilda bestämmelser skall införas författningssam-isom
lingen. paragrafenI uttryckligen rättsfallsreferat fårinte in isägs att tas

författningssamling.en

Riktlinjer föroch stöd regelarbetet

Statsrådsberedningens handböcker och checklistor

Rättschefen Statsrådsberedningeni skall särskilt för sådansvara sam-
ordning inom Regeringskansliet frågori rättsliga och språkliga som
främjar enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning.
Rättschefen kan i det syftet handböcker, riktlinjer ochut annat mate-ge
rial. Uppgiften stadgas förordningeni 1996:1515 med instruktion för
Regeringskansliet 26 §.

Statsrådsberedningen har utgivit handbok i författningsslqivning:en
Myndigheternas föreskrifter Ds 1992:112. Statsrådsberedningen har
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utgivit bl.a. checklista för regelgivare: reglerAttäven styraen genom
förChecklista regelgivare PM 1995:2.-

Syftet med checklistan hjälpa Regeringskansliet,de anställda iär att
utredningsväsendet ställaoch hos myndigheterna regelarbetet sigi iatt

och nödvändiga frågorna. checklistan framhålls bl.a.de Irätta att re-
alltid måste välja lämpliga styrmedel och undvika kostsam-gelgivare

följa ochonödiga och ineffektiva åtgärder regelbundetsamt uppma,
huvudfrågorreglerna. Checklistan innehåller antalutvärdera ett som

ställa den konkretabör sig i arbetssituationen.regelgivaren

Riksrevisionsverkets riktlinjer

Riksrevisionsverketförordningen 1988:89 med instruktion förAv
myndigheternashar haft till uppgift följaframgår RRVRRV att att

bestämmelserna konsekvensutredningar i 27 §tillämpning av om
överförts på detverksförordningen 3 15. Uppgifterna har nyligen§

finns såle-skrivningnybildade Ekonomistyrningsverket. Motsvarande
Ekonomistyrnings-förordningen 1998:417 med instruktion fördes i

8.verket 3 §
1996:38redovisar skriften Konsekvensutredning RRViRRV ett

bör konsekvensutredning och tilltill vad ingå iförslag som enen
och disposition för arbetet.struktur

myndighet-framhåller konsekvensutredningen syftar tillRRV att att
det de kravså långt möjligt, skall försäkra sigförväg,i är att somomen

innehåller effekter.verkligen leder till avsedda Myn-föreskriften
underlag förockså konsekvensutredningen fåskalldigheten ettgenom
verkligenföreskriften leder tilldenbedömningen ärnyttaom somav

olika kostnader den kan medföra.destörre än
konsekvensutredningundantag från kravet påskriften framhållsI att

avgifter iföreskrifterverksförordningen för vissamedges i menom
uteslutanderådendast för föreskrifter och allmänna rörövrigt som

föreskrifter.myndigheten internaverksamheten inom
skall konse-myndigheternabetonas skriften detVidare i att som

myndigheternaskvensutreda enbart de effekter följerär egnasom av
eller för-bestämmelser i lageffekter överordnaderegelbeslut, inte av

uppenbarligeneller andra konsekvenserKostnadsmässigaordning. som
ellerbefintliga föreskrifter, förordningarredan regelverkföljer av -

för undersökning.redan ha varit föremållagar förutsätts-
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RRV:s enkät myndigheternas regelgivningom

I RRV:s Myndigheternas regelgivning RRVrapport 1995:7 redovisas
resultatet enkätundersökning myndigheternas regelarbete.av en om

Av framgår de formella kravenrapporten på konsekvensutred-att
ningar vid tidpunkten för enkäten i många fall inte efterlevdes. En
tredjedel myndigheterna följde alltid eller vanligen lqavet, tredje-av en
del följde kravet vid minst hälften regelbesluten och tredjedelav en
följde kravetinte alls. Enkäten avsåg förhållanden rådde budget-som
året 1993/94.

Förslag förändringartill konsekvensutredningenav

RRV har under våren 1998 i skrivelse till Finansdepartementet rö-en
rande statliga myndigheters konsekvensutredningar RRV dnr 33-
1998-05-27 föreslagit vissa förändringar verket börsom anser genom-
föras för konsekvensutredningsinstitutet skall fungeraatt ändamålsen-
ligt.

framhållerRRV verksförordningens nuvarande regler kon-att om
sekvensutredningar omfattar samtliga och ändrade föreskrifter ochnya
allmänna råd. Detta innebär krav på konsekvensutredningatt samma
ställs vid all regelgivning, det sig mindre juste-oavsett rörom om en
ring eller betydande förändring i regelverket och hur omfat-oavsetten
tande konsekvenser regeln beräknas få. RRV detta leder tillattmenar

konsekvensutredningama i många fall bara slentiianmäs-inteatt görs
också lättsigt kan komma uppfattas byråkratiskutan rutinatt som en

något egentligt syfte.utan
föreslårRRV kraven på konsekvensutredning bör villkorasatt uti-

från vissa rekvisit. Kravet på konsekvensutredningar bör begränsas till
fallde där utredningen spelar reell roll för myndighetens ställnings-en

Verkettagande. det bör ligga denpå aktuella myndighetenatt attanser
denna bedömning. Avgörande bör enligtgöra bl.a.RRV:s mening vara

frågans komplexitet och de förväntade effektemas omfattning.

Regelarbetet6.2 i praktiken

Nedan redovisas utredningens erfarenheter myndigheternahur iav
olika avseenden tillämpar de gällande författningarna rörande regelom-

konsekvensutredningarprövning, och information till statsmakterna.
Redovisningen bygger i huvudsak på intervjuer utredningensom

genomfört under våren 1998 med verksjurister vid flertalet deav myn-
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digheter bedöms särskilt relevanta för kommuner ochsom vara
landsting. Intervjuer har genomförts med företrädare för följande myn-
digheter: Alkoholinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmark-
nadsstyrelsen, Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Datainspek-

Fiskeriverket, Invandrarverket,tionen, Jordbruksverket, Kemikalie-
Livsmedelsverket,inspektionen, Luftfartsverket, Naturvårdsverket,

Riksarkivet, Riksförsäkringsverket, Rikspolisstyrelsen, Skolverket,
Socialstyrelsen, Sprängämnesinspektionen och Vägverket,

styrdokument förInterna regelarbetet

framgår aktuellautredningens intervjumaterial några deAv att av myn-
har aktuelladigheterna interna föreskrifter, handledningar, checklistor

liknande dokumenteller policykaraktär stöd för myndighetensav som
Socialstyrelsenregelarbete. exempel myndighet nyli-påär ett en som

fram styrdokument harför regelarbetet. Myndighetentagit ett ävengen
med för-stöd Statsrådsberedningen bedrivit utbildningunder våren iav

Arbetarskyddsstyrelsen ha fär-fattningsskrivning. förväntas inom kort
författningshandledning.digställt en
gäller dokumentenAllmänt behandlar ansvarsfördelningen ochatt

arbetsrutinerna inom myndigheten samband med regelgivningen ochi
konsekvensutredningen.arbetet med

också vanligt fråndokumenten, med utgångspunkt till-Det är att
författningar, redogör för innehåll ochlämpliga skillnaden i form,

funktion mellan föreskrifter, allmänna råd och andra dokument, exem-
handböcker eller dokumentationpelvis för kunskapsspridning.

dekan olika styrdokumenten för myndigheternasDet noteras att re-
ochvanligen endast behandlar arbetet med reglering integelarbete ny

hand-befintligt regelverk. Naturvårdsverkets internaomprövning av
kravhärvidlag undantag. handledningen finnsledning Iutgör ett attett

Översynen gällagällande föreskrifter fortlöpande skall över. angesses
och innehåll såväl frågan de bör upphävas.utforrrming som om

Regelomprövningen

utredningens intervjumaterial framgår omprövningenAv att av myn-
regler, verksförordningen,dighetens i enlighet med kraven bl.a.iegna

med betydande ambitionsnivå mellan de olikasker variationer i myn-
fåtal myndigheterdigheterna. Ett har under år gjort systema-senare en

någratisk omprövning samtliga myndighetsregler. Ytterligare myn-av
genomföra kandigheter planerar sådan omprövning. Här nämnasatt en
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målen i Arbetarskyddsstyrelsens verksamhetsprogramatt ett 1997av -
1999 reglerna skall minska medär minst 25 Vanligareatt procent. är
dock omprövning endast sker behovet särskilt påkallas,att när exem-
pelvis följd lagändringar.som en av

Flera myndighetsföreträdare det finns behovatt ett attuppger av
del myndighetens föreskrifter,ompröva inte haftatten av men man

till utföra arbetet.attresurser
Motiven till elleromprövning behovet sådan främst lag-ären av en

ändringar, förändringar de förhållanden regleringen ellerav som avser
kunskap inom området. Ett motiv kan myndigheten fåttäven attny vara

rörandekritik regelns utformning från företrädare för dem har attsom
reglerna.tillämpa framhållerDessutom flera myndighetsföreträdare att

äldre gällande föreskrifter har utformning de utfärdatsänen annan som
under år. äldre föreskriftemaDe generellt settsenare anses vara mera
omfattande och skrivna på mindre lättillgängligt språk.ett

kanDet implementeringen vilketEG-rätt,värt nämnaatt attvara av
för närvarande del många myndigheters regelarbete, iutgör storen av
flera fall innebär markant ökning antalet regler och dessutom le-en av

omfattandeder till och detaljerade bestämmelser.mer
kraven påFörutom myndigheterna de reglernaomprövaatt egna

finns krav på prövning ändamålsenligheten i de lagar ochäven en av
förordningar verksamheten inom myndighetensstyrsom ansvarsom-
råde.

någon de berördaInte myndigheterna utför systematiska bedöm-av
avseende behovetningar omprövning lagar och förordningarav av

inom det ansvarsområdet. Allmänt gäller naturligtvis myndig-attegna
fortlöpandeheterna i den dialogen med departementet föreslår författ-

denningsändringar i utsträckning behov förändringar uppmärksam-av
mas.

Konsekvensutredningarna

En majoritet de aktuella myndigheterna utför regelmässigt kon-stor av
sekvensutredningar, det finns ambitionsnivânskillnader iäven storaom
myndigheterna emellan.

förekommer konsekvensutredningamaDet ambitiöst utfor-att är
made med kvalificerade effektbedömningar innehåller såväl finan-som
siella samhällsekonomiska förekommerDet ävenposter.som summa-
riska utredningar på mindre halv A4-sida.änsom ryms en

Vanligen uppfylls emellertid de formella krav verksförordning-som
ställer på konsekvensutredningar. beslut föreskrift ochEtten om en ny
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inklusiveföregås berördakonsekvensanalys regel deattsom aven
förslagen.tillfälle siglämnasRRV överyttraatt

myndigheternavad utredningen erfarit det ovanligtEnligt inteär att
förfinnerfår synpunkter myndighetenremissomgångenvid gottsom

LandstingsförbundetSvenska Kommunförbundet ochFrånbeakta.att
endast begränsaddock uppfattningen flera myndigheter iframförs att

förbunden lämnar ihänsyn till de synpunkterutsträckning tar sam-som
konsekvensutredningen kommuniceras.medband att

berördademyndigheter överhuvud inte lämnarfinnsDet tagetsom
hellerföreskrift ochtillsig förslagtillfälle ettatt yttra somen nyom

exempelviskonsekvensutredningar. gällernågra Dettainte storgör en
Skolverket.regelproducent som

uppgiften utföratill myndigheter lätt påanledning vissaEn attatt tar
före-denbedömningenkonsekvensutredningar att egnauppges vara

andra konsekvensermedför kostnadsmässiga ellernågraskriften inte
myndighet-ellerföljer överordnade författningar,de attutöver avsom

utfärdade regeln.alternativ till dennågotinte seren
generellt. Undantagnakonsekvensutredning gällerpå är,Kraven

verksam-uteslutandeföreskrifterendasttidigare rörnämnts, somsom
avgifter.föreskriftermyndigheten och vissainomheten om

försla-tillförändring och motiveringenaktuella förslag tillRRV:s
tillmötesgående kraven påinnebär dockredovisas ettget, avovan,som

kravetanvändningflexibel institutet. RRV attsagtanser somavmeren
utredningende fall därkonsekvensutredningar bör begränsas tillpå

ställningstagande.roll för myndighetensreellspelar en
utredningenframfört tillmyndighetsföreträdare harNågra att myn-

frågaprioritet ikonsekvensutredningar lägredighetens om reg-ges en
nationell lagstiftningfördärföljer EG-rätten,lering utrymmetsom av

på kon-emellertid kravetpåpekasriktlinjerI RRV:sbegränsat. attär
syftetillkommit ireglergäller beslutsekvensutredningar även om som

framhållerinternationella förpliktelser. RRVuppfylla Sveriges attatt
föreslqifttillhänvisningar myndigheten ärgenerella att ensomenav

konsekvenserekonomiskamedförEG-direktiv inte någraföljd ettav
avtalet med EUbeslutföljer riksdagens ärdem att antautöver avsom

konsekvensutredning.för uppfylla kravet påotillräckligt att
sammanhangethåll framhålls problem ikommunaltFrån attettsom

tillför vissEG-rättibland samband med införandeimyndigheter av
följer EG-rät-vaddet berörda områdetinomreglering utövar avsom

ten.
samverkansformerområden finns arbets- ochvissaInom som myn-

konsekvensutredningen. Exem-tillkomplementdigheterna varaanser
tillråd riktadeutfärda allmännaRiksarkivet i arbetet medpelvis har att
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kommuner och landsting hjälp samrådsgrupp där Svenska Kom-av en
munförbundet och Landstingsförbundet representerade.är

Information regleringen och regelarbetet till regeringenom

Vid de intervjuer utredningen genomfört med myndighetsföreträdare
har tagits fråganäven myndighetens återkoppling tillupp om rege-
ringen regleringens ändamålsenlighet och regelarbetet.av av

Specifika krav på återkoppling regelarbetet till regeringen åter-av
finns tidigare förfatmingssamlingsförordningen.isagts förord-Isom
ningens 18 § stadgas förteckning samtliga gällandeatt före-överc en
skrifter och allmänna råd beslutats myndigheten årligen skallsom av
lämnas till regeringen i samband med myndighetens anslagsframställ-
ning.

Samtliga de aktuella myndigheterna länmar enligt uppgift årligenav
förteckning i enlighet med förordningens bestämmelser. Förteck-en

ningen lämnas normalt kommentarer.sett utan
bildDen framträder det för övrigt finnsär i regel inteatt någonsom

systematisk återkoppling arbetet med regelgivningen. Detta innebärav
exempelvis information och analysatt de samlade kostnadernaom av

och konsekvenserna i övrigt myndigheternas regelgivning, bl.a. in-av
förandet EG-rätten, inte systematiskt återförs till regeringen.av

bör ocksåDet det finnssägas myndigheter i årsredovis-att som
ningen återkommande samlad och relativt utförliggör avrapporte-en
ring regelarbetet. Exempelvis innehåller Datainspektionens årsredo-av
visning sådan beskrivning.en

För övrigt sker givetvis i viss utsträckning återkoppling regle-av
ringens ändamålsenlighet och regelarbetet i samband med de gängse
kontakterna, exempelvis budgetarbetet,i mellan myndighet och depar-

sammanhangetI kantement. flertalet de områdennämnas att av som
berör kommuner eller landsting under tid har föremålvarit försenare

förändringar eller åtminstone omfattandestörre utredningar. Detta kan i
sig form återkoppling den berörda regleringens än-ses som en av om
damålsenlighet.
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ochKostnaderna for regelgivning7

tillsyn

Bakgrund

uppdragdirektiv utredningensutredningensI är attatt ettanges av
kommuner-hur landstingens ochoch analyserakartlägga stora statens,

och regelgiv-och andra kostnader för statlig tillsynadministrativanas
ning är.

konstateradestidigt stadium utredningsarbetetRedan på attett av
åstadkomma någotrealistiskt för utredningen kunnaintedet att mervar

uppskattning dessa kostnader.än aven grov
verksamheter, heteorogenitetendet antalet berördaBland annat stora

medbristen påverksamheterna inom områdetmellan systemsamt en-
uppdraguppgifter kostnader och prestationerhetliga gör att ett avom

bådeutvecklautsträckning handlaraktuellt slag ihär attstor om
möjligt inomgrundläggande och metoder. har inte varitDet attsynsätt

kostnadsuppgiftergenomföra sådan Deutredningsarbetet process.en
förstakapitel därförnedan i detta måsteredovisas somses mersom

kostnaderna församladeslutliga bedömningar dehypoteser, än som av
regleringen och tillsynen.statligaden

Statistiskauppdragitgenomföra uppdraget har utredningenFör att
området.konsultstudie inomgenomföracentralbyrån, SCB, att en

studien. Kon-sammanfattning resultatetkortNedan lämnas aven av
bilaga 3.bilagedelbetänkandetshelhet redovisas isultrapporten som

konsultstudienResultatet av

konsultstu-genomförandetuppläggningen ochDiskussionerna avom
LundbergLeifmellan huvudselcreterareförts utredningensdien har

Ingegerd BerggrenMelin och Ingegerdoch, från SCB, Tore Berggren.
och förgenomfört studienhar rapporten.svarar

deuppskattningungefärligmed studien har varitSyftet att avenge
följdindirektdirekt ellerkostnader bedömsadministrativa som vara en
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statlig regelgivning inklusive såväl tillsyns- uppföljningsakti-av som
för den kommunalaviteter verksamheten. Kostnader detta slagav upp-

på olika nivåer landsting.står inom inom kommuner ochstaten samt
Uppdraget omfattar delar: fördjup-två översiktlig studie samten en

ningsstudie.
kost-översiktliga studien belysa vilka administrativaDen attavser

statsförvaltningennader uppstår i och andra berörda organisatio-isom
grund regelgivningen och tillsynen.på avner

har utvalda verksam-Fördjupningsstudien gjorts inom två särskilt
Syftet med dessa försöka identi-hetsområden. delstudier har varit att

möjligt ifiera och värdera specifika kostnader vad varitänmer som
problematiserande,översiktsstudien. studier såledesDessa är mer ge-

följa verksamheter.kan lagens verkningar i olika aktörersattnom man
förstudier också beskriva kostnader deUtifrån dessa utrymme attges

den statliga regleringen och tillsynen.olika delarna av
tillsynliksom utforma uppföljning ochRegelgivningen, sättet att va-

har därför be-kraftigt mellan olika verksamhetsområden. Detrierar
fördjupningsstudien påangeläget välja verksamheter fördömts ettatt

kan belysas.olika modeller för regelgivning och tillsynsådant sätt att
områden utvalts för den fördjupade studien grundskolanDe ärsom

och djurskyddet.
densamma:de olika studierna har i princip varitUppläggningen av

identifiera hos berördaförsöka olika aktiviteter i verksamhetenatt
konsekvensverkställande kanmyndigheter och enheter ses som ensom

aktiviteterna idiskutera vilkaregelgivningen tarsamt att resurserav
anspråk.

de redovisadeför vilketredogörs relativt utförligt påI sättrapporten
deltill be-erhållits, eftersom resultatenkostnadsuppskattningama stor

definitioner Bedömningarvilka och antaganden gjorts.på avsomror
samrådutförtsoch har idefinitioner antaganden rimligastvilka ärsom

fall medhuvudsekreterare Leif Lundberg och i vissamed utredningens
sakmyndighetema.företrädare för

verksamhetkommunalför den statliga regleringenKostnader av
relativt kostnader för sådana aktiviteterhar definierats vitt ärsomsom

lagar och förordningar. Med sådana aktiviteterkonsekvens avseraven
kontrolltillrättaläggande förordningarfrämst lagar och samtav

deras efterlevnad.och tillsyn av
förklaringar,arbete medaktiviteter räknasSom tillrättaläggande

målnedbrytningföreskrifter, riktlinjer, allmänna råd,tolkningar, av
huvudsak vid deaktiviteter bedrivs iarbetsplaner. Denna typsamt av

dock akti-myndigheterna. räknasstatliga Till kategorinansvariga även
tolkninggenomför för information ochde verksamhetsansvarigaviteter

särskilda informationsinsatser.regler, utbildnings- ocht.ex.av
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bedrivs i syfteKontroll och tillsyn insatser att stats-geavser som
förhållande tillinformation fungerar ihur verksamhetenmakterna om

dekategoriaktiviteterna dennamål. vanligaste iDe utgörsuppsatta av
utvärderingsinsats-uppföljnings- ochmyndigheternas tillsyns-,statliga

Även bland de verksam-förekommerdenna kategori insatserinomer.
-överföringochför informationsinsamlingexempelvishetsansvariga,

och kommuner harlänsstyrelsercentrala myndigheter,berördaFör
åtgår tillarbetstidendel den totalauppskattats hurdärefter stor somav

verksamhet.aktiviteterna, och gäller kommunernasaktuellade som
belopp.tillhar sedan räknatsTidsåtgången monetäraom

föralternativredovisahar det möjligdetta varitPå ettsätt att par
regleringen.statliga Deför kostnader för denmaximiuppskattningar

hur andelhänförs till olika antagandenalternativenolika stort.ex.om
denkonsekvenskan räknasverksamhetviss stat-avsom ensomenav

redovisasjämförelse ikommunal verksamhet. Somregleringenliga av
för kostnaderna.för minimiuppskatmingarvad kallasrapporten som

utgångspunktmedräknats framkostnadsuppskattningardeDet är som
tillsynsverk-myndigheternasde statligaStatskontorets enkätfrån om

kapitelitidigare kommenteratsstudie harStatskontoretssamhet.
definitionbegränsad in-studie användsStatskontoretsI aven mer

deltillsyn och vilka aktiviteterbegreppetnebörden i som en avsessom
medtagitshellerstudie har inteStatskontoretsinsatser. Idenna typ av

kostnaderna för regleringen.direktade
Även alternativ redovisats,bedömningar har tvâför Statskontorets

aktiviteterför deantaganden tidsåtgångenberoende på alternativa om
ingår.som

maximiuppskattzningamarespektiveMinimiuppskattningarna av
den statligakonsekvenskankostnader för aktiviteter avses som ensom

tabellen nedan.redovisas ikommunernaoch tillsynenregleringen av

MaximikostnaderMinimikostnader
Centrala myn-

298 mkr20498 mkrdigheter -
211 mkr17953 61 mkrLänsstyrelser --

700 mkr33 700 mkrKommuner

uppskattakonsultstudiengenomfördamöjligt i denvarithar inteDet att
och tillsynen.regleringenkostnader för den statligalandstingens
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Den fördjupade studien

ekonomiskaDe beräkningar kunnat de fördjupadegörassom genom
studierna ingår dei redovisade siffrorna. Under detta avsnittovan görs
dock kort beskrivning vad särskilt framkommit i den fördju-en av som
pade studien. För utförligare beskrivning hänvisas till konsultrap-en
porten.

tidigareSom har fördjupningsstudiennämnts områdena Djur-avsett
skydd och Grundskola.

Djurskydd

Djurskyddsområdet regleras lagar och förordningar.tre Djur-treav
skyddslagen den lag inomär området betydelse.är Lagenstörstsom av

vård och behandling husdjur och andra djur, dessa hålls iavser av om
fångenskap.

Central myndighet inom djurskyddsområdet Statens jordbruks-är
verk SJV. Verket den centrala tillsynenutövar djurskyddslag-över att
stiftningen efterlevs och skall bl.a. samordna och lämna råd och hjälp
till tillsynsmyndighetersövriga verksamhet. SJV totala resursåtgång:s
för djurfrågor redovisades 1997 till 353,3 miljoner kronor och 319,8
årspersoner, den delen utgjordesstörsta distriktsveterinär-varav av
organisationen DVO. I studien genomgång hurgörs delarstoraen av

aktiviteterna inom SJV olika verksamhetsgrenar kanav :s som ses som
konsekvenser den statliga regleringen och tillsynen djurskydds-av av
området. årFör 1997 uppskattas dessa kostnader till knappt 24 miljoner
kronor.

Länsstyrelserna har regionalt tillsynsansvar för djurhållningenett i
länet. Länsstyrelserna har länsveterinären, ansvarigexpert, ären som
för djurskyddsfrågoma. I vissa fall kan också DVO bistå vid tillsynen
på regional nivå. I studien uppskattas länsstyrelsemas kostnader år

för1997 djurskyddet till drygt miljoner11 kronor.
En kommunal nämnd har för den lokala tillsynen djur-ansvaret av

skyddet. Vanligtvis ligger på miljö- och hälsoskydds-ansvaret en
nämnd. Huvuddelen arbetet med tillsynsfrågor enligt djurskyddsla-av

utförs tjänstemän vid kommunalt kontor, miljökontor,ettgen t.ex.av
teknisk förvaltning I cirka hälften landets kommuneretc. utövasav
djurskyddstillsynen miljö- och hälsoskyddsinspektörer och cirkaiav en
fjärdedel särskild djurskyddsinspektör. Omkring 90 deprocentav en av
kända tillsynsobjekten lantbrukets djur.utgörs Kostnaderna för denav
kommunala djurskyddstillsynen uppskattas till omkring miljoner40



för regelgivning och tillsyn 143KostnadernaSOU 1998:105

uppåt och nedåt.kronorosäkerhet på cirka miljonermed 5kronor, en
kostnadsuppskattningar år 1995.Dessa avser

Grundskola

skolformerskolväsendet. Olikaoffentligareglerar hela detSkollagen
sedan ytterligareskolväsendet regleras sär-offentligadetinom genom

viktigastedel dengrundskolansoch förordningar. Förskilda lagar är
skollageninnehåller preciseringargrundskoleförordningen, avsom

grundskolan.avseende påmed
offentligadetförbåde tillsyns- och sakansvaretharSkolverket

fáltorgani-bedrivs iSkolverkets verksamhetskolväsendet. delEn enav
landet.ilika mångaenheter lokaliserade påbestående ll ortersation av

regionalt tillsyns-friståendefinns således inte någotskolområdetInom
46genomförda bedömsgrundval intervjuerPå procent avavorgan.

Skolverketsgrundskolan.tillkunna hänförasresursåtgångSkolverkets
statligadenkonsekvensför aktiviteterkostnadertotala är avsom en
kronor.miljonerberäknats till drygt 83tillsynen harochregleringen
uppgå1997då under årgrundskolan skullekostnaden förcentralaDen

kronor.miljonercirka 38till
till-tilldelatmedsärskild myndighetfinnsgrundskolan ingenFör

finnaskommunskall dock i varjelokal nivå.på Det ensynsansvar
verksam-grundskolansformyndighetsansvarharskolstyrelse ettsom

andra aktiviteterochlokala arbetsplanermed skolplaner,Arbetethet.
bedrivs inomregleringenden statligakonsekvenserkan avsomsessom

enskilda skolorna.deskolförvaltningarna och påvidkommunerna
uppgifterlämnaexempelvis förkostnaderhar också attKommunerna

kommunernasharöversiktsstudienmyndigheter.centrala statliga Itill
utbild-tillsynen inomochstatliga regleringenför denkostnader

klarkronor. Enmiljonertill totalt cirka 170uppskattatsningsornrådet
grundskolan.bedömskostnaderhuvuddel dessa avseav
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överväganden och förslag8

kommunerantal regler berörUtredningens genomgång visar att ett stort
betydligt.förenklastotala regelverket bör kunnaoch landsting. Det
förenklingdärför arbetet med åstadkommaUtredningen att attanser

och landstingde regler bl.a. kommunerminskningoch styrav som
debåde inomfä ökad prioritet under de kommande årenmåste stat-en

myndigheterna och inom Regeringskansliet.liga
centrala statligautredningens första hand deenligt mening iDet är

systematiskför det skermyndigheterna måste ta ansvaret att ensom
förenkling också de statligaoch reglerna.omprövning Det är myn-av

bådeför informera regeringenmåstedigheterna ta ansvaret att omsom
och tillsyn.kostnaderna för befintlig reglering Detarbete ochdetta om

riksdagen.informerapå lämpligtsedan på regeringenankommer sättatt
åtgärderförslag tillredovisar i avsnitten 8.2-8.7 sinaUtredningen

skall kunnareglernaförenkling och minskningovannämndaför att av
genomföras.

Allmäntl

i bila-kapitel 4regelkartläggning redovisas iUtredningens samtsom-
regler påmängd statligadet betydandehar visatgedelen äratt somen-

bedöm-utredningenskommuner och landsting.berör Detolika ärsätt
regler-förenklingar dessamöjligheter tilldet finnsning storaatt av

Utredningennuläget olika skäl inte utnyttjas.möjligheter i an-som av
myndig-både inomarbete få ökad prioritetdetta måstedärför att enser

Regeringskansliet under kommande år.ochheterna i
allbör iunderstryka hänsynallmänt vill utredningenRent tasatt

älv-kommunalatill denberör kommuner och landstingreglering som
lokalakunnagrundläggande principstyrelsens görarätten att av-om

vägningar.
understatsmakternahurdetta betänkande har beskrivitskapitel 2 iI

förenklingåstadkommagenomfört åtgärder förlång följd år attaven
kommu-bl.a.påverkar verksamheten iminskning de regleroch somav

har varitsyftelandsting. överordnat med dessa insatseroch Ett attner
deanpassad tillverksamheten effektivare och bättreskallde göra en-
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skilda kommunernas och landstingens förutsättningar till männi-samt
skornas behov. förInsatser regelreformering har således setts som en
del bredare förändring gäller arbetsorganisationäven t.ex.av en som
och arbetets innehåll. Med sådant perspektiv blir regelförenklingett
endast flera åtgärder för utveckla och förbättra verksamhet.atten av en

minst likaAv betydelse själva regelförenklingen blirstor frå-t.ex.som
vilken grad decentralisering inflytande och beslutsfat-gor om av av

tande kan och bör ha inom olika verksamheter.som man
Utredningen vill i detta sammanhang peka denpå viktiga roll i det

svenska samhällets organisation, den kommunala självstyrelsensom
spelar. Regler begränsar eller inskränker den kommunala självsty-som

Årelsen måste väl motiverade. andra sidan f°ar hellerintevara en
minskning den statliga regelgivning påverkar verksamheten iav som
kommuner och landsting självändamål. Avgörande förettses som om
regler skall avskaffas eller förenklas bör de leder till onödigavara om
inskränkningar i den kommunala självstyrelsen eller till onödiga kost-
nader för samhället.

sammanhangetI kan erinras de förpliktelseräven gällerom som
med anledning Sverige anslutit sig till den Europeiska konventio-attav

kommunal självstyrelse.nen om
tidigareSom bedömer utredningen det möjligt ochsagts önsk-äratt
minska den statliga regleringen kommunervärt och landsting.att av

har dock enligtDet direktiven inte varit utredningens uppgift föreslåatt
vilka delar regleringama bör bort eller förändras.tasav som

Utredningen vill samtidigt peka på det kan finnas områden däratt
regleringen behöver utökas eller på förstärkas.tvärtom Yt-sättannat

handlar regelgivning politiska värderingar och ställningstagan-terst om
den. därför viktigtDet det dessa frågori finns väl fungerandeär att en

frånåterkoppling myndigheterna till regeringen och riksdagen. Utred-
återkommerningen till denna fråga i avsnitt 8.5.

konsekvensEn utredningens den befintliga regle-synsätt är attav
ringen inom område måste bedömas med utgångspunkt bl.a. frånett
statsmaktemas ambitioner med verksamheten vilken gradsamt av va-
riation i verksamheten villig framgångs-Ettär att acceptera.som man
rikt arbete med regelförenkling måste därför till del efterstor anpassas
förutsättningarna inom det enskilda verksamhetsområdet. utred-Det är
ningens uppfattning det aktörerna inom de olika verksamhetsom-att är
rådena och då förstai hand de centrala statliga myndigheterna- som-
måste för det sker systematisk omprövning och för-ta ansvaret att en
enkling reglema. Det också de statliga myndigheterna måsteärav som

förha informera regeringen fördetta, liksom informa-ansvaret att om
tion kostnaderna för befintlig reglering och tillsyn förslagsamtom om
hur dessa insatser författningsändringar kan effektivise-t.ex. genom- -
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andra har vik-tillbedömning står inte i motsättningDenna ävenattras.
bådeuppgifter sammanhanget. Utredningenitiga t.ex. attanser

viktig rollKommunförbundet Landstingsförbundet harSvenska och en
lämnadessa sammanhang, b1.a. möjlighetenfylla i attatt syn-genom

möjlighet medförbåde befintlig och reglering.på Dennapunkter ny
kvaliteten ökar,inflytande ocksåviss gradbarainte gör attutanen av

myndigheter-regelutfommingen och med avseende påfrågabåde i om
enligt utredningens meningmed regelgivning iarbete Det ärstort.nas

meddet Regeringskansliet finns någonviktigt iockså attatt ansvar
genomfö-pådrivande iförenklingsarbetet ochfölja att processensvara

rande.
kommer utredningendetta kapitelfortsättningen närmareI ut-attav

och effektiviseringregelomprövningpå hur arbetet medveckla sin syn
avsnittsindelningtillsynen kan förstärkas.statliga Denden som an-av

uppdrag i di-utredningensbaseras på beskrivningenvänds nedan av
rektiven.

regelomprövning inomFörbättrad8.2

myndigheterna

skrivas in iregler börför myndigheternaskyldighet omprövaEn att
varje år i års-Myndigheterna bör också åläggasverksförordningen. att

regelgivningmedarbetelämna redogörelse sittredovisningen överen
regelomprövning.och

rättsinformationssys-utvecklapågår arbete medDet nyttett att ett
frånföreskrifter årmyndighetersfinns alla statligaFörslag atttem.

Omavgiftsfritttillgängliga via Internet.skall finnas2000-2001 rege-
de be-utredningenförslagetbeslutar enlighet medi attringen anser

degenomgångtotalbörmyndigheterna åläggasrörda göraatt aven
detinordnas ireglernarådenföreskrifterna och allmänna innanegna

rättsdatasystemet.nya
skallnormalfalletmyndigheterna ide statligaUtredningen attanser

fyra år.kraft underregelnregler innan varit iha sinaomprövat
genomförthamyndigheter2001 skall samtligaårSenast en om-

regeringen.resultatet tillregler och redovisatsinaprövning av

b1.a.och analyskartläggningredovisar utredningenkapitel 6I aven
kanUtredningenregler.arbete med omprövningmyndigheternas av

hel deldet finnskonstaterabakgrund denna kartläggning attmot enav
flertaletregelförenklingsarbetet inomochomprövnings-ibrister myn-
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digheter. Vanligt exempelvis myndigheternasär intresse helt kon-att
på de regler måstecentreras på grund förändringaröver isom ses av

bakomliggande författningar. såledesDet endast undantagsvisär som
det inom myndigheterna sker någon systematisk omprövning helaav
den regelmassan. Kartläggningen ocksåvisar på brister bl.a. näregna
det gäller tillgängligheten och den tekniska utformningen reglerna.av

Utredningen vill starkt understryka det inte räcker medatt att reg-
lerna kritiskt granskas de införs eller de olika skälnär behövernär av
ändras. Minst lika viktigt det inom myndigheternaär också skeratt en
systematisk omprövning redan utfärdade regler. förutsättningarDeav

låg till grund för regelns införande kan ha förändrats eller kanskesom
till och med helt försvunnit efter tid. måste då finnasDet ett systemen

regeln verkligen blir föremål för förnyadgaranterar att pröv-som en
ning.

redovisatsSom i kapitel finns6 i verksförordningen 1995:1322
regler den prövning myndigheterna skall beslutarinnan degöraom om
föreskrifter eller allmänna råd. Någon motsvarande skrivning om om-

utfärdadeprövning regler finns inte. I inledningen till förordningenav
dock myndighetschefen fortlöpandesägs skall följa ochatt prövaupp

den verksamheten och konsekvenserna de författningsföre-egna av
skrifter och särskilda beslut verksamheten vidta de åtgär-rör samtsom
der behövs. iEn motsvarande skrivning finns för-istort sett ävensom
ordningen 1996:882 myndigheters årsredovisning Tidigareom m.m.
har utredningens kartläggningnämnts visar på betydande brister iatt
myndigheternas arbete med regelomprövning. Utredningen föreslår
därför skyldigheten regler skrivs verksförord-även in iatt att ompröva
ningen. Utredningen lämnar förslag till ändring verksförordningen.iett

Utredningen dock inte det räcker med dessa åtgärder föratt attanser
omprövning sker. Det framför allt krävs ökatgarantera att är ettsom

intresse och för dessa frågor, både Regeringskanslietinomutrymme
myndigheternaoch och dialogeni mellan dessa. denna bakgrundMot

föreslår utredningen det förordningeni myndigheters årsredo-att om
visning skrivs in myndigheten skall vilkaredovisa reglerattm.m. som

Ävenbeslutats, ändrats eller under året. resultatetomprövats av om-
prövningen bör redovisas. Utredningen lämnar förslag till hurett en
sådan ändring förordningeni myndigheters årsredovisningom m.m.
kan utformas.

Utredningen bedömer dock det därutöver finns behovatt attav rege-
ringen i regleringsbrev eller särskilti beslut anvisningarnärmareger

vad redogörelsen skall innehålla. Exempel på uppgifter utredningenom
bör ingå hur lång tid det sedan olika regler infördes, ändra-äranser var

des eller omprövades uppgifter antalet genomfördasamt om
konsekvensutredningar och till vilka dessa remitterats. Om konse-en
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kvensutredning inte gjorts fall bör orsaken till detta redovisas.i något
bör myndigheterna de detåläggas klartDessutom att attange om anser

förändringar myndighe-finns behov i lagar eller förordningar inomav
verksamhetsområde.tens

redovisats kapitel för närvarande Regerings-i 2 pågår inomSom
arbete med införa rättsdatasystem.kansliet Enett att ett nytt promemo-

Ett offentligtfrågan har utarbetats inom Justitiedepartementetiria
har remissbe-10. Promemorianrättsinfonnationssystem; 1998:Ds

bereds för närvarande Regeringskansliet. Etthandlats och inom rege-
beräknas komma efterringsbeslut sommaren.

föreskriftermyndigheterspromemorian föreslås bl.a. samtligaI att
nås avgifts-tillgängliga informationssystemet och kunnaskall finnas i

till den juliEnligt planen skall detta genomfört 1fritt via Internet. vara
förjanuari 2001centrala statliga myndigheter och till denför 12000

länsstyrelserna.
effektervill sammanhanget betona de positivaiUtredningen som

ochöka tillgänglighetenkan bedömas få förföreslagnadet systemet att
överföringenbörregelgivningsområdet. Exempelvisöverblicken inom

det blir lättaredatoriserat leda tilltillinformationen attattett systemav
ändringarföreskrift fleraaktuella lydelsendenfå fram ävenen omav

myndig-brister konstateras vissakunnat inomdenna. Degjorts i som
regler be-datering och registreringdet gäller rubricering,heter när av

bortfalla.kunna minska eller heltocksådöms
promemorianbeslutar enlighet med förslagen iregeringen iOm

regelverket.tillfälle förlämpligt genomgånguppkommer ett av
åläggsföreslår alla statliga myndigheterUtredningen göraattatt en

råden Qföreskrifterna och allmännagenomgång detotal av egna
vilket skallregler inordnas det rättsdatasystemet,myndighetens i nya

genomfört den 1 juli 2000.senastvara
framför allt be-detbedömningutredningens samladeDet attär som

förgällerregler. Dettastärkas myndigheternas omprövninghöver är av
myndighetsreglema. Myn-debara omprövningenövrigt inte av egna

tillförslaglämnaaktiva medbehöver också blidigheterna attmer
överordnade reglering-denbehövliga förändringar istatsmakterna om

lagar och förordningar.dvs. ien,
myndig-statligarimlig målsättningdetUtredningen attser ensom

kraftde varit ireglernormalfallet skall sina innanheter i ompröva mer
liggautredningensådan bör enligtomprövningfyra år. I attän en nyen

de be-ochförhållandenkonsekvensanalys utifrån aktuella attgörs som
börUndantagdenna.får möjlighet sigregeln görasöveratt yttrarörs av

internationellabeslutats för uppfylla Sverigesföreskrifterför attsom
för-dessaförpliktelser. Omoch går dessaförpliktelser inte utöversom
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hållanden fortfarande gäller vid omprövningen bör någon konse-ny
kvensanalys inte behöva i dessa fall.göras

För Regeringskansliet skall ha möjlighetatt följa omprövnings-att
arbetet föreslås myndigheterna, i årsredovisningensagts,som ovan
lämna redovisning bl.a. hur lång tid detöver sedan myndighe-en var

olika regler omprövades, infördes ellertens förändrades.
Därutöver utredningen samtliga myndigheteratt åranser senast

skall2001 ha gått igenom och hela sitt regelverk. Genom-omprövat
Ävengången och dess resultat skall redovisas för regeringen. dessa

förslag ingår dei utredningen lämnade författningsförslagen.av
Utredningen vill peka på regeringen kan besluta regelatt att om en

inte på fyra år upphör denomprövats automatiskt gälla.att

8.3 Effektivare tillsyn

Riksdagen har nyligen antagit förvaltningspolitisk proposition,en som
bl.a. berör den statliga tillsynen. I propositionen den statligasägs att
tillsynen myndigheter, kommuner och företag bör i syfteöverav attses
få till stånd ändamålsenlig statlig tillsyn. Vidare sägs atten mer rege-
ringen återkomma till riksdagen medatt samlad redovisningavser en

den statliga tillsynsverksamheten. I propositionen också Av-sägs attav
regleringsutredningens arbete bedöms kunna betydelsefulltutgöra ett
kunskapsunderlag för denna översyn.

detta redovisarI avsnitt utredningen antal bedömningar och slut-ett
utredningen bör delsatser underlaget för denutgörasom anser en av

kommande tillsynsutredningen.
Utredningen föreslår också regeringen ålägger berörda myndig-att

heter i sina årsredovisningar lämna informationatt inriktningen påom
omfattningen och resultatet den tillsynsverksamhetsamt av som myn-

digheten bedriver.

Utredningen har kapiteli redovisat5 kartläggning och analysen av
tillsyn kommuner och landsting.statens över kapitlet framgårAv detatt

antal verksamheterär inom kommunerett och landstingstort ärsom
föremål för statlig tillsyn i någon form. Flera myndigheter framhåller
också sig ha otillräckliga för kunnaatt levaattman anser resurser upp
till lagstiftningens krav på tillsyn. analysenAV i kapitlet framgår även

framför allt kommunerna berörs tillsynenatt utifrån flera olika rol-av
ler.
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socialtjänsten, skolan räddningstjänstenoch till delInom visst.ex.
kommunerna egenskap dominerande producent ochberörs i genomav

lagstiftning ålagts eller delarde i för helaett attatt avansvar svara
ochverksamheten inom området. Motsvarande gäller för landstingen

sjukvårdsverksamheten. ochoch dessa fall kommunernahälso- I är
objekt för tillsyn helt bedrivs statligalandstingen organ.en som av

har roll livsmedelsornrådet, djur-inomKommunerna t.ex.en annan
och byggnads-miljö- och hälsoskyddsornrådet plan-skyddet, samt

dessa statsmakternaområden har kommunernaväsendet. Inom av
för den lokala till-möjlighet helt eller delviseller givitsålagts att svara

verksamhetsornrådet. härinom Kommunerna är utövaren av ensynen
företag,tillsynsobjekten lokala organisationer,därtillsyn utgörs en-av

andra kommunala verksamheter. den sistaskilda eller Kommunerna är
tillsynskedja regel omfattar eller flera centralailänken i som enen

för den regionalamyndigheter, med länsstyrelsen ansvarigstatliga som
kommunen lokal nivå.och med tillsynsutövare påtillsynen som

hur de statligavill understryka diskussionUtredningen att en om
bedri-och börtillsyn kommuner och landsting kanmyndigheternas av

skillnader-redovisadeutgå från medvetenhet demåste en om ovanvas
skillnader mellan ornrå-tilläggas det också finnskanDet att storana.

kommunal påverkanavseende hur förmed pådena stort utrymme som
gällerlagstiftning följdtörfattningar medger.med Dettarespektive

produ-där eller landstingenområden kommunernabåde är
förcent/tillsynsobjekt och inom områden kommunerna hardär att svara

verk-flertaltillsynen. den sist nämnda kategorin finnslokala Iden ett
det kommunaladär det finns betydande begränsningar församheter

kontrollerahar huvudsakinflytandet; kommunen i tillsynen i attatt
gäller iuppfyllda.statliga uppställda villkor Dettavissa storärorganav

miljö-delarför djurskyddet, livsmedelskontrollenutsträckning samt av
däremotplanväsendet, finnsandra områden,skyddet. Inom t.ex.som

kommunala bedömningar.för skildabetydligt större utrymmeett
kommu-styrningbetydelse dessa sammanhang deniAV är även av
överkla-fall kansker kommunala beslut i mångaattgenomnerna som

till förvaltningsdomstolar.gas
ställ-till betonatinledningen detta kapitel har utredningenI ettatt

analys därtill regleringen område förutsätterningstagande inom ett en
verksamhetenmedfrån vilka ambitioner statsmakterna harutgårman

villigverksamhetenvilken variation inomoch är att accep-mansom
utredningenframgått vadSom attsagtstera. mansom anserav ovan

omfattningenutgångspunkt vid bedömningenhamåste även avsamma
och landstingden kommunerinriktningen på statliga tillsynenoch av

områden.olikainom
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Utredningen vill peka på sambandet mellan tillsynäven och regle-
ring. de statligaNär fattar beslut regler måste de i denorganen om
analys i sammanhanget in frågan dengörs regelnsvägasom om nya
konsekvenser för tillsynen inom området. utfärda ochAtt de-nya mer
taljerade regler inom område där inte tidigare utfärdade reglerett ens
efterlevs torde åtminstone flertaleti fall sig dem ytterstvare gagna som

föremål för verksamheten eller de arbetarär inom denna. finnsDetsom
dessai sammanhang risk mellan denambitionerna iatt gapet över-en

gripande regleringen och de sedan står till buds för denresurser som
konkreta verksamheten kan bli för försöka lösa sådanaAttstort. pro-

wblem med ytterligare reglering inte bara orealistiskt i många fallär utan
destruktivt. Utredningen vill därför betona diskussionrent att en om

tillsyn måste innefatta analys och prövning den regleringäven en av
och de ambitioner finns inom området storleken depåsamtsom resurs- g

kan för den totala verksamheten. Annorlunda uttryckt:avsättaser som
Tillsynen kan inte avskild från regleringen, de bakomliggandeses am-
bitionerna och tillgängliga och alla dessa faktorer påverkarresurser;
varandra ömsesidigt.

diskussionEn tillsyn blir lätt diskussion vilken innebördom en om
detta begrepp kan eller bör ha. Utredningen kan med utgångspunktsom

från den gjorda kartläggningen bekräfta det finns betydande skillna-att
der hur detta ordi används. Vissa använder tillsyn enbart för be-att
teckna riktadeinsatser enskilda objekt och där syftet med insatsenmot

objektet handlat i enlighet med gällande reglerär avgöraatt om
närmast s.k. laglighetskontroll.

däremotAndra använder begreppet beteckning på praktisktsom en
alla insatser utförs med syfte uppnå handlandetaget typer att ettav som

med statsmaktemas ambitioner det aktuellainomöverensstämmersom
området. fall betecknasI vissa delar framta-eller mindreäven större av

statistikgandet olika uppföljnings- och utvärderingsaktivitetersamtav
tillsyn. vanligasteDet dock ligger någonstans emellanär attsom man

de här redovisade uppfattningama.
Utredningen vill betona de statliga myndigheternas aktiviteter iatt

förhållande till kommuner och landsting kan inskränkas tillinte att en-
dast laglighetskontroll. Särskilt gäller detta Verksamheter däravse
kommunen för den lokala tillsynen. dialogen mellan kommunIsvarar
och berörd statlig myndighet det viktigt med ömsesidigt kun-är ett
skapsutbyte. Därigenom förebyggs många felaktigheter det direktaoch
tillsynsarbetet underlättas.

Samtidigt kan inte bortse från givna regler måste följas ochattman
enskildas rättigheter och intressen givetvis inte får kompromissasatt

bort sådanti samspel. dennaHur avvägning skall kunna utformasett
enligtmåste utredningens mening de olika verksamhets-inomavgöras
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områdena. tänkbarEn gå organisatoriskt klar åt-väg göraatt är att en
skillnad mellan de kontrollerande och de stödjande insatserna inom de
berörda myndigheterna.

har nyligenRiksdagen förvaltningspolitisk propositionantagit en
1997/98:l36. bl.a. den statliga tillsynenprop. I propositionen sägs att

kommuner syfte få tillmyndigheter, och företag bör iöver attav ses
ändamålsenligstånd statlig tillsyn. Vidare regeringensägs atten mer

denåterkomma till riksdagen med samlad redovisningatt avavser en
tillsynsverksamheten. sammanhanget Avregle-statliga I även attanges

arbete betydelsefullt kun-ringsutredningens bedöms kunna utgöra ett
för den direktiv för denskapsunderlag kommande Någraöversynen.

finnsaviserade beslutade.inteöversynen ännu
de bedömningar och slutsatser redovisas iUtredningen attanser som

bör för kommande till-avsnitt del underlaget dendetta utgöra en av
framkommersynsutredningen. Utredningen hänvisar också till vad som

i den tillsynen Statskontoret gjort påkapiteli 5 samt rapport om som
utredningen.uppdrag av

föreslår berörda myndigheterUtredningen regeringen åläggeratt att
årsredovisning lämna information inriktningen påi sin samt om-om

myndighetenoch resultatet den tillsynsverksamhetfattningen av som
särskilt sammanhanget myndighetensintresse ibedriver. Av avväg-är

stödjandeolika kontrollerande och insatsermellanning samttyper av
och utvärderingsaktiviteter.uppföljnings-

konsekvens-Förbättrade kostnads- och8.4

analyser

myndigheternaskrivelse till år föreslagithar i regeringen iRRV atten
fall där analysenskall behöva konsekvensanalyser i deendast göra

ställningstagande. Avreglerings-reell roll för myndighetensspelar en
föreslårställer Utredningensig bakom detta förslag.utredningen att

ikravet skepå konsekvensanalys börbegränsningen attgenom manav
behöverskriver konsekvensanalys inteverksförordningen in gö-att en

berörs intemyndigheten finner obehövlig och deden äratt somras om
sådan analys skallbegär göras.att en

begäramyndighet inteverksförordningen § behöverEnligt 28 en
leder tillmedgivande för föreskrifterbeslutaregeringens att somom

föreskriften beslutasoväsentliga kostnader för dem berörs,inte som om
och gåruppfylla Sveriges internationella förpliktelser inteför utöveratt
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vad följer dessa förpliktelser. Utredningen föreslår de berör-attsom av
da möjlighet kräva sådan föreskrift underställsatt ävenattges en rege-
ringens prövning.

Utredningen del insatser behöver genomföras föratt attanser en un-
derlätta myndigheternas arbete med konsekvensanalyser och för att
höja kvaliteten på dessa. Utredningen föreslår det Ekonomistyr-att nya
ningsverket i uppdrag utreda och till regeringen lämna förslagattges

hjälpenhur och stödet till myndigheterna dessai frågor kan förbätt-om
ras.

kapitel redovisasI 6 kartläggning och analys myndigheternasen av
arbete med kostnads- och konsekvensanalyser verksförordningeni
benämnda konsekvensutredningar. fråga har också berörtsDenna nå-

tidigare dettai kapitel avsnitt Förbättrad regelomprövning8.2,got
myndigheterna.inom

Kartläggningen bl.a.visar myndigheterna i genomföratt stort sett
konsekvensutredningar i den utsträckning anbefalld. finnsDetärsom
dock del klagomål inom och utanför myndigheterna avseendeen m -
både kvaliteten på del dessa analyser och detpå meningsfulla atten av
konsekvensutredningar alltid skall innan regler beslutas. Igöras nya
den studie RRV gjort urval de konsekvensutredningarettsom av av

handlagts verket, och kommenterats kapitelinämnaresom av som
framkommer ytterligare uppgifter brister de genomförda analyser-iom
na.

utredningens bedömningDet kravet på konsekvensutredningarär att
i fyller funktion.positiv Särskilt betydelsefullt kravetstort är atten

ochmyndigheter andra berörs skall tillfälle frå-sig iyttraattsom ges
och konsekvensutredningen. Genom detta krav t.ex.gan om ges

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet möjlighet atten
lägga synpunkter på regleringsförslaget. dockEn begränsning är att
denna kritiska granskning i nuläget bara kommer gälla eller för-att nya

regler.ändrade Utredningen har därför föreslagit kon-i avsnitt 8.2 att
sekvensutredningar skall regeli samband medäven göras att en om-

vilket föreslås ske fyra efter regeln infördes ellerårprövas, senast att
ändrades.senast

kapitelSom i 6 har överlämnatRRV i 1998nämnts mars en
skrivelse till regeringen de statliga konsekvens-myndigheternasom
utredningar RRV 1998:14. skrivelsenI konstateras verksförord-att

reglerningens konsekvensutredningar omfattar samtliga ochom nya
ändrade föreskrifter och allmänna råd. detta krav medförRRV attanser

konsekvensutredningar i många fall slentrianmässigtinte baraatt görs
lätt också kan komma uppfattas byråkratisk rutinutan att utansom en

något egentligt syfte. För konsekvensutredningsinstitutetinte skallatt
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riskera förlora sitt syfte föreslår RRV skrivelsen kravenatt i påatt
konsekvensutredning bör villkoras utifrån vissa rekvisit. Kravet på
konsekvensutredningar bör enligt RRV begränsas till de fall där ut-
redningen spelar reell roll för myndighetens ställningstagande. Deten
bör ligga på den aktuella myndigheten denna bedörrming. Av-göraatt
görande bör bl.a. frågans komplexitet och de förväntade effekter-vara

omfattning.nas
Utredningen kan i ställa sig bakom förslag. arbetetRRV:s Kanstort

med konsekvensutredningar begränsas till de fall där analyserna kan
bedömas fylla verklig funktion det fördel för alla berördaär part-en en

Därigenom kan skapas för höja kvaliteten på deett utrymme atter.
konsekvensutredningar i fortsättningen behöver Ut-även göras.som

dockredningen formnågon kan behövas iatt spärranser av samman-
dettahanget. skäl föreslårAv utredningen eventuell begränsning iatt en

kravet på konsekvensutredningar åstadkoms i verks-attgenom man
förordningen skriver in konsekvensutredning behöverinte iatt görasen

finnerde fall myndigheten konsekvensutredning obehövligatt ären
de berörsoch inte begär sådan utredning skall se vi-att görassom en
utredningens författningsförslag.dare

sådan konstruktionGenom kan de berörda praktiken framtvingaien
konsekvensutredning. Utredningen dock problem medingeten ser

nulägetdetta. I myndigheten skyldig konsekvensutred-är att göra en
i dessa fall. Utredningenning frånutgår det endast undantags-även att

kan bli aktuellt myndighetenvis och de olikaberörda har uppfatt-att
fråga.i sådanning Om så ändå skulle fallet det enbart posi-ären vara

konsekvensutredningtivt så denna kan fåatt görs, att etten man genom
förunderlag vilken uppfattning den riktiga.avgöraatt ärsom
verksförordningenEnligt 28 § behöver myndighet begärainteen

medgivande förregeringens besluta föreskrifter leder tillatt om som
oväsentliga kostnaderinte för dem Föreskriften beslutasberörs,som om

uppfyllaför Sveriges internationella förpliktelser och inte gåratt utöver
vad följer dessa förpliktelser. risken för tolk-För elimineraattavsom

dessaningstvister i fall föreslår utredningen de berörda skall kunnaatt
kräva sådan föreskrift underställs prövning.även regeringens Iatt en
det förslag till ändring verksförordningeni lagtutredningen ettgessom
exempel på hur detta kan uttryckas i förordningstexten.

Utredningen del behöver genomföras förinsatseratt attanser en un-
myndigheternasderlätta arbete med konsekvensutredningar och för att

höja kvaliteten på dessa. utredningens har framkommitI kartläggning
fråga varit särskilt försvår myndigheterna hantera huratt äratten som

kan analysera och beskriva konsekvenserna aktuelladenman myn-av
dighetsregeln förhållandei till den bakomliggande regleringen lagar
och förordningar. framhållitMan har myndighetsregeln ofta äratt en
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myndighets-Skillnadentidigarekonsekvens reglering.direkt är attav
delframkommitocksåkonkret. Det harregeln ofta attär en myn-mer

frågor.dessai Ut-hjälp från RRVha behovsigdigheter av meranser
Ekonomistyrningsverket- övertagitföreslår detredningen att somnya

uppdragiden juli år regeringenuppgifter från iRRV ldessa gesav-
och stödethjälpenhurlämna forslagoch till regeringenutredaatt om

frågor kan förbättras.dessamyndigheterna itill

regeringentillinformationFörbättrad8.5

riksdagenoch

till hur myndig-förslaglämnattidigare avsnitthar redan iUtredningen
regelomprövningsarbete ochsittinfonnera regeringenbörheterna om

tillsyn.arbetet medeffektiviseraforsina insatser att
konse-med ocharbetetriksdageninformation tillRegeringens om

läm-meningutredningenskan enligtreglering och tillsynkvenserna av
Informa-årligen.skrivelsesärskildeller ibudgetpropositioneni ennas

fram enlig-itagitmaterial myndigheternadetbygga påbörtionen som
föreslagit.tidigareutredningenmed vadhet

börmyndigheternautredningenframkommittidigare attSom anser
regelom-uppgifter sittredovisa vissaårsredovisningenåläggas iatt om

tillsynen. Ieffektiviseraföroch sina insatserprövningsarbete att sam-
förordningenenligtdetunderstrykautredningenvillmanhanget att om

reglerings-ifrittregeringenstårårsredovisning attmyndigheters m.m.
skall lämna.myndigheternaåterrapporteringfastställa vilkenbreven

informeradriksdagenhållafortlöpandesakregeringensDet är att
tillsyn.och Dennaregleringkonsekvensernamed ocharbetet avom

budget-iantingenlämnasenligt utredningens meningkaninformation
börInformationenskrivelse årligen.särskildeller ipropositionen en

vadenligtframmyndigheterna tagitmaterialpå detbygga somsom
beskrivits ovan.
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Övriga8.6 synpunkter och förslag

I regelkartläggningen har utredningen funnit flera exempel på reglering
måste föråldrad. Utredningen de berörda de-som anses vara attanser

och myndigheternapartementen i samarbete bör gå igenom och snarast
sådan onödig reglering.utmönstra

Enligt direktiven ingår det inte i utredningens uppdrag lämna förslagatt
till förändringar de enskilda regler kommuner och lands-styrav som
ting. Utredningen har dock valt vid sin kartläggning regleratt ävenav
försöka dokumentera den kritik reglerna finns från kommun-mot som
och landstingshåll. Detta material redovisas i sammanfattad form imer
kapitel och4 helhet i betänkandets bilagedel. De områdensom som

föremålvarit för kritik skollagstiftningen,mest är regleringen livs-av
medelstillsynen räddningstjänstlagen.samt

Svenska Kommunförbundet har även principiell kritik moten mer
del regleringar på oacceptabelt begränsar denett sätten som man anser

kommunala självstyrelsen. Som exempel kan bibliotekslagennämnas
regleringen begränsar möjligheternasamt till höjning kommu-som av

nalskatten. båda dessaI fall regleringenär resultatet politiska beslutav
fattats Sveriges Riksdag. sådanaI fall kan regleringen endastsom av

förändras politiskt beslut.ett nyttgenom
Utredningen har bakgrund direktivenmot inte tagit ställning tillav

kritiken dei enskilda fallen. Det utredningens uppfattningär att ansva-
för till de framfördaret att ta Synpunkterna ligger depå berördavara

myndigheterna och departementen.
Tilläggas kan utredningen funnitatt flera exempel på regleringäven

måste föråldrad. Vilka regler här tordesom anses vara som avses
framgå beskrivningarna reglerna i bilagedelen. Utredningenav av anser

de berörda departementen ochatt myndigheterna i samarbete bör gå
igenom och sådan onödig reglering.snarast utmönstra

direktivenI utredningen skall beakta vilkenatt i månäven ochanges
vilketpå EU:s reglersätt påverkar den statliga regleringen ochav

tillsynen kommunal verksamhet.över frågaDenna har i viss utsträck-
berörtsning i regelkartläggningen, vilket framgår det materialav som

redovisas betänkandetsi bilagedel. I den tidigare Omnämnda förvalt-
ningspolitiska propositionen, antagits riksdagen under vårensom av
1998, regeringen har försägs avsiktatt Statskontoret i uppdragatt ge

analys hurgöra EU:s regleratt införs och tillämpas i Sverige ochen av
hur regelverkEG:s inverkar på arbetet med reformera och förenklaatt
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uppdrag har utred-dettaMed tanke påstatsförvaltningen.regler inom
fråga.fördjupad studie i dennanågonvalt inteningen göraatt

förslagutredningensKonsekvenserna8.7 av

för allafinnsgenerella direktivendebedömerUtredningen att som
förslagpå detillämpligaoch särskilda utredare intekommittéer är som

lagt.utredningen
ökadetill någraledahelhet inteförslag bedömsUtredningens som

kostnader.

direktivengenerellaDe

kommittéersamtligafrån regeringenantal direktivfinnsDet ett som
utredning-innebärDirektivenskall beakta.utredare attsärskildaoch

skallarna

1994:23,åtaganden dir.offentligapröva-
1992:50,dir.regionalpolitiska konsekvenserredovisa-

1241994:dir.jämställdhetspolitiska konsekvenser samtredovisa-
brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförkonsekvenserredovisa-

1996:49.dir.arbetet

regelom-förbättraåtgärder förgenerellaförslag attUtredningens avser
helhet.verksamhetenstatligadentillsynen inomochprövningen som

sakområde ellersärskilttill någotkopplingsåledeshar inteFörslagen
verksamhet.särskildnågon

givetvis åter-defårframgångsrikabliråtgärdernaföreslagnadeOm
för deverksamheten,den statliga äveninombara utanverlcningar, inte

berörsellerenskilda på sättföretag och annatorganisationer, ett avsom
dock intedetförslaggenerelladet sig ärregleringen. Genom röratt om

verksamhet-ochområdenvilkauttala sig inomnulägetmöjligt iatt om
tänkas uppstå.förändringar kansådanasomer

vilkauttala siggårdetdärför intebedömerUtredningen attatt om
utred-konsekvenserjämställdhetspolitiskaregionalpolitiska eller som

förkonsekvenserförslagensgällerfå. sakförslag kan Sammaningens
Angåendearbetet. pröv-brottsförebyggandeeller detbrottsligheten

förslagenkonstaterautredningenåtaganden kanoffentliga attningen av
direktiv.syftet bakom dettalinje medväl iliggabör
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Ekonomiska konsekvenser

finnsDet all anledning utredningens förslagatt tro i förlängningenatt
kan leda till besparingar inom inte bara den statliga verksamheten utan
kanske främst bland dem föremål för regleringarär och tillsyn. Avsom
skäl redovisats det dockär inte möjligt beräkna storlekensom ovan att
på denna besparingspotential. Det kan dock i sammanhangetnämnas att

den konsultrapporti SCB gjort åt utredningen uppskattas barasom
kommunernas kostnader för den statliga regelgivningen och tillsynen
till 3,7 miljarder kronor år.per

Ser på utredningens förslag kan konstateras dessa i alltman att vä-
sentligt handlar konkretiseringar uppgifter och skyldigheterom av som
myndigheterna har redan i nuläget. Mest kräver förslaget attresurser
myndigheterna före utgången år 2001 skall ha genomförtav en om-
prövning hela den regleringen myndighetsreglemasamt attav egna
fortsättningsvis bör inom fyraårsperiod.omprövas Utredningenen an-

dock inte dessa krav kanatt medföra kostnadersägas förser ga
myndigheterna.

Myndighetsreglering inteär verksamhet, flerautan etten egen av
för myndigheten utförasätt sina åliggandenatt inom givet verksam-ett

hetsområde. Den prioritering mellan olika insatsertyper av som myn-
digheten gjort och måste den självgör för. Det utred-ytterst ta ansvaret

kunnatningen konstatera del myndigheterär sinaatt priorite-en genom
ringar hamnat på oacceptabelt låg nivå det gäller levanär tillatten upp
kravet på omprövning och förenkling sin reglering. Utredningensav
bedömning denna bristär i flertalet fallatt bör kunna åtgärdas genom
omprioriteringar inom myndighetens samlade verksamhet. Om så inte
skulle fallet får myndigheten frågan deni vanliga budget-tavara upp
dialogen med det berörda departementet.

Utredningens förslag hur myndigheterna skall informeraom rege-
ringen sitt regelarbete inte hellerär uppgift. Vilken informa-om en ny
tion myndigheten skall lämna i årsredovisningen i huvudsaksom styrs

förordningen myndigheters årsredovisning respektiveav samtom m.m.
myndighets regleringsbrev. Både omfattningen och innehålletpå deni
information efterfrågas respektive departement varierar oftasom av
mellan åren.

Med tanke på den viktiga roll regelarbetet har inom myndigheterna
bör den information utredningen bör lämnas i årsredovis-som anser
ningen många falli redan finnas tillgänglig inom myndigheterna. Dess-

kan tilläggas arbetet medutom att sammanställa denna information iatt
framtiden underlättas myndigheternas regler överförs till data-om
media, detpå föreslagitssätt deni tidigare omnämnda departe-som
mentspromemorian.
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kravetkan påregelgivningmyndigheternasberörsdemFör avsom
myndigheternasvidskallkonsekvensutredningar även göras om-att

antalet remisser.ökningleda till vissregler förväntasprövning avenav
för deskyldighetfinns någondock det intekonstaterarUtredningen att
därförbedömningUtredningens ärdessa remisser.påberörda att svara

dettapåberörda läggerde inteförutsekan attatt resursermernerman
deförbättringar iformfå tillbaka itycker sig kunnavad dearbete än av

reglerna.föreslagna
le-inteförslagenlagdadesamlade bedömningUtredningens är att

kostnader.ökadeder till några
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Bilaga 1

Kommittédirektiv Dir. 1997: 8 l

Minskad statlig reglering och effektivareav

tillsyn kommunal verksamhetöver

Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 1997

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredareEn tillkallas för den statligagöraatt översynen av
regleringen och tillsynen kommunal verksamhet. utgångs-Enöverav

hurpunkt bör får kunskap hur de nationella målen nås istatenvara om
olika verksamheter. finnsDet sannolikt samband mellan omfatt-ett

regelstymingenningen och förmågan eller möjligheten följaattav upp
och utvärdera resultat i och effekter olika verksamheter kommu-iav

På motsvarande finns det också mellan omfatt-sambandsättnerna.
ochningen på inriktningen regelbeståndet föroch formerna den till-av

Utredaren bör uppmärksamma dessa samband.utövas.syn som
Utredaren skall denna bakgrund kartlägga och analyseramot om-

fattningen den statliga regleringen kommunal verksamhet ochav av
myndigheternas rutiner för och förenkla regelbeståndet.omprövaatt

skallUtredaren vidare kartlägga och föranalysera formerna statlig till-
kommunal verksamhet. kartläggaUtredaren skall ochöver ävensyn

analysera landstingens och kommunernas kostnader för denstatens,
statliga regleringen och tillsynen kommunal verksamhet. Utre-överav
daren skall också kartlägga och analysera vilka finns förrutiner attsom
till regeringen och riksdagen återkoppling på arbetet med tillsyns-ge
frågor och regelgivning och konsekvenserna detta.av

Utredaren skall vidare föreslå de generella kanåtgärder som anses
motiverade för förbättra rutinerna för förenklingomprövning ochatt av
regelbeståndet, effektiviteten i tillsynen, kvaliteten i myndigheternas
kostnads- och konsekvensanalyser återkopplingen till riksdagensamt
och regeringen konsekvenserna myndigheternas regelgivning ochav av
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generella för-bakgrund föreslå deUtredaren skall dennatillsyn. mot
förord-1995:1322 ochverksförordningenfattningsändringar i t.ex.

anslagsframställning1996:882 årsredovisning ochningen somom
motiverade.kan anses

Bakgrund

med deenlighetkommunal verksamhet bedrivs iviktigtDet attär na-
sakornråde. Statenrespektiveriksdagen lagt fast förmåltionella som
ekonomiskaolika formersin regelgivning,främst styr-kan avgenom
kontrollera såochtillsynuppföljning, utvärdering ochmedel, attstyra

sker.
omfattandepresenteradeskompletteringspropositionårs ett1988I

verksamheten.statligadenförändra styrfonnerna iför attprogram
starkareåstadkommamål- och resultatstymingSyftet att engenomvar

skulle skeresurshushållning. Dettaeffektivareochstyrningpolitisk en
verksamheterolikamål förskulleriksdag och regeringatt angegenom

verksamhetsansvariga.till demed delegeratoch kombineras ett ansvar
regelstyming-statligadenoch resultatstymingenmål-led iEtt är att

medkompletteras elleromfattning successivtökad ersättsi en meren
utvecklingsinsatserutvärdering,uppföljning,styrning viainformativ

utsträckningökadockså istatliga styrfonnerna varieraroch tillsyn. De
nödvändigbakgrundbl.a.verksamhetsområden,olikamellan mot av en

betingelser.ochsärskilda behovverksamheternastillanpassning
statligadenmedverkat tillharoch resultatstymingenMål- att upp-

stöd och utveck-formerolikaoch utvärderingenföljningen samt avav
uppmärksammas. Detkommitkommunernalingsinsatser attgentemot

sek-ansvarigahosutvecklingsarbetekontinuerligtsålundapågår ett
deuppföljningen. Iden sektorsvisasyfte förbättratorsmyndigheter i att

uppgiftsinsam-Utredningenavlämnadenyligen statensrapporterna om
Utveckladoch1996:179och landsting SOUkommunerfrånling upp-

1997:5 redovisasStatskontoretoch landstingkommunerföljning av
förbättras. Av-kanuppföljningensektorsövergripandedenhur även

riksdagochregeringutvecklingsarbete bl.a.med dettasikten är att ge
sektorn.kommunaladenåterkoppling utvecklingen inombättre om
och tillsynenregelgivningenför den statligautgångspunktviktigEn
till nationellalevabehövs förreglerna och tillsynenbör attatt uppvara

ekonomiska och andraöverblickamöjligtbör ocksåmål. Det attvara
förbl.a. rutinerkrävstill dettakunna levakonsekvenser. För att upp

delar vissadessaEmellertid har bl.a. i vä-och förenkling.omprövning
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sentliga problem uppmärksammats i den statliga regleringen ochav
tillsynen kommunal verksamhet.över

Regeringen aviserade redan kompletteringspropositioneni år 1995
1994/95:l50 bil. 7 och76 77 sin avsikt tillinitiativatt tas. en genom-

detgång statliga regelverk berör kommunal verksamhet. Syftetav som
då sådana reglermönstraatt svåraut motivera med hän-är attvar som
till det ansträngda ekonomiska läget i kommunerna och landsting-syn
Bakgrunden den kritik kommunala företrädare riktaten. var motsom

de statliga reglernas omfattning, detaljeringsgrad och kostnadshöjande
verkan. har ocksåDet hävdats de statliga myndigheterna inte konti-att
nuerligt och förenklar sinaomprövar regler. denI överenskommelse

regeringen i 1996 slöt med Svenska Kommunförbundet ochsom mars
Landstingsförbundet den kommunala ekonomin har regeringen bl.a.om
åtagit sig genomföra avregleringar i syfte minskaatt trycket depåatt

Ävenkommunala kostnaderna. den Förvaltningspolitiska kommissionen
har behandlat frågan myndigheternas föreskrifter. sitt slutbetän-Iom
kande SOU 1997:57 94 kommissionen sammanfattningsviss. anser
bl.a. tillväxten myndighetsföreskrifteratt centralt förvaltnings-är ettav
politiskt problem.

Riksdagens revisorer har i sin samlade bedömning frågor rörav som
statliga förinsatser tillsyn 1994/95:RR9 framhållit det finns behovatt

förbättrad tillsyn och tydligare regler för sådan tillsyn. Förvaltnings-av
politiska kommissionen förordar i sitt slutbetänkande SOU 1997:57 s.
107 frågor statlig tillsyn blir föremål föratt översyn.om en

gelbeståndetRe

statliga regelgivningenDen har kommit karaktäriseras änd-att av
ringslagar och användning lagstiftningstelcniken ramlagar vilkaav ges

konkreta innehållsitt regeringens förordningar och de statligagenom
myndigheternas föreskrifter och allmänna råd. Avsikten bl.a.är att ge-

försökadessa förtydliga de nationella målen. Samtidigt dessagörnom
föreskrifter och antal råd det svårare överblicka regelbe-ett stort att
ståndet. Riksrevisionsverket RRV har uppmärksammat förhållandet i

flertal I strategistudien Förhållandet kommunrapporter. RRVett stat-
1996:28 bedömer RRV det finns behovatt översyn.av en

Förvaltningspolitiska kommissionen slutbetänkandei sittanser
SOU 1997:5 947 de statsmakterna utfärdade reglerna iatt störstas. av
möjliga utsträckning skall kunna tillämpas myndigheterna utanav
tillämpningsföreskrifter. Detta kan ske lagstiftningtydligare ochgenom
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sedanoch fårmyndigheter tjänstemänförarbeten. Kompetenta ansvara
verkställighet inomoch rättstillämpning ochenhetlig konsekventför

bara efterutfärda föreskrifter börBemyndigandengivna att gesramar.
prövning.noggrann

och inom sittredan dag,statliga myndigheterna har iDe om-var en
Enligt för-19 §regler.skyldighet och sinaråde, över omprövaatt seen

och anslags-årsredovisning1996:882 myndighetersordningen om
ändamålsenlighetenmyndigheternaskall de statligaframställning pröva

1995:1322verksförordningenverksamheten. §regler I 7i de styrsom
för-ochfortlöpande skall följamyndigheternabl.a. prövasägs att upp

åtgärderdevidtafattningsföreslcñfter verksamhetenrör samt somsom
före-beslutarmyndigheten deninnan§behövs. I 27 att omanges

lämpligadenråd skall dettaeller allmännaskrifter mestäröverväga om
och andrakostnadsmässigautredaMyndigheten skall ocksååtgärden.

föreskrifternamedgivandebegära regeringenskonsekvenser samt om
kostnader förökadeleder till oväsentligtallmänna råden intedeeller

berörs.dem som
visarkonsekvensanalysemagjordautvärderingar de attRRV:s av

Riskenförbättras.myndigheternas analyser behöverpå ärkvaliteten
omotiverade kostnads-den önskade begränsningenävenatt avannars

uteblir.regelgivningeffekter myndigheternasdrivande av
Riksdagens revi-med anledningKonstitutionsutskottet KU har av
uttalat det1994/95:RR9samlade bedömning i ärattrapportensorers

1994/95:KU27,ändamålsenlig bet.regelbildningenbetydelsefullt äratt
riksdagen fårframhållit,förutsätter, såsom revisorernall. Detta atts.

kandennalagstiftning såkonsekvenserna sininformation attom av
Även ändamålsen-förändringar aktualiseras.och eventuellabedömas

behöverligheten prövas.
behovfinnsdetnämnda betänkandet betonatdet etthar iKU att av

skulleregelbeståndet. Detuppföljningkontinuerligförsystem san-av
konsek-vadtill återkopplingförbättra möjligheternaocksånolikt avser

riksdag.reglerna till regering ochvenserna av
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Tillsynen

Statlig tillsyn flera förvaltningspolitiskaär ett styrmedel och bedrivsav
omfattningi olika antal myndigheter påett stort central, regional ochav

lokal nivå. aktivEn statlig tillsyn lqaftfullt styrmedel för kon-är ett att
trollera rättssäkerheten och lagligheten dei kommunala åtagandena,

också för uppnå nationellt likvärdigatt verksamhet hela landetimen en
dockhar i fleraDet sammanhang ifrågasatts utforrrmingen denom av

statliga tillsynen kommunerna verkligen tillgodoser de krav börav som
ställas på förvaltningspolitiskt styrmedel.ett Förvaltningspolitiska
kommissionen framhåller i sitt slutbetänkande SOU 1997:57 106s.
och 107 de delar de slutsatseratt redovisas i RRV:ss. rapportsom
Statlig tillsyn förvaltningspolitiskt styrmedel RRVett 1996:10.-
Kommissionen delar RRV:s slutsatser tillsynsfrågorna harinteatt äg-

tillräcklig uppmärksamhet, tillsynens innebörd otydlig,nats detatt är att
delar saknasi vissa genomtänkt på tillsynsfrågoma, denatt stat-en syn

tillsynsverksamhetenliga svåröverskådlig och detär svårt be-äratt att
döma tillsynsverksamhetens effektivitet. Kommissionen ocksåmenar

dessa iakttagelser bekräftas flerai studieratt Riksdagens revisorersom
låtit genomföra 1994/95:RR4 och RR9.

Både ochRRV Riksdagens revisorer har i olika sammanhang ifrå-
det inte inom och kommun saknas kunskap huruvidagasatt statom om

tillsynen dimensionerad.är rätt I Riksdagens revisorers samladet.ex.
bedömning frågor statliga insatser för tillsyn l994/95:RR9rörav som

föreslog9 de samtliga tillsynsmyndigheter borde i uppdragatts. ges
redovisa omfattningen sin aktiva tillsynsverksamhet.att av
Enligt 29 § verksförordningen skall myndigheterna till deattse

kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas de begär in uppgifternär
eller tillsyn. Kostnaderna för tillsynenutövar bör devägast.ex. mot
effekter tillsynen uppnå. Detta förutsätter naturligtvisatt attsom avser
kostnaderna redovisas. Bl.a. ochRRV Svenska Kommunförbundet har

flera tillfällenvid uppmärksammat det inte finns någon samladatt upp-
vad tillsyngift kommunal verksamhet kostar. Dettaom av uppges vara

orsak till de ekonomiska konsekvenserna den statliga tillsynenatten av
kommunerna svåra redovisa.gentemot är att

Riksdagens revisorer i sin samlade bedömning frågoranser av som
statliga insatser för tillsyn 1994/95rör :RR9 15 regeringen böratts.

följa tillsynens inriktning, omfattning och kan,resultat. Det enligtupp
Riksdagens revisorer, ske inom för den reguljära budget-t.ex. ramen

Riksdagens revisorer vidare riksdagen behöver så-attprocessen. anser
dana uppgifter konsekvenserna bl.a. den lagstiftning kring-om av som
gårdar tillsynen dessa kan bedömas och förändringar vid behov ak-att
tualiseras s. 7.
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Uppdraget

och till-den statliga regleringenskallUtredaren göra översyn aven av
kommunal verksamhet.översynen

analysera följ ande:skall kartlägga ochUtredaren
vilkahar och rutineromfattning den statliga regelgivningenVilken-

utreda kostnads-har för ändamålsenligheten,myndigheterna prövaatt
förenklaochkonsekvenser föroch andramässiga omprövaattsamt

de reglerUtredaren skall särskilt uppmärksammaregelbeståndet. som
1996:882förordningenverksförordningen 1995: 1322 ochfinns i om

och anslagsframställning.årsredovisning
verksamhet Ut-för statlig tillsyn kommunalformernaVilka över-

tillsynen, hurinnehållet den statligaskall särskilt beskriva iredaren
mål moti-nationellaeller definieras vilkatillsynen avgränsas samt som

verksförord-reglerna iuppmärksammaUtredaren skalltillsynen.verar
utövandeochuppgiftermyndighet vid inhämtandeningen att avenom

begränsas.konsekvensernaskall till de kostnadsmässigatillsyn attseav
ochadministrativalandstingens och kommunernasHur statens,stora-

kommu-för statlig tillsyn och regelgivningkostnaderandra gentemot
är.nerna

riksdagen åter-ochfinns för till regeringenVilka rutiner att gesom-
konsek-ochoch regelgivningarbetet med tillsynsfrågorkoppling på

detta.venserna av
analyserna före-ochskall på grundval kartläggningenUtredaren av

myndigheternaåtgärder behövs förgenerellaslå de attsom
förenkla sina regler,ochoch löpande skallsystematiskt omprövamer-

effektiviteten tillsyn,förbättra i sinskall-
konsekvensanalyser,ochkvaliteten kostnads-skall förbättra i sina-

samt
regelgivningkonsekvensernaåterkopplingenförbättraskall avav-

till och riksdagen.tillsyn regeringenoch
författnings-generellaföreslå deskall i sammanhangetUtredaren

förordningenoch1995:1322verksförordningenändringar i t.ex.
anslagsframställningårsredovisning och1996:882 ansessomom

motiverade.
vilket EU:soch påskall beakta i vilken mån sättUtredaren även

kommu-och tillsynenpåverkar den statliga regleringenregler överav
verksamhet.nal



SOU 1998:105 Bilaga 1 169

Samråd och andra regler for arbetet

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter, organisationer och
statliga kommittéer och utredare såsom Kommittén hälso- ochom
sjukvårdens finansiering och organisation dir. 1992:30, Kommittén
for organisationen inom plan-, bygg- och bostadsväsendetöversyn av
dir. 1996:113, den särskilde utredare har till uppgift göraattsom en

Räddningsverkets mål och medel dir. 1996:114översyn samtav
förKommittén livsmedelstillsynen dir. 1997:25.översyn av

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23, redovisaprövaatt att
regionalpolitiska konsekvenser dir. redovisa jämställd-1992:50, att
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisa konsek-samt att

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.venser
1996:49.

omfattarUppdraget inte de kyrkliga kommunerna.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa arbetesitt i till regeringenrapport senasten
den maj 1998.1

Inrikesdepartementet





SOU 1998:105 Bilaga 2 171

Bilaga 2
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Inledning1

denna bilaga redogörs förI samtliga lagar och förordningar samt myn-
dighetstöreslcrifter och allmänna råd den januari 1998 bedömdes1som
särskilt beröra kommuner eller landsting. Redovisningen sker departe-
mentsvis.

reglerUrvalet av

Regler har medtagits de i helhetsin eller delar särskilti berörom
eller landsting,kommuner alternativt kommunal nämnd eller be-en en

fattningshavare inom kommun eller landstingetten
har medtagitsDärutöver vissa regler där kommuner elleräven

ingår vidarelandsting i krets berörda. fallgäller där kommu-Dettaen
landstingeteller bedömts dominerande aktör inom ettnen vara en om-

råde. Exempelvis har reglering inom hälso- och sjukvårdsområdet,
skolområdet och kollektivtrafikområdet medtagits den flerta-itrots att
let fall inte gäller exklusivt för kommuner eller landsting.

Regler har medtagits kommunerna har beakta iäven attsom sam-
myndighetsutövning,band med såsom tillsyn miljöskydds-inom och

livsmedelsornrådet. Denna regler kan exempelvis innehållatyp av
förgränsvärden utsläpp olika hantering och förvaringämnen,av av

olika produkter regler kan haDessa i allmänhet till-etc. sägas ett
synsobjekt utanför kommunen eller landstingen adressat.primärsom

bör denna kategori vidareDet i har gjorts något urvalnämnas att ett
myndighetsreglering lagar och för-motsvarande överordnadeänav av

ordningar. detNär gäller myndighetsregleringen såledesredovisas en
regler kommunendel har beakta myndighetsutövningenvidattsom

redovisning de överordnade törfattningama. Nam-att görsutan en av
författningarpå dessa dock fotnot tillregel i respek-nen anges som en

myndighetstöreslciift. Förfarandettive myndighets-motiveras attav
regleringen, omfattande inom flera områden, bedömtsärsom vara av
särskilt intresse belysa.att

konsekvens deEn tidigare redovisade blir kart-principerna attav
läggningen exempelvis inte innehåller de regler inom arbets-änannat
rättsområdet säireglering för kommuner eller landsting.utgörsom en
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många deDetta övriga reglerna områdetinom naturligtvistrots att av
gäller för kommuner och landsting, då på föräven sättsamma sommen

andra arbetsgivare.
fördjupad beskrivningFör bakom urvaletprincipernaen mer av

kapitelhänvisas till avsnitt 3.2 betänkandet.3 i
och förordningarnaLagarna i urvalet har fram sök-tagits genom en

databasenning Rixlex. Fulltextsökningar databaseni har gjorts i med
kommun" respektivesökorden "landsting" med alla böjningsfonner

sammansättningar.och Därefter har urval sedan hargjortsett som
efterkompletterats avstämningar med utredningens och sak-experter
med företrädare för myndigheterna, Svenskakunniga Kommun-samt

och Landstingsförbundet.förbundet
Myndighetsregleringen har samlats påin Statskontoret uppdragav

från utredningen.
utfärdadeRegler länsstyrelserna har med urvalet.inte tagits i Detav

länsstyrelsemasbör dock regler allmänhet tidsbegränsa-inoteras att är
med lokalt tillämpningsområde.de och ett

iBeskrivningen bilagan

Syftet med beskrivningen bilagan omfattningeni bildär överatt ge en
inriktningenoch på den statliga regleringen kommuner ochav av

landsting.
och förordningama med beteckning och medLagarna presenteras en

kort kommentar kring innehållet och det vilket kommunen ellerpåsätt
berörs regeln.landstinget av

myndighetsreglerna redovisasgäller huvudsak de endastFör i att
och beteckning.med namn

anslutning till de olika reglerna problem frånredovisas deI man
Kommunförbundet Landstingsförbundet upplever finnsSvenska och

regleringen och myndigheternas redovisningmed regelarbete. Denna
det uppdrag lämna för-har gjorts inte ingår i utredningenstrots att att

förändringar tanketill enskilda regler. Utredningens deslag är attav
kanredovisade Synpunkterna skall kunna underlag värde-utgör ett som

statligaoch hanteras i den fortsatta kontakten mellan berörda ochras
kommunala till den kritikUtredningen har ställninginte tagitorgan.

framförts i anslutning till de olika reglerna.som
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vissaAnvändningen begreppav m.m.

kortfattad törvaltningsrättsligakapitel beskrivning vissa3I görs en av
framgåranvänds i betänkandet. denna beskrivningbegrepp Avsom
förord-benämningen på föreskrifter beslutade regeringenb1.a. äratt av

fall regeringsbe-förekommer dock mindre antalDet ining. även attett
benämns eller liknande.regler kungörelse, tillkännagivandeslut om

har dock kommentarernaUtredningen valt i de sammanfattande iatt
sådana regler förordningar.benämnabilagan även

Även myndighetsreglerna fall varierande beteckningar.har i vissa I
exempelvis kungörelsefall benämns myndighetsföreskrifternanågra

förfinns allmänna råd kallasanvisning. exempel påeller Det även att
Även utredningenmeddelande, rekommendation dessa fall harim.m.

myndighets-vid den departementsvisa beskrivningenvalt t.ex.att av
myndighetsföreslcrifter respektive all-använda begreppenregleringen

råd.männa
myndighetsreglerna förekommer det vissadet gällerNär att myn-

föreskrifter och allmännaoch regel redovisar bådeidigheter en samma
myndigheter den samlande be-redovisas reglerna underdessaråd. För

"myndighetsfcâreslcrifter eller allmänna råd", eftersom det iteckningen
föreskrifterdela reglerna kategoriernafall inte går idessa att re-upp

råd.allmännaspektive
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Arbetsmarknadsdepartementet2

Allmäntl

har bedömtUtredningen lagar6 och förordningar inom Arbets-12att
marlcnadsdepartementets ansvarsområde relevanta för kartläggning-är

tillkommer myndighetsföreslctifterDärutöver 5 och 10 allmänna råden.
motsvarande utfärdadeeller Arbetsmarknadsstyrelsen AMS samtav

myndighetsföreslcrifter eller motsvarande eller allmänna råd utfär-11
Arbetarskyddsstyrelsendade ASS.av
fortsatta redovisningenden delas regleringen olikaI i treupp grup-

Övrigt.Arbetsmarknadsområdet, Arbetarskydd samtm.m.per:

Beskrivning regleringen2.2 av

Arbetsmarknadsornrådet2.2. 1

Totalt det författningar förordningar15 4 lagar och inom Ar-11är --
betsmarknadsområdet bedömts särskilt reglera kommuner ellersom

motsvarande ochVidare finnslandsting. 10 allmänna råd eller 5
myndighetsföreslcrifter och landsting.särskilt berör kommunersom

utfärdade AMS.Dessa är av
författ-1944:475 den endaLagen arbetslöshetsnämnd är avom

förinom området kan innehålla klart åliggandeningarna sägas ettsom
Enligt finnasdenna lag skall det kommunkommunerna. i varje en ar-

betslöshetsnänmd. ellerNämndens uppgift vidtaga påär sättannatatt
kommunala för förebygga arbetslöshet eller minskafrämja åtgärder att

arbetslöshet. lagverkningarna kan diskuteras inte denna bli-Detav om
föråldrad, med tanke de samarbetsformer bl.a. arbetsför-vit på nya

medlingsnämnderna ochutvecklats mellan kommunerna de statli-som
arbetsmarknadsorganen.ga
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I 1995:706lagen kommuners för ungdomar står attom ansvar
är anordnakommun praktik eller verksamhet på heltid fören annan

arbetslösa ungdomar inte gymnasieskola eller liknandegenomgårsom
utbildning den 30 juni det år de fyller from.20 år l juli 1998t.0.m.
gäller bestämmelsen i stället den dag fyller år.de 20 Kommunent.0.m.
har under förutsättningarvissa till från förersättning sådanrätt staten
verksamhet vanligen benämnd kommunala ungdomsprogram.KUP,

beslutar vilken till denKommunen ersättning skall lämnasom som som
verksamheten.deltar i Kopplad till lagen förordningen 1995:712är

för förordningen står bl.a.kommuners ungdomar. I attansvarom
länsarbetsnämnden skall med kommu-initiativ till överläggningarta

länet för träffa avtal föri med kommunernaattnerna ansvar ung-om
enligt lagendomar kommuners för ungdomar samt att sta-om ansvar

till kommunerna betalas börersättning AMS. Dettens noteras attav
reglering innebärdenna kommunernas för ungdomar underatt ansvar

avtalår inte bygger på statligt åläggande, på mellan de20 ett utan ett
Tilläggas kan slutit sådantbåda samtliga kommunerparterna. att ett

avtal.
januari trädde1 1998 1997:1268Den lagen kommunernasom

år kraft. Enligt denna lagför ungdomar mellan 20 24 i 1ochansvar
får kommunerna efter överenskommelse eller§ med regeringen den

bestämmermyndighet regeringen åta sig skyldighet i enlighetatten
bestämmelsernamed i lagen erbjuda ungdomar aktiverande och ut-en

vecklande insats på heltid. innehåller för antal stad-Lagen övrigt ett
ganden villkor och former för Ytterligare föreskrifterinsatserna. iom

till lagen länmasanslutning iförordningen 1997:1278 kommu-om
år. byggerför 20 Somungdomar mellan och 24nernas ansvar synes

kommunala för och år pådet ungdomar mellan 20 24även ansvaret ett
avtalsförhållande. detta sammanhang kan förordningenI nämnasäven

Syftet verksamheter erbjuda1995:713 datortek. med dessa är attom
använda informa-arbetslösa år möjlighet lära20 sigöver attpersoner

tionsteknik. förordningen det kom-inget kommuner,I ärsägs menom
efter avtal med verksamheterna.AMS försommunerna svarar

förSedan försöksverksamhetmitten år 1996 pågår att ut-av en
den lokala samverkan arbetsmarknadsområdet. Försöks-veckla inom

byggerverksamheten på medver-lagen 1996:423 kommunersom
i försöksverksamhet arbetsmark-kan med lokal samverkan om

försöksverk-nadsutvecklingen förordningen 1996:424samt om
med lokal arbetsmarknadsutvecklingen.samhet samverkan Iom

kommun träffa avtallagen regeringen fårsägs att attutseren som om
delta och bidra till finansieringen försöksverk-i i den aktuella typen av

förordningensamhet. bl.a. det för-I ytterligare föreskrifter, iattges
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sökskommunema skall finnas arbetsförmedlingsnänmder, med en ma-
ledamöterjoritet utsedda efter förslag kommunen.av av

betydandeEn andel de arbetslösa förföremål arbetsmark-ärav som
nadsåtgärder sysselsätts inom kommuner eller landsting. Samtidigt
gäller huvuddelen arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kanatt av an-
vändas det sig offentlig eller arbetsgivare.privatoavsett rörom om en

gällerDetta lönebidrag, arbetslivsutveckling ALU, arbets-t.ex.
platsintroduktion API, relcryteringsstöd, utbildningsvikariat bi-samt
drag till utbildning företag.i finnsDet dock antal åtgärder för-ett som

den arbetslöse får sin sysselsättning offentlighosutsätter att arbets-en
givare. Dessa åtgärder skyddat arbete hos offentliga arbetsgivareär:
OSA, beredskapsarbete/resursarbete offentliga tillfälliga arbetensamt
OTA.

landstingKommuner, och andra offentliga arbetsgivare sysselsätter
antal med olika handikapp. del dessaFörett stort personer en av ar-

fir de offentligabetstagare arbetsgivarna ersättning med stöd tör-av
1985:276ordningen statsbidrag till skyddat arbete hos of-om

fentliga arbetsgivare. Bidrag f°ar lämnas till arbetslösaarbete för med
socialmedicinskt handikapp, arbetslösa berättigade till insatserärsom
enligt 1993:387lagen stöd och till funktionshindradeservice vissaom

arbetslösa på grund långvarig och psykisksvår sjukdomsamt som av
haft kontakttidigare medinte arbetslivet eller frånvarit borta arbets-

marknaden under lång tid. Hur bidrag beslutasskall utgåstort som av
länsarbetsnämnden. andra fallI kan ersättning utgå i form löne-av

Reglerna för lönebidragbidrag. kommenteras ytterligareinte här, efter-
författningenden inte innehåller någon särreglering för kommunersom

och landsting.
förordningen 1987:411I stadgasberedskapsarbete att sta-om
kommuner, landsting, kyrkliga kommuner allmänna försäk-ochten,

ringskassor år arbetslösa resursarbete Medi 9 §. resursarbeteta emot
arbetstagaren under deltar90 arbetstiden i kvali-att procentavses av

tetshöjande arbete hos arbetsgivaren och under resterande arbetstid
kompetensutvecklingdeltar i och aktivt samråd med arbetsför-i

medlingen söker arbete. förordningenI står bl.a. vilka kan fåsomom
resursarbete, villkoren för anordna sådana arbeten, handläggnings-att
ordningen bestämmelser statsbidrag och ersättning till arbets-samt om
tagarna.

förordningenGenom 1996:987 offentliga tillfälliga arbetenom
arbetslösaför äldre kommuner, landsting deoch allmännastaten,ges

försäkringskassoma möjlighet fylltarbetslösa har 55 åratt ta emot som
offentliga tillfälligai arbeten, OTA § 4. offentliga tillfälliga arbe-De

syftaskall till stärka kompetensen arbetslösa och höjahos detena att
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kvaliteten i anordnarens Förordningenverksamhet. reglerar villkoren
förformerna till deltagarnaoch insatsen. Bestämmelser ersättning iom

liksom rad andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder återfinnsdenna ien
förordningen 1996:1100 aktivitetsstöd.om

Förordningen 1987:406 arbetsmarknadsutbildning inne-om
håller någon direkt koppling landsting.inte till kommuner eller Förord-

innehåller bestämmelser Villkoren och formerna för arbets-ningen om
marknadsutbildning handläggningsordningen dessa ärenden.isamt om

direkta omnämnandet finnsenda i förordningen kommuner i 4 §Det av
sådan skyldigdär det svenskundervisning kommunen2 sägs äratt som

nyanlända arbetsmarknadsutbild-invandrare sfi fårinteatt ge vara
ning.

Arbetsplatsintroduktion syftar arbetslösa fylltAPI till att ge som
ungdomarför berättigade till arbetslöshetsersättning och20 år ärsom-

handikappade vid lägre ålder till praktik. hellermöjlighet Inteäven -
arbetsmarknadsåtgärd till kom-har någon särskild anknytningdenna
och landsting. I förordningen 1995:711 arbetsplatsin-ommuner

finns särskiltdock två stadganden där kommunernatroduktion nämns.
står i de kommuner där träffats enligt lagen4 § avtal inteI att

kommuners för får arbetsplatsintro-1995:706 ungdomarom ansvar
ungdomar före de fyller år.duktion anvisas det år 20 Dessutomäven

för kombinerasinvandrare får arbetsplatsintroduktionenstår i 7 § att
svenskundervisning, dock sådan svenskundervisningmed inte som

skyldiga nyanlända invandrare sfi.kommunerna är att ge
Även för Arbets-förordningen 1988:1139 instruktionmed

berörinnehåller stadganden särskilt kom-marknadsverket några som
förEnligt instruktionen delegationfinns inom AMSmunerna. en yr-

arbetsmarknadspolitiska åtgärderkesinriktad rehabilitering och andra
uppgift bl.a.handikappade YR-delegationen. Delegationenför är att

åtgärder inomför samordning statliga, kommunala och andraverka av
länsarbetsnämnderna börhandikappornrådet. stårDessutom i 30 § att

bl.a.stårarbetsförmedlingsnämnd kommun. 34-35ha i varje I atten
finnas de kommunernämnden skall företrädare för den ellerdet i som

ordföranden,däriblandmajoritet ledamöterna i nämnden,berörs. En av
förslag berörs.skall på den eller de kommunerutses av som

egnahemsfastigheterFörordningen 1987:408 inlösenom av
möjlighetarbetsmarknadsmyndighetemabostadsrätteroch att avger

arbetsmarknadsskäl lösa egnahemsfastigheter och bostadsrätter i vis-in
förord-landet i första hand de fyra nordligaste länen.delar Iavsa

fastighet inteckning till säkerhetstår i 3 § besvärasningen att en som av
statligt lån för får lösas inför kommun har gått borgeniett som en en-

gäller dockdast kommunen åtar sig betala lånet. inteDettaatt omom
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kommunen har åtagit sig betalningsansvaret enligt bostadsfinansi-19 §
eringsforordningen 1974:946, bostadslånekimgörelsen13 § 1967:
552 eller motsvarande äldre bestämmelser.

anslutning till delI de nämnda författningarna har utfär-AMSen av
dat kompletterande regler. reglerDe har koppling tillnärmaresom en

ellerkommuner landsting redovisas tabellen Totalti nedan. det sigrör
regler, råd15 10 eller motsvarande och deallmännaärvaravom

övriga 5 myndighetsföreskrifter.
Beteckningama AMS eftersom1-11 utredningen dessaär egna

saknar officiellregler beteckning.

ArbetsmarknadsstyrelsensAMSl allmänna råd om
tillämpningen förordningen 1987:411av om
beredskapsarbeten beslutad 1996-12-17

AMS2 AMS allmänna råd personalplanläggning beslutadom
995-10-25l

föreskrifterAMS3 AMS för länsarbetsnämndema skyddatom
arbete hos offentliga arbetsgivare beslutad 1991-08-

91
AMS4 Arbetsmarknadsstyrelsens rådallmänna om

tillämpningen förordningen 1985:276 statsbidragav om
till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare beslutad
1995-06-21
ArbetsmarknadsstyrelsensAMS5 rådallmänna om
tillämpningen förordningen bidrag1984:518 tillav om
utbildning företagi beslutad 1995-06-28

allmänna råd förordningenAMS6 AMS tillämpningenom av
1995:713 datortek 1996-06-25beslutadom
Arbetsmarlmadsstyrelsens rådAMS7 allmänna om
arbetsmarknadspolitiska ungdomarinsatser för
beslutad 1996-12-17
Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna rådAMS8 om
tillämpningen förordningen 1987:406 omav
arbetsmarknadsutbildning beslutad 1996-12-05
Arbetsmarknadsstyrelsens råd offentligaAMS9 allmänna om
tillfälliga OTA beslutadarbeten för äldre arbetslösa
1996-10-29

bemyndigandeEnligt i förordningen till8 § 1985:276 statsbidrag skyddatom
hos offentliga arbetsgivarearbete och 1987:405 den23 § förordningen om

arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
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Överenskommelse mellanAMS 10 och AMSRFV om
avgiftsñnansierade yrkesinriktade

sjukskrivnarehabiliteringstj för arbetslösaänster
beslutad 1996-03-19

allmänna förAMS ll AMS råd kommunersom ansvar
ungdomar mellan och tvecklingsgaranti för20 24 år U
arbetslösa ungdomar och år beslutadmellan 20 24
l 997- l 2-23
Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter skyddatAMSFS 1993: 19 om

arbetsgivarearbete hos offentliga
föreskrifter kommunersAMSFS 1995: 19 Arbetsmarknadsstyrelsens om

ungdomarföransvar
föreskrifter tillfälliga arbeten förAMSFS 1996: 17 AMS offentligaom

äldre arbetslösa
arbetskraft1997:12 AMS föreskrifter för funktionen inomAMSFS

krigsplanläggningsberedskapsförberedelser och

Arbetarskydd2.2.2 m.m.

området Arbetarskydd återfinns endast författning i1 SFSInom m.m.
innehåller form för kommuner eller lands-någon särregleringavsom

finns råd utfärda-Vidare myndighetsföreslqifter eller allmännating. ll
eller landsting.praktiken huvudsak berör kommunerde ASS i isomav

författning arbetarskyddsområdet speci-enda i SFS inomDen som
1985:997kommuner eller landsting förordningenñkt ärnämner om

beträffande ventilationsanläggning-anmälningsskyldighet asbest i
fastighetsägare ellerdenna förordning åläggsI som ansvararannan,ar.

anmälaanvändning ventilationsanläggningför yrkesmässig attav en
nämnder full-asbestförekomst denna till den eller de kommunalai som

den kommun däruppgifter miljö- och hälsoskyddsornrådet iinomgör
tillsynenfinns bl.a.3 §. förordningen vidareanläggningen I sägs att

enlighet medefterlevnaden denna förordning skall bedrivas iöver av
5-7 §§.bestämmelserna lagen 1985:835 kemiska produkteri om

2 under fotnotSamma som
3 Enligt bemyndigande i förordningen 1995:712 kommunernas3 § ansvarom

ungdomar.för
4 aktivitetsstöd.Enligt bemyndigande i 13 förordningen 1996:1100§ om
5 bemyndigande 1993:242 och Totalför-Enligt i beredskapsförordningen14 §

folkrättsförordning 1990: 12.svarets
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kommerDärtill ASS utfärdat del rådallmännaatt elleren myn-
dighetsföreskrifter eller motsvarande för områden där domine-en
rande del verksamheten direkt eller indirekt bedrivs kommunerav av
eller landsting. De regler medtagits följande områden: hamnar-rörsom
bete, hälso- och sjukvård, sotning, barnomsorg, tandvård, Omvårdnads-
arbete i enskilt hem rök- och kemidykning. Totalt detsamt sigrör om

myndighetsföreskrifterll eller allmänna råd. Samtliga föreslqifter
utfärdatshar med stöd bemyndigandet i 18 § arbetsmiljöför-ovan av

ordningen 1977:1166.

AANl977:l Föreskrifter och allmänna råd skyddsåtgärder vidom
lastning och lossning fartyg vid tenninalarbete isamtav
hamn

1983:11 ArbetarskyddsstyrelsensAFS kungörelse anestesigaserom
med kommentarer

1984:8 ArbetarskyddsstyrelsensAFS kungörelse med föreskrifter om
cytostatika kommentarersamt

AFS 1985:4 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
sotning kommentarersamt

AFS 1986:18 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
hamnarbete allmänna råd tillämpning före-samt om av
skrifterna

AFS 1986:19 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
förskola ochfritidshem allmänna rådsamt om
tillämpning föreslciiftemaav

1986:23 ArbetarskyddsstyrelsensAFS kungörelse med föreskrifter om
skydd blodsmitta allmänna rådmot samt om
tillämpningen föreskiiftemaav

AFS 1988:1 Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd HIV-testningom
i arbetslivet

1989:7AFS Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd arbete medom
kvicksilver och amalgam inom tandvården

AFS 1990:18 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
omvårdnadsarbete i enskilt hem allmänna rådsamt om
tillämpningen föreskriftemaav

AFS 1995:1 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
rök- och kemidykning allmänna rådsamt om
tillämpningen löreskriftemaav



188 Bilaga 2 SOU 1998: 105

Övrigt2.2.3

Övrigt kopplingrubriken återfinns medUnder 2 lagar. Den motena
områdetområdet civil beredskap och den andra med koppling mot ar-

Myndighetsföreslcrifter eller allmänna råd särskilt berörbetsrätt. som
eller landsting saknas detta område.kommuner inom

finns lag 1982:1004 skyldighet för näringsidkare,Det en om
arbetsmarknadsorganisationer m.i1. delta i totalförsvarsplane-att

statliga, kommunalalagens § står dock lagen inte gällerringen. I 1 att
stället omfattaslandstingsmyndigheter och heller den ieller inte som av

föreskrifter för totalförsvaret.särskilda
föreningsupp-1979:1184 till ledighet för vissaLagen rättom

förinnehåller bestämmelserskolan,inomdrag rättom en ar-m.m.
från för utföra vissa uppdragledig sin anställningbetstagare att attvara

denne tillhör.ideell sammanslutning eller motsvarandeåt somen
åtagit sigskall uppgift sammanslutningenUppdraget gen-avse en som

dagtid grundskolanoch skall fullgöras under ikommuntemot somen
fritidsverksamhet l §.eller allmäninom

regleringenUpplevda medproblem2.3

Arbetsmarknadsområdet

politiskhaftKommunförbundet har sedan år 1995Svenska pro-en
frågor lqing kommunernasgramberedning Komarb arbetat medsom
näringspolitiken.arbetsmarknads- och Inomroll och inom ra-ansvar

publicerats. I majprogramarbete har tiotal skrifterför detta ettmen
Vänd ochpublicerade programberedningen slutrapport1997 uppen

medslutrapportarbetsmarknadspolitiken Komarbzspå en sam-ner -
framförsMycket detslutsatser och förslag.manfattning sina somavav

arbets-,frågor,handlar övergripandeslutrapporteni t.ex. omom mer
och kommunerna in-och kostnadsfördelningen mellan statenansvars-

dock synpunkterarbetsmarknadsområdet. Skriften innehåller ävenom
frågorkoppling tillkan bedömas haförslagoch närmare omsom en

regleringen inom området.
diskuteras formerna för den statliga styrningenskriftenI t.ex. av ar-

fastslagitbetsmarknadspolitiken. konstaterar riksdagenMan attatt ar-
fastställt övergri-betsmarknadspolitiken skall målstyrd och ävenvara
till femtontalmål. Samtidigt gäller dock målen kopplatspande ettatt
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olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och till varje åtgärd finns ett
omfattande regelverk. En åtgärd omfattar eller flera följandeen av
komponenter: ersättning till den arbetslöse, tillersättning arbetsgivare,

tillersättning utbildningsanordnare, ersättning för kostnader för materi-
al, lokaler Dessa komponenter kombineras sedan på olika isättm.m.
syfte olika arbetslösaatt subventionerad anställning,ge grupper av en
praktik, rehabilitering En åtgärd i allmänhet avsedd förtyp ärm.m. av

bestämd målgrupp och begränsad tilläven viss tidsperiod. En delen en
åtgärder förutsätter kollektivavtal t.ex. beredskapsarbete medan delen
andra åtgärder t.ex. ALU inte innebär något anställningsförhållande.
Vissa åtgärder fâr bara användas för arbetslösa berättigade tillärsom
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, del kvalificerar fören a-
kassa och andra inte, I skriften programberedningensäger denattosv.
bild framträder lappverk åtgärderär ett inte längre är över-som av som
blickbart och riktigt begripligt, sig för myndigheter, arbetsgivare,vare
eller för den enskilde individen.

Beredningens förslag det nuvarandeär med starktatt regle-systemet
åtgärderrade medersätts frånutgår individen. Varjeett nytt som ar-

betslös hittarinte arbete utarbetat med hjälp arbetsför-ett nyttsom av
medlingen/kommunen handlingsplan innehåller den utbildning,en som
praktik, rehabilitering bedöms leda till målet. Beredningenm.m. som

idéer och möjligheteratt insatserna efter indi-attanser samma anpassa
viden lokala förutsättningaroch gäller på utbildningsområdet ock-som
så borde kunna gälla för arbetsmarknadspolitiken; utökat lokalt ansvar,
individen i lokala variationer arbetsformercentrum, ochsamt nya ar-
betssätt. skriftenI detta förutsättersägs att nöjer sig medatt staten att
formulera övergripande mål och besluta medel, överlåterom men ge-
nomförandet den lokala nivån, detaljreglering och ständiga för-utan
ändringar i förutsättningarna.

Beredningen också kritisk till arbetslöshetsförsäkringensär att reg-
ler kräver den arbetslösheten brytsöppna arbete elleratt arbets-av en
marknadspolitisk åtgärd efter viss tids arbetslöshet för denöppen atten
arbetslöse inte skall riskera bli ersättning från a-kassan. Detta,att utan

har i praktiken lett till åtgärderna in denatt sätts oavsettmenar man, om
arbetslöse betjänt det ellerär inte. Eftersom åtgärdsmedlen be-ärav
gränsade sker det dessutom på bekostnad någon bättreav annan som
behöver åtgärden. Beredningens slutsats i detta sammanhang är att om

istället utgår från individens behovsystemet kan insatserna insättas
både tidigare och Tidigare, det står klart den arbetslöseattsenare. om
måste komplettera sin utbildning, få någon form arbetslivserfarenhetav
eller dylikt innan det kan bli aktuellt med arbete. Senare, denett om
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reguljär utbildning ellernågonmilitärtjänstgöring,arbetslöse påväntar
a-kassaförsörjning viaborde inte behovetdylikt. Då styra.av

antalet arbets-påkritik de höga kravriktar vidareBeredningen mot
volymlcravetolika slag det s.k.marknadspolitiska åtgärder somav

dessaArbetsmarknadsverket. Manförstatsmakterna attsatt menarupp
andraoch insatserutbildningtill kraftig neddragninglederkrav aven

Kvalitetenarbetslösa. iförsörjning till dekostnaderinnebär utöversom
och insatsernabli undermåligriskerar därigenomåtgärderna attatt sna-

med högreåtgärderfärre deltar ihögre arbetslöshetleda till än omrare
kvalitet.

praktiskadettotaltkommunernakonstaterarBeredningen sett taratt
åtgärderna.konjunkturberoendestatliga,hälften deför överansvaret av

dockinsatserför sinaskall ärför hur kommunernaReglerna ersättas
vilkenförhandlingaråtgärd och lokalaför respektiveutformade om

allmänhet års- ochsker iskall få för sina tjänsterkommunenersättning
ersättningssystemet.förenklingBeredningen föreslårkommunvis. aven

formnågonexempelvis kunna skeskulle separatDetta avgenom
direkt till kommunerna.schablonersättning"

KommunförbundetSvenskaföreträdare för bl.a.medVid intervjuer
regelgiv-konkretdel kritikframkommithar naturäven ommeraven

framförtsExempelvis hararbetsmarknadsområdet.ningen inom upp-
svåröverblickbara. mångaIoch förordningamalagarnafattningen äratt

arbetsmarknadspolitiskföroch formernaVillkorenreglerasfall t.ex. en
vidersättningsnivåemabestämmelsernaförordning ochåtgärd i omen

förordning.heltåtgärden i annanen
oftasker ochregleringenändringar iutrnärksOmrådet även attav
denkanförändringarnade snabbaexempel på nämnassnabbt. Som nya

den 29 majarbetslöshetsförsäkring,1997:580 antogslagen somom
lagenRedan innan1998.kraft den l januariträdde ioch1997 som

SFS 1997:238,lagen gjortsändringar igälla hadebörjade tre
ändringarnanämndade två1997:1286,och1997:1271 senastvarav

trycketfrånutkomochdecember 1997riksdagen den 18beslutades av
Ävenkraft.trädde ilagendagar innandvs. tvådecember 1997,den 30

1997:1268tid: lagenkortainföras pålagar kanhelt omsammanya
riks-och 24 årmellanför ungdomar 20 antogskommunernas avansvar

kraft den januari1och trädde imånaddecember 1997underdagen
1998.

bara la-gäller inteikraftträdandebeslut ochtiden mellankortaDen
den 18utfärdade regeringenförordningar. Exempelvisävenutangar

förordningenändring i1997:1279förordningdecember 1997 omen
dentrycket 30frånändringen komberedskapsarbete;1987:411 om

förhållandeSammakraft den januari 1998.och trädde i 1december
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gäller för förordningen 1997:1278 kommunernas förom ansvar ung-
domar mellan och20 24 år.

harDet framkommit kritikäven det praktiskt svårtatt fåärrent att
överblick gällande reglering.över I ändringsbesluten i regelen anges

endast de konkreta ändringar dvs. författningengörs, trycks intesom
helai sin aktuella lydelse. Resultatet blir ofta måste sittaattom man

fleramed dokument för vad egentligen gäller. Oftaatt kan detse som
då svårt skäl framkommit säkertvara att vetaav attsom ovan man- -
har fått med alla ändringar.

Även Landstingsförbundet ställer sig bakom den kritik fram-som
förts Som ytterligare exempelett på de snabba förändringarna iovan.
regleringen förbundet hanteringen utbildningsvikariat,anger av som
ändrats gånger mellan juni 1996tre och januari 1998. Förutom änd-

i villkorenringar har ändratsäven från utbildningsvikariat,namnet till-
vikariatsstöd, för slutligen kallas anställningsstöd.att Ersättningen till
arbetsgivaren har fortlöpande sänkts från kr500 dag till 350 kronor.per
Utbildningsavdraget/utbildningsstödet har tid minskat från 75samma
kronor till 35 kronor, för åter höjas till 40 kronor.att På motsvarande

har högsta utbildningsbeloppetsätt minskat från 40 000 till 20 000 kro-
nor.

Förbundet vidare den ofta korta tiden mellan beslutatt ochanser
ikraftträdande har varit mycket besvärande. Man dock detattmenar

finns exempel på samrådetäven mellannär statsmakterna, myndighe-
och de båda kommunförbunden fungeratterna väl. sådantEtt tillfälle

inför AMS utfärdande anvisningar för OTA och resursarbete.var av
Förbundet också det varit positivt det funnitsatt möjligheterattanser

vid underhandsdelningar lämnaatt synpunkter underlagpå från Ar-
betsmarknadsdepartementet, bl.a. utkasten till nationell handlingsplan
för sysselsättning.

Arbetarskydd m.m.

Vid intervjuerna med företrädare för Kommunförbundet och Land-
stingsförbundet har framkommit rad kritiska synpunkter ASSen om

Yrkesinspektionensoch lqav, föreskrifter och agerande. Kritiken har
till övervägande del områden och verksamheter där detavsett inte kan

finnas någon särreglering för kommuner och landsting. Ofta haranses
kritiken handlat de aktuella myndigheternas krav på ventilation ochom
luftväxling, leda till orimliga kostnader de skallansetts kunnasom om
åtgärdas, vid skolor.t.ex.
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anmälningsskyldighetförordningenkonkret kritikNågon mot om
myndighetsföre-redovisadedebeträffande asbest eller någon ovanav

genomfördadeframkommit iråden hareller allmänna inteskrifterna
landstingsföreträdare.ochmed kommun-intervjuerna

Övrigt

Övrigt.områdetregleringen inomframförts påsynpunkter har inteNågra
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Finansdepartementet3

Allmäntl

harUtredningen bedömt 28 lagar och förordningar24 inom Finans-att
departementets ansvarsområde relevanta för kartläggningen. Vidareär

myndighetsfireslcrifterfinns 3 utfärdade Statistiska centralbyrånav
SCB myndighetsföreskrift1 anvisning och allmänt råd re-1samt

utfärdadekommendation Riksskatteverket RSV.av
har indelatsReglerna nedan i fyra Skatter Finansie-grupper: m.m.,

Övrigt.Uppgiftslämnandering samtm.m., m.m.

Beskrivning3.2 regleringenav

Skatter3.2.1 m.m.

området Skatter finns 9 lagar och förordningar. VidareInom 8m.m.
myndighetsföreskriftfinns råd1 anvisning och allmänt rekom-1

utfärdademendation RSV.av
1965:269Lagen särskilda kommunsmed bestämmelser om
menighets riktaroch utdebitering sig primärtskatt,annan av m.m.

till kommuner och landsting. bestämmelser be-Dessa berörs av om
skattesatsenstämningen l §, de före datum skall erhållavisstatt ettav

uppgifter erhållande skatt för föregående år 3 §, de skallattom av
Skattemyndighetenunderrätta skattemyn-skattesatsen 3 § samtom a

dighetens vid utbetalning medel 4 §.process av
1972:78 ändamålLagen skatt för kommunaltgemensamtom

innehåller bestämmelser skattesats för de skatteskyldiga saknarom som
hemortskommun i Sverige och därför detskall beskattas i gemensamma
taxeringsdistriktet i Stockholm. lagen föreskrivs skatt förI att gemen-

kommunalt ändamål skall skattekrona,utgå med för varje25samt öre

7SOU1998:105
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påförts för den till sådan skatt beskattningsbara inkomsten. Detsom
föreligger förslag lagen skall upphävas och bestämmelsernaatt attom
skall föras i denin inkomstskattelagen.nya

Kungörelsen 1950:431 angåendemed vissa föreskrifter taxe-
ring och debitering skatt vid rik-ändring i kommunal indelningav

tillsig primärt kommunerna. Kungörelsen innehåller bl.a. bestäm-tar
melser vilken skattemyndighet skall gälla vid kommunindel-om som

sammanslagningarningar, eller andra 1 §, överläm-gränsjusteringar
uppgifterningar mellan kommuner 3 §, lämnande uppgif-samtav av

till kommuner 5 och §§.6ter
förordningen 1957:515I fullgörande deklarationsskyl-om av

dighet för landsting, kommun regleras bl.a. eventuellstaten, attm.m.
deklarationsskyldighet skall fullgöras förvaltningsmyndighet ellerav

vården och fastighet/rörelseinseendet denutövar överannan, som som
§.berörs l

Förordningen 1990:1237 självdeklaration och kontroll-om
riktar sig primärt till den deklarationsskyldige och skatte-uppgifter

myndigheten. berörsKommunen endast bestämmelsen skat-attav om
f°artemyndighet försörja blanketter också tillhandahålls hos bl.a.att

kommunala 2 §. föreliggerDet förslag lag själv-organ om en ny om
deklaration och kontrolluppgifcer.

1947:576 berörs kommunerI lagen statlig inkomstskatt ochom
landsting då här stadgas bl.a. skattskyldighet förde frikallas från allatt
inkomst enligt denna lag 7 § mom..3

och lands-I mervärdesskattelagen 1994:200 berörs kommuner
särskilt bestämmelserna verksamhet de bedriverting vissattav om un-

dantas från skatteplikt 3 kap. §§ bl.a.3-8, och 29ll, 11a samt att
och landstingskommuns eller tjänsteromsättning ersätt-motav varor

fallvissa yrkesmässig den bedrivsning i verksamhetutgör oavsett om
vinstsyftemed eller 4 kap. till ändringinte 6 och 7§§. Förslag 3av

föreliggerkap. 29 § i proposition prop. 1997/98:153.en
och lands-I skattebetalningslagen berörs kommuner1997:483

särskilt frånregleringen skatteavdrag skallting inte göras ersätt-attav
betalas till dem bestämmelserning 5 kap. §. Vidare finns4utsom om

kommuner och landsting 10hur skall lämna skattedeklarationen kap.
och §§, inbetala23 avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och18 mervär-

12 kap.desskatt 8 § får bl.a. kommunervite inte föreläggassamt att
landsting 23 kap.och §.2

Skattebetalningsförordningen vid tillämpningen1997:750 gäller
skattebetalningslagen 1997:483. och landstingKommun omnämnsav

i bestämmelserna redovisningsrälcning sådana medelatt överom som
demtillkommer skall för redovisnings-kalenderår 34 §,upprättas att
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räkningen innan visst datum skall lämnas till vederbörande kommunett
eller landsting 34 §, Skattemyndigheten får ordna så blan-samt att att
ketter också tillhandahålls hos b1.a. kommunala 64 §. fårRSVorgan
meddela kompletterande föreskrifter till förordningen och tillhörande
lag.

gävoskatteförordningenochI berörs kommu-1958:563arvs-
särskilt bestämmelsen Skattemyndigheten får sörja förattavnerna om

deklarationsblanketter också tillhandahålls hos kommunalaatt organ
15 §.

1984:404I lagen stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheterom
bestämmelserfinns skatteplikt och skattesats Särskilt relevantom m.m.

för kommunerna stadgandet kommun eller menighets förvärvär attom
mark för vissa ändamål undantaget denna skatteplikt 6 §.ärav
Taxeringslagen 1990:324 riktar till kommunersig inte primärt

Regleroch landsting. särskilt berör fastställandetdem ärsom av un-
skattderlag för eller avgift kommunalskattelagen.enligt Vida-uttag av

b1.a. kommunföreskrivs har möjlighet överklaga beslutatt attre om
till kommunal inkomstskatt 6 §§,taxering kap. och vite inte8 13 att

föreläggas b1.a. kommun 7 kap.får § och ledamöterna till skatte-l att
regel väljs landstingsfullmäktigenämnden i kap. och7 7 8 §§.av

ändringar i denna lag planeras kommandeVissa den budgetpro-i
positionen.

Taxeringsförordningen kompletteringar1990:1236 innehåller till
taxeringslagen 1990:324. Kommunerna berörs särskilt bestämmel-av

länsrätten skall underrätta beslutkommunen vissa iattomserna om
mål §taxering 20 ingen utgift handlingsamt att uttasom om en om
taxeringsuppgift utfärdas på begäran §.kommun 26av en

1951:442 taxeringsfrågorLagen förhandsbesked i inne-om
bestämmelser förhandsbesked,håller riktar till sökandensigsom av

skatterättsnämnderna såväl kommun och landsting. Bestäm-t.ex.som
särskilt berör kommun kommunen,melser och landsting iär attsom

ansökanfall där kommunen, skall fâfråga särskilt intresse föravser av
tillfälle sig 6 och landsting, fall§ berörd kommun iatt yttra samt att

förhandsbeskedetdär fastighet eller såvitt detsammataxeringavser av
taxering till kommunal inkomstskatt, får överklaga beslut 9 §.avser

lag upphävdes den juli och lagen för-Denna l 1998 ersattes av om
handsbesked i skattefrågor. Möjligheten för kommun överklagaatt ett
förhandsbesked då bort.togs

Fastighetstaxeringslagen riktar inte primärt till1979:1152 sig
kommunerna. Kommun emellertid bestämmelserna de-iomnämns om
finitionen allmän byggnad 2 kap. efter§, skattemyndigheten2 attav
samråd med kommun får bestämma särskilt insamlingsställe förom
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deklarationer och påpekanden 18 kap. 8 §, den eller de kommunalaatt
nämnder fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i be-som

omfattninghövlig skall lämna Skattemyndigheten uppgiftervissa 18
kap. § b1.a.ll kommun får föreläggas kap.inte vite 18 27 §.samt att

lag tillhörandeDenna förordning undersamt är översyn.
Fastighetstaxeringsförordningen innehåller före-1993:1199

skrifter kompletterar fastighetstaxeringslagen 1979:1152. I för-som
stadgasordningen bl.a. Skattemyndigheten får för blankettersörjaatt att

också tillhandahålls b1.a. kommunala kap. §. får2 3 RSVav organ
meddela verkställighetsföreskrifter vid tillämpningen denna förord-av

tillhörandeoch lag.ning
Kungörelsen 1969:475 uppbörd särskilda avgifterom av ge-

reglerar allmäntullverkets försorg kommun eller inrättningattnom
eller innehavare godsterminalhamn, flygplats eller fårägaresamt av

Tullverket för uppbördanlita sina avgifter l, och §§.2 3av
har inom detta områdeRSV utfärdat myndighetsiöreskrift1

rådanvisning och rekommendation särskilt berörl allmänt som
och landsting.kommuner

anvisning innehåller b1.a. vadRSV:s precisering skallen av som
med begreppet sjukhus.förstås rekommendationen finns bestämmel-I

undantag från skatteplikt för avseende sjukvård,omsättningser om
mervärdesskattelagentandvård socialoch enligtomsorg

frånRiksskatteverkets undantagRSF S 1984:52 anvisningar om
skatteplikt för läkemedel
Riksskatteverkets1996:7 rekommendationer OmRSV S m.m.
undantag från skatteplikt avseendeför omsättning
sjukvård, tandvård och enligtsocial omsorg
mervärdesskattelagen

Finansiering3.2.2 m.m.

förordning.Finansiering finns 6 lagar och l Myn-Inom gruppen m.m.
dighetsföreslüifter eller kommuner el-allmänna råd särskilt berörsom

landsting saknas dettaler inom område.
innehåller stad-1946:727Lagen kommunal fondbildningom

kommuners till fond.ganden möjlighet till medelavsättningom av
kommunerna.Insiderlagen 1990:1342 riktar sig tillinte primärt

Kommunspeciñk bestämmelsen vissa fall fårkommun iär attom en

6 utfärdad mervärdesskatt.Anvisningen med stöd lagen 1968:430är av om
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besluta det kommuneni skall föras förteckning innehavatt överen av
aktier finansiella instrument avseende ledamöterna eller ersät-m.m.

i kommunala arbetstagare, uppdragstagare ochtarna andrasamtorgan
hos kommunenfunktionärer 1 l §.

1992:1610Lagen ñnansieringsverksamhet innehåller be-om
stämmelser finansieringsverksamhet tillstånd,fordrar förutsätt-närom

för tillstånd,ningar rörelseregler, tillsyn Kommun dåomnämnsm.m.
här stadgas tillstånd inte krävs ñnansieringsverksamheten drivsatt om

kommunal myndighet, eller under förhållandenvissat.ex.av av en
stiftelse kapital till övervägande del tillskjuts eller flerat.ex.vars av en
kommuner, eller aktiebolag helägt eller fleraett är t.ex.av som av en
kommuner 1 kap. 3 §.

Sparbankslagen 1987:619 innehåller bestämmelser bildandeom
Sparbank och dess organisation och landsting be-Kommunerav m.m.

särskilt bestämmelsen kommunfullmäktige och lands-rörs attav om
tingsfullmäktige skall hälften huvudmän förtjugo övervakningutse av

banks förvaltning 4 kap. §§ och hälften huvud-4en m.m.av av
stiftelseni den bildade Sparbanken tillombildas bank-männen ettom

aktiebolag 8 kap §.4
Bankrörelselagen 1987:617 innehåller bestämmelser den rö-om

bank får drivarelse vissa andra för bankersamtensom gemensamma
bestämmelser. Kommunerna endast stadgandeti vissaomnämns om
gynnande undantagsbestämmelser i fråga för förfallotidvillkorenom
för lån 2 kap. §.19

1994:2004 kapitaltäckningLagen och exponeringarstoraom
för kreditinstitut och innehåller bestämmelservärdepappersbolag

kapitaltäckningskrav, åläggs dennabl.a. banker. I berörssomom
särskilt bestämmelsenkommunerna kapitaltäckningskravetattav om

bl.a. och kommunför kap. §.lägre för andra 3 1 Lagenstat sätts än
innehåller också bestämmelser bank ellerhur exponeringstor ettom en
värdepappersbolag får ha kund. Bestämmel-ochgentemot en samma

innebär bl.a. bankers kommunerinnehav fordringar på inteattserna av
begränsade 5 kap. §4är

angåendeKungörelsen 1964:18 med vissa föreskrifter tillämp-
ningen lagen den 20 december 1957 betalningsväsendetav om un-

krigsiörhållanden riktar till myndigheter såvälder sig statliga som
kommunal myndigheter m.fl. berörs särskilt bestäm-Kommunerna av

inbetalningmelserna till och från kommunalutbetalning myndighetom
och §§.10 ll Vidare stadgas bl.a. kommunal myndighet, vilkenatt

har sin verksamhet inom område där det föreligger risk för besättelse
fientlig makt, skall vidtaga sådana åtgärder förråd sedlaratt mynt,av av

faller fiendensinte i händer 16 § kommunal myndighet,samt attm.m.
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vilken verkställer utbetalning, rätteligen bort ankomma påsom
statsmyndighet, därom skall underrätta statsmyndigheten 18 §.snarast

föreskrifterYtterligare får meddelas bl.a. Riksbanken.av

Uppgiftslämnande3.2.3 m.m.

området Uppgiftslämnande finns förordningarInom lagar och 33m.m.
till kommuner finnsriktar sig eller landsting. Vidare 3 myndig-som

hetsföreslcrifter utfärdade SCB.av
1992:889 tillämpasLagen den officiella statistiken när stat-om

myndigheter under officiell statistik.liga regeringen framställer Kom-
och landstingen enligt denna skyldiga lämnalagär attmunerna upp-
den officiella tillhörande förordninggifter för statistiken 4 och §§.6 I

den officiella myndighet1992:1668 statistiken stadgas attom en som
för officiell föreskrifterstatistik får meddela ytterligareansvarar som

för uppgiftslämnande ochbehövs enligt första stycket 5-6 la-4 § i

gen.
Förordningen 1995:1060 för officiellvissa personregisterom

innehåller föreskrifter registerändamål, registerinnehåll,statistik om
inhämtande uppgifter och landsting berörs särskiltKommunerav osv.

bestämmelsen uppgifter hämtas från bl.a.till registret fårattom per-av
förs kommuner för administrationsonregister och landstingsom av av

och andra förmåner bilagan.löner
1982:668 inhämtandeI förordningen statliga myndighetersom

från finns bestämmelseruppgifter näringsidkare och kommunerav
berörs särskiltskall iakttas statliga myndigheter. Kommunernaavsom

samrådastadgandena myndighet fall skall medi vissaattom en or-av
3 §,ganisation eller kan företräda kommunerna attannan som anses

skall utformas påmyndighetens beslut användandet enkät ettom av
4 §, fristen för enkät till kommuner ibesvarandevisst sätt att enav

hosfall skall det myndig-vanliga minst veckor 5 §tre samt attvara
planerade ochskall finnas förteckning be-heten myndighetensöveren

slutade enkäter till kommuner och näringsidkare 6 §.
tillhandahålla riksdagens1974:585 skyldighetLagen attom

till kommunervissa handlingar riktar såvälrevisorer sigm.m. som
myndigheter m.fl. stadgandetstatliga denna berörs kommunernaI av

kommun, bistånd till viss verk-tagit statsmedelatt emotsom somom
begäran skall allmännasamhet, på tillhandahålla Riksdagens revisorer
uppgifter och handling ellerhandlingar, yttranden 2 §. frågaI om

uppgift enligt vad därom föreslqivet hållas hemlig kanskallärsom
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kommunen, den finner särskilda skäl föreligga, hänskjuta begäranom
från tillrevisorerna regeringens avgörande 2 §.

1995:1537Lagen lägenhetsregister gäller för kommunGävleom
Högalids församlingoch i Stockholms kommun fr.o.m. 1 januari 1996.

skallKommunerna enligt denna lag föra lägenhetsregister med hjälpett
automatisk databehandling för uppgifterde i registretsamtav ansvara

hänför tillsig kommunen l §. fleradetta följer relevantaAvsom pa-
ragrafer ändamål, innehåll, uppgiftsskyldighet, fastställandeom av
adress och lägenhetsbeteclcning föreläggandesamt m.m.

Förordningen 1996:435 lägenhetsregister innehåller komp-om
letteringar till lagen 1995:1537 lägenhetsregister. Liksom lagenom

förordninggäller denna för Gävle kommun församlingoch Högalids i
kommunStockholms fr.o.m. januaril 1996. berörsKommunerna av

flera relevanta paragrafer registerändamål, registerinnehåll,om upp-
giftsskyldighet Lantmäteriverket får meddela de ytterligare före-osv.
skrifter behövs för verkställigheten denna förordning.som av

finnsVidare 3 myndighetsföreskrifter utfärdade SCB. Dessaav
framförriktar sig allt till kommuner och landsting. Föreskriftema inne-

håller bestämmelser uppgiftslämnarskyldigheüom

1996:5 StatistiskaSCBFS centralbyråns föreskrifter uppgifter tillom
statistik sysselsättning primärkommuner,inomom
landsting kyrkokommuneroch

SCBFS 1995: 17 Statistiska centralbyråns föreskrifter uppgifter tillom
statistik den kommunala kreditmarknadenom

SCBFS 1997:4 Statistiska centralbyråns föreskrifter uppgifter tillom
statistik kommunernas årliga bokslut,om
Räkenskapssammandraget inkl. kommunal
koncemredovisning

Övrigt3.2.4

ÖvrigtInom finns 10 lagar och förordningar. Myndighets-12gruppen
ellerföreskrifter allmänna råd riktade till kommuner eller landsting

saknas inom detta område.
lotterilagenI 1994:1000 berörs kommunerna särskilt bestäm-av

melserna den kommunala nämnd kommunen bestämmerattom som
frågorskall tillstånd lotteri skall anordnaspröva närom av en samman-

7Föreskrifterna utfärdade efter bemyndigandeär i förordningen 1992:1668 om
officielladen statistiken.



200 Bilaga 2 SOU 1998: 105

verksam endast kommunhuvudsakligen 39slutning inomärsom en
skall ske nämnden 39 §,registrering hos den kommunala§, attatt

tillfälle tillstånd anordnaskall få frågorkommun sig iatt attyttra om
ochkommunala nämnden läns-spel värdeautomater 44 §, denpå att

fården anord-styrelsen har tillsynen sådana lotteriernärmare över som
48 §, bl.a.efter tillstånd eller registrering hos myndigheten attavnas
centrala tillsy-skall hjälpa Lotteriinspektionen denkommuner utövaatt

kontrollantbl.a. kommunala skall48 §, den nämnden utseatt ennen
beslutarfullmäktigeuppgifter från denne 49 §, attemotsamt ta m.m.

kommunala nämndenför bl.a. tillstånd betalas till denavgift somom
denna lag fårbeslut enligtden kommunala nämndens53 § attsamt

för59 §. lag föremålöverklagas Denna är översyn.en
förtroendenämndsverksamhet inom hälso-1992:563Lagen om

och landsting.sjukvården till kommuner Iriktar sig primärtoch m.m.
den hälso-skall, för ochstadgas landsting och kommunlagen att ett en

författning, hasjukvård och den tandvård bedrivs enligt någon ensom
kommunstadgasflera förtroendenämnder l §. Vidareeller att en som

till landstinget,landsting får överlåta sin uppgift enligt l §iingår ett
detta. Kommu-och landstinget har kommitkommunen överens omom

motiverassådant ekonomiskt bidrag till landstingetfár lämna somnen
bestämmelserfinnsöverenskommelsen 2 §. lagenI även om enav

§.ärenden stödpersoner 3nämnds handläggning av om
både tillriktar sig1994:260 offentlig anställningLagen ar-om

arbetstagare hoshos kommuner och landsting såvälbetstagare som
bestäm-landsting berörsmyndigheter m.fl. ochstatliga Kommuner av

hälsoundersök-periodiskaarbetskonflikter 23-29 §§,melserna om
1976:580 medbe-§ vissa undantag från lagen30ningar samt om

stämmande arbetslivet 42 §.i
till såvälriktar sig1992:1528 offentlig upphandlingLagen om

föreskrifterfinnsoch landsting m.fl. lagenIkommuner staten omsom
med hän-upphandlingtillämpningsområde, definitioner, annonsering,

på leverantörenfår ställastill tekniska standarder, kravvisning som
föremål förLagen är översyn.enosv.

kostnader för vissa1976:837 ersättning förFörordningen om
bl.a. kommu-innehåller bestämmelserlivräntorpensioner och attom

kostnaden förförlandsting fall erhåller ersättningoch i vissa pen-ner
skall ske medsamrådlivränta l Vidare regleras bl.a.eller §.sion att

för admi-och landstingenför kommunernadet organetgemensamma
föreskrifter verkstäl-personalpension ytterligareinnannistration omav

meddelas Statensutfärdas 3 §. Verkställighetsföreskrifter fårlighet av
pensionsverk.ochlöne-
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Förordningen 1997:909 handläggning ärenden stat-om av om
tjänstepensionerliga reglerar tjänstematrikel, åtgärder vid pensions-

fall, arbetstagarens uppgiftsskyldighet och landstingKommunerosv.
berörs de bestämmelser gäller för arbetstagare har gåttav som en som

statligtfrån pensionsreglerad anställning till kommunalt eller lands-en
tingskommunalt pensionsreglerad anställning 21 §.

Förordningen SAVFS 1993:1 B 1 pensionsberäkning förom
universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisnings-

universitetsläraresjukhus med s.k. kombinationstjänster, dvs. tjänstger
skyldighetmed parallell arvodesbefattning vid sjukhus,upprättaatt rätt

till på vissa villkor inräkna det kommunala arvodet i pensionsun-att
förderlaget den statliga pensionen kommunen i allmänhetutan att ett

landsting betalar för pensionsrätten.
1983:1092Lagen reglemente för pensionsfondenAllmännaom

reglerar b1.a. medelstilldelning och pensionsutbetalningar. riktarDen
framför allt till pensionsfondensig i fråga. och landstingKommuner

berörs särskilt stadgandena Riksförsäkringsverket varje årattav om
skall överföra tilläggspensionsavgifter b1.a.erläggs kommunersom av

ledamöter2 § vissa i några fondstyrelser efter förslagsamt att utses
sammanslutningar företräder kommunerna och landstingen 4somav

och §§.30
1974:174Lagen identitetsbeteckning för juridiskaom perso-

m.fl. reglerar kommuner, landsting, m.fl.aktiebolag Kommunerner
och landsting berörs särskilt föreskriften deb1.a. skall haattav en
identitetsbeteckning i numerisk form organisationsnummer 1 §.

utsökningsförordningenI 1981:981 kommun be-iomnämns
stämmelsen lcronofogdemyndigheten skall underrätta social-attom
nämnden ansökan har gjorts från bostadavhysning 16när en om en
kap. 2 §.

Förordningen 1993:527 statliga fastigheter,förvaltningom av
gäller for myndigheter förunder Relevant kommu-regeringen.m.m.

bestämmelsen fastighetsförvaltande myndighet fårär attnerna om en
upplåta mark och lokaler till b1.a. myndigheter.kommunala Upplåtel-

skall ske på marknadsmässig grund 12 §.sen
förordningen överlåtelseI 1996:1190 fastastatensom av egen-

berörs kommunernadom föreskriftema myndighetens för-m.m. av om
beredande åtgärder. Bl.a. stadgas fastighetsförvaltande myndig-att en
het skall medverka till långsiktiga mark-planering ochatt statens av
lokalbehov samordnas med kommunernas översiktsplanering 10 §.

berörs kommunernaVidare bestämmelserna förhandsbesked ochav om
förhandstillträde ll, och12 §§, försäljningsförfarandet 15 §,13
ekonomiska villkor 18 och §§20 och överklagande 24 §.
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1997:1137 vägavgift för fordon innehål-Lagen vissa tungaom
bestämmelser beskattningsmyndighet, avgiftspliktiga fordon,ler om

stadgasavgiftsskyldiga lagen, då härKommun iomnämns att an-osv.
ellersvarsbestämmelsema för eller brukare fordon börärägare somav

avställt skalldet svenska bilregistret och i frågaregistrerat i intevara
tillämpasfordon tillhör eller brukas eller kommun påstatensomom av

förarens förman 32 §.närmaste
innehål-Förordningen 1987:899 parkeringsplatserstatligaom

föreskrifter myndigheterna undersådana parkeringsplatserler somom
fordon.disponerar för uppställning bilar och andra Härregeringen av

och på mark-bl.a. myndigheter under förutsättningarstadgas vissaatt
får driften parkeringsanläggningar tillvillkor överlåtanadsmässiga av

kommunalt företag 10 §.
bestämmelserinnehållerFolkbokföringslagen 1991:481 om ny-

folkbokföring, folkbokföring till landetfödda barns vid inflyttning osv.
fårKommunrelevant bestämmelsen berörd kommun över-är attom en

beslut folkbokföring §.klaga 38om
riktarFörordningen 1991:750 folkbokföringsregisterom m.m.

särskilttill skattemyndighetema. berörssig primärt Kommunerna av
underrättas 7 §.bestämmelsen socialnämnden fall skalli vissaattom

meddela kompletterande föreskrifter.fårRSV
innehåller be-1996:1298 aviseringsregisterFörordningen om

folkbokföringsuppgif-för tillhandahållandestämmelser registerom av
för-främst till statliga myndigheter. Ihela landet. riktar sigför Denter

bestämmelsen RSVberörs kommunerna endastordningen attomav
till denna för-föreskrifterskall lämna uppgifter till dem 3 §. Närmare

får med-och tillhörande lag aviseringsregisterordning 1995:743 om
delas RSV.av

bestämmelsen1996:1059I lagen statsbudgeten är attom re-om
till kommun förfår besluta försäljning egendomfastgeringen om av

relevant för kommunerna.samhällsbyggnadsändamål 25 § speciellt
underförst vissa1989:978 blir tillämpligPrisregleringslagen sär-

lcrigsfara. gälleromständigheter vid krig eller Lagenskilda t.ex.som
gällerersättning. Denför och tjänster, de tillhandahålls motvaror om

berörsför hyra bostadslägenheter och lokaler. Kommunernaockså av
hos kommuner-bestämmelser avgifter verksamhetsärskilt i vissav om

och §§.na8, 13,14 19
myndigheter underVerksförordningen tillämpas på1995:1322

bestäm-Särskilt kommuner och landstingregeringen. relevant för är
fråganbl.a. de skall tillfälle ochmelsen sig iatt att yttra omom ges

föreskrifterkonsekvensutredningen, utfärdar ellerinnan myndigheten
råd 27 §.allmänna



SOU 1998:105 Bilaga 2 203

Förordningen 1992:877 med instruktion för Statskontoret
reglerar framför allt myndigheten fråga.i förordningenI stadgas bl.a.

Statskontoret, på begäran, skall rådatt och upplysningar till kom-ge
munala myndigheter i vissa ADB-frågor 2 §.

förordningenI 1984:535 lånstatliga myndighetersom av
konstföremål för lokalutsmyckning berörs kommuner och landsting

bestämmelsen bl.a. de får långivare 4 §.attav om vara

3 Upplevda problem med regleringen

Svenska Kommunförbundet förordningen statliga myndig-attanser om
heters inhämtande uppgifter från näringsidkare kommuneroch börav
ändras. onnuleringenF i 3 § samråd får underlåtas tiden inteattom om

det börmedger Vidareutgå. framhålls samrådsförfarande böratt även
för myndighetergälla under riksdagen kommittéer och särskildasamt

enligt kommittéförordningen.utredare omfattasDessa idag inte för-av
ordningen.

Kommunförbundet framför kritik lagen offentligäven mot om upp-
handling. Förbundet samverkan kommunalainom koncernerattmenar
och samverkan dels mellan kommuner och dels mellan kommuner och

försvåraslandsting lagens krav upphandling.avsevärt på Vidaregenom
hävdas den svenska tolkningen upphandlingsdirektivEG:s gåratt av
längre vad vanligt flestai deän andra medlemsstaterär inom EU.som
Enligt förbundet har den internationellt mycket långtgående detalj-sett
regleringen kommunal upphandling föreningi med lagens reglerav om
överprövning och skadestånd visat sig för domstolspröv-utrymmege

kommunalningar verksamhet i omfattning knappast förut-av en som
vid lagenssågs införande.

Även Landstingsförbundet kritiskt till lagen offentligär om upp-
handling. beslutI förbundsstyrelsen framhålls1995-02-17 bl.a.ett av

försvårarlagen koncernsamverkan, då lagen gäller landstingatt när ett
köper tjänster företag. motverkar kommunallagensDettaett egetav
1991:900 regler företag, vilka understryker behovet samord-om av

mellanning landsting och dess företag. Liknande problem uppstårett
vid interkommunal samverkan mellan landsting eller mellan landsting
och kommuner. Landstingsförbundet därför det viktigtäratt attanser
det slås fast interkommunal samverkan omfattasinte upphand-att av
lingslagstiftningen.

Vidare Landstingsförbundet upphandlingslagstiftningenattmenar
försvårar s.k. avknoppning, dvs. landstingen stöd till de anställ-när ger
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landstingskommunal tjäns-bilda företag alternativ tillda att egna som
teproduktion.

upphandling fi-Förbundet också kritiskt vad gäller fråganär avom
upphandlingslagstiftningen pånansiella tillämpningtjänster. En av

kommunallagens kravupptagande lån leder enligt förbundet till attav
hushållning kan upprätthållas.ekonomisk intepå

offentlig upphand-Landstingsförbundet vidare lagenatt omanser
upphandlandeför enhe-för restriktiv det gäller möjlighetenling är när

bör utvärdera ef-tillämpa förhandlad upphandling attsamtattter man
upphandlinglagreglerafrån svensk sida valtfekterna att att un-av man

tröskelvärdena.der
särskildtillkallatsammanhanget kan regeringen ut-I nämnas att en

uppgift1998:58 bl.a. fått tilldir. översynredare göraatt avensom
Kapitletupphandling. inne-kap. lagen offentligbestämmelserna i 6 om
tröskelvärde-de s.k.underbestämmelser upphandlingarbl.a.håller om

na.



SOU 1998:105 Bilaga 2 205

4 Försvarsdepartementet

Allmäntl

Utredningen har bedömt lagar6 och 18 förordningar inom Försvars-att
departementets ansvarsområde relevanta för kartläggningen. Vidareär
finns myndighetsföreslcrifter10 och allmänna råd utfärdade14 Sta-av

Över-räddningsverk SRV, myndighetsforeskrifter2 utfärdadetens av
ÖCB,styrelsen för civil beredskap meddelandenallmänna råd9

utfärdade Statens brandnämnd råd meddelandenallmänna2samtav
utfärdade brandinspektion.Statens för deSRV två sist-av ansvarar
nämnda myndigheternas regler då myndigheterna har upphört.

ÖvergripandeReglerna har nedan indelats i fyra bestäm-grupper:
Totalförsvaret,melser inom Civil ledning och samordning, Rädd-

Övrigt.ningstj änst samt

Beskrivning4.2 regleringenav

Övergripande4.2.1 bestämmelser inom
Totalförsvaret

Övergripandeområdet bestämmelser TotalförsvaretInom finnsinom 1
och förordningarlag 7 Myndighetsföreslcrifter eller allmänna råd som

kommunersärskilt berör eller landsting saknas.

8 finns lagar och förordningarDet inom Justitiedepartementetsäven ansvars-
område relevans, bl.a. lagen förfarandet hos kommunerna, for-ärsom av om
valtningsmyndigheter och domstolar under krig eller lcrigsfara med till-m.m.

förordninghörande och säkerhetsskyddslagen med tillhörande förordning.
redovisas kapitleti regleringen JustitiedepartementetsDessa inomnärmare om

ansvarsområde.
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1992:1403 innehål-Lagen totalförsvar och höjd beredskapom
ellerbl.a. regler får besluta skärpt högsta be-ler regeringennärom om
landstingredskap. denna också bl.a. kommuner och skallI sägs att

särskilda åtgärder för de skall kunna fullgöra sina uppgiftervidta att
totalförsvaret 7 §.inom

finns föreskrifter ansluterberedskapsförordning 1993:242I som
1992:1403 totalförsvar och höjd bered-till vad i lagensägssom om

bestämmelsenoch landsting berörs särskiltskap. Kommuner attomav
7 §.beredskapslarm skall övergå till krigsorganisationen Vida-de vid

planeringdet bl.a. stadganden myndighets sinfinns att avom enre
myndighetersamverkan kommunalaverksamhet skall ske i med bl.a.

vid vissa§ samråd skall ske med kommunerna13 utrym-attsamt
ÖCB föreskrifter.ningsåtgärder 43 §. får meddela ytterligare

gäller för myndig-Totalförsvarets folkrättsförordning 1990:12
skall få rådgiv-deunder regeringen. Om kommunernaheterna sägs att

all personalfolkrätt 31 §. Vidare stadgas inomfrågorning i attom
och den kommu-civila och sjukvården, tandvårdenden militärabl.a.

höjdhälsoskyddsornrådet, under be-tillsynen på miljö- ochnala som
sjukvårdspersonal §.8har vissa uppgifter, skallredskap anses som

landskapsinformationförordningen 1993:1745 skydd förI om
tillstånd till sprid-tillstånd till framställning och lagringregleras samt

de,bestämmelsernaberörs särskiltning. Kommunerna attom menav
undantag frånbeviljasflertal andra, Lantmäteriverket fåräven ett av

landskapsinfonnation 6tillstånd för databaser medpå inrättakravet att
till spridningmedges undantag från kravet tillståndpå§ samt av sam-
Lantmäteriverket och§.landskapsinfonnation 11manställningar av

föresla-ifter.Försvarsmakten får meddela ytterligare
upplysning-1996:1475 lämnaFörordningen skyldighet attom

riktarkrigsfångar skyddadeoch andrarörande personerm.m.ar
för-och landsting. Istatliga myndigheter såväl kommunertillsig som

biträde bl.a.ochfinns regler uppgiftslämnandeordningen somom
Skyldigheten före-skyldiga utföra 6 §.och kommunerlandsting är att

ÖCB meddela ytterli-fårlagen 1994:1720 civilt försvar.skrivs i om
föreskrifter.gare

Totalförsva-för1988:1041 instruktionenförordningen medI
kommunerframför allt nämnden fråga. Omregleras ichefsnämndrets

till sammanträdeför får inbjudaslandsting företrädare democh sägs att
8 §.till ärendenasmed nänmden, det behövs med hänsynnär art

Totalförsvarets1995:648 instruktionen forFörordningen med
tillinnehåller huvudsak riktar sigbestämmelser ipliktverk myn-som

här stadgasfråga. dådigheten i och landstingKommuner omnämns att
till dessa 3 §.Totalförsvarets pliktverk skall lämna viss information
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Vidare Totalförsvaretssägs pliktverk får utföraatt uppdrag åt b1.a.
kommuner och landsting 4 § det skall väljas ledamöter ochsamt att

för kommuner och landstingersättare till inskrivningsnämndema
11 §-

tillträdesförordningenI 1992:118 finns b1.a. bestämmelser om
tillträde för utländska statsfartyg och statsluftfartyg till svenskt territo-
rium. Förordningen upphör gälla Sverige kommer krig.i Omatt om
kommun den får begära utländska statsfartyg,sägs statsluftfartygatt att

fordonoch militära får tillstånd för tillträde till svenskt territorium vid
räddningsinsatser eller vid övning sådana insatser 5 §.av

4.2.2 Civil ledning och samordning

områdetInom Civil ledning och samordning finns lag och1 1 förord-
Vidare harning. SRV utfärdat myndighetsföreskrifter4 och 2 allmänna

råd.
1994:1720Lagen civilt försvar innehåller bestämmelserom om

kommunernas, landstingens och de kyrkliga kommunernas inomansvar
civila försvaretdet bestämmelser hemskydd, verkskydd ochsamt om

befolkningsskydd. Kommunerna och landstingen regleras i ett stort an-
paragrafertal behandlar beredskapsförberedelser, verksamhetsom un-

der höjd beredskap, hemskydd Bland stadgas kommunenattannatosv.
förskall verka beredskapsförberedelsema för den civila verksamhetatt

bedrivs i kommunen statliga myndigheter, landstinget m.fl. fårsom av
enhetlig inriktning och för samverkan kommer till stånd mellanatten

dem. Detta gäller dock endast frågai sådan verksamhet in-ärom som
riktad på kommunen 2 kap. 2 §.

förordningenI 1995:128 finns bestämmelsercivilt försvarom
verkställighet lagen 1994: 1720 civilt försvar. Liksom lagenom av om

innehåller förordningen antal paragrafer reglerar kommu-ett stort som
och landsting. Enligt förordningen har kommunerna föreskriftsrätt.ner

Kompletterande föreskrifter till lagen civilt försvar och denna för-om
ordning får meddelas SRV och länsstyrelsen.av

har utfärdatSRV 4 myndighetsföreskrifter rådoch 2 allmänna
särskilt berör kommuner eller landsting. Myndighetsföreslcriftemasom

och de allmänna råden riktar direktsig till kommunerna. Flera av reg-
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kommunernas kontrolllerna berör arbete med inrättande och av
skyddsrum

föreskrifter1992:1 Statens räddningsverksSRVFS om
skyddsrumutförande och utrustning av

ändr. 1995:4i SRVFS
föreskrifter1993:6 Statens räddningsverksSRVFS om

kontrollcertifiering ochprovning, av
komponenter till skyddsrum

föreskrifterräddningsverksSRVFS 1995:2 Statens om
förtidskoefficienter vid beräkning ersättningav

skyddsrumskostnader
föreskrifterräddningsverks1997:1 StatensSRVFS om

skyddsrumför besiktningersättning somav
1994:1720byggts enligt 6 kap. 11§ lagen om

civilt försvar
RÅD typkostnaderSkyddsrumsunderhållALLM. 1996:1SRV
RÅD VerkskyddALLM. 1996:2SRV

Räddningstjänst4.2.3

förordningar. Vidareområdet Räddningstjänst finns lag och 2lInom
utfärdade SRV,myndighetsföreskrifter och allmänna råd12finns 5 av
brandnämnd och 2råd meddelanden utfärdade Statensallmänna9 av

brandinspektion.meddelanden utfärdaderåd Statensallmänna av
föreskrifter hurinnehållerRäddningstjänstlagen 1986:1102 om

Lagen riktaroch bedrivas.samhällets räddningstjänst skall organiseras
bl.a. kommunensBestämmelsernahuvudsak till kommunerna.isig rör

brand, rädd-räddningskåren, förebyggande åtgärder motansvar,
ledning,alarmering,ningstjänstplan, sjöräddningstjänst till sjöss, er-

tillsyn, bemyndi-till kommun för medverkan räddningstjisättning änst,
bistånd.under utländsktganden, räddningstjänst krig och

kompletteringarfinnsräddningstjänstförordningen 1986:1107I
förord-riktar sigräddningstjänstlagen 1986:1102. Liksom lagentill

räddningskåren,till kommunerna. denna regleras bl.a.främst Iningen
räddningstjänstplan, miljö-åtgärder brand,förebyggande sotning,mot

medverkan i rädd-till till kommun förräddningstjänst sjöss, ersättning

9Följande skyddsrumsförord-föreskrifter utfärdade efter bemyndigande iär
förordningen 1995:1281979:90: och Enligtningen SRVFS 1992:1 1993:6

civilt försvar: ochSRVFS 1995:2 1997:1om
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ningstjänst och riskanalyssanering, och information, räddningstjänst
under höjd beredskap, varning och överklagande. Förordningen inne-

indelning beredskapszoner indikeringszonerhåller inre ochäven en av
kämkraftsverken ochBarsebäck, Forsmark, Ringhals Simpevarpför i

förordningen stadgas utfärda före-bilaga. I kommunerna får vissaatt
meddelaskrifter. Vidare och länsstyrelsen får ytterligareSRVsägs att

föreskrifter.
StatensFörordningen 1988:1040 med instruktion för rädd-

riktar framför allt till fråga.ningsverk sig myndigheten i Kommunerna
särskilt bestämmelsen utsträckning det be-berörs SRV, i denattav om

skall samverka med demhövs, 4 §.
har ochinom området utfärdat myndighetsföreskrifter 12SRV 5

råd finnsriktar till kommunerna. Vidare 9 allmännasigallmänna som
meddelanden utfärdade brandnämnd och allmännaråd Statens 2av
meddelanden utfärdade brandinspektion.råd Statensav

riktarmyndighetstöreskriftema allmänna råden sigFlera och deav
del huvudsak indirekt,direkt till kommunerna. berör kommunerna iEn

tillsynsarbete.underlag kommunernasdå de iutgör
råd från brandinspektion:Allmänna Statens

brandinspektion vårdanläggningar, elevhem,1971:9 Brandsyn påStatens
hotell m.m.

efterfordon vid brand-brandinspektion 1972:3 Släpvagnar ochStatens
försvaret

råd från brandnämnd:StatensAlmärma

gasñaskorbrandnämnd Förvaring1978:2Statens av
detaljhandelsanläggningarBrandsynbrandnämnd på1980:6Statens

m.m.
brandlarmbrandnämnd Automatiskt1982:3Statens

handelsgödsel ochbrandnämnd Råd för lagring1983:2Statens av
änstsynpunktkalk från räddningstj

° räddningstjänstforordning-Följande föreskrift utfärdad efter bemyndigande iär
1986:1107: och 1996:6.SRVFS 1993:1, 1994:1, 1995:5en

1995:1281986:1107 förordningenräddningstjänstförordningen ochEnligt om
civilt försvar: SRVFS 1996:1.
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brandnärrmdStatens 1983:5 Brandsyn hamnari och på uppläggnings-
platser för fritidsbåtar

brandnämndStatens 1983:6 Brandförsvarsåtgärder vid torvbrytning
brandnämndStatens 1983:7 Kyrkor
brandnämndStatens 1984:5 Brandskydd vid campingplatser dyl.o.
brandnämndStatens 1985:3 Utomhusläktare vid idrottsanläggningar

Myndighetsföreslcrifter och allmänna råd från SRV:

1993:1SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om
brandsynefrister

1994:1SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om
informationsskyldighet sambandi
med kemikaliehantering

1995:5SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om
ersättning för och uppehälle enligtresa

räddningstjänstlagen48 § 1986:1102
1996:1SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om

varning utomhus
SRVFS 1996:6 Statens räddningsverks föreskrifter om

och kontrollfristersotning-
RÅDSRV ALLM. 1987:1 Alarmering räddnings-kommunalav

tjänstpersonal
RÅDSRV ALLM. 1988:2 Alarmering befälhögre vid kommun-av

räddningstjänst
RÅDSRV ALLM. 1989:1 Samordnad lägesangivning
RÅDSRV ALLM. 1989:4 Vamings- och inforrnationssystemet

viktigt till allmänhetenmeddelande
RÅDSRV ALLM. 1991:2 trafikdirigeringAvspärming och vid

räddningstjänst
RÅDSRV ALLM. 1993:1 Brandsynefrister
RÅDSRV ALLM. Plan för räddningstjänst1993:2 länsstyrelsens
RÅDSRV ALLM. 1993:4 efter utsläpp radioaktivaSanering av

ämnen
RÅDSRV ALLM. 1994:2 43 räddningstjänstlagen§ m.m.
RÅDSRV ALLM. 1995:2 för räddnings-Ersättning till kommuner

tjänst och viss sanering
RÅDSRV ALLM. 1995:3 Kommunal räddningstj änstplan
RÅDSRV ALLM. 1996:3 Sotning och kontroll enligt 17 § Rädd-

ningstjänstlagen
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Övrigt4.2.4

finnsområdet finns förordningar Vidare myndig-3 lagar och 8 1Inom
hetsföreskrift utfärdad myndighetsföreskrifter utfärdadeochSRV 2av

ÖCB.av

Varuförsörjning m.m.

förfogande1978:262 innehåller bestämmelserFörfogandelagen om
tillämplig först då riketeller räkning. blirför Lagenstatens annans

liknande. kommu-i krig eller riket i krigsfara eller Omkommer ärom
gäller förfo-den kan erhålla beslutsbefogenheter vadvissasägs attnen

gande efter bemyndigande regeringen 7 §.av
för-finns konkretiseringarförfogandeförordning 1978:558I av

lagen relevant förstfogandelagen 1978:262. Förordningen blir liksom
bl.a. tillväga-lqigsfara eller liknande. regleraseller i I dennakrigi

samtidigt anspråkdå kommun eller landsting ochgångssätt görannan
Vidare stadgasförberedd för förfogande 4 §.egendom intepå ärsom

ärendenoch landsting skall förteckningkommuner överupprättaatt
uppgifter 28 §förfogande 12 §, och lämna vissarör ta emotsom

29 §.framställning viss åtgärd hos länsstyrelsengörasamt om
riktar sig1973:206 motorreparationstjänstenKungörelsen om
verksam-Försvarsmakten. träder itill Motorreparationstjänstenfrämst

vid höjd bered-bestämmer det,vid krig eller, regeringenhet annarsom
kommunal myndig-berörs bestämmelsenskap. Kommunerna attav om

utföraöverenskommelse med kan vissaefter Försvarsmakten,het, mo-
6 §.torreparationstjänster

Totalförsvarspliktig personal m.m.

bl.a. totalför-behandlar1994:1809 totalförsvarspliktLagen om
civilplikt.värnplikt ochinskrivning fullgörandesvarsplikt, och av

bestämmelserna deoch landsting särskiltberörsKommuner attomav
kap. §uppgifter och 4 §§, 3 15skall inhämta och lämna olika 2 kap. 2

§.kap.ledamöter till inskiivningsnämnden ll 1samt utse
bestäm-finnstotalförsvarspliktigförordningen 1995:238I om

totalförsvarsplikt.1994:1809verkställighet lagenmelser omom av
nämndereller de ioch landsting bl.a. denkommunerOm ettsägs att

verksamhet enligt lageneller kommun förlandsting i en som svarar
skall lämnafunktionshindrade1993:387 stöd och service till vissaom

§.uppgifter Totalförsvarets pliktverk kap. Därutövertill 3 5vissa
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finns stadganden uppgiftslämnande för bl.a. landsting, kommunerom
och skolor 3 kap. 9 och §§ och14 bl.a. kommuner och lands-attom

fär framställningarting loigsplacering 4 kap. §.göra 7 Relevantom
för kommuner och landsting bestämmelserna i vilka verk-är även om
samheter civilplikt får fullgöras bilaga A. Föreskrifter för verkställig-

ÖCBhet förordningen får bl.a. utfärdas och Socialstyrelsen.av av
I lagen 1994:1811 disciplinansvar inom totalförsvaretom m.m.

finns bl.a. bestämmelser disciplinansvar, åtalsanmälan och hand-om
läggning disciplinärenden. Kommuner landstingoch inämnsav sam-

då härmanhanget den kommun eller det därlandsting den dis-sägs att
ciplinansvarige tjänstgör eller har kan bli ålagdtjänstgjortsenast att

frågor disciplinansvar eller åtalsanmälan 19 §. Vidare regle-pröva om
kommuner och landsting blir biträdda auditörer vidt.ex. attras av

handläggningen disciplinärenden 23 och §§24 möjlighetensamtav
överklaga beslut kommun eller landsting 50, och 62 §§.51att av
Förordningen 1995:241 disciplinansvar inom totalförsva-om

innehåller kompletterande föreskrifter till lagen 1994:1811ret m.m.
disciplinansvar inom totalförsvaret förSärskilt relevant kom-om m.m.

och landsting stadgandena ellerberörd kommun lands-är attmuner om
ting skall uppgifter 5 kap. § misstanke discip-3 vidta emot samt om
linförseelse inleda utredning ärendet 2 kap. §.4av

Förordningen förmåner1995:239 till totalförsvarspliktigaom
innehåller föreskrifter verkställighet kap. lagen 1994:18098om av

totalförsvarsplikt. Vad kommuner och landstingsägs är attom som om
de kan åläggas lämna underlag för utbetalning dagpenning 11att av
kap. §, lämna uppgifter behövs2 för bedömning till fa-rättensom av
miljebidrag 11 kap. § utbetala7 i vissa fall besluta och visssamt typ

fönnån till totalförsvarspliktig ll Verkställighetsföre-kap. §.12av
skrifter får frågori vissa meddelas Riksförsäkringsverket och Total-av
försvarets pliktverk.

förordningenI 1995:649 förledighet och fritid totalför-om
finns reglersvarspliktiga bl.a. tjänstledighet, offentliga uppdrag,om

hemresa och fritid. Bestämmelser och landstingkommunerrör ärsom
tjänstledighet skall beviljas för förtroendevaldbl.a. deltagandeatt som

landstingsmöteledamot i medeller sammanträde landstingetsiett ett
förvalmingsutskott, kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 7 §.

finnsVidare i förordningen bestämmelser kommuner ellerattom
landsting, de falli den totalförsvarpliktiga i kommun ellertjänstgör en

fårlandsting, besluta den totalförsvarspliktigas vistas påatt rätt attom
valfri plats under fritid får inskränkas 25 och 26 §§. Verkställighets-

ÖCB.föreskrifter får meddelas Försvarsmakten ochav
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Vidare finns utfärdad och1 myndighetsföreskrift SRV 2av myn-
ÖCB.dighetsföreskrifter utbildningutfärdade Föreskriften ochav om

la-igsplacering totalförsvarspliktiga riktar bl.a. till kommuner ochsigav
totalförsvarspliktiga och riktarlandsting. De övriga två primärt sigrör

landsting.indirekt till kommuner ochendast
Myndighetsföreslciift från SRV:

omföreskrifter medinflytande1995:3 Statens räddningsverksSRVFS
för totalförsvarspliktiga civilpliktfullgörsom

ÖCB:Myndighetsföreskrifter från

ÖverstyrelsensÖCBFS föreskrifterför civil beredskap1995:3 om
totalförsvarspliktigautbildning och krigsplacering av

ÖCBFändring i S 1997:2
ÖverstyrelsensÖCBFS föreskrifterför beredskap1995:4 civil om
ledighet för totalförsvarspliktiga fullgöroch fritid som
civilplikt

försvaretmilitäraDet

bestämmelser bl.a.innehållerHemvärnsförordningen 1997:146 om
hemvämsberedskap.ändamål, hemvämets personal ochhemvämets

möjlighet sigdå här stadgas den harKommun att yttraomnämns att
hemvämsman 5avtal vad gälleringås tjänstgöringinnan persons som

hemvämsråd organi-ledamothar minst i§ rätt att utse ettsamt somen
kommunen l §.inom lseras

civilmedverkan i verk-förordningen 1986:1111 militärI om
utföranderegleras medverkan räddningstjänstsamhet i annatsamt av

sjuk-och landstingBestämmelser kommunerarbete. är attrörsom
2 §utförandevårdshuvudman får begära hjälp med transporterav

avseendesammanhang För-bl.a. kommunen skall höras i vissasamt att
7 §.svarsmaktens arbetes eventuella konkurrensintrång Försvars-

" 1995:808 medinflytande förUtfärdad efter bemyndigande förordningeni om
totalförsvarspliktiga: SRVFS 1995:3.

och beredskaps-1995:238 totalförsvarspliktBemyndigande i förordningen om
ÖCBFS1993:242:förordningen 1995:3.

och fritid för totalför-Bemyndigande förordningen 1995:649 ledigheti om
ÖCBFSfullgör civilplikt:svarspliktiga 1995 24.som
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makten bemyndigas enligt denna förordning meddela före-vissaatt
skrifter.

Upplevda4.3 problem med regleringen

Svenska Kommunförbundet särskilt lagstiftningenkritiskt till inomär
Räddningstjänst.området Bland efterlyses målinriktadannat en mer

mindre detaljregleradoch lagstiftning och tillsyn. Förbundet nämner
exempel de detaljerade kraven på kommunal räddningstjänst-som en

fokuseringenplan brandsynpå och det gäller förebyg-sotningsamt när
gande insatser. Vidare Kommunförbundet detaljregleradedensäger att

fårlagstiftningen till följd det blir alltför många myndighetsföre-att
ochskrifter allmänna råd på området.

Myndighetsföreskriftema och de allmänna råden upplevs väl-som
förstyrande kommunerna.digt Kommunförbundet myndig-attanser

hetsföreskriftema på området måste begränsas. tillägger emellertidMan
myndighetsföreskrifter och allmänna råd också kan till hjälp föratt vara

kommunerna.
Kommunförbundet förhållandenantal i rädd-att ettmenar

ningstjänstlagstiftningen bör förtydligas, bl.a. gäller detta den statliga
tillsynen: Oklarheter finns för roll och inriktningnärvarande dessom

formerna för samverkan tillsynsmyndig-mellan olika statligasamt om
Rimligenheter. bör tillsynen stödja bygger påsynsättett att statensom
fast nationella förlägger mål samhället. 1997-09-30 10PM s.

Vidare framhålls tillstatistik- och uppgiftslämnandet SRVatt är
betungande för kommunerna.

Kritik lagstiftningen Räddningsverksut-har framförtsävenmot av
redningen. I skrivelse till dnr FO97/regeringen 1997-10-28,en
2363/RS, föreslår utredningen kommittétillsätter medregeringenatt en
uppgift räddningstjänstför-räddningstjänstlagen,göra översynatt en av

ochordningen vissa författningar kopplade till dem.
Kritiken har lett till räddningstjänst-direktiv till utredningatt omen

Översynenlagstiftningen under kommaframtagande. beräknas iär
undergång augusti 1998.

Vidare kan framhåller finns olika aspekterSRV detnämnas att att
talar för det kan bli detaljstyrning detta område.inom Ver-attsom mer

bl.a.ket intemationaliseringen och EU-anpassningennämner som an-
ledningar till detta.

Kritiska har höjts hemvämsförordningen.vad gällerröster även
Kommunförbundet levavissa kommuner har svårt tillatt attmenar upp
möjligheten sig.att yttra
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Även förordningen militär medverkan civil verksamhet lqitise-iom
Kommunförbundet. Kommunerna det problematisktavras anser vara

militären inte får medverka vid tillfällenandra vid rädd-att än
ningstjänst.
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Inrikesdepartementet5

1 Allmänt

Utredningen har bedömt 46 lagar och förordningar28 inom Inrikes-att
departementets ansvarsområde relevanta för kartläggningen. Därtillär
kommer ll myndighetsföreslcrifter eller allmänna utfärdaderåd Bo-av
verket och 2 myndighetsföreslcrifter utfärdade Statens invandrarverkav
SIV.

den fortsatta redovisningenI delas regleringen i följande femupp
Kommunal lagstiftning Kommunal ekonomigrupper: m.m., m.m.,

Övrigt.byggfrågor,Plan- och Integrationsfrågor samt

5.2 Beskrivning regleringenav

Kommunal lagstiftning5.2.1 m.m.

InrikesdepartementetsInom område bedöms författningar29 på olika
handla kommunal lagstiftning. lagarsätt Det sig 26 och 3rörom om

förordningar eller motsvarande med skillnader i omfattning ochstora
tyngd. Myndighetsföreslcrifter eller allmänna råd särskilt berörsom
kommuner eller landsting saknas inom detta område.

centralaDen och övergripande regleringen både kommuner ochav
landsting återfinns i kommunallagen kommunallagen1991:900. I
regleras bl.a. frågor kommun- och landstingsindelningen, villkorenom
för medlemskap, kommunernas landstingensoch befogenheter samt om
deras organisation. Från den januari1 1998 regleras också kommunal-
förbunden i kommunallagen. Den gällande kommunallagen frånärnu

uttalatår 1991. Ett mål lagen infördes skulledennär att ett stortvar ge
för kommunerna själva välja den organisationutrymme bästatt som

svarade deras förutsättningar. Vid förändringen avskaffadesmot därför
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samtligabl.a. kraven på särskilda nämnder/styrelser ornrå-inom nästan
den.

allmänkommunallagen kommuner landstingGenom och enges
allmäntsjälva hand sådana angelägenheter in-kompetens att ta avom

landstingets områdehar anknytning till kommunens ellertresse som
enbarteller deras medlemmar och skall handhasinte staten,som av en

2 kap.kommun, landsting eller 1 §.någon Iett annat annanannan
befogenhet under vissakommuner och landsting ocksålagen attges -

kommunaltdriva näringsverksamhet lämna partistödvillkor attsamt-
antal lagar vidgat§§. har riksdagen2 kap. 7-10 Därutöver ettgenom

områden. Till dessakompetens radpreciserat kommunens inomeller en
räknas:lagar kan

ungdomsorganisationer,1989:977 kommunalt stöd till-lagen om
1986:753 kommunal tjänsteexport,-lagen om

bistå utländska stude1962:638 for kommunlagen rätt attom-
rande,

1993:406 kommunalt stöd till boendet,-lagen om
inom turist-1968:131 befogenhetervissa kommunalalagen om-

väsendet,
frågai1970:663 befogenhetervissa kommunalalagen omom-

för handikappade,sysselsättning
landsting och kyrkliga1994:693 for kommuner,lagen rättom-

och bi-katastrothjälplämna internationell annatkommuner att
stånd,

Stockholms läns lands-1982:1070 skatteutjämning ilagen om-
tingskommun

kommunalaVissasammanhanget kan i propositionenI nämnas att
landstingetförföreslås lag1997/982155frågor prop. rätten ny om

lämna bidragGötalands länSkåne län ochoch kommunerna i Västra att
januari 1999.kraft denkommun. föreslås träda ltill Lagen iannan

plan berörallmäntdel andra lagar påfinns ocksåDet ett mersomen
organisation. Lagenbefogenheter ochåligganden,kommunernas

proportionella valföreskriver1992:339 proportionellt valsätt attom
och kommunfull-landstings-val förrättas b1.a.skall tillämpas i som av

majoritet le-kommunala styrelser/nämnderellermäktige avenomav
folkomröst-begär det. kommunala1994:692damöterna Lagen om

kommunala folk-förfarandet vidanvisningarningar närmareger om
1954:130omröstningar. Den kommunala delegationslagen ger

kommunenteckna föröverlåta sammanslutningkommun rätt attatt
kollektivavtal.bindande

på1970:462 vissa anslagkonkret karaktär lagenAv är ommer
hand-anslåkommunenb1.a. åläggeranslagstavlakommuns attsom
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lingar åt myndigheter eller enskilda lag eller författ-som genom annan
ning givits denna Irätt. sammanhanget kan även lagennämnas
1957:259 för kommunrätt att avgift för vissa upplåtelserta utom

offentlig plats,av m.m.
finnsDet några lagar och förordningar handlar landetssom om geo-

grafiska indelning i kommuner och län. Itillkännagivande 1997:824
länens indelning i kommuner redovisar regeringen kommun-om och

länsindelningen den 1 januari 1998. Lagen 1979:411 ändringar iom
Sveriges indelning i kommuner och landsting regeringen full-ger
makt besluta ändringatt i rikets indelning i kommunerom samt att
meddela i sammanhanget nödvändiga föreskrifter. lagenI regleras re-
lativt detalj hur sådant beslut skallerat fattasett och den eventuella pro-

för genomföra ändringen.att Vid kommundelning kan regering-cessen
bestämma kommun skall företrädasatt indelningsdelegerade.en en av

Lagen 1979:412 kommunala indelningsdelegerade reglerarom
delegationens uppgifter, befogenheter, organisation m.m.

förordningenI 1990:1510 med länsstyrelseinstruktion läns-ges
styrelserna i uppdrag inom länet samordna, följaatt och utvärderaupp
verksamheter och insatser inom sina olika ansvarsområden. länssty-I
relseinstruktionen också blandsägs ledamöter ochatt läns-iersättare
styrelsen bör det finnas erfarenhet från kommunal och landstingskom-
munal verksamhet och erfarenhet från verksamhet i näringslivet och
arbetstagarorganisationer. Av lagen 1976:891 val ledamöter iom av
länsstyrelses framgårstyrelse ledamöter och i länsstyrel-att ersättare

styrelse skall val landstingsfullmäktige.utses Om detsens genom av
finns majoritet för detta skall proportionella val tillämpasen
länsstyrelseinstruktionen 40 §.

Till kommunal lagstiftning kan räknas tillkän-ävengruppen m.m.
nagivandet 1982:990 europeisk ramkonventionom en om samar-
bete riksgränseröver mellan lokala och regionala samhällsorgan

meddelar konventionenatt i kraft för del.trätt Sverigessom
dennaI ingår rad lagar tillkommitäven för möjlig-grupp atten som
olika försöksverksamhetergöra typer eller liknande på lokal ellerav

regional nivå. Dessa författningar i regel tidsbegränsade ochär gäller
endast mindre antal kommuner,ett län eller landsting. Författningarna

reglerar försöksverksamheter är:som m.m.
lagen 1995:1285 försöksverksamhet med nämndom gemensam-

för flera landsting,
-lagen 1996:637 försöksverksamhet med för kommunalarättom
aktiebolag bedrivaatt uppdragsverksamhet sådaninom trafik som

i lagen 1985:449 rätt driva viss linj etrañk,attavses om
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Skånes länsförsammanläggningsdelegerade1996:945-lagen om
landsting,

ändrad regionalmediörsöksverksamhet1996:1414lagen om-
ansvarsfördelning,

regionförbund imedförsöksverksamhet1996:1415lagen om-
Skåneoch län,länKalmar

Gö-för Västrasammanläggningsdelegerade1997:222lagen om-
landsting,talands läns

Länsstyrel-förstyrelsenledamöter i1997:223 vallagen avom-
Götalands län,Västraisen

vid med-samtjänstmedförsöksverksamhet1997:297lagen om-
borgarkontor,

Stock-iför kommunernaregionplanering1987:147lagen om-
län.holms

ekonomiKommunal5.2.2

lagarförfattningar; 7omfattar totalt 11ekonomiKommunalGruppen
rådallmännaellerMyndighetsföreskrifter sär-förordningar.och 4 som

område.dettasaknas inomlandstingellerkommunerskilt berör
förreglerarförordningarnaochlagarna systemetHuvuddelen av

kommunala utjäm-detoch landstingtill kommunerstatsbidrag samt
kopplingsådanhar är:författningarDeningssystemet. ensom

ochtill kommunerstatsbidrag1995:1514 generelltlagen om-
landsting,

till kommunerstatsbidraggenerellt1995:1644förordningen om
landsting,och

lands-ochtill kommunerutjämningsbidrag1995:1515-lagen om
ting,

lands-ochför kommunerutjämningsavgift1995:1516lagen om-
ting,

utjämnings-ochutjämningsbidrag1995:1645förordningen om-
landsting,ochavgift för kommuner

beräkning ut-vidskattesatser1995:1646förordningen avom-
landstingochutjämningsavgift för kommunerjämningsbidrag och

1995:1514lageninförande1995:1517lagen om gene-avom-
1995:1515lagenlandsting,ochstatsbidrag till kommunerrellt om

och lagenlandstingochkommunerutjämningsbidrag till
landsting.ochämningsavgift för kommuner1995:1516 utjom

förreglernanärvarandeutredning förkan överTilläggas att seren
skatteutj ämningen.kommunaladen
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I lagen 1995:1518 mervärdesskattekonton for kommun ochom
landsting regleras de särskilda momsbestämmelsema för kommuner
och landsting. Kopplat till denna lag finns förordningen 1995:1647

ersättning lör mervärdesskatt enligt lagen 1995:1518om om
mervärdesskattekonton for kommuner och landsting bl.a. fast-som
ställer förprocentsatsen momsersättningen.

Lagen 1996:1061 minskning i särskilda fall det generellaom av
statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999 stadgar -med vissa angivna undantag minskning statsbidragetatt skallen av-

för kommunergöras och landsting höjer sin skatt åren 1997, 1998som
eller 1999.

Lagen 1997:614 kommunal redovisning reglerar den kom-om
munala redovisningen.

5.2.3 Plan- och byggfrågor

Under Plan- och byggfrågor redovisas lagar10 och förord-15gruppen
ningar. Därtill kommer Boverket utgivitatt myndighetsföreslcrifterll
eller allmänna råd bedöms särskild betydelse för kommu-som vara av
nema.

Den centrala regleringen inom plan- och byggområdet utgörs av
plan- och bygglagen 1987:10 plan- och byggförordningensamt
1987:383. Plan- och bygglagen PBL innehåller bestämmelser om
planläggning mark och och byggande.vatten I PBL stadgas bl.a.av om

det kommunalär angelägenhetatt planlägga användningenen att av
mark och 2 §. I lagen finns detaljeradevatten regler vilka planerom
kommunen måste eller får hur planeringsprocessenupprätta skallsamt

till.gå lagenI sägs detäven i varje kommun skall finnasatt elleren
flera nämnder skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- ochsom
byggnadsväsendet och ha det inseendet byggnadsverk-närmaste över
samheten 7 §. Enligt PBL skall kommunerna ha tillsyn bygg-över
nadsarbeten och utföra besiktningar, bygganmälan ochta riv-emot
ningsanmälan frågorsamt påföljderta och ingripanden vidupp om
överträdelser. Kommunen ansökningarprövar bygglov,även riv-om
ningslov och marklov förhandsbesked. finnssamt Det i flertalet fallger
detaljerade regler i PBL hur dessa ärenden skall handläggas. Lagenom
reglerar antaläven situationer då kommunenett har eller skyldigheträtt

lösa in mark, eller skyldighetatt ersättning till markägareatt utge på
grund beslut eller åtgärder vidtagna med stöd PBL. PBLav av ger
kommunen låta fastighetsägarnarätt att inom område kom-ett ersätta

för kommunens kostnader för anlägga eller förbättramunen att gator
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lagen b1.a.innehållerområdet. övrigtinom Iplatserandra allmännaoch
informerasamverka,övervaka,bestämmelser för kommunerna attom
verka förskallbyggfrågor. Kommunenplan- ochinitiativ i t.ex.och ta

landskapsmilj och förgod stads- och öoch attbyggnadskulturgod enen
kommu-preciseringarfinnslagentillgodoses. I ävenriksintressen av

informationsskyldighet.nens
ochplanläggningbåde reglerinnehåller PBLframgåttSom omovan

planverksam-framför allt inomdetbör tilläggasbyggande. Det attom
Justitie-inomutgivitslagstiftningtillklar kopplingfinnsheten somen

jordabalken,lagstiftningsådanExempel på är:område.departementets
byggningabalken.ochfastighetsbildningslagen

avloppsanläggning-ochallmänna1970:244 vatten-I lagen om
ochVattenförsörjninghälsoskyddettillmed hänsynbehövssägs attar

ordnas ibebyggelse störreblivande ettbefintlig ellervissföravlopp
allmäntillse,för ellersörja attskall kommunensammanhang, va-

§.2 Iskedet kanstånd, såtillkommeranläggning snart samma para-
fullgörakommunenåläggakan vid vite attlänsstyrelsenstadgasgraf att

föreskrifter hu-främstinnehåller lagenskyldighet. övrigtIdenna som
be-kanHuvudmannenfölja.haranläggningenförvudmannen att men

formule-direktanågralagenfinns ikommun. Det ävenintehöver vara
skall erhållakommunenBlandkommunen. sägs attannatringar enom

förhållandenanläggningentillsyn attberättelse samtårlig somöver av
kommunaladeeller nämn-denlänsstyrelse,ingripandepåkallar av en

hälsoskyddsornrådet ellerochmiljö-uppgifter inomfullgörder som
till kommu-anmälastillsynsmarmenskallmyndighetnågon avannan

§.32nen
försälj-vidförköptillkommun1967:868 rättFörköpslagen ger

framtidatill denmed hänsyn ut-egendomfastviss t.ex.ning somav
sammanhängandedärmedtätbebyggelse ellerförkrävsvecklingen an-

Förköpsrätten utövas1 §.friluftslivellerför idrottellerordning ge-
och köpa-säljunderrättartidlagen angiveniinomkommun areattnom

till inskriv-beslutdettaanmälerförköpsrättbeslut samtutövaattre om
7 §.underrättelsernabevisföreteendemedningsmyndigheten omav
måsteförköpsrättkommunensbestridersäljarenellerköparenOm

regeringen.hosförköpettillstånd försökatidangiveninomkommunen
med hän-skerförköposkäligtdetskall b1.a.Tillstånd attärvägras om

Iförköpskungörelsenoch köpare.mellan säljareförhållandettillsyn
tillämpas.skallhur lagenanvisningar1967:873 närmare omges

fårlantmäterimyndighetkommunal1995:1393Enligt lagen om
kommunalinrättakommunförtillståndmeddela attregeringen enen

myndighetenvidverksamhetenförochlantmäterimyndighet att svara
lantmäterimyndighetkommunalvill inrättakommun§.l En ensom
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skall ansöka detta till Lantmäteriverket 3 §. För tillståndom lcrävs att
kommunen uppfyller antal i lagenett uppställda krav 2 §.

Förordningen 1995:1459 avgifter vid lantmäteriförrätt-om
ningar innehåller bestämmelser avgifter för förrättningarom som
handläggs lantmäterimyndighet och räkningarav fören förrätt-om
ningskostnader. I princip gäller bestämmelser för både statligasamma
och kommunala lantmäterimyndigheter. I 14 § docksägs kom-att en
munal lantmäterimyndighet får besluta lägre avgifter deänom som
Lantmäteriverket föreskriver.

Mätningskungörelsen 1974:339 innehåller bestämmelser hurom
mätning och kartläggning skall genomföras. Kungörelsen har främst
relevans för lantmäteriverksamheten, i huvudsak bedrivs statli-som av

myndigheter. I 13 § docksägs behörigaga verkställaatt mätningatt
och kartläggning enligt kungörelsen lantmäterimyndigheterär samt
kommunala mätningsorgan med personal uppfyller behörighets-som
kraven eller har förklarats behörig enligt vissa bestämmelsersom i
kungörelsen. I 14 § vidaresägs den utföratt mätningen eller kart-som
läggningen vid behov skall samråda med den eller de kommunala
nämnder fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.som
Lantmäteriverket har lämnat förslag tillett regeringen minskningom en
och viss komplettering kimgörelsen. I sarnrådsyttrande tillett Lant-av
mäteriverket har Svenska Kommunförbundet anfört kungörelsen böratt
upphävas tillfällenär i andra författningaratt infoga de bestämmel-ges

behöver finnas kvar.ser som
Anläggningslagen 1973:1149 anläggningskungörelsensamt

1973:1165 reglerar förutsättningarna för inrätta anläggningaratt som
förär flera fastigheter och avseddagemensam tillgodoseär att än-som

damål stadigvarande betydelse för dem Gemensamhetsanläggningav
hur dessa Ävenärenden skallsamt handläggas. dessa författningar be-
förstai hand lantmäterimyndigheten.rör Kommunen har dock enligt 9

i§ vissa fall efter begäranrätt att lantmäterimyndigheten medgeav un-
dantag för naturvårdsföreskriñer eller del andra särskilda bestäm-en
melser för marks bebyggande eller användning. Kommunen har rätt att
begära anläggningsfrågaatt 17 §.prövas Kommunen haren även rätt

i vissa fallatt medgivandevägra till anläggning 23 § eller föraatt ta-
lan godkännandebeslutmot ett 30 §.

Även ledningsrättslagen 1973:1144 och ledningsrättskungörel-
1973:1148 främstär betydelse för lantmäterimyndighetema.sen av

Kommunerna har dock enligt dessa författningar i stort sett samma
möjligheter till påverkan i anläggningslagen, möjlighett.ex.som att
bevilja undantag från vissa bestämmelser 8 § undersamt rätt vissaatt
villkor medgivandevägra till ledningsrätt 21 §.
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hur,reglerar efterexploateringssamverkan1987:11Lagen om
för iord-åtgärdervidtaskallsamverkan attimarkägaresärskilt beslut,

sådana anord-utföraoch förbebyggelseförmarkningställa viss att
exploateringssamver-bebyggelsen. Frågorförbehövsningar omsom

exploaterings-Ansökanlantrnäterimyndighet.handläggskan omav
kommunen;ellerberörd fastighetsägarefårsamverkan göras avav
inom plan-uppgifterfullgörnämnderkommunaladeellerden som

exploateringssamverkan får§. Beslut8byggnadsväsendet"och om
Lantmäterimyndig-§.3tillstyrker dennakommunenfattasbara om

harkommunenoch§10kommunensamråda medskallheten även
byggutredningenoch§. Plan-godkännandebeslut 33överklagarätt att

exploateringssamverkanlagenbetänkande föreslagit atthar i ett om
skall inarbetasstadgandenlagensvissaTankenupphävas.skall är att av

författning.i annan
förutom iåterfinns,byggandegällerreglerdeHuvuddelen somav

på byggnads-egenskapskravtekniska1994:847i lagenPBL, om
tekniska1994:1215i förordningen egen-verk, samt omm.m.

grunddenförfattningar ärpå Dessabyggnadsverk,skapskrav m.m.
bygg-handförstairiktar sig motFörfattningarnavilar på.byggnonnen

i lagenställen. 16 §fåtal Ipåendast kommuneroch ettherren nämner
givits riks-denendastfårfunktionskontrollant utsestill somsägs att

får ock-Kommunenkommunen.godkäntsdenellerbehörighet avsom
skyldighe-sinaåsidosattfunktionskontrollantenfinnerdenså attom- §. för-17 Iskallfunktionskontrollant utsesbesluta attter en annan- råderpåknapphetdärområden Vatteninomi 13 §ordningen attsägs

områdes-ellerdetaljplanifår kommunenuppkommabefaraseller kan
fordras. En-hushållningsbestämmelserdemeddelabestämmelser som

detalj-tillbyggnader iändringarandravid änkommunenfår§ligt 17
stad-vadkravlägrebestämma änområdesbestämmelserellerplan som

områdetinombebyggelsenförutsättningunderförordningen attigas
dockbör attDet noterasegenskaper.godtagbaralångsiktigtfårändå

uppgiftengivitPBL attbeskrivits,tidigarekommunerna, genomsom
bl.a.innebärDettasammanhang.aktuellahärtillsynsmyndighet ivara
ochtillämpliga lagarföljbyggherrenövervakaskallkommunen att eratt

fallet.så inteolikapå ärföreskrifter och ingripa sätt om
funktionskon-1991:1273förordningsärskildfinnsDet omen

reglerinnehållerFörordningen närmareventilationssystem.troll av
förordningenIskallfunktionskontrollen göras.ochhur, när av vemom
kommunensfullgörnämnderkommunalaeller dedensägs att som

tillövervakaskall ägarebyggnadsväsendet attochplan-inomuppgifter
§.8avseendendessaskyldigheter ifullgör sinabyggnader
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Enligt lagen 1977:484 med bemyndigande meddela före-att
skrifter hissar och andra lyft- eller fårtransportanordningarom
regeringen överlåta åt bl.a. kommun föreskriftermeddela vissa inomatt
området. förordningI 1993:1598 hissar och vissa andraom mo-
tordrivna anordningar regler hur, ochnärmare närges om av vem
besiktningar skall I 13 § i förordningen tillsyngöras. sägs att över att

förordningdenna följs liksom de föreskrifter har meddelats medsom
stöd förordningen den eller de kommunala nämnderutövasav av som

uppgifterfullgör inom plan- och byggnadsväsendet. förordningenI
stadgas samråd och information fall skall skei vissa medäven Ar-att
betarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen 14 §.

1993:320Lagen byggfelsförsäkring stadgar när nä-attom en
ringsidkare uppför byggnad helt eller till övervägande del skallen som
användas bostad för bruk fråga sådan bygg-eller ipennanentsom om

utför åtgärder fordrarnad bygganmälan förläng-och avsevärtsom som
byggnadens brukstid, skall det för byggnadsarbetet filmas bygg-er en

felsförsäkring l §. lagen regleras byggfelsförsäkringenI vad skall
täcka villkoren i övrigt. Lagen innehåller inga särstadganden församt
kommuner. orsakenDetta lagen medtagits här och den kom-är att att

under avsnittet upplevda med regleringen.problemmenteras om
återkallelseFörordningen 1986:285 godkännandeom av som

allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall villkoren för närm.m. anger
godkännande skall återkallas. skall ske detDettaett t.ex. om genom

överlåtelse aktier eller andelar eller på sker ändringar isättannatav
företagetfråga innebär kommunen längre har kvar detinteattom som

bestämmande inflytandet i företaget. Vidare företaget avhänt sigom
de bostäder25 företaget hade den oktoberll 1996.än procentmer av

undantag från dessa villkor finnsVissa stadgade. I förordningenäven
1996:1435 återkallelsemed särskilda bestämmelser beslutom av

statligt finns bestämmelser räntestödräntestöd i vissa fall närom om
återkallasskall fall medge undantag.regeringen i vissa kansamt att

finnsDet förordningen 1983:1025 statsbidrag för hissin-en om
istallationer bostadshus Bidrag enligt denna förordning kanm.m.

lämnas för åtgärder i eller anslutning bostadshus husägareni till som
för förbättravidtar bostädernas för äldretillgänglighet och handi-att

kappade. Statsbidrag beviljas medel li mån tillgång på §. Somav
villkor för bidrag gäller godkändåtgärden måste kommunenatt avvara
och kommunen förbinder sig lämna bidrag med minst 20att att procent

den godkända kostnaden 3 §. Vidare stadgas bl.a. bidrag endastattav
efterlämnas ansökan kommunen och husägaren 6 §.gemensam av

statligaNågra medel för detta ändamål finns anslagna,inte varför för-
ordningen egentligen inte tillämplig.är

SOU8 1998M05
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Enligt förordningen 1984:337 med ändrade bestämmelser om
skyldighet betalastatens ersättningatt till kommuner enligt 33 §

bostadslånekungörelsen 1962:537 kan beviljaregeringen stödm.m.
statsmedel till åtgärder i bostadsområden andelmed outhyrdastorav

lägenheter. Bevilj sådant stöd kan regeringen, kommunen medgeras om
det, besluta ersättningsskyldighet enligt vissa i förordningenatt statens
nämnda bestämmelser helt eller delvis skall upphöra i kommunen.

Med stöd förordningen 1988:372 åtgärderbidrag tillav om
i kanradon egnahem statliga bidrag lämnas till kostnader förmot åt-

syftegärder i minska radonhalten i och tvåbostadshus bi-att en- som
dragstagaren och själv bor i egnahem. Bidragsverksamhetenäger
sköts Boverket, länsstyrelserna och kommunerna 2 §. Ansökanav om
bidrag hos länsstyrelsen. Sökanden skall i ärendet visa kom-görs att

funnit åtgärderna nödvändiga enligt 4 §.PBLmunen
Enligt förordningen 1996:1593 bidrag till allmännaom sam-

får, underlingslokaler vissa villkor, statsbidrag till allmänna sam-
lingslokaler lämnas. bidragFör till köp, nybyggnad, ombyggnad eller
standardhöj ande reparationer inte omfattningringa krävsär attsom av
kommunen lämnar bidrag med minst 30 det bidragsunderlagprocent av

tillberättigar det statliga bidraget 2 §. Bidrag lämnas till sådanasom
aktiebolag, stiftelser eller föreningar arbetar vinstsyfte ochutan ärsom
fristående från kommun eller kommunala företag 5 §.en

finns antal lagarDärutöver och förordningar handlarett som om
lånstatliga och bidrag vid eller ombyggnation. författningarDessany-

gäller dock inte särskilt för kommuner eller landsting och redovisas
därför inte

förordningarnade redovisadeFörutom lagarna och finns 11 myn-
eller råddighetsföreskrifter Boverketallmänna utgivna be-av som

betydelsedöms för kommunerna. huvudsak dessa reglerIvara av avser
byggverksamheten.

1993:57BFS Byggregler ändr. ochBFS 1995:17, 1995:65
1997:38BFS

1994:25 Boverkets föreskrifterBFS och allmänna råd hissar ochom
vissa andra motordrivna anordningar ändr. BFS 1995:3,

1997:371995:13, 1997:1, 1997:2 och

2 Bemyndigandei 1987:383, 1987:10, och1994:847 1994:1215
3 " 1993:1598-



SOU 1998:105 Bilaga 2 227

föreskrifterBFS 1994:40 Boverkets och allmänna råd om
funktionskontroll ändr.ventilationssystem BFSav

och 1996:561995:33
BFS 1994:57 Boverkets föreskrifter tillämpningenom av

l997:3europastandarder ändr. BFS
1995:5 Boverkets föreskrifterBFS och allmänna råd certifieringom

riksbehöriga kvalitetsansvariga ändr. 1996:55BFSav
1995:6 Boverkets föreskrifterBFS och allmänna råd om

typgodkännade tillverkningskontrolloch
1995:18 KonstruktionsreglerBFS
1996:59 Boverkets föreskrifterBFS statligt investeringsbidrag förom

anordnade studentbostäderav
1997:25 Boverkets föreslqiñerBFS bidrag till allmännaom

samlingslokaler
1997:29 Boverkets föreskrifter CE-märkning byggprodukterBFS om av

m.m.
1997:51 Boverkets föreskrifter råd bidragoch allmänna tillBFS om

vissa förinvesteringar minska elanvändningen iatt
bostäder och lokalervissa

Integrationsfrågor5.2.4

Integrationsfrågor finns förordningar.lag ochInom 1 2 Därut-gruppen
har utfärdat myndighetsföreskrifter.SIV 2över
förordningen 1990:632 bidrag till avgränsade invandrar-I om

i 1 § kommuner och myndigheter i undan-politiska projekt sägs att
erhålla bidrag för-tagsfall kan med stöd denna förordning. Dennaav

slutar gälla förordning vid årsskiftet 1998/99. Verksamheten utreds
närvarande.

Förordningen 1990:927 statlig ersättning för flyktingmot-om
grunden för överenskommelser med kom-tagande utgör statensm.m.

1991:1273"-
1993:1215" -
1987:383-

" 1994:1215-
och1987:10, 1994:847 1994:1215-

1996:1371" -
° 1996:1593" -

M -1994:1215
N2 " 1997:635-
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mottagande flyktingar och andra utlänningar. I 1 §munerna om av ges
befogenhetSIV träffa denna överenskommelse med kommu-att typ av

förordningen reglerasI b1.a. vilka omfattaskannerna. grupper som av
överenskommelsema, vad ersättning till kommuner och landsting kan

för formernautgå och nivåerna på dessa ersättningar.samt
1992:1068Lagen introduktionsersättning for flyktingarom

andraoch vissa utlänningar kommun bevilja introduk-rätt attger en
tionsersättning till flyktingar och vissa andra utlärmingar har tagitssom

kommuneni inom för det kommunala flyktingmottagandet.emot ramen
stadgasVidare b1.a. kommunen får bestämma introduktionsersätt-att
storlek 1 §,ningens kommunens beslut inte utbetala introduk-att att

tionsersättning får överklagas 5 § kommunensamt att personre-ur
skall lämnagister uppgifter introduktionsersättning till Socialstyrel-om
§.6sen

detta område finnsInom 2 myndighetsföreskrifter utgivna SIVav
särskilt berör kommuner eller landsting.som

SIVFS 1994: l 8 Statens invandrarverks föreskrifter särskilda bidragom
för vårdavgifter 1997:423ändr. SIVFSm.m.

SIVFS 1997:8 invandrarverksStatens föreskrifter statlig ersättningom
för flyktingmottagande m.m.

Övrigt5.2.5

ÖvrigtUnder rubriken redovisas lagar förordningar beröroch kon-som
ungdoms- och idrottsfrågor. Sammanlagt det sig la-2sument-, rör om

och 4 förordningar. Myndighetsföreslcrifter eller allmänna rådgar som
berör kommunersärskilt eller landsting detta område.saknas inom

Förordningen 1988:1583 Allmännamed instruktion för re-
riktarklamationsnämnden sig naturligtvis första hand till nämndeni i

instruktionenfråga. dockI Allmänna reklamationsnämndensägs att
b1.a. har till uppgift stödja den kommunala konsumentverksamhe-att

medling i konsumenttvister l § kommunerna skalltens samt att vara
representerade i råd knutet till närrmden 7 §. Vidare bestämmel-ärett

Allmänna reklamationsnämnden skall konsu-inteatt prövasen om
menttvister hälso- och sjukvård betydelse för både landstingrörsom av
och kommuner 2 §.

23Bemyndigande i 1994:362
24 " 1990:927-
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Enligt förordningen 1995:868 med instruktion för Konsument-
skallverket verket stöd åt konsumentgrupper ekonomisktärge som

eller socialt praktiken har detta bl.a. inneburit verket utbil-Iutsatta. att
kommunala konsumentvägledaredar och socialtj i budgetråd-änstemän

och skuldsanering.givning ocksåKonsumentvägledama får stöd från
såvälverket utbildning material, databaser Vägledamaetc.genom som

hjälper i sin verket genomföra olika former marknadskon-tur att av
troller, avseende farliga produkter rättsligeller marknads-t.ex. annan
kontroll. insatser dockDessa inte tvingande för kommunerna. I in-är
struktionen huvud varken ordet kommun eller lands-nämns över taget
ting.

ochGenom lagen 1990:1183 förord-tillfällig försäljningom
1990:1235 kommunala föreskrifter tillfällig för-ningen om om

kommuner, krävaunder vissa omständigheter, ochsäljning rätt attges
tillstånd fastställa tillfälligutfärda föreskrifter vid yrkesmässigsamt att

försäljning till konsumenter.av varor
förordningen 1994:1389I med instruktion för Ungdomsstyrel-

återfinns formuleringarvissa direkt berör kommunerna. Isen som mer
instruktionen Ungdomsstyrelsen förbl.a. skall verka statligasägs att att

kommunala insatser för ungdomar för förnyelseoch samordnas, av
ungdomsverksamheten kommunerna föreningsliveti och utvärde-samt

effekterna statliga och kommunala ungdomarför 2 §.insatseravra
1995:361 förvaltningsuppgifteröverlämnande tillLagen om av

RiksidrottsförbundSveriges Riksidrottsförbund Sveriges rätt attger
fördelning till kostnaderfrågor till kommuner statsbidragpröva om av

Specialidrott gymnasieskolan paragrafen.inom l endaför

regleringenUpplevda problem med5.3

övergripandeSvenska Kommunförbundet det finns fleraatt pro-anser
problem depå området med den kommunala kompetensen.blem Ett rör

kunnanuläget begränsade förmöjligheterna kommunernai göraatt
och finns också betydandearbeten verksamma varandra. Detvara

katastrofhjälp förbun-problem med lagarna ochtjänsteexport somom
utformning på dessaallt för restriktiva. Med nuvarandedet äranser

krävs tillståndlagar regeringens i många ärenden.
och riksdagenKommunförbundet vidare regeringenär överoroat att

verkar generellagradvis på gå ifrån modellen med statsbi-väg attvara
olikadrag. Man det finns klar tendens införaatt att typermenar en av

riktade statsbidrag, förbundetvilket kritiskt till.är
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plan- byggområdetInom och finns antal regler på olika sättett som
berör kommunerna. viktigEn orsak till säkerligen dendetta centralaär
roll kommunerna givits inom främst planområdet. Eftersom detsom

ofta handlarhär ekonomiska och beslut med bety-intressenstoraom
återverkningar fördande enskilda och företag har statsmak-personer

behov fastställa klara aktörernaspelregler för inomsett ettterna attav
området.

centrala lagen inom området innehåller långtgåen-Den PBL,är som
Åråligganden befogenheterde och för kommunerna. gjordes1995 om-

förändringarfattande i plan- och bygglagstiftningen. Förändringen in-
nebar bl.a. bygglovsprövningen begränsas tillenligt PBL lo-att
kaliseringen den placeringen och utformningen bygg-samt närmare av
nader Samtidigt infördes från bygglovsprövningenochett nyttm.m.
formellt fristående tillsyns- och kontrollsystem, vilket tydliggör bygg-

för det han bygger uppfyller samhällets krav.herrens attansvar
Boverket har haft uppdrag utvärdera ändringarnai regeringen attav

höstenbyggregleringen. utvärdering har avlämnats underi Denna 1997.
detta sammanhang främst delrapport handlarintresse i denAv är som

byggkontrollen Boverket, 1997:9. konstaterasRapport I rapportenom
det finns oklarheter för tillsynenbl.a. del det gällernäratt ansvareten

byggnadsväsendet. framkommer framför alltinom I ävenrapporten att
problem och krav kringbyggherrama handläggningäratt ett attanser

bygganmälan varierar mycket kraftigt mellan olika kommuner. Mot
bakgrund verketbl.a. denna föreslår Boverket i samrådi attrapporten

Kommunförbundet och länsstyrelserna uppdrag utredamed i attges
hur tillsynfrågan på bästa kan samordna och utöva överstaten sättom

bygganmälningsärendenkommunernas handläggning och överav
byggverksamhet.tillsynsuppgift samband med Vidkommunernas i en

med företrädare för har framkommitintervju Kommunförbundet att
ställerförbundet sig bakom sådant uppdrag.ett

byggområdet fram-Vid genomgången reglerna plan- ochinomav
förbundet inriktning ochkom tycker reglerna hariatt att ut-stort en

formning acceptabel. finns dock del reglerDetärsom som man an-en
tidigarebör eller avskaffas. Exempelvisöverses man, somser anser

kommunernaframkommit, bör skyldiga ha byggfels-inteatt att envara
försälqing. Handläggare förbundet framhållit detpå har äräven att

läsa Boverkets författningar eftersom ändring ofta på änd-svårt görsatt
på sådant det gäller.ring svårt vadsättett äratt att veta som

oklarheter omkringövergripande synpunkt det finnsEn är attmer
byggnadsnämndenshur långt tillsynsansvar egentligen sträcker sig i

olika sammanhang: kap. de uppgifterI ll § PBL står1 utövert.ex. att
byggnadsnämnden har enligt föreskrifterna skall nämnden bl.a.i PBL
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övervaka efterlevnaden denna ochlag med stöd lagen meddeladeav av
föreskrifter och beslut. Det inte lätt vilka krav dettaär egentli-att veta

ställer på kommunernas insatser. frågaDenna aktuell inte minst iärgen
samband med funktionskontroller ventilationssystem och hissar.av av

finns ocksåDet stark kritik från Kommunförbundet denmoten
reglering tillkommit för motverka utförsäljning bostäder iattsom av
allmännyttiga bostadsföretag.

det gäller förordningenNär statlig förersättning flyktingmotta-om
gande Kommunförbundet förordningen föratt stort utrymmeanser ger
för bedömningSIV:s det gäller beslut till kommunerersättningnär om
för betydande extraordinära kostnader för flyktingmottagande § 26.

härsig förvägDet irör maximerat belopp, vilket innebärett närattom
slut får övriga kommuner avslag.är kommuner-Detta gör attpengarna

får svårt bedöma vilken ersättning för extraordinära kostnaderattna
de kan få.som
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Jordbruksdepartementet6

Allmänt1

Utredningen har bedömt lagar förordningar9 och 13 inom Jord-att
bruksdepartementets ansvarsområde relevanta för kartläggningen.är

finns 94 myndighetsföreskrifter eller motsvarande ellerDärutöver
råd utfärdadeallmänna Statens livsmedelsverk SLV, allmänt rådlav

och anvisning utfärdatråd Kungliga Veterinärstyrelsen, 10av myn-
dighetsföreskrifter och allmänna4 råd utfärdade jordbruks-Statensav

SJV,verk 12 myndighetsföreskrifter motsvarandeeller eller all-
råd utfärdade Lantbruksstyrelsen myndighetsföre-och 2männa av
utfärdadeskrifter Fiskeriverket. SLV för Kungliga Veteri-av ansvarar

närstyrelsens regel då denna myndighet har upphört. förSIV ansvarar
Lantbruksstyrelsens regler skäl.av samma

Reglerna har nedan indelats Livsmedelsfrågor,i Djur-tre grupper:
Övrigt.skydd samtm.m.

Beskrivning regleringen6.2 av

l Livsmedelsfrågor6.2.

Livsmedelsfrågor finns förordningar. VidareInom lag och1 7gruppen
finns myndighetsföreskrifter har utfärdat95 eller allmänna råd. SLV 94

och Kungligaregler Veterinärstyrelsen regel.1
Livsmedelslagen föreskrifter livsmedels1971:511 innehåller om

beskaffenhet, hantering, märkning, tillsyn, avgifterlivsmedelslokaler,
för myndighets verksamhet, besvär berörsKommunernaansvar, osv.
bl.a. bestämmelserna den eller kommunala nämnderdeattav om som
fullgör uppgifter miljö- hälsoskyddsområdet skall till-inom och utöva
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kommuneninom 24, 25, 25 26 och §§. Vidare stadgas27 attsyn a,
kommun kan erhålla uppgiften ombesörja uppbörden avgifter föratt av
den statliga tillsynen 29a § beslut kommunal nämnd fårsamt att av

Ändringaröverklagas 33 §. denna lagi har gjorts i SFS 1998:128.
Ändringama har inneburit tillsynsmyndighet bl.a. kommunalatt en
nämnd skall verka för de föreskrifter stadgasäven iattnumera som
EG-förordningar efterlevs.

I livsmedelsförordningen 1971:807 stadgas kompletteringar till
livsmedelslagen 1971:511. förordningen finnsI bl.a. bestämmelser

den eller de kommunala nämnder tillsyn enligt livs-att utövarom som
medelslagen skall frågor tillstånd 16 § och frågor god-pröva om om
kännande vissa livsmedelslokaler 38 §. Vidare tillsynensägs attav

verksamhet efterviss samråd mellan och den kommunalaSLVöver
nämnden kan flyttas från verket till nämnden eller 46 §,över tvärtom

kommunaladen nämnden kan åläggas biträda vid särskildatt att prov-
tagning och undersökning SLV bestämmer 48 §, den kommu-attsom

nämndennala i fall skallvissa underrättas 52 § och i vissa ärenden
underrätta 53 §SLV b beslut den kommunala nämnden fårsamt att av
överklagas 57 §. förordningenI finns ytterligare bestämmelseräven

tillsynsmyndigheterna t.ex. kommunal nämnd. Blandrör annatsom
stadgas tillsynsmyndigheten skall denatt ersättas, ägareav som var av
livsmedlen, för de kostnader uppkommer till följd åtgärdersom av en-

livsmedelslagenligt 27 § 53c §. föreskrifter för tillämpning-Närmare
livsmedelslagen och denna förordning meddelas SLV.en av av

Förordningen 1989:1110 avgift för livsmedelstillsynom m.m.
innehåller bestämmelser avgiftsskyldighet, årlig tillsynsavgift,om
verkställighet och överklagande berörs då detKommunen i för-m.m.
ordningen stadgas tillsynsmyndigheten i fall kommunalavissaatt
nämnder bestämmer avgifter fall åläggandetvissa 3 § och dei inte
följs, skall vidta de åtgärder behövs för driva fordringenin 10attsom
§. Vidare finns bestämmelser kommunen årligen skall betala inattom
femton de årliga tillsynsavgifter kommunen uppbärprocent av som
enligt denna förordning ll § den kommunala nämndens be-samt att

fårslut överklagas 12 §. SLV får meddela föreskrifter förnärmare
tillämpningen denna förordning.av

Förordningen på1995:1345 skydd för beteckningar jord-om
bruksprodukter innehåller föreskrifteroch livsmedel, m.m. som
kompletterar rådets förordning skydd förEEG 2081/92 geogra-nr om
fiska beteckningar och ursprungsbeteclcningar för jordbruksprodukter
och livsmedel och rådets förordning EEG 2082/92 särartsskyddomnr
för jordbruksprodukter och livsmedel. för kommuner-Särskilt relevant

stadgandena den eller kommunala fullgörde nämnderär attna om som



SOU 1998:105 Bilaga 2 235

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall inom det ansvars-
område följer bestämmelserna i livsmedelslagen 1971:511som av

ha tillsyn rådets förordning EEG 2081/92 och rådets för-även över nr
EEGordning 2082/92 3 §, den kommunala nämndenssamt attnr

beslut får överklagas 6 §. föreskrifterNärmare hur tillsynen skallom
bedrivas får utfärdas SLV.av

I förordningen 1995:702 EG:s förordning ekologisktom om
framställda föreskrifterprodukter kompletterar rådets för-ges som
ordning EEG 2092/91 ekologisk produktion jordbrukspro-nr om av
dukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. för-I
ordningen stadgas den eller de kommunala nämnder fullgöratt som
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall inom det ansvars-

följerområde bestämmelserna livsmedelslagen 1971:511isom av
ha tillsyn rådets förordning 2092/91 föreskrif-EEG ochäven över nr

meddelade med stöd denna förordning 4 §, beslutter samt attav av
den kommunala nämnden får överklagas 7 §. Kompletterande före-
skrifter får meddelas SJV och SLV.av

Förordningen 1994:1717 kontroll livsmedel impor-om somav
från tredje innehåller bestämmelserland villkor för import,teras om

vidkontroll import, kostnader för kontroll vid straff, överkla-import,
gande Kommunrelevant reglering den eller de kommunalaär attm.m.
nämnder fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet isom
den där livsmedlet anmäls för övergång till fn skallomsättningort om-

undersökning,besörja provtagning kontroll livsmedletoch annan av
underrätta tullmyndigheten resultatet kontrollen 4 §. Vidsamt om av

kontrollen skall den kommunala nämnden biträdas den importe-av som
livsmedlet 4 §. Vidare stadgas hos den kommunaladet nämn-attrar
hos kommuner med kontrollstationden skall finnas gränskontrollvete-

4 §, denrinär kommunala nämndens kostnader för kontrollen skallatt
betalas importören, fördennes ombud ellerav arman som ansvarar
livsmedlen och fastställsersättningen enligtatt tas ut taxaen som av

10kommunen §. förordningen beslut den kommu-I sägs även att av
nala nämnden får överklagas 12 §. får utfärda kompletterandeSLV
föreskrifter.

Förordningen riktar1956:413 sig iklassificering köttom av
utsträckning till kommunerna. stadgas bl.a. den eller deHärstor att

kommunala nämnder fullgör uppgifter miljö- och hälso-inomsom
skyddsområdet i införselorten skall klassifice-till vissa köttsorterattse

och stämplas innan frigörs från befattningTullverkets l §.ras varan
Vidare finns bl.a. regler hur klassificeringen, stämplingen för-ochom
säljning köttet får ske och påföljder dessa regler bryts. Komp-av om
letterande föreskrifter får meddelas SJV.av



Bilaga236 2 SOU 1998: 105

I förordningen 1993:1535 informationsutbyte inom Euro-om
frågapeiska unionen i finnsfarliga livsmedel föreskrifter för attom

genomföra rådets direktiv 93/59/EEG den allmän29 juni 1992av om
produktsäkerhet det gäller snabbt informationsutbyte i fråganär om
livsmedel. denna stadgas bl.a.I myndighet t.ex. kommunalatt en
nämnd beslutar skyndsamma åtgärder för hindra, begränsaattsom om

föreskrivaeller särskilda villkor för marknadsföringen eller använd-
livsmedel på den orsakaningen grunden livsmedlet kan allvarligattav

akut fara föroch konsumenters hälsa och säkerhet, skall under-genast
SLV sitt beslut 2 §. bestämmel-Kommunerna berörsrätta ävenom av

då denna uppgifterSLV, motsvarande i 2 § frånatt tar emotsen som
EU-kommissionen, skall vidarebefordra till andraunderrättelsen myn-

t.ex. kommunaldigheter nämnd.
området Livsmedelsfrågor finns myndighetslöreskrifterInom 95

eller motsvarande eller råd motsvarande berörallmänna eller som
direkt eller indirekt. Veterinärstyrelsen harkommunerna Kungliga ut-

regel ochfärdat SLV 94 regler.1
reglerna riktar flertalet endast indirekt till kommunerna, dåAv sig

tillsynsverksamhet.underlag den kommunalade i nämndensutgör

25Följande föreskrifter utfärdade bemyndigande enligt förordningenefterär
statliga myndigheters1977:55 vissa beredskap SLVFS 1987: 13om m.m.:

kungörelse 1974:270 kontroll livsmedel:Enligt vid införsel SLVFSom av
1993:5

livsmedel:Enligt kungörelsen 1974:271 kontroll vid utförsel SLVFSom av
1994:26
Enligt förordningen 1985:835 produkter:kemiska SLVFS 1996:9om
Enligt förordningen 1994:901 genetiskt modifierade organismer: SLVFSom
1995:3

importeras frånEnligt förordningen 1994: 1717 kontroll livsmedel somom av
land:tredje SLVFS 1994:59
livsmedelsförordningen 1972:38, 1973:27,Enligt 1971:807: SLVFS 1972:33,

1991:6,1989:2, 1989:23,1979:6, 1983:2, 1984:7, 1986:13, 1987:4 1987:23,,1992:14,1993:15,1993:16,1993:17,1993:19,1993:20,1993:21,1993:23,
1993:31,1993:24, 1993:25, 1993:26, 1993:27, 1993:29, 1993:30,1993:28,
1994:42,1994:10, 1994:11, 1994:12, 1994:13, 1994:16, 1994:21, 1994:40,

1995:31,1994:44, 1994:46, 1994:47 ,1994:5, 1994:50, 1995:14, 1995:20,
1996:32, 1997:25,1996:17, 1996:36, 1996:4, 1996:5, 1996:6, 1997:18,

och 1997:30,1997:27
Enligt livsmedelsförordningen 1971:807 förordningen 1994:1717och om
kontroll livsmedel frånimporteras tredje land: SLVFS 1997:33av som
Enligt livsmedelsförordningen och k1mgöre1sen1974:2711971:807 om
kontroll vid utförsel livsmedel: ochSLVFS 1994:2 1994:531990:9,av
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råd frånAllmänt Kungliga Veterinärstyrelsen:

SLVVF 1969: 16 Kungl. Veterinärstyrelsens råd och anvisningar
avseende hygieniska anordningar vid demonstration
och livsmedelservering för avsmalcning av

Myndighetsföreslcrifter eller allmänna frånråd SLV:

kungörelse med föreskrifterSLVFS 1972: l 8 Statens livsmedelsverks
ätbara fetter och oljor ändr. SLVFS 1980:11,om

1986: 15 och 1989:33
kungörelsen med föreskrifter margarinost ochSLVFS 1972:23 ost,om

och 1990:22ändr. 1989:34SLVFS 1978:9,mesvara
kungörelse med föreskrifterSLVFS 1972:33 Statens livsmedelsverks

Om industriskalad potatism.m.
livsmedelsverks kungörelse glassvaror1972:38 StatensSLVFS om

ändr. 16i SLVFS 1976:m.m.
livsmedelsverks kimgörelse spannmåls-1973:1 StatensSLV om

och bageriprodukter 14ändr. SLVFS 1982:
ättikalivsmedelsverks kungörelseSLVFS 1973:27 Statens om m.m.

ändr. SLVFS 1978:8
livsmedelsverks bestämmelser Om1975: 13 StatensSLVFS m.m.

butiksgrillning
livsmedelsverks kungörelse vitaminering1978:7 StatensSLVFS om

förskummjölkspulver avsett exportav
undersökninglivsmedelsverks kungörelseSLVFS 1978:21 Statens om

vegetabilierbekämpningsmedelsrester på somav
och1980:22odlas inom landet ändr. SLVFS

1996:24
kungörelse ñskvarorlivsmedelsverksSLVFS 1979:6 Statens om

med föreskrifterkungörelselivsmedelsverksSLVFS 1981:12 Statens
livsmedelskontroll ändr. SLVFSoffentligvissom

1990:13och1985:20, 1988:13
med förteckningkimgörelselivsmedelsverksSLVFS 1982:2 Statens

för tillverkareursprungsmärkenU-nummeröver som
margarinvaroroch ochimportörer mejeri- m.m.av

råd förvaringlivsmedelsverks allmänna1982:4 StatensSLVFS om
och kylvarortransport m.m.av

SLVFS 1975:13,Uppgifter bemyndigande saknas i följande föreskrifter:om
1978:21, 1982:2 och 1985:151978:7,
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SLVFS 1983:2 Statens livsmedelsverks kungörelse om
berikningsmedel livsmedel ändr.i SLVFS 1989:37
och 1996:38

SLVFS 1984:7 livsmedelsverksStatens kungörelse med föreskrifter
mjölk ändr. SLVFS 1986: 16, 1989:45,om m.m.

1993:42 och 1994: 14
SLVFS 1984:8 Statens livsmedelsverks kungörelse med allmänna

tillämpningsföreskrifter ändr. SLVFS 1984:11,
1985:23, 1989:32, 1990:12, 1991:22, 1992:7,
1992:17, 1993:37, och 1996:361996:14

SLVFS 1985:19 Statens livsmedelsverks allmänna råd hanteringom
returburkar i livsmedelslokalerav

SLVFS 1986:11 Statens livsmedelsverks allmärma råd om
varmhållning livsmedel i storhushållm.m. av

SLVFS 1986:13 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
köttvaror ändr. SLVFS 1989:25 och 1989:38om

SLVFS 1986:14 Statens livsmedelsverks allmärma råd för
tillämpningen kimgörelsen SLVFS 1986:13 medav
föreslqifter köttvarorom

SLVFS 1987:4 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
åtgärder för begränsa intaget radioaktivaattom av

livsmedel ändr. SLVFS 1988:11 ochämnen genom
l 996:2 l

SLVFS 1987:13 livsmedelsverksStatens kungörelse med föreskrifter
verkets beredskap vid krig eller krigsfaraom

SLVFS 1987:14 Statens livsmedelsverks allmärma råd för servering av
allmänt smörgåsbord

SLVFS 1987:20 Statens livsmedelsverks föreskrifterkimgörelse med
kontroll vid införsel livsmedel ändr. i SLVFSom av

1988:25, 1989:22, 1991:27, 1993:3, 1994:35 och
1994:55

SLVFS 1987:23 Statens livsmedelsverks kLmgörelse med föreskrifter
viss kontroll blötdjur ändr. SLVFS 1989: 14om av

och 1990:18
SLVFS 1989:2 Statens livsmedelsverks rådallmärma användningom

viss symbol ändr. 1992:11SLVFSav
SLVFS 1989:23 Statens livsmedelsverks kLmgörelse med föreskrifter

stickprovskontroll torkade fikon ändr. SLVFSom av
1990:17 och 1996:23
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livsmedelsverks ktmgörelse med föreskrifterSLVFS 1989:30 Statens
dricksvatten ändr.och allmänna råd SLVFSom
1997:321993:35, 1994:29 och

kungörelse med allmänna rådSLVFS 1990:2 Statens livsmedelsverks
storhushållför hantering friteringsfetter iav m.m.

livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS 1990:9 Statens
vid köttbesiktning ochstämplar och märkenom

och 1996:8exportkontroll ändr. 1994:7SLVFS
kungörelsen med föreskrifter1990: livsmedelsverksSLVFS 10 Statens

livsmedelstillsyn ändr.och allmänna råd m.m.om
och 1996:37SLVFS 1996:15

med allmänna rådlivsmedelsverks kungörelseSLVFS 1991:2 Statens
verksamheter medegenkontrollprogram förom

charkuterivarutillverkningstyckning, m.m.
livsmedelsverks kungörelse med allmänna rådSLVFS 1991:3 Statens

livsmedelsbutikeregenkontrollprogram förom
kungörelse med allmänna råd1991 Statens livsmedelsverksSLVFS

egenkontrollprogram för storhushållom
föreskrifterkungörelse med1991:6 Statens livsmedelsverksSLVFS

ändr.och allmänna råd matpotatis SLVFSom
1993: 1913, 1995:24 och 1997:

med allmänna rådlivsmedelsverks kungörelseSLVFS 1991:18 Statens
för verksamheter med vissegenkontrollprogramom

blötdjurhantering fisk, kräftdjur och samtav
produkter därav

med för1991:24 livsmedelsverks ktmgörelseSLVFS Statens taxa
livsmedelstickprovsundersökning vid införsel av

ändr. SLVFS 1996:29
föreskrifterkungörelse medlivsmedelsverks1991:29SLVFS Statens

för kontrollråd avgifteroch allmänna rester avavom
produceradlandetbekämpningsmedel inomi

och däravspannmål produkter
allmänna rådkungörelse medlivsmedelsverksSLVFS 1992:5 Statens

och konditorieregenkontrollprogram för bagerierom
med föreskrifterlivsmedelsverks kungörelseSLVFS 1992: 14 Statens

tillsynsmyndigheterförrapporteringsskyldighetom
föreskriñerkungörelse medlivsmedelsverksSLVFS 1993:5 Statens

vid införseloch allmänna råd undersökning avom
och 1996:22livsmedel ändr. SLVFS 1994:57

kungörelse med föreskrifterSLVFS 1993:15 livsmedelsverksStatens
fetteroljor ochoch allmänna råd erukasyra iom
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SLVFS 1993:16 Statens livsmedelsverk kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd djupfrysta livsmedel ändr.om
SLVFS 1994:8 och 1996:10

SLVFS 1993:17 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
extraktionsmedel framställningvid livsmedelom av

och livsmedelsingredienser ändr. SLVFS 1997:2
SLVFS 1993:18 livsmedelsverksStatens kungörelse med föreskrifter

och allmänna råd material och produkter avseddaom
komma i kontakt med livsmedel ändr. SLVFSatt

1997:9
SLVFS 1993: 19 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter

och allmänna råd märkning och presentationom av
livsmedel ändr. SLVFS 1994:45, och1995:15
l 996: 11

SLVFS 1993:20 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd identifikationsmärkningom av
livsmedelspartier

1993:21SLVFS Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd näringsvärdesdeklarationom

SLVFS 1993:22 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd och nektarjuiceom m.m.

SLVFS 1993:23 livsmedelsverksStatens kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd ochsylt, gelé marmeladom m.m.

SLVFS 1993:24 livsmedelsverksStatens med föreskrifterkungörelse
och allmärma råd former sockervissa samtom av om
mandelmassa och marsipanmassa

SLVFS 1993:25 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna chokladvarorråd kakao- ochom

1993:26SLVFS Statens livsmedelsverks med föreskrifterkungörelse
och allmänna råd honungom

SLVFS 1993:27 livsmedelsverksStatens kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd ölkpulver och kondenseradmjom
mjölk

SLVFS 1993:28 Statens livsmedelsverks med föreskrifterkungörelse
och allmänna råd kaseiner och kaseinaterom

SLVFS 1993:29 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd naturligt mineralvatten ändr.om
SLVFS 1997:35

SLVFS 1993:30 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmärma råd kaffe, kaffeextrakt ochom
cikoriaextrakt
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föreskrifterSLVFS 1993:31 livsmedelsverks kungörelse medStatens
och allmänna råd livsmedel för särskildaom
näringsändamål ochändr. SLVFS 1994:48 1997:28

1993:32 livsmedelsverks med föreskrifterSLVFS Statens kungörelse
och allmänna råd bekämpningsmedelsrester iom
livsmedel ändr. 1996:33SLVFS

1993:34 livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS Statens
och allmänna ändr.råd SLVFSom atomer m.m.
1996: 1

föreskrifterSLVFS 1993:36 livsmedelsverks kungörelse medStatens
och allmänna råd främmandevissa iämnenom
livsmedel ändr. 1995:11,SLVFS 1994:17,

och1996:34 1997:34
föreskrifterSLVFS 1994:2 Statens livsmedelsverks kungörelse med

fiskvaroroch allmänna råd hanteringom av m.m.
ändr. SLVFS och 1997:141994:15, 1996:7
Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS 1994:5
och allmänna råd äggprodukterom

livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS 1994: 10 Statens
och allmänna ändr.råd köttprodukter m.m.om
SLVFS och 1996:351995:23, 1996:20

1994:11 livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS Statens
och allmänna fjäderfä ändr.råd slaktom m.m. av
SLVFS 1995:7 och 1997:4

livsmedelsverks kungörelse med föreslqifter1994:12 StatensSLVFS
allmänna hanteringoch råd slakt och annan avom

färskt kött ändr. SLVFS 1994:36, 1995:16av ren
och 1996:19

kungörelse med föreskrifterSLVFS 1994:13 livsmedelsverksStatens
mjölk ochoch råd hanteringallmänna avom

ändr. SLVFS 1995:10,mj ölkbaserade produkter
1997:11 och 1997:23

med föreskrifterlivsmedelsverks kungörelseSLVFS 1994:16 Statens
anlitas vidoch allmänna råd laboratorier somom

ändr.tillsyn enligt livsmedelslagen 1971:511 SLVFS
och1995:27 1997:31

med föreskrifter1994:21 livsmedelsverks kungörelseSLVFS Statens
blötdjuroch allmänna råd levande tvåskaligaom

m.m.
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SLVFS 1994:26 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd avgifter för exportkontrolleradeom
ñsk-, mjölk-, mjölkprodukt- och
äggproduktanläggningar ändr. SLVFS 1997: 13

SLVFS 1994:40 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd slakt och hanteringom arman av
frilevande vilt

SLVFS 1994:42 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
allmännaoch råd slakt tamkanin och hanteringom av

färskt tamkaninköttav
SLVFS 1994:44 Statens livsmedelsverks kimgörelse med föreskrifter

och allmänna råd och svampprodukterom svamp
SLVFS 1994:46 Statens livsmedelsverks ktmgörelse med föreskrifter

och allmänna råd modersmjölkersättning ochom
tillskottsnäring ändr. ochSLVFS 1997:8 1997:29

livsmedelsverksSLVFS 1994:47 Statens kungörelse med föreskrifter
och allmärma för spädbarnråd vällingom

SLVFS 1994:50 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
modersmjölksersättning och tillskottsnäringom

avsedda för utanförtill land den Europeiskaexport
Unionen

kungörelseSLVFS 1994:53 Statens livsmedelsverks med föreskrifter
stämplar och märkens utformning vid EU-om

medlemskap
1994:59 livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS Statens

allmänna animaliska livsmedeloch råd kontrollom av
ändr.importeras från tredje land SLVFSsom

l 997: 16
livsmedelsverks kimgörelse med föreskrifterSLVFS 1995:3 Statens

och allmänna för utsläppråd tillstånd påom
marknaden livsmedel innehåller ellersådantav som
består genetiskt modifierade organismerav

livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS 1995:14 Statens
och allmänna märkning livsmedelråd vissaom av
ändr. SLVFS 1996:25

föreskrifterSLVFS 1995:20 Statens livsmedelsverks kungörelse med
och allmänna vid införselråd tillsynom av
animaliska livsmedel från EU-land ändr.annat
SLVFS 1997:6
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SLVFS 1995:31 livsmedelsverksStatens kimgörelse med föreskrifter
och allmänna råd livsmedelstillsatser ändr.om
SLVFS 1996:2, och1996:13, 1997:10 1997:22

SLVFS 1996:4 Statens livsmedelsverks kungörelse föreskriftermed
och allmänna råd införselförbud Avmotom m.m.

livsmedel frånvissa Förenade Konungariket
Storbritannien Nordirlandoch

1996:5 livsmedelsverks föreskrifterSLVFS Statens kungörelse med
och allmänna råd livsmedelhanteringom av

SLVFS 1996:6 livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterStatens
och allmärma livsmedelslokaler ändr.råd SLVFSom

27l 996:
med föreskrifterSLVFS 1996:9 Statens livsmedelsverks kungörelse

och allmänna råd avgifter vid ochprovtagningom
undersökning förpackningsmaterial och husgerådav
m.m.

livsmedelsverks kungörelse med föreskrifterSLVFS 1996:17 Statens
och allmänna råd malet kött och köttberedningarom

föreskrifter1996:32 Statens livsmedelsverks kungörelse medSLVFS
och allmänna tamboskapråd slakt och hägnatom av

ochvilt ändr. SLVFS 1997:371997:7, 1997:17
livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter1996:36 StatensSLVFS

och allmänna råd personalhygienom
med föreskrifterlivsmedelsverks kungörelseSLVFS 1997:18 Statens

och allmänna användning vissa råvarorråd om av
tidigare enligt friregelntillsatseransettssom som

föreskrifterkungörelse med1997:25 Statens livsmedelsverksSLVFS
och råd karenstider vid hanteringallmänna avom

läkeme-fiskvara från odlad fisk behandlats medsom
del m.m.

med föreskrifter1997:27 livsmedelsverks kungörelseSLVFS Statens
spannmålsbaserade livsmedeloch allmänna råd om

och barnmat för och småbarnspädbarn
föreskrifterlivsmedelsverks kungörelse medSLVFS 1997:30 Statens

livsmedel avseddaoch allmänna råd vissa attom
energibegränsad kost för viktminskninganvändas i

medlivsmedelsverks kungörelse vissaSLVFS 1997:40 Statens
föreskrifter kontroll vid import avom
pistaschmandlar från Iranm.m.
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6.2.2 Djurskydd m.m.

områdetInom Djurskydd finns lagar och 4 förordningar.3 Vidarem.m.
finns myndighetsföreskrifter10 och utfärdade4 allmänna råd SJVav
och 12 myndighetsföreskrifter eller motsvarande eller allmänna råd
utfärdade Lantbruksstyrelsen.av

Djurskyddslagen 1988:534 vård och behandling husdjuravser av
och andra djur, dessa hålls fångenskap.i berörs dåKommunen härom
finns bestämmelser frågor tillstånd skall och kanatt prövasom om

denåterkallas eller de kommunala nämnder fullgör uppgifterav som
miljö- och hälsoskyddsområdetinom 16 den kommunala§ och att

nämnden skall tillsynen inom kommunen inte regeringen fö-utöva om
reskrivit 24 §. lagen stadgasI nämnden skall ha tillgångannat även att
till djurskyddsutbildad personal 24 §. Vidare kommunen eftersägs att
regeringens överlåtande f°ar meddela föreskrifter avgifter för tillsy-om

§,25 tillsynsmyndigheten bl.a. den kommunala nämnden fårattnen
meddela de förelägganden och förbud förbehövs denna lagattsom

föreskriftereller meddelats efterlevasmed stöd lagen skall 26som av
tillsynsmyndigheten§, får tillsynsmyndig-vite 26 §,att sätta attut

heten skall få tillträde till områden, anläggningar för där be-attm.m.
sikta djuren, undersökningar tillsynsmyn-och 26 §,göra ta attprover
digheten får begära handlingar och behövs förupplysningar tillsy-som

27 § tillsynsmyndighet får besluta djur skallsamt att att ettnen en
omhändertas 32 §. Kommunrelevant bestämmelsenär även attom
beslut kommunal nämnd får överklagas §.38av

Djurskyddsförordningen 1988:539 innehåller kompletteringar
till djurskyddslagen 1988:534. Reglering berör kommunen ärsom
bl.a. stadgandet den kommunala nämnd har tillsyn djur-överatt som
skyddslagen skall lokalervissa frågor 13a § godkänna ochpröva samt
andra för djur används handel med säll-i yrkesmässigutrymmen som

21skapsdjur §. I förordningen tillsynen efterlev-också översägs att
naden djurskyddslagen vid till eller fråndjur Sjövägentransportav av
Gotland kommunal fullgör uppgifter inomnämndutövas av en som
miljö- och hälsoskyddsområdet 56 finns bestämmelser§. Vidarea om

kommunen, enligt den kommunen bestämmer, fåratt taxa ta utsom
avgift för kommunal nämnds verksamhet enligt djurskyddslagen ochen
denna förordning, dock vad gäller tillsynen cirkusdjur 57 §över a

tillsynsmyndighet bl.a. kommunal nämnd vissa fall harisamt att
skyldighet anmäla uppgift till länsstyrelsen 58 §. före-Närmareatt
skrifter för tillämpningen denna förordning och djurskyddslagenav
meddelas SJV och Centrala försöksdjursnämnden.av
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på berörs1992:1683 kom-I lagen provtagning djur,om m.m.
bl.a. bestämmelsen får kommunSJV överlåta åtatt attmunen av en

kommunen beslut följskontrollera vissa föreskrifter eller 7 §.inom att
stadgas bl.a. kommunalVidare tillsynsmyndighet bl.a. nämndatt en

meddela de förelägganden föreskrifterfår behövs för meddela-attsom
stöd tillsynsmyndig-de med 2 och 4-6 i denna lag följs 7 §, attav

har vissa befogenheter vid tillsyn 8 § be-heten utövandet samt attav
föreskrifterkommunal nämnd enligt denna lag eller enligtslut av en

Ändringarmeddelats med lagen §.stöd får överklagas ll iavsom
lag har gjorts Tillsynsmyndighetema bl.a.denna i SFS 1998:127.

kommunal nämnd har fått befogenheter vid utövandetytterligare av
tillsyn.

på finnsdjurförordningen 1993:1488 provtagningI m.m.om
kommunalbestämmelser tillsynsmyndighetema bl.a.bl.a. rörsom

nämnd. får enligt förordningen förelägga 8 §. Komplette-Dessa vite
dennaföreskrifter till lagen djur, ochrande provtagning på m.m.om

får meddelas och förordning upphördeförordning SJV SLV. Dennaav
förordningen 1998:134gälla den april 1998 och då1att ersattes av

särskiltprovtagning på djur, denna berörs kommunernaI avm.m.om
får meddela föreskrifter hur länsstyrelsens ochstadgandet SJVatt om

skalltillsyn enligt lagen på djur,kommunens § provtagning7 m.m.om
bedrivas.

veterinärinstruktionFörordningen 1971:810 med allmän reg-
det förordning-framför allt då iveterinärerna.lerar Kommun omnämns

eller de kom-denstadgas veterinären i vissa fall skall underrättaatten
hälsoskydds-miljö- ochmunala nämnder fullgör uppgifter inomsom

området 4 och §§.9
bestämmelserinnehåller1981:648Krigsveterinärförordningen

bered-veterinärorganisationen,lcrigsorganisation den civilaavom
pliktpersonal.skapsgrader, planläggning och krigsorganisation samt

krigstjänsteve-för kommuner och landsting stadgandetRelevant är att
bestämmer så,riket kommer krig eller regeringeniterinären, närom

sjukvården frågaden tillsynen och iskall hälso-utöva närmare över om
nämnder fullgörbiträda den eller de kommunalahusdjur samt som

rörande livsme-miljö- hälsoskyddsområdet frågoruppgifter inom och i
delskontroll och djurskydd 5 §.

tjur ellerutsläppande1918:399 förbudLagen mot avom
endastå och peri-reglerar kommunernasamfálld betesmarkhingst

lantbruksnämnden fårlandstingen. landstingen de ochfert Om sägs att
samfälld betes-påframställa eller hingst får släppasviss tjur inteatt ut

dettadär, medgivermed mindre alla, till betemark, än äger rättatt som
1 §-
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Vidare finns 10 myndighetsföreskrifter och råd4 allmänna utfär-
dade SJV och myndighetsföreskrifter12 eller motsvarande ellerav
allmänna råd utfärdade Lantbruksstyrelsen. SJV för samtli-av ansvarar

regler.ga
Flertalet reglerna riktar sig endast indirekt till kommunerna, dåav

underlag förde den kommunala 25nämndens tillsynsarbete.utgör
Myndighetsföreskrifter eller allmänna råd från Lantbruksstyrelsen:

SJV LS 1973:48 Lantbruksstyrelsens föreskrifter viss slaktom av
ändr. SJV 1981:29LSFSren

LSFS 1982: LantbruksstyrelsensSJV 12 kungörelse behandlingenom
husdjur i samband med slaktav m.m.

SJV LSFS 1982:21 Lantbruksstyrelsens kungörelse djurhållningom
ändr. ochSJV LSFS 1983:13 1983:27m.m.
SJVF S 1995:200samt

SJV LSFS 1984:20 Lantbruksstyrelsens kungörelse med arbetsordning
för förste banveterinär

LSFS 1988:39 LantbruksstyrelsensSJV föreskrifter undantag frånom
bedövning vid slakt fjäderfä och kaninerav
LantbruksstyrelsensSJV LSFS 1990: 14 föreskrifter och allmärma råd

avlivning hundar, pälsdjurkatter, vissa ochom av
daggamla kycklingar m.m.

LSFS Lantbruksstyrelsens djurhållningSJV 1990:26 föreskrifter om
dovhjort och kronhj i vilthägnortav

LantbruksstyrelsensSJV LSF S 1990:41 föreskrifter och allmänna råd
godkännande teknik för djurhållningom av ny

SJV LSFS 1990:44 Lantbruksstyrelsens föreskrifter undantag frånom
förprövning djurstallar m.m.av

föreskrifter och allmännaSJV LSFS 1990:52 Lantbruksstyrelsens råd
förprövninggranskningsunderlag vidom av

djurstallar

26Följande föreskrifter utfärdade bemyndigande enligt djurskyddsförord-efterär
ningen 1988:539: SJV LSFS 1988:39, 1990:26, 1990:41, 1990:44,1990:14,
1990:52, 1991:16, 1991:22 SJVFS 1993:154, 1995:113, 1995:24,1993:129,samt

och1996:105, 1997:43, 1997:61 1997:71
Enligt förordningen 1985:343 kontroll husdjur SJVF S 1996: 158om av m.m.:
Enligt förordningen 1993:1488 på djur SJVF S 1997:72provtagningom m.m.:
Enligt Kungl. kungörelseMajzts 1973:271 1973:48SJV LS:
Uppgifter bemyndigande saknas följande föreskrifter: 1982:12,i SJV LSFSom
1982:21 och 1984:20
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SJV LSFS 1991:16 Lantbruksstyrelsens föreskrifter dopningom m.m.
djur vid träning eller tävlingav

SJV LSFS 1991:22 Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
djurhållning djurparkeri ändr. SJVF Som m.m.

1994:61 och 1997:8

Myndighetsföreskriñer och allmänna råd från SJV :

SJVF S 1993:129 Statens jordbruksverks föreskrifter om
djurhållning inom lantbruket ändr. SJVF Sm.m.
1995:93, 1997:30 och 1997:124

S 1993:SJVF 154 Statens jordbruksverks föreskrifter operativaom
ingrepp på djur ändr. SJVF S 1995:11

1995:24SIVF S Statens jordbruksverks föreskrifter om
uppfödning, försäljning förvaringoch hundarav

förvaringsutrymmen för och avel medsamt om
hundar och katter

S 1995:SJVF 113 Statens jordbruksverks föreskrifter om
djurskyddskrav vid avelsarbete ändr. SIVF S
1995: 8 11

SJVF S 1996: 105 Statens jordbruksverks föreskrifter transportom
levande djur ändr. SNF S 1997:82av

SJVF S 1996:158 Statens jordbruksverks föreskrifter om
seminverksamhet med hästdjur

SJVF S 1997:43 Statens jordbruksverks föreskrifter undantagom
från kravet medverkan offentligpå veterinär vid
tävling med djur

SJVF S 1997:61 Statens jordbruksverks föreskrifter villkor förom
hållande, uppfödning och försäljning djurAvm.m.
avsedda för sällskap och hobby

SJVF 1997:71S Statens jordbruksverks föreskrifter undantagom
från kravet höns för äggproduktion fårinteatt
inhysas i andra burar sådana uppfyllerän som
hönsens behov rede, sittpinne och sandbadav

SJVF S 1997:72 Statens föreskrifterjordbruksverks om
omhändertagande, hantering och bearbetning av
djurkadaver och animaliskt avfall ändr.annat
SJVFS 1997:122
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SJV L 101 jordbruksverksStatens allmänna råd 1994:2 i
anslutning till djurskyddslagen 1988:534 och

ordbruksverks föreskrifterStatens j SJVF S
1993: 129 djurhållning inom lantbruketom m.m.
ändr.SJVL101:1och101:2

103 jordbruksverks allmänna rådSJV L Statens 1995:1 i
anslutning till djurskyddslagen 1988:534 och

föreskrifterStatens jordbruksverks SJVF S
förvaringuppfödning, försäljning och1995:24 om
förhundar förvaringsutrymmen ochsamtav om

avel med hundar och katter
jordbruksverks allmänna råd 1996:1SJV L 7 Statens i

anslutning till jordbruksverks föreskrifterStatens
levandeSJVF S 1996:105 transporterom av

djur
allm. råd jordbruksverks allmänna råd 1997:1SJV 1997:1 Statens i

anslutning ochtill djurskyddslagen 1988:534
jordbruksverks föreskrifter SJVF SStatens

hållande, uppfödning och1997:61 villkor förom
avsedda för sällskap ochförsäljning djuravm.m.

hobby

Övrigt6.2.3

Övrigt Vidare finnsfinns lagar förordningar.och 2 2Inom 5gruppen
myndighetsföreslqifter utfärdade Fiskeriverket.av

föreskrifter för-finns bl.a.jordförvärvslagen 1979:230I om
specifikt bestämmelsenvärvstillstånd. Kommunerna berörs omgenom

egendom från ellergäller kommun förvärvarlagen inte statenatt om
§. Vidare stadgasförköpsrätt enligt förköpslagen 1967:868 3utövar

sådan fastkommunen inte får tillstånd till förvärvvägrasatt egen-av
del krävsutvecklingen till någondom med hänsyn till den framtidasom

sammanhängande anordning 8 §.för tätbebyggelse eller därmed Or-
kommun då regeringen bestämmerdet det i lagennämns även sägs att

sammanhangvilka kommuner eller delar kommuner i dettaav som
omarronderingsornråden 1 §.skall klassificeras glesbygd ochsom

åtgärderI förordningen 1997:638 för radon ibidrag motom
bl.a.berörs stadgandet bidrag fårdricksvatten kommunerna attav

drivs kommunlämnas för åtgärder vid allmän anläggning av enen som
paragrafer bl.a.§. detta stadgande följer flera relevanta8 Av som
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reglerar ansökningsförfarande, bidragsutbetalning och ersättningsnivå-
Enligt förordningen får Boverket meddela ytterligare föreskrifter.er.
Lagen 1981:533 fiskevårdsområden innehåller bestämmelserom
bildande ñskevårdsområden, dess verksamhet, stadgar, organi-om av

bestånd,sation, särskildAv relevans för kommunerna äransvar m.m.
det lageni stadgas ansökan bildande fiskevårdsområdeatt att ettom av

får bl.a. kommun 10 §.göras Vidare berörs kommunerna be-av av
stämmelsen kommunen skall underrättas innehållet i kallel-attom om

inför bildandet fiskevårdsområde 14 §.ettsen av
1985:139Lagen intrångersättning för i enskild ñskerättom

främstriktar sig till den anspråk på ersättning. Kommuner ochgörsom
landsting berörs endast bestämmelsen dessa harinte tillatt rättav om

enligt dennaersättning lag l §.
Jaktfdrordningen 1987:905 innehåller föreskrifter allmännaom

jakttider, jakten efter älg, jakt från motordrivna fordon, jakt för fö-att
skadorrebygga vilt Särskilt relevant för kommunerna stad-ärav m.m.

gandet den jagar på särskilt uppdrag den eller de kom-attom som av
munala nämnder fullgör uppgifter miljö- hälsoskydds-inom ochsom
området får använda motordrivet fordon vid jakten 20 §.

1933:269Lagen innehållerägofred bestämmelser bl.a.om om
vård hemdjur, stängselskyldighet, till bete ochrätten gemensamtav
betesreglering och behandlingen stängsel- och betesfrågor. dennaIav
lag berörs landstingen särskilt stadgandena de skall höras iattav om

sammanhangvissa rörande stängsel 5 och §§ ha möjlighet6 samt att
framställan till regeringen betesreglering 12 §.göra om

1972:114Lagen med anledning 9 februa-konventionen denav
1972 mellan Sverigeri och Norge riktar sig främst tillrenbetningom

lagen listasI antal kommuner skallmark upplåtas tillettsamerna. vars
norsk renbetning bilagan.

Vidare finns 2 myndighetsföreskrifter utfärdade Fiske-ärsom av
riverket. I myndighetsföreslcriften fiskevårdsområden berörs kom-om

särskilt stadgandet yttranden skall inhämtas frånattmunerna av om
kommuner vid bildandet ñskevårdsområden Vad gäller före-2 §.av
skriften kontroll på fiskets område berörs vissa kommuner. dennaIom

bl.a.stadgas inspektör vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningamaatt en
respektive kommuni erhållit särskilt uppdrag Fiskeriverket vidsom av

gränskontrollstationerna i Svinesund, Karlskrona, Kiruna, Storlien, Eda
och Hån får utföra §.viss kontroll import fisk 30av av

27Utfärdad med stöd i ñskeförordningen 1993:1097 tidigare ñskeriförord-i
1982:126:ningen FIFS 1982:3
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Fiskeriverkets föreskrifterFIFS 1982:3 om
fiskevårdsområden ändring i FIFS 1985:11,

och 1993:381991:12
föreskrifter kontroll fisketsFiskeriverkets påFIFS 1995:23 om

område

regleringenUpplevda problem med6.3

Livsmedelsfrågor

fram-Kommunförbundetföreträdare för SvenskaVid intervju meden
alltför reglerat.förbundet livsmedelsområdetkom äratt attanser

Vad gäller den-livsmedelsförordningen.Kritik framfördes bl.a.mot
samrådet till-inte itycker Kommunförbundet SLVförordning attna

tillsynsuppgifterutsträckning det handlar föraräcklig övernär attom
utformasregleringen skallKommunförbundet villtill kommunerna. att

liknande i miljöskyddslagen.på sättett som
avgift för livsmedelstill-förbundet förordningenVidare attanser om

kommunerna bör fåbör ändras. Kommunförbundet attmenarm.m.syn
bestämmelsensjälva fastställa nivån avgifternamöjlighet på samt attatt

avgifterna till SLV börskall inleverera delkommunerna vissatt avom
Memorial 3/95 2.Kommunförbundet,gälla Svenskaupphöra att s.

Kommunförbundet inneburitmedlemskap i har enligtSveriges EU
importkontroll livsmedel.förändringar för reglerna gällanderadikala av

dnrSKoch har hemställt till regeringenKommunförbundet nranser,
livsmedel importeras1995/2737, förordningen kontrollatt somom av

uppgift.statlig Kom-blirkontrollen fortsättningsvisändras så att en
möjlighetska ha påkommunernamunförbundet emellertid attattanser

kostnadstäclcning.fullgenomföra verksamhetenfrivillig väg mot
klassificering köttFörbundet vidare förordningenatt avomanser

förlegad och kom-Andra bör då denbör ändras. stycket i l § utgå är
sammanhang.dag praktiken har roll i dessai i inte någonmunerna

myndighetsföreslciifter inom omrâ-Kritik framförs också fleramot
gäller föreskrifter kommunernadet. bl.a. åläggerDetta upprättaattsom

och fiskerinä-vattenbruketBemyndigande förordningen 1994: 1716 fisket,i om
FIFSringen: 1995:23
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verksamhetsplan för tillsynen och föreskrifter för kommunernasom
innebär alltför mängd uppgiftslärnnande.stor

Kommunförbundet det inom detta område ständigtatt kom-menar
förslag uppgifter skall tillförasatt kommunerna. En hel delmer om nya

åligganden har sin grund i EG-direktiv förs in i svensk lagstift-som
ning. Kommunförbundet påpekar det finns begränsat eller ingetatt ut-

föra fram synpunkter på sådanaatt regler. Vidare förbun-rymme anser
det SLV:s konsekvensutredningar oftaatt bristfälliga. Vid inför-är
livande rad EG-förordningar, framför allt marknadsförordningar,av en
har SLV velat kommunerna till tillsynsmyndighet.utse Kommunför-
bundet dock, i de fall förordningama regleraratt märkninganser en

skall fLmgera konkurrensmedel, kontrollen dessett ef-ärsom som av
terlevnad inte betrakta offentligt åtagande.att Kontrollen börettsom

förbundetenligt istället åligga enskilt kontrollorgan.ett
Kommittén livsmedelstillsynen nyligen avlämnat sitt betän-om som

kande Livsmedelstillsyn i Sverige SOU 1998:61 behandlar bl.a. re-
gelverket livsmedelsområdet.inom Kommittén föreslår omfattning-att

detta begränsas allmänna råd bort från författnings-att tasen av genom
samlingen, handledning för tillsynsarbetet framatt liksomtasen en
metod för förmedla aktuell information till "fáltetatt och möjlig-att
heten förenkla reglerna inventeras. Vidare föreslåratt kommittén bl.a.

uppgiften bestämma avgifter föratt prövning och tillsynatt enligt livs-
medelslagen decentraliseras till kommunerna. Kommittén skriver också

den gränskontrollen tredjeatt land, dagatt i kom-mot äranser som en
munal uppgift, bör statligt åtagande.ettses som

Djurskydd m.m.

Kommunförbundet inte regleringen inom området Djurskyddattanser
problematiskär förnämnvärt kommunerna. Man docknämnerm.m. att

kommunerna på grund EG-direktiv har drabbats fler tillsynsupp-av av
gifter, höjda kompetenskrav och ökad uppgiftslämnarbörda. Kom-en
munförbundet inte SJV på tillfredsställande har samråttatt ett sättanser
med förbundet hur uppgiftsinhämtningen från kommunerna kanom
ske. Vidare tillägger förbundet kommunerna vid införandetatt av
SJVF S 1997:72, Föreskrifter omhändertagande, hantering och be-om
arbetning djurkadaver och animaliskt avfall, tillfördesannatav nya
uppgifter förslaget remitterades.utan att
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Övrigt

regleringensynpunkter på inomKommunförbundet hatthar inte några
område.detta

lagenframkommithar emellertidUnder kartläggningen att om er-
utsträckningtillämpas någonför enskild fiskerätt inte i störresättning

avslutade.redanflesta ärenden lagendå delängre, ärsom avser
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7 Justitiedepartementet och
Statsrådsberedningen

1 Allmänt

Utredningen har bedömt 73 lagar varav 2 grundlagaratt och balkar7
förordningaroch 38 inom Justitiedepartementets och Statsrådsbered-

ningens ansvarsområde relevanta för kartläggningen.är Statsrådsbe-
redningen för 2 dessa förordningar. Därutöver finns 4ansvarar av
myndighetsföreskrifter från Datainspektionen DI, myndighetsföre-l
skrift från Rikspolisstyrelsen RPS och 1 allmänt frånråd Statens na-
turvårdsverk SNV.

Nedan har regleringen delats följandein i Grundlagsñågor;grupper:
förvaltningsrättsligaVissa frågor; Valfrågor; Tillsynsfrågor; Polis-,

säkerhets- och ordningsfrågor; Vissa fastighetsfrågor Familje-m.m.;
Övrigt.rättsfrågor och Regleringen inom Statsrådsberedningens an-

Övrigt.svarsområde redovisas under

7.2 Beskrivning regleringenav

l7.2. Grundlagsfrågor

Inom Grundlagsfrågor finns 2 grundlagar. Myndighetsföre-gruppen
skrifter eller allmänna råd särskilt berör kommuner eller landstingsom
saknas inom detta område.

Regeringsformen 1974:152 innehåller grundläggande stadganden
kommuner och landsting. I kap.1 1 § den svenska folksty-sägsom att

relsen förverkligas representativt och parlamentarisktettgenom stats-
skick och kommunal självstyrelse. Av vikt också 1 kap. 7stor ärgenom

föreskriver§ beslutanderätten i kommuneratt och landstingsom utövas



SOU 1998:105Bilaga 2254

får skatt för skötselnförsamlingar kommunernavalda ta utsamt attav
för ändringarGrundema iuppgifter. regleraskap. §sina I 8 5 att:av

för kommunernas organi-grundernaindelning i kommunerrikets samt
beskattningenkommunalaför denverksamhetsformer ochochsation
kommunernasföreskrifterocksålag meddelasi lag.bestämmes I om
finns bestäm-Vidareåligganden.och derasövrigtbefogenheter i om

fråga myndig-självständighet imyndigheternasbl.a.melser omom
§.ll kap.hetsutövningen 7

stadgandeninnehåller flera1949:105Tryckfrihetsförordningen
offent-handlingarsallmännaFramför alltkommunerna.berör omsom

eftersöka författarenförbudetkap.,2lighet även attt.ex.menm.m.
skall ocksåLandstingen/kommunemakap §.framställning 3 4till

kap.tryckfrihetsmål 12tilljurymänutse

frågorförvaltningsrättsligaVissa7.2.2

reglerarförordningarochfinns lagar 4rubricerade område 9Inom som
frånföreskrifter DI.finns 4eller landsting. Därutöverkommuner

personregis-personuppgifter ochbehandlar1973:289Datalagen
fårPersonregisterdatabehandling.automatiskmed hjälpförster avsom

och fått be-hos DIanmält sigden harendastoch förasinrättas somav
tillståndbehövslicenslicens.inspektionen Utöverdettavis avavom

reglerarLagenpersonregister.föraoch vissaför inrättaDI typeratt av
bemyndigandenskyldigheter,registeransvarigestillstånd, denbl.a.

skadestånd.straff ochsamt
offentlig verk-personregister iförekommande medvanligtDet är

hög gradbestämmelser igenerelladatalagensDärför berörsamhet.
landsting frånochkommunerundantarlandsting.och Lagenkommuner

specificeradegäller vissatillståndsbestämmelsema detnär personre-
gister.

personuppgiftslagendatalagenoktober 199824Den ersätts somav
från datalagenskillnadpersonuppgifter. Tillbehandlingenreglerar av

manuell be-behandlingautomatiseradsåvällagengäller den somnya
personuppgiftsför-medkompletteraskommerhandling. Lagen att en

författ-nuvarandeföreskrifter från DI. Deeventuellt medochordning
eller ändras.upphävasbehövaall sannolikhetmedkommerningarna att

sekretess ibestämmelserinnehåller1980:100Sekretesslagen om
hand-allmännalämnaförbudverksamhet och utallmännasdet attom

begräns-bestämmelsernainnefattarhänseendesistnämndalingar. I en
all-delstadgadetryckfrihetsförordningen rätten att taden ining i av

handlingar.männa
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Sekretessförordningen 1980:657 innehåller föreskrifter ut-som
färdats med stöd sekretesslagen. Förordningen och bilagan till dennaav
preciserar vilka områden omfattas respektive undantagnaärsom av
från sekretess enligt olika lagrum i sekretesslagen.

Förordningen 1980:659 med bemyndigande upphävaatt eller
ändra föreskrifter tystnadsplikt b1.a. kommuner och lands-om avser
ting. förordningenI står: "har i författning, har tillkommiten som ge-

beslut förvaltningsmyndighet eller kommun, meddelatsnom av en en
särskild föreskrift förbud röja eller utnyttja vad någonen att harom

erfarit allmäni tjänst eller under utövande tjänsteplikt, får förvalt-av
ningsmyndigheten eller kommunen upphäva föreskriften eller ändra
den, ändringen innebär någon sådan tystnadspliktatt inte längreom
föreskrivs i den särskilda bestämmelsen.

Förvaltningslagen 1986:223 gäller b1.a. handläggning ärendenav
förvaltningsmyndigheter,hos däribland kommuner och landsting. La-
reglerar b1.a. frågor serviceskyldighet, samverkan mellangen om myn-

digheter, inkommande handlingar, få del uppgifter,parters rätt att av
motivering och underrättelse beslut och hur beslut överklagas ochom
omprövas.

skadeståndslagen 1972:207 reglerar kommun och landstingatt
skall skada vid myndighetsutövningersätta 3 kap. §.2 Ett undantag
finns beträffande lotsning 3 kap §.9

Lagen 1971:289 allmänna forvaltningsdomstolar föreskri-om
särskilda ledamöter med kommunalatt erfarenhet skall finnas i vis-ver

mål. Nämnda lag föreskriver också vid avgörande mål i läns-attsa av
och kammarrätt skallrätt närrmdemän ingå i under vissa förut-rätten

sättningar. Nämndemän skall val landstingsfullmäktigeutses genom av
kommunfullmäktige på Gotland.

Förvaltningsprocesslagen 1971:291 reglerar processförfarandet i
b1.a. kommunala besvärsärenden.

Lagen 1971:309 behörighet för allmän förvaltningsdomstolom
målvissaprövaatt stadgar särskild processordning för b1.a. delen en

mål kommuner ochrör landsting.som
Författningssamlingsförordningen 1976:725 stadgar tillrätten

friexemplar författningar för kommuner och landsting m.fl.av
Delgivningslagen 1970:428 innehåller regler hur delgivningom

kommunmed och landsting skall ske.
Lagen 1989:186 överklagande administrativa beslutom av av

riksdagens förvaltningskontor och myndigheter stadgar beslutatt
avslag på begäran få del handling fåratt överklagastaom en av en av

kommunala myndigheter till Regeringsrätten 4-5 §§.
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reglerar möjlig-publicus1982:327 notariusFörordningen om
adress,uppgifter dennespublicus begäraförheten notarius attatt om

anslagstavla.kommunensmottagningstid anslås påochtelefonnummer
hosprotokollregisterfrån reglerarDIMyndighetsföreskrifterna

för bemyn-Grundenoch persomegister.och landsting vissakommuner
frånundantagmöjliggörFöreskrifternadatalagen.återfinns idigandet

olikagällerfall vadenskilttillståndsprövning i varje typerpåkravet av
specifikt registereller landsting inrättarkommunOm ettregister. etten

tillstånd frånalltså ingetföreskriften behövsstadgas ipå det sätt som
DI.

personregisterför vissaföreskrifterDatainspektionens1995:4DIFS
kommunalochlandstingskommunalstatlig,i

1997:4ändr. DIFSforskningsverksamhet
protokollregisterföreskrifterDatainspektionens1996:3DIFS om

landstingochhos kommuner
personregisterföreskrifter för vissaDatainspektionens1997:1DIFS

1997:9ändr. DIFSskolverksamheti
personregisterföreskrifter för vissaDatainspektionens1997:2DIFS

verksamhetkommunali

Valfrågor7.2.3

Myn-kommunerna.reglerarlagarValfrågor finns 4Inom somgruppen
el-kommunerberörsärskiltråddighetsföreskrifter eller allmänna som

område.dettasaknas inomlandstingler
skall fin-kommunvarjedet ireglerar bl.a.1997:157Vallagen att
valmyn-lokalskallValnämnden§.kap.valnämnd l 17 varanas en

omfattningdenpersonal itilltillgångskall haValnämndendighet. som
uppgifter. Detutföra sinaskall kunnanämndenförbehövs att som en

enligtskyldigavalförrättama göravalnämnd och attärkommun, en
detgällerValnämndenkommunen. Förskall bekostaslagdenna somav

1991:900.kommunallagennämnder isägs om
val-reglerarkyrkofullmäktigeval att1972:704Lagen m.m.om

kyrkofullmäktigeva-ivalnärrmdskallkommunennämnden i ävenvara
let.

kommunala val-dereglerar1979:369Folkomröstningslagen att
4 och 11folkomröstningargenomförandetförnämnderna avsvarar

§§-
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Lagen 1997:159 brevröstning i vissa fall vissa anvis-om ger
för deningar kommunala valnämnderna.

7.2.4 Tillsynsfrågor

TillsynsfrågorInom finns lagar.2 Myndighetsföreslcrifter ellergruppen
allmänna råd särskilt berör kommuner eller landsting saknas inomsom
detta område.

Enligt lagen 1975:1339 justitiekanslerns hartillsyn Justitie-om
kanslern deni omfattning tillsyn de of-över att utövarsom anges som
fentlig verksamhet efterlever lagar och författningarandra i övrigtsamt
fullgör sina åligganden. Lagen stadgar bl.a. kommunala myndighe-att

tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheterter samt
understår Justitiekanslems tillsyn. Ledamöter beslutande kommunalav

församling dock inte föremål för tillsyn. Vid tillsynär kommunalaöver
myndigheter skall Justitiekanslern beakta de former vilkai den kom-
munala älvstyrelsen utövas.

Enligt lagen 1986:765 med instruktion för Riksdagens om-
har ombudsmannenbudsmän bedriva tillsyn deöveratt att utövarsom

offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar i öv-samt
fullgörrigt sina åligganden. Under ombudsmännens tillsyn står bl.a.

kommunala myndigheter tjänstemän och andra befattningshavaresamt
vid dessa myndigheter. Ledamöter beslutande kommunal församlingav

dock föremålinte för tillsyn. Vid tillsyn kommunala myndig-är över
heter skall Justitieombudsmannen beakta de former vilkai den kom-
munala älvstyrelsen utövas.

Polis-,7.2.5 säkerhets- och ordningsfrågor

säkerhets-Polis-, och ordningsfrågor regleras lagar och förord-i 8 7
ningar. finnsDärutöver myndighetsföreslcriftl från RPS.

Ordningslagen 1993:1617 reglerar polismyndigheten skall in-att
hämta godkännande från kommunen förinnan tillstånd iatt tages an-
språk offentlig plats. Kommunen får också, efter regeringens be-en
myndigande, utfärda lokala föreskrifter.

Förordningen 1993:1632 med bemyndigande för kommuner
länsstyrelseroch meddela lokala föreskrifter enligtatt ordningsla-
innehåller bemyndigande möjliggör lokala föreskrifter.ettgen som

50111579811059
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Polislagen 1984:387 reglerar polisstyrelsens ledamöter,att utom
polischefen och biträdande polischefen, landstingen i vissautses av
fall kommunfullmäktige.av

Polisfirordningen 1984:730 innehåller bl.a. bestämmel-närmare
hur val till polisstyrelser skall gå till.omser

Förordningen 1958:272 bestämmer tjänste-tjänstekort attom
får utfärdas förkort vid kommunalt och för sinapersoner organ som

tjänsteåligganden regelmässigt behöver kunna styrka identitetsin eller
tjänsteställning. Förordningen innehåller bl.a. regler kortens utse-om

hanteringenende dessa.samt av
frågorPolisregisterkungörelsen 1969:38 reglerar vissa rörande

enligt lagenpolisregister l965:94 polisregister. Bland annatom
kommunala myndigheter har till utdrag registret vid anställningrätt ur

inom psykiatrisk sjukvård, utvecklingsstördavårdav person av m.m.
17 §.

polisregisterlag föreslås 1997/98:97. Motsvarande be-En iny prop.
stämmelser kommunala myndigheters till utdrag registerrättom ur

de förordningama misstankeregisterkommer in i ochatt tas nya om.
belastningsregister.

1981:324 reglerar kommunernaLagen medborgarvittnen attom
medborgarvittnen. väljsfår 2 stadgas medborgarvittnenI §utse att av

kommunfullmäktige till det fullmäktigeantal och för den tid be-som
stämmer.

Förordningen 1997:1056 för Brottsförebyg-med instruktion
rådet samarbetabestämmer rådet i verksamhet skall medgande sinatt

myndigheter,myndigheter inom rättsväsendet, andra statligaövriga
enskildauniversitet och högskolor med kommuner och organisa-samt

tioner.
vapentillstånd får meddelas1996:67 bestämmerVapenlagen att

kommun eller landsting för skallägtett ettmuseum vapen somav en
till lagen.ingå i samlingarna. utfärdar föreskrifter anslutningRPS i

framförsäkerhetsskyddSäkerhetsskyddslagen 1996:627 reglerar
säkerhetsskydd skyddallt för den offentliga verksamheten. Med avses

rikets säkerhet,spioneri, sabotage och andra brott kan hotamot som
fall ochskydd i andra uppgifter omfattas sekretess rörav somsom av

användning våld, hotrikets säkerhet, skydd brott innebärmot avsom
hotareller för politiska syften terrorism, brotten intetvång även om

sådantrikets säkerhet. den verksamhet där lagen gäller skall säker-I
hetsskydd finnas behövs till verksamhetensmed hänsyn art,som om-
fattning och övriga omständigheter.

föranvisningarSäkerhetsskyddsförordningen 1996:633 sä-ger
kerhetsskyddslagens återfinns bl.a. undertillämpning. Anvisningar
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följande rubriker: definitioner, säkerhetsanalys, behörighet, infonna-
tionssäkerhet, säkerhetsprövning, förhandlingar säkerhetsavtal,om
överlåtelser verksamhet drivs det allmänna, säkerhets-av som av
skyddsavtal vid internationellt samarbete, beslut registerkontrollom

placeringoch i säkerhetsklasser, registerkontroll till skydd mot terro-
samtycke,rism, handläggning frågan utlämnande uppgifter,av om av

särskild personutredning, dokumentation, tillsyn, föreskrifter och råd,
anmälan till regeringen och överklagande. RPS och Försvarsmakten får
meddela föreskrifter verkställighetennärmare säkerhetsskydds-om av
lagen.

I lagen 1974:191 bevakningsföretag stadgas lagen inteattom
för bevakninggäller utförs statlig eller kommunal verksamhet.som av

Trygghetsutredningen har i sitt slutbetänkande Trygghet brott-mot
Rollfördelning och samverkan SOU förslag1995:146 lagt till en ny
lag säkerhetsföretag skulle den nuvarande lagenersättaom som om
bevakningsföretag. Enligt förslaget skall krav auktorisationpå eller
särskilt tillstånd inte gälla för verksamhet utförs på uppdragsom av

eller kommunalstatlig verksamhet.
1990:484Lagen övervakningskameror reglerar in-attom m.m.

tillstånd medges skall yttrande från kommunen inhämtas. Kommu-nan
kan överklaga tillstånd.ävennen

Förordningen 1990:487 övervakningskameror regle-om m.m.
landsting och kommuner inte behöver betala avgift föratt ansökanrar

tillstånd övervakningskameror.om om
1997/98:64I föreslås lag allmän kameraövervakningprop. en ny om

skall den nuvarande lagen.ersätta Kommunerna skall enligt för-som
slaget tillfalle sig beslutinnan tillstånd meddelas.att yttrages om

skallKommunen också ha överklaga beslut tillstånd.rätt Detatt om
tillståndsfria området utvidgas dock, skall butiker, och bankt.ex. post

frånundantas tillstånd. Enligt förslaget skall kommun och lands-stat,
undantasting inte från skyldighet betala avgift.att

1982:636Lagen anordnande visst automatspel reglerarom av
frågan tillstånd socialnämnden deni kommun däratt prövasom av

spelverksamhet skall anordnas eller där spelautomaten avseddär att
ställas Tillstånd får inte meddelas polismyndigheten hörtsutan attupp.

ärendet.i Kommunen också för tillsynen.svarar
utredningEn under Finansdepartementet dir 1997:112 skall lämna

förslag till hur lagen anordnande visst automatspel kan föras in iom av
lotterilagen och förslag till reglering automatspel.ge av

Myndighetsföreskriften från RPS reglerar säkerhetsskydd.

RPS 1996:9, FAP 244:l Föreskrifter säkerhetsskyddom
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fastighetsfrågorVissa7.2.6 m.m.

balk ochlagar inklusive l 11fastighetsfrågor regleras i 18Vissa m.m.
finns allmänt råd från SNV.förordningar. lDärutöver

Fastighetsfrågor

får skeexpropriationreglerar1972:719Expropriationslagen att un-
möjlighet förfogakommun eller landstingvillkor förder vissa attatt ge

mark kap.2över
kom-bl.a.bestämmer1972:727Expropriationskungörelsen att

samband meditillfälle siglandsting skall beredaseller yttraattmun
expropriationsärenden.

föreskrifter fastig-1917:281 medFörordningen närmare om
och bygg-registerförarenföranvisningarförhetsregister stad ger

Upphäv-under 1999.förväntas upphävasFörordningennadsnämnden.
fulltfastighetsdatareformenföranleds ärandet att genom-numeraav

förd.
fastighetsregis-uppläggande1968:379 nyttKungörelsen avom

fastighetsindelningen landetistadgar för redovisningattter avm.m.
kungörelse. Imed dennaenlighetfastighetsregister iuppläggs nytt

huvudsaklig deltillhelt ellerregisterenhet,kungörelsen stadgas att som
eller inomstadsregisterområdekvartersmark inom störreligger på en

registerbeteckningskall åsättastill jordregistret,med tomtboktätort
kommunengrund,och kvartersnamnkvartersindelningmed omsom

fastighetsregistermyn-underrättaskalldetta.beslutar Kommunenom
registerornrådetill vilketUppkommer frågabeslut.sittdigheten enom

endastfrågan harhänföras och kan detskallregisterenhet attantagas
fastighetsregister-skallförsamling,kommun ellerbetydelse förringa

styrelse.församlingensellermed kommunenssamrådamyndigheten
tillöverlämnasskall ärendetolika meningardärvidFöreligger rege-

fastighetsregistermyndighe-fall beslutaravgörande.för Iringen annat
antal fas-traktindelningochförslag till traktnamn störreBerör ettten.

för kommun,fall ha intresseeller kan frågan itigheter annat antagas
förväntasKungörelsenmed kommunen.behövligt samråd skeskall

fastighetsdatareformentillunder med hänvisningupphävas 1999, att
genomförd.fulltärnumera

rörande vill-reglerbl.a.1970:988Fastighetsbildningslagen ger
fastighetsreg-sker såsomFastighetsbildningfastighetsbildning.förkor
avstyckning,och såsomombildning fastigheter,denlering, avom avser

fastighet.nybildningdeneller sammanläggning,klyvning avavserom
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Vissa frågor undantag på begäran lantrnäterimyndig-prövasom av
heten, länsstyrelsen, eller efter dess förordnande, kommunal myndig-
het. Kommunal myndighets beslut får överklagas besvär hosgenom
länsstyrelsen.

fastighetsbildningsförrättningVid består lantmäterimyndigheten av
förrättningslantmätare. Dessutom skall två gode ingå i myndig-mänen

förrättningslantmätarenheten finner det ellerbehövs sakäga-när näratt
detbegär och oskäligt dröjsmål föranleds därav. Gode män utsesre

val kommunfullmäktige.genom av
kommunOm sakägare vid förrättning handläggsären en som enav

kommunal lantrnäterimyndighet får kommunen eller sakägareen annan
begära förrättningen i stället skall handläggas lantrnäterimyndig-att av
heten i länet.

Vid förrättning skall lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med
sakägama. Handläggs förrättning sammanträde, skall den ellerutanen

kommunalade nämnder fullgör uppgifter plan- och bygg-inomsom
nadsväsendet underrättas förrättningen den avslutas.innanom

Lantmäterimyndigheten i länet får uppdra statlig elleråt en annan
kommunal myndighet med kompetens lantmäteriornrådet utfö-inom att

åtgärder enligt 4 kap. första25 § stycket, 27 och 28 §§.ra
Föranleder fastighetsbildning ändring för kommun ellergränsav

församling, skall lantmäterimyndigheten underrätta kommunen eller
församlingen fastighetsbildningen och dess inverkan på indelningenom

förvaltningsområden.i Kommunen eller församlingen skall beredas
tillfälle begära inhämtande medgivande kap.i 3 llatt av som avses

sådant medgivande ändå skall inhämtas.om
Kommunen kan påkalla fastighetsreglering behövs för markattsom

och skall kunna användas för bebyggelse ändamålsenligtpåvatten ett
sätt.

1970:989Lagen införande fastighetsbildningslagenom av reg-
lerar införandet fastighetsbildningslagen.av

Lagen 1970:991 ändring i kommunal och ecklesiastik in-om
delning i reglerar till vilken kom-samband med fastighetsbildning

mark skall tillhöra efter fastighetsreglering. har vidareKommunermun
sig.rätt att yttra

jordabalken stadgas undantag för kom-I 1970:994 bl.a. diverse
Vidare finns bestämmelser har fåkommun rättatt attmunerna. om en

information.viss
Lagen 1970:995 innehållerinförande jordabalkenom av nya

Övergångsbestämmelser till lagen.nya
Stadsregisterkungörelsen innehåller regler hur1971:1010 om

statsregister skall föras. Registret kan föras statlig eller kommunalav
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fastighetsregistermyndighet. uppgiften liggerOm på kommunen har
fråndenna statlig myndighet kostnadsfritt få uppgifter be-rätt att som

hövs för registret. Kungörelsen förväntas bli upphävd under 1999.
Upphävandet föranleds fastighetsdatareformen fulltärattav numera
genomförd.

Kungörelsen 1971:1013 vissaprövning ärenden rörandeom av
informationsskyldighetfastighetsregistrering till den kommunalager

fullgörnämnd uppgifter plan- byggnadsväsendet.inom och Kun-som
görelsen förväntas upphävas under med hänvisning till fastig-1999, att
hetsdatareformen fullt genomförd.ärnumera

1971:1037Lagen äganderättsutredning legaliseringochom
reglerar äganderättsutredning skall hållas tillgänglig hos kommun-att
styrelsen.

1973:188 regle-Lagen arrendenämnder och hyresnämnderom
bl.a. kommunen i specificerade avseenden skall beredas tillfälleattrar

sig.att yttra
kommunalaFastighetsdatakungörelsen reglerar1974:1058 att

myndigheter infonnationssystemet får infonnationi redovisa viss med
anknytning till fastigheters användning 3 kungörelse kom-§. Denna

enligt Justitiedepartementet troligen upphöra och medersättasattmer
fastighetsdataregister fastig-lag respektive förordningen om omen

hetsdataregister.
bestämmer EfterFastighetsregisterkungörelsen 1974:1059 att:

från kommun kommunalansökan får Lantmäteriverket besluta att en
och plamegistermyndighet skall föra fastighetsregistrets adressregister

det ankom-med avseende beslut planer och bestämmelserpå om som
kommunen fatta beslut kap. kap. stadgas:på om. 4 § I 7attmer

och förs endast kommunen begär"Kvartersregister adressregister om
det.

Kungörelsen 1974:1062 uppläggande inskrivningsregis-avom
delvissärskilda bestämmelser där fastighetregistreringen ärter ger om
blilagfaren för kommun 19 kap. Kungörelsen förväntas2 §.en upp-

fastighetsdatareformenhävd under med1999. hänvisning tillDetta att
fullt genomförd.ärnumera

Lagen 1985:658 förvärva arrende-arrendatorers rätt attom
bestämmer kommunen arrendeställe fårförvärvarestället att ärom av

överlåtelse ske hembud.utan
innehåller detaljeradFastighetsbildningskungörelsen 1971:762

gällandereglering bl.a. kommunerna. Kungörelsen reglerar kommu-att
nal myndighet fär förordnas fastighetsbildningsärenden. Vidare finnsi
bestämmelser kommunen får uppgifter, uppgifter,lämnaatt ta emotom
välja gode män m.m.
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1969:246Lagen domstolar i fastighetsmål bestämmer attom
nämndemän fastighetsmåli i normalfallet väljs landstinget.av

Lagen 1992:1368 tillstånd till vissa förvärv fastom av egen-
bestämmerdom förvärvstillstånd inte behöver sökasatt jordägarenom

kommun ellerär landsting.staten, etten
Förordningen 1992:1374 tillstånd till vissa förvärv fastom av

regleraregendom kommunen skall sig i vissa tillståndsärendenatt yttra
rörande förvärv fast egendom.av

Förordningen 1993:1634 besiktning tivolianläggningarom av
reglerar besiktningsorganet skall samråda med den kommunalaatt
nämnd handlagt byggnadslovet för anläggningen.som

Vattenrätt m.m.

Vattenlagen 1983:291 tillämplig vattenföretagpå ochär vattenan-
läggningar. Med vattenföretag bl.a. uppförande, ändring, lagningmenas
och utrivning dammar eller andra anläggningar i vattendrag, sjöarav
och andra vattenområden. Vattenanläggning anläggning harär en som
tillkommit vattenföretag med till anläggningen hörandeettgenom man-
överanordningar. Lagen omfattande och olika kapiteli regleras:är rå-
dighet allmänna förutsättningaröver för vattenföretag,vatten m.m.,
tillståndsplikt, särskilda bestämmelser markavvattning, samfällig-om
heter för vattenreglering, särskilda tvångsrätter, ersättning och andels-
kraft, avgifter, prövningen markavvattningsföretag, prövningenav av

tillståndsvattenmål, giltighet, betalningomprövning ersätt-m.m., av
tillträdening, tillsyn och besiktning, skydd för Vattenförsörjning-m.m.,

kostnadsbestämmelser och slutbestämmelser.en m.m.,
Regleringen berör i viss utsträckning kommunerna. Vad gäller rå-

dighet regleras rådighet tillkommer kom-över vatten att staten,m.m.
och vattenförbund för utföra vissa angelägna vattenföretag.attmuner

får vidareKommunen föra talan vid förrättningar vid prövning av mar-
kavvattningsföretag, för tillvarata allmänna intressen inom kommu-att

För övrigt regleras skyldighet informera kommunen i olikaattnen.
sammanhang.

Vattenlagen upphör gälla i och med införandet miljöbalkenatt av
den januari1 1999.

1976:997Lagen vattenförbund reglerar kommun färattom vara
medlem vattenförbundi sådan skyldighet föreliggerinte 3 §även när

kommunen skall få underrättelse förrättning 16 §.samt att om
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1919:426 reglerarLagen flottning i allmän flottled i 82 §om a
samråd skall ske b1.a. vid återställning tidigaremed kommuneratt av

flottled.
I lagen 1929:404 giltighet svensk-norskahär i riket vat-om av

avslutningsvis vadtenrättskonventionen den 11 maj 1929 sägs attav
förpliktelserdenna konvention stadgat fråga rättigheter ochi iär om

ettdera riket för skalldet andra rikets inbyggare jämväl till-inom äga
hemmahöran-lämpning beträffande riket och dess kommuner därsamt

bolag, föreningar stiftelser. förstås här jämvälde och Med kommun
fylkeskommun.landsting

angående1929:405 vissa föreskrifter till-Lagen med
lämpningen i riket vattenrättskonventionenhär svensk-norskaav

ansökaninnehåller kungörelse rörandeden 11 maj 1929 attav en om
vattenföretag skall sändas till b1.a. berörda kommuner.

Mounio1949:183 ilottningen Torne och gränsälvarLagen iom
ärenden. Vidarereglerar b1.a. kommunerna skall informeras i vissaatt

för tillfinns undantag skatt kommunerna.
tilläggsöverenskommelsen1971:852 med anledningLagen av

Finland till16 september 1971 mellan Sverige ochden överens-
och Muo-den 17 februari 1949 flottningen i Tornekommelsen om

fallinnehåller för kommuner i vissagränsälvarnio övertarätt att an-
återställnings-ske vidsamråd med kommuner skallläggningar samt att

åtgärder.
rådet naturvårds- ochfrån bevakningSNVDet allmänna rör av

vattenkraftutbygg-företag vattenlagen, främstfriluftsintresset i enligt
nad.

för bevakningriktlinjerNaturvård vattenmål. Råd och81 iSN RR
företag enligtnaturvårds- och friluftsintresset iav

vattenlcraftsutbyggnadvattenlagen, främst

Familj erättsfrågor7.2.7

förordning-balkar ochFamiljerättsfrågor regleras i lagar varav 56 3
särskilt berör kom-Myndighetsföreslqifter eller allmänna råd somar.

eller landsting saknas område.inom dettamuner
åligganden detkommunenFöräldrabalken 1949:381 närger

fastställande faderskap.b1.a. Överförmyndare, god och Igäller avman
skyldigfastställande faderskap socialnämnden b1.a.fråga är attom av

till faderskapet fast-försöka utreda far till barnet ochär attvem sesom
Överförmyndaregällerställs, barnet har hemvist i Sverige. Vadom
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regleras bl.a. sådan skall väljas kommunfullmäktige alternativtatt av
Överförmyndareöverfönnyndamämnd. skall förordna goden man.

Förmynderskapsförordningen 1995:379 detaljerade reglerger
för överförmyndarnas arbete. Förordningen reglerar ställföreträdarens
redovisning, yttranden och underrättelser i vissa fall, överförmyndarens

automatisk databehandling,register, bevarande handlingarav m.m.,
länsstyrelsens tillsyn Övergångsbestämmelser.samt

Förordningen 1949:661 skyldighet för domstol lämnaattom
måluppgifter i och ärenden enligt föräldrabalken reglerarm.m.

uppgiftslämnande till kommunen.
1958:642Lagen blodundersökning vid utredningom m.m. av

faderskap reglerar kommunen skyldig betala undersökning denatt är att
begärt.

Ärvdabalken 1958:637 reglerar anmälan till Överförmyndaren om
dödsbodelägarenågon behöver god Socialnämnden skall, detman. om

finnsinte någon hand den dödes egendom, underrättas ochtarsom om
förvalta egendomen.

Äktenskapsbalken 1987:230 reglerar det vid underårigs gif-att
skalltermål inhämtas frånyttrande socialnämnden.

1973:650Lagen medling reglerarmellan samlevande attom
länsstyrelsenmedlare efter hörande kommunen. Ersättning-utses av av

betalas kommunen.en av
Förordningen 1983:490 skyldighet för domstol lämnaattom

uppgifter beträffande äktenskapsskillnader reglerar uppgifts-m.m.
till kommunenlämnande kvarstående vårdnad.om gemensam

Förordningen 1976:1121 tillersättning vissa överförmyn-om
förmyndare förvaltaredare, och reglerar kommuner slipperatt att

betala arvode och förersättning vissa uppdrag knutna till inter-annan
nationella rättsförhållanden avseende förmyndarskapäktenskap och 3
§-

Passförordningen reglerar utfárdande1979:664 vidatt av pass
för underbarn 18 år, vårdnadshavarens medgivande, skall kom-utan

regel sig.yttramunen som
rättsförhållanden1937 :8lLagen internationella rörandeom

reglerardödsbo socialnämnden i fall, efter ha informerats,vissaatt att
skall hand egendom 2 kap. 3 §.ta om
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Övrigt7.2.8

ÖvrigtUnder rubriken finns lagar varav balkar och förord-24 3 ll
Myndighetsföreslcrifter ellerningar. allmänna råd särskilt berörsom

eller landstingkommuner saknas inom detta område.

Upphovsrättsfrågor

stadgandenVarumärkeslagen 1960:644 innehåller bl.a. till skydd
kommunaltför vapen.

1960:729Lagen upphovsrätt till litterära och konstnärligaom
kommunala bibliotek och arkivmyndigheter fram-verk viss rätt attger

ställa exemplar verk.av
stadgandenMönsterskyddslagen 1970:485 innehåller bl.a. till

kommunaltskydd för vapen.
officiella1970:498 skydd för och vissa andraLag om vapen

och skyddinnehåller bestämmelser registreringbeteckningar om av
kommunalt vapen.

frågorVissa rörande rättssystemet

reglerar kommun ochFörundersökningskungörelsen 1947:948 att
fall skall samband med förundersökning-landsting i vissa underrättas i

och14 16 §§.ar
1964:167 särskildaI lagen med bestämmelser lag-om unga

finns särskilda bestämmelser lagöverträdare.överträdare om unga
stadgar fyllt år skäligennågon inte harLagen äratt artonom som

misstänkt för brott vilket fängelse följa, skall socialnämndenpå kanett
underrättas. förhör skall företrädare för socialtjänstenVidgenast nor-

eller detmalt den har erkänt gärningennärvarasett annarsom unge
åklagaren fattarfinns skälig misstanke han har begått brottet. Innanatt

beslut åtalsfrågan skall yttrande inhämtas från socialtjänsten. Yttrandei
behöver inhämtas brottet det uppenbart detinte ringa, ärär attom om

förutsättningar detfinns för åtalsunderlåtelse eller obe-ärom annars
Yttrandet skall frågan vidtagit ellerhövligt. nämnden haravse avserom

sådanvidta någon åtgärd beträffande den och åtgärdatt unge om en
enligt nämndens den lämpligaste för honom. Yttrandet skall,mening är

åklagaren begär nödvändigt,det eller nämnden finner det in-ävenom
redogörelsenehålla för den personliga utveckling och hansen unges

levnadsomständigheter i får överlämna socialnämndenövrigt. Rätten
föranstalta vård inom socialtjänsten.att om
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någonKan misstänkas för före femton ålderårs ha begåttatt ett
brott får utredning rörande brottet inledas vissa villkor för han-ärom
den, bl.a. utredning kan ha betydelse för behovetantas avgöraattom en

socialtjänstens insatser med avseende på den Företrädare förav unge.
socialtjänsten skall, det inte hinder, vid förhör medmöter närvaraom
den Innan socialnämnden har sig betydelsenyttratunge. ut-om av en
redning för behovet socialtjänstensavgöra insatser fåratt utredning-av

omfattainte åtgärd förhör med den Om brottsmiss-änen annan unge.
tanken kvarstår efter förhöret, skall protokoll detta omgåendeöver sän-
das till socialnämnden. Detta gäller protokoll avslutad utred-även över
ning.

Brottsbalken 1962:700 reglerar brott och brottspåfciljder m.m.
Balken berör direkt kommunerna och landstingen i fråga reglering-om

brott allmän ordning, brott allmän verksamhet, tjänstefelmot moten av
bestämmelsernaoch i val till övervakningsnämnder.om

Förordningen 1976:376 behandling anhåll-häktade ochom av
stadgarm.t1. socialnämnden hemkommuneni skall underrättasattna

efter beslut tillstånd för intagen kvinna ha spädbarn hos sig.attom
Förordningen 1990:893 underrättelse dom i vissaom om

brottmål reglerar landstinget kommunen skall underrättasattm.m.
överlämnas till rättspsykiatrisk vård 22 §.när en person

lagen 1981:1310I offentliga funktionärers tillrätt gottgö-om
rättegångskostnadför målrelse i vissa regleras offentligan-attm.m.

ställda har få rättegångskostnadema betaldarätt arbetsgivarenatt iav
enskiltmål åtal den eller har offentlig funktionärvaritmot ärom som

för brott i utövningen tjänsten. Denna gäller domstolen för-rättav om
pliktat målsäganden den tilltalades rättegångskostnadersätta ochatt
målsäganden inte betalar.

rättegångsbalkenI 1942:740 finns bestämmelservissa direktsom
berör kommuner och landsting. gäller framförDet allt regleringen om
kommuners och landstings val nämndemän och kommuner ochattav
landsting kan i rättegång.partvara

Förordningen 1995:736 regional myndighetssamverkan förom
bekämpning ekonomisk brottslighet reglerar samverkan iav sam-
band med bekämpning ekonomisk brottslighet, där kommuner ingårav

kretsi den berörs.organ som

Bostadsfrågor

Lagen 1986:1242 försöksverksamhet med kooperativ hyres-om
reglerar kommunalträtt sådan verksamhet. Vidare reglerasveto mot
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visst kommunalt inflytande och föreningarnauppgiften bistå medatt
behövliga råd och upplysningar. tillgäller endast utgången årLagen av
1998.

1978:314Förordningen underrättelse och meddelandeom en-
reglerar hyresvärd vid uppsägningligt 12 kap. 44 § jordabalken att av

skyldig meddela socialnämnden.hyresgäst är att
på fastighetBostadsförvaltningslagen 1977:792 tillämpningäger

fastig-finns bostadslägenhet hyrasdär det uthyrd eller kanär utsom av
för ändamålhetens fritidsändamål och delägare utgörannat än som

hans bostad.egenav
Kommunal anknytning finns anslutning till bestämmelsernai om

tvångsförvaltning. Bland skall, förvaltaren begär det, kom-annat om
beslut skall beta-förskottera arvode enligt hyresnärrmdenssommunen

fastighetsägaren personligen.las av
reglerar1975:1132 förvärv hyresfastigheterLagen m.m.om av

uppgifter, lämnabl.a. kommunen kan påkalla prövning, ta emotatt
och ha förköpsrätt.uppgifter

1975:11321975:1139 tillämpning lagenFörordningen om av
reglerar uppgiftslämning frånhyresfastigheterförvärv av m.m.om

och till kommunen.
antal för kommuner1991:614 innehållerBostadsrättslagen ett

inträdeinslag får kommuner och landstinggynnande inte vägrast.ex.-
bostadsrättsföreningen.i

Beredskapsfrågor

förvaltnings-1988:97 förfarandet hos kommunerna,Lagen om
krigsfarakrig elleroch domstolarna undermyndigheterna m.m.

nämnder under krigochför fullmäktige, styrelserreglerar processer
krigsfara.och

kommunerna,1988:1215 förfarande hosFörordningen om
krig eller krigs-domstolarna underförvaltningsmyndigheterna och
förhållanden fårrubriceradereglerar kommunen underfara attm.m.

andra tjänsterkommunen skall tjänstgöra ibesluta de tjänstgör iatt som
antalvid behoveller uppdrag. Vidare regleras störrerätten utseatt

förvaltnings-församling ellertill beslutande kommunalsuppleanter
myndighet.
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Associationsrätt

Aktiebolagslagen 1975:1385 stadgar mindre undantag for kommun
och landsting. får b1.a.De penninglån från bolag där de delägare.ta är

Stiftelselagen 1994:1220 innehåller särskilda bestämmelser för
landsting.kommuner och Bland stiftelse bildats el-ärannat en som av

tillsammansler med kommun eller landsting bokföringsskyldiga.
1994:1221 införande reglerarLagen stiftelselagen närom av

särskilda regleringar hur kommuner och landsting får driva stiftelserav
gälla.börjar

Obeståndsfrågor

1987:672 reglerar och landstingKonkurslagen kommuner inteatt
behöver ställa säkerhet för konkurs,utdelningsmedel vid innanatt en

fastställa utdelningenbeslutet vunnit laga kraft.att
Utsökningsbalken 1981:774 vissa gynnande undantagger avse--

säkerhet, handpenningende för kommuner och landsting.m.m. -
1996:764 innehåller bestäm-Lagen företagsrekonstruktionom

näringsidkaremelser har betalningssvårigheter,attom en som genom
särskilt förfarande kan rekonstruera sin verksamhet. Bestämmelser-ett

frågagäller inte i verksamheter där offentliga däriblandorgan,na om
eller landsting har bestämmande inflytande.kommuner ett

skuldsanering

Enligt med skuldsanering delsskuldsaneringslagen 1994:334 avses
frivillig kronofogdemyn-sådan skuldsanering fastställssom av

Ärendendelsdigheten, tvingande skuldsanering beslutas rätten.som av
skuldsanering handläggs kronofogdemyndigheten. Tingsrättenom av

fattar beslut.
skall för eller påKommunen inom socialtjänsten sättannatramen

lämna råd och anvisningar till skuldsatta Vid tvingande skuldsa-parter.
skall tingsrätten kalla gäldenären och samtliga borgenärer tillnering ett

sammanträde vid vilket frågan tvingande skuldsanering skall prö-om
Till sammanträdet får också företrädare för socialnämnden kallas.vas.

Socialnämnder och andra myndigheter skall till kronofogdemyndig-
eller domstolhet handlägger ärende skuldsanering på begä-ettsom om
överlämna sådana uppgifter gäldenärens personliga och eko-ran om

förhållandennomiska behövs för ärendet.prövningsom av
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Frågor Statsrådsberedningenshör till ansvarsområdesom

Kommittéförordningen 1976:119 tillämpas på kommittéer och sär-
skilda utredare har tillkallats regeringen eller statsråd eftersom av av

bemyndiganderegeringens för utreda fråga.viss Förordningenatt reg-
lerar tillstånd behövs det statsråd handlägger ärendenatt angå-av som
ende kommittén, uppgifter för undersökningen skall inhämtas iom

omfattning från kommuner ellerstörre från enskilda företagpersoner,
eller sammanslutningar. Vidare regleras betänkandeni be-att som
handlar kommunala eller landstingskommunala verksamhetsområden
skall redovisas bedömning vilka effekter kommitténs förslagen av
medför för den kommunala självstyrelsen.

Förordningen 1996:1515 med instruktion for Regeringskansli-
reglerar frågor rörande Regeringskansliets uppgifter,et organisation,

ledning bilaga reglerasI ansvarsfördelningen mellan departe-m.m.
frågai olika frågor med kommunal anknytning.menten om

Diverse

Stadgar 1911:104 lör Carnegiestiftelsen reglerar samråd med
kommuner det gäller belöning till kommunalt anställd.när

Sjölagen 1994:1009 reglerar vissa undantag det gäller kom-när
fordringarmunala 4 kap. 1 §.
1963:583Lag avveckling fideikommiss möjlighet förom av ger

kommunen i fallvissa fideikommiss 16 §.att överta
Lagen 1966:742 hotell- regleraroch pensionatrörelse ko-attom

tillstånd förpia bedriva aktuell rörelse skall sändas till antalatt ettav
kommunala nämnder 5 §.

Förordningen 1994:351 övervakningsnämndernas verk-om
samhetsområden stadgar i de fall då län eller delaratt än ettm.m. mer

flera län ingår i övervakningsnämnds verksamhetsområde skallav en
landstingrespektive välja ledamöter och ersättare.

Lagen 1964:653 övertlyttande magistratens befattningom av
med burskapsärenden reglerar kommunen skall be-övertaattm.m.
fattningen med ärenden burskap.om

7.3 Upplevda problem med regleringen

Från Svenska Kommunförbundet framhålls problemföljande med reg-
leringen inom området.
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Sekretesslagen har flera brister. b1.a. tillämpaDen svår i fnär att en
kommunal nänmdorganisation och flera myndigheter skallnär samver-
ka, inom vårdornrådet. Inom kort beslutaregeringent.ex. väntas om
direktiv till lagen.översynen av

Ordningslagen för detaljerad. Vidare bör kommunerna själva fåär
besluta tillstånd till använda allmän plats i dag fattas be-att attom ge
slut polismyndigheten efter godkännande har inhämtats frånattav
kommunen. Kommunerna bör införa generellt förbudäven rätt attges

alkoholförtäring på allmän plats.mot
Även stiftelselagen för detaljerad. förtFörbundet har framär en om-

kritikfattande lagen. Den inte anpassad till kommunal verksam-mot är
het, bl.a. det mycket fåsvårt perrnutation.är att

Kommunförbundet regeringsformen bör innehålla be-attanser en
stämmelse kommuner och landsting alltid hörs lag-igaranterar attsom
stiftningsfrågor berör dem.som

Kommunförbundet också, i enlighet med artikel ll i Europa-anser
konventionen kommunal självstyrelse, Kommunerna skall haatt:om

anlita judiciellt förfarande för frittsäkerställa utövanderätt att ett att ett
befogenhetersina och respekt för de principer kommunal själv-av om

styrelse finns fastlagda i grundlagen eller nationelladen lagstift-som
ningen.

förbundetVidare den kommunala beskattningsrätten måsteattanser
skyddas bättre. Regeringen bör hainte möjligheten så dagi äratt, som

minskafallet, statsbidragen till de kommuner höjer skatten hälftensom
skattehöjningen resulterar i minskade statsbidrag. Regeringen kanav

tillfälligaockså införa skattestopp och skattetak. Finansieringsprincipen
bör skrivas in i regeringsfonnen.

LandstingsförbundetFrån framhålls förbundet i allt väsentligtatt
Kommunförbundetsdelar kritik fråga ochi sekretesslagen stiftel-om

Nedanselagen. återges vissa principiella synpunkter Landstings-som
förbundet framfört i remissyttrande avseende betänkandet Integritet,ett
Offentlighet, Informationsteknik SOU betänkandet föreslås1997:39. I

persondatalag den datalagen.nuvarandeatt ersätteren ny
Landstingsförbundet framhåller b1.a. persondatalagen enligt tör-att

slaget uppbyggd på den överblicka och till-svårär sättett gör attsom
lämpa. Förbundet anför:

förbundetsEnligt uppfattning det särskilt viktigt lagstift-är att en
skall tillämpasning många skildamänniskor inom vittsom av sam-

hällssektorer innehåller klara och Förbundet ifrågasätterprecisa regler.
också varför kommittén område efterpå område hänskjuter viktiga
ställningstaganden till ochregeringen Datainspektionen. Frågor ärsom
viktiga och berör många människor skall riksdagen fatta beslut Detom.
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blir dessutom svårare överblicka och tillämpa regelsystematt ett när
bestämmelserna finns flerapå olika ställen. Enligt förbundets principi-
ella inställning skall inte så vida bemyndiganden kom-genom som-
mittén föreslår norrngivningskompetensen överlåtas till statligen-
myndighet. Generella bestämmelser skall förstai hand meddelas av
riksdagen lag."genom
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8 Kommunikationsdepartementet

Allmänt8.1

Utredningen har bedömt 18 lagar och förordningar35 inom Kom-att
munikationsdepartementets ansvarsområde relevanta för kartlägg-är

Vidareningen. finns myndighetsföreslcrifter från168 Vägverket VV.
Flera dessa utfärdade Trafiksäkerhetsverket TSV, vilketärav av nu
har uppgått i VV. I VV:s myndighetsföreslcrifter finns allmänna råd
insprängda. förDärutöver Rikspolisstyrelsen RPS myndig-3svarar
hetsföreslcrifter och allmänna råd och Luftfartsverket LFV för 17
myndighetsföreslcrifter inom området.

Nedan beskrivs regleringen under rubrikerna: Vägtransportsystemet,
Parkering, Kollektivtrafik, Färdtjänst, Sjöfart, Luftfart,Skolskjutsar,

Övrigt.Järnvägstrafik och

8.2 Beskrivning regleringenav

8.2. 1 Vägtransportsystemet

Regleringen området återfinns lagar ochinom Vägtransportsystemet i 4
förordningar. finns myndighetsföreslcrifter VV13 Dessutom 164 som

för.ansvarar

28Bilskrotningslagen 1975:243 1975:348 haroch bilskromingsförordningen
båda beröring med vägtransportfrågoma. Bilslcrotningsregleringen finns emel-
lertid under Miljödepartementets ansvarsområde och redovisas därför i det

behandlarkapitel regleringen under Miljödepartementet.som
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Vägar byggande och drift-

Väglagen 1971:948 gäller allmän Lagen innehåller rubrikernaväg.
väghållning, byggande enskild förändring till allmänväg, vägsav

inrättande särskild vinterväg, indragning driftväg, väg,m.m., av av av
tillfälligt upplåtande mark ordnings- och säkerhetsfö-vågrätt, av m.m.,

reskrifter, ersättning handräckning, och överklagandem.m., ansvar,
Övergångsbestämmelser.samtm.m.

Regleringen berör kommunen framför allt i följande stadganden rö-
rande väghållning väghållning omfattar byggande och driftvägav av
väg. Staten väghållare för allmänna det främjarOm godär vägar. en
och rationell väghållning får eller den myndighetregeringen, som rege-

bestämmer,ringen besluta kommun skall väghållare inomatt en vara
kommunen 5 §. handharVV väghållningen för räkning ochstatens

tillsyn kommunernashar väghållning. Väghållningsmyndighetöver är,
då väghållare, den till hörande regionala förvaltningVVstaten är som

bestämmerregeringen och, då kommun väghållare, den kommu-ären
Ärnala nämnd kommunfullmäktige därtill 6 §.utser staten väg-som

hållare inom område med detaljplan kommunendär huvudmanett är
för allmänna platser, skall kommunen tillhandahålla den mark be-som

förhövs inom området 7 §. Underlåter kommun byggaväg att väg,en
för byggande utgått statsbidrag, eller eftersätter kommun skyl-vars en
dighet i fråga drift, kan förelägga kommunenVV inom vissvägs attom
tid vidta rättelse. föreläggandetOm följs, får verket låta utförainte
nödvändiga åtgärder på kommunens bekostnad 8 §.

Vägkungörelsen 1971:954 gäller allmän fråga väghåll-Iväg. om
ning regleras ändring kommuns väghållningsornråde beslutasatt av en

sådant beslut kommunenVV. Innan meddelas, skall höra ochVVettav
länsstyrelsen. För övrigt finns främst olika stadganden skyldighetom
för olikaVV i sammanhang underrätta kommunen.att

väghållningsplanFörordningen 1997:262 reglerarnationellom
skall inhämtaVV synpunkter från berörda kommuner innan denatt

nationella väghållningsplanen planen skallNär upprättatsupprättas.
kommunerna lämnas tillfälle planen.synpunkter påatt ge

väghållningFörordningen 1989:891 enskildstatsbidrag tillom
reglerar bidrag inte utgår till där kommunen väghållare.äratt vägar
Vidare regleras länsstyrelsen femårsplan byg-skall överatt upprätta en
gande enskilda kan få statsbidrag. skallKommunenvägar yttraav som

planen.sig över
Kungörelsen 1972:463 med vissa bestämmelser elektriskaom

reglerar kommunal väghållningsmyndig-svagströmsledningar att om
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het påkallar svagströmsledning skall flyttas måste den myndighetatt
förvaltningunder ledningen förfara på visststår, sätt.vars

Trafik och utmärkning

1975:88Lagen med bemyndigande meddela föreskrifteratt om
trafik, bemyndigar regeringenoch kommunikationertransporter att
meddela vissa föreskrifter trafik, och kommunika-rörande transporter

Föreslcriftema kan gälla skyldighet för kommunernationer. t.ex. att
tillhandahålla föreskrifter och uppgifter förhållandenaandra irörsom
trafiken. Vidare regleras förvaltningsmyn-regeringen får överlåtaatt

kommundighet eller meddela föreslcrifter.vissaatt
trafikfrågor1978:234 stadgasI lagen nämnder för vissa attom

i den utsträckning regeringen med stöd i lagen 1975:882 §som av
med bemyndigande meddela föreskrifter trafik, ochatt transporterom
kommunikationer har överlåtit kommun meddela föreskrifter iatten
enlighet med nämnda lag, skall denna uppgift kommunen fullgö-inom

eller flera nämnder. Vidare regleras den kommunalaattav enras
avgifter förnämnden får vissa ärenden rörande parkeringstillstånd.ta ut

föreskrifts-kommunen vissVägtrafikkungörelsen 1972:603 ger
trafilqeglerlokala trafikföreskrifter, särskilda föri fråga dvs.rätt om en

vägsträcka eller för område.eller samtliga inom visstviss väg vägar ett
kommunen högsta tillåtnaVidare bemyndigas föreskriva denatt att
tätbebyggt område eller del sådant områdehastigheten inom ettett av

km/tim. förutsättning sådan hastighets-skall 30 En härför är att envara
framkomlig-begränsning motiverad hänsyn till trafiksäkerheten,är av
ärendenheten eller miljön. skall under beredningenKommunen av om

trafikföreskrifter tillåtna hastighetlokala och föreskrifter högstaom
tätbebyggt polismyndigheten och, i ärendenområde samråda medinom

VV. Vidare skallhar principiell betydelse, med numeraTSVsom
berörs be-statlig väghållningsmyndighet eller särskild väghållare som

beslutattillfälle Föreskrifter kommunredas sig.att yttra omsom en
förs kommu-för ändamåletskall in i avsedd liggare. Liggarentas aven
uppgift med-tillför samtliga myndigheter har attgemensamt somnen
räddningstjänst-föreskrifterna. kommunaladela övrigt reglerasFör att

trafikregler.fordon under utryckning övrigtundantagna från vissa Iär
undantagsbestäm-möjligheter för kommunen beslutafinns vissaäven

melser.
för trafikgäller anvisningarVägmärkesförordningen 1978:1001

fåroch kommunenpå i Förordningen reglerar sättaväg terräng. att upp
kommunen vissvägmärken, signaler Vidarevissa i terräng. gesm.m.
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föreskriftsrätt rörande utmärkningar i reglerasDet deterräng. även att
statliga väghållningsmyndighetema får överklaga beslut enligt denna

Ävenförordning bl.a. kommunala myndigheter. Naturvårdsverketav
har överklaga vissa kommunala beslut.rätt att

Terrängtrañkkungörelsen terrängfordons1972:594 reglerar be-
skaffenhet, utrustning, trafik i får utfärdaKommunen vis-terräng m.m.

lokala trafikföreskrifter.sa
Vägtrañkförordningen räddningskåren1995:137 för under

utbildning och höjd reglerar lagen förordningenberedskap ochatt
biluthyrning inte gäller i fråga uthyrning till kommunen vid ut-om om

bildning räddningskåren Vidare får kommunen meddela vissaav m.m.
lokala trafikföreskrifter det behövs för genomföra räddningsin-attom

under höjd beredskap.satser
Bilregisterkungörelsen 1972:599 vissa särbestämmelser förger

fordon eller kommun.ägs statsom av
Fordonskungörelsen 1972:595 särbestämmelser fram-vissager

för förallt kommunal räddningstjänst för fordonäven ägssommen av
eller kommun.stat

Yrkestrafikförordningen 1988:1503 reglerar länsstyrelsernaatt
bör kommuner och trafikhuvudmän m.fl. tillfälle sig frågaiatt yttrage

tillstånd till taxitrafik. det finnsOm särskilda skäl skall yttrandeom
från kommun inhämtas frågai fastställande Enäven taxa.om av ny
yrkestrafikförordning kommer införas under våren 1998.att

Förordningen 1982:923 reglerarfarligt godstransportom av
polismyndigheten har samråda denmed kommunala rädd-att att

frågor.ningstjänsten i vissa
Lagen 1990:1079 tillfälliga bilförbud bestämmer attom en

kommun efter bemyndigande tillfälligaregeringens får besluta bil-om
förbud, luftföroreningarna kommunen innebär akuta hälsorisker.iom

medgerFörordningen 1990:1080 tillfälliga bilförbud attom
Göteborgs kommun, under förutsättningar, får tillfäl-vissa besluta om
liga bilförbud.

Vidare finns 164 frånmyndighetsföreskrifter VV rör väg-som
märken och trafik. Vägtrafikkungörelsen terrängtrafikkun-respektive
görelsen innehåller trafikreglema vägmärkesförordningenmedan regle-

hur dessa skall åskådliggöras för trafikanterna bl.a. vägmär-rar genom
ken.
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bemyndigandeFöljande föreskrifter utfärdade efter i vägmärkes-är
:förordningen 1978: 100 1

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter1982:26TSVFS om
vägmarkeringar längsgående markeringar-

föreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1984:87 om
lokaliseringsmärke, Avfartsvisare
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1985: 102 om

cykel- och mopedtrañklokaliseringsmärke för gång-,
föreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1985:103TSVFS om

mopedtrafikochlokaliseringsmärke cykel-
Trañksäkerhetsverkets föreskrifter1985:104TSVFS om
lokaliseringsmärke gående

föreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1985:105TSVFS om
lokaliseringsmärke rörelsehindrade

föreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1985:106TSVFS om
orienteringstavlalokaliseringsmärke,

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter1985:107TSVFS
lokaliseringsmärke,försöksverksamhet medom

utformningorienteringstavla och Vägvisare i annan
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1985:108 om
lokaliseringsmärke vägvisare
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1985:109 om

lokaliseringsmärke,försöksverksamhet med
Ortnamnsmärke
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter1985:110TSVFS om

lokaliseringsmärke,försöksverksamhet med
Cykelledsmärke

föreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1985:111TSVFS om
lokaliseringsmärke,försöksverksamhet med

Avstândstavla
vamingsmärkeföreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1986:16TSVFS om

Väjningspliktl.1.23,
föreskrifter förbudTrafiksäkerhetsverkets1986: 17TSVFS motom

fordonstrafik
förbudTrafiksäkerhetsverkets föreskrifter1986:18TSVFS motom

infart med fordon

29 vägmärkesförordningenföljande föreskrifter finns förutom iBemyndigandet för
1986:38,1986:33 -36,vägtrafikkungörelsen 1972:603: 1986:21-22,äveni

1987:17.1986:49, 1986:5264,1986:45-47,
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TSVFS 1986: Trafiksäkerhetsverkets19 föreskrifter förbud motom
trafik med motordrivet fordon

TSVFS 1986:20 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
trafik med motorcykel

TSVFS 1986:21 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
trafik med motordrivet fordon med tillkopplad
släpvagn

TSVFS 1986:22 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
trafik med lastbil eller lastbil totalvikt överstigervars
visst tontal

TSVFS 1986:23 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
trafik med traktorer och motorredskap

TSVFS 1986:24 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
cykel- och mopedtrafik

TSVFS 1986:25 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
förbud mopedtrafikmot

TSVFS 1986:26 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
trafik med hästfordon

TSVFS 1986:27 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
ridning
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1986:28 föreskrifter förbud motom
gångtrafik

TSVFS 1986:29 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter begränsadom
bredd på fordon eller fordonståg

TSVFS 1986:30 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter begränsadom
bruttovikt fordonpå

1986:31TSVFS Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter begränsatom
axeltryck

TSVFS 1986:32 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter avståndminstaom
mellan motordrivna fordon

TSVFS 1986:33 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter begränsadom
längd fordonpå eller fordonståg

TSVFS 1986:34 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter begränsadom
bruttovikt på fordon och fordonståg

TSVFS 1986:35 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter begränsatom
boggitryck

TSVFS 1986:36 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud attom
parkera fordon

TSVFS Trafiksäkerhetsverkets1986:37 föreskrifter förbud attom
fordonstanna
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TSVFS 1986:3 Trafiksäkerhetsverkets8 föreskrifter vidstoppom
vägkorsning videller korsning med järnväg eller
spårväg

TSVFS 1986:40 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vägmärke,om
Skyldighet lämna företräde för mötande fordon ochatt
Skyldighet för mötande fordon lämna företrädeatt

TSVFS 1986:41 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud attom
svänga

TSVFS 1986:42 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förbud motom
omkörning

TSVFS 1986:43 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter begränsadom
fárdhastighet

1986:44 TrafiksäkerhetsverketsTSVFS föreskrifter om
cirkulationsplats

TSVFS 1986:45 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter körriktningom
TSVFS 1986:46 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter viss vägattom

eller vägsträcka skall motorväganses som
TSVFS 1986:47 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter viss vägattom

eller vägsträcka skall motortrafikledanses som
TSVFS 1986:48 Trafiksäkerhetsverkets körfältföreskrifter förom

fordon linj m.fl.i
1986:49 TrafiksäkerhetsverketsTSVFS föreskrifter vissatt vägom

eller vägsträcka skall huvudledanses som
TSVFS 1986:50 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter enkelriktadom

trafik
1986:51 TrafiksäkerhetsverketsTSVFS föreskrifter parkeringom

TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1986:52 föreskrifter förbud motom
trafik med fordon beskaffenhetmed last vissav

1986:53 Trafiksäkerhetsverkets förbudTSVFS föreskrifter motom
övningskörning
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1986:54 föreskrifter undantag frånom
förbudet bruka terrängfordon på vägatt m.m.
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1986:76 föreskrifter om
typgodkännande vägmärkenav m.m.

1986:77 TrafiksäkerhetsverketsTSVFS föreskrifter lyktor förom
markering avstängningsanordningarav m.m.

TSVFS 1986:78 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter reflekterandeom
material till vägmärken ändr. TSVFS 1991:2 och

121992:
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TSVFS 1986: 106 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
försöksverksamhet med trafiksignaler, kombinerad
gång- och cykelsignal

TSVFS 1987: 16 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter högsta tillåtnaom
hastighet för bil med tillkopplad sand- eller
saltspridare

TSVFS 1987:17 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
trafikanordningar vid Vägarbete

TSVFS 1987:53 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förandeom av
liggare lokala trafikföreskrifter enligt §över 152m.m.
vägtrafikkungörelsen och1972:603 59 §
terrängtrañkkungörelsen 1972:594

TSVFS 1989:4 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vägmärken;om
allmänna föreskrifter

TSVFS 1989:5 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
Vamingsmärken

TSVFS 1989:7 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom
1.1.4 Rörlig bro

,
TSVFS 1989:8 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom

1.1.5, Kaj, strand eller fárjeläger
TSVFS Trafiksäkerhetsverkets1989:9 föreskrifter vamingsmärkeom

1.1.10, Ojämn väg
TSVFS 1989: 10 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom

1.1.11, Vägarbete
TSVFS 1989:11 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom

Slirigl.1.l2, körbana
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:12 föreskrifter vamingsmärkeom

Vägkorsning1.1.20,
TSVFS 1989:13 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom

Cirkulationsplats1 1 l
. ,

TSVFS 1989:14 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom
Vägkorsning förare fordon1.1.22, där påav

anslutande har väjningspliktväg
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:15 föreskrifter vamingsmärkeom
1.1.24, Trafiksignal

TSVFS 1989:16 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom
1.1.30, ämvägskorsning med bommarJ

TSVFS Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärke1989:17 om
1.1.3 l Järnvägskorsning bommarutan,

TSVFS 1989:18 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vamingsmärkeom
1.1.32, Avstånd till jämvägskorsning



SOU 1998:105 Bilaga 2 281

TSVFS 1989: 19 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter varningsmärkeom
1.1.33, Korsning med spårväg

TSVFS 1989:20 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter varningsmärkeom
1.1.34, Kryssmärke

TSVFS 1989:21 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter varningsmärkeom
övergångsställe1 1.40,

.
TSVFS 1989:22 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter varningsmärkeom

1.1.43, Djur
TSVFS 1989:23 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter varningsmärkeom

flygande1.1.50, Lågt flygplan
1989:24 TrafiksäkerhetsverketsTSVFS föreskrifter varningsmärkeom

1.1.52, Mötande trafik
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:25 föreskrifter varningsmärkeom
1.1.54, Annan fara

1989:26 TrafiksäkerhetsverketsTSVFS föreskrifter påbudsmärke,om
Påbjuden körbana
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:27 föreskrifter påbudsmärke,om
Påbjuden cykel- och mopedbana
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:28 föreskrifter påbudsmärke,om
Påbjuden gång, cykel och mopedbana och
påbudsmärke gemensam bana, Påbjuden gångbana
och cykel- och mopedbana
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:29 föreskrifter påbudsmärke,om
Påbjuden led för terrängfordon
Trafiksäkerhetsverkets1989:30TSVFS föreskrifter om
anvisningsmärke, Lågfartsväg Lågfartsvägoch upphör
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:31 föreskrifter om

Återvändsväganvisningsmärke,
TSVFS 1989:32 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om

övergångsställeanvisningsmärke,
TSVFS 1989:33 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om

anvisningsmärke, Taxistation
TSVFS 1989:34 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om

anvisningsmärke, Anvisning föreskriven färdvägom
för cyklister och mopedförare

TSVFS 1989:35 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Telefonautomat

TSVFS 1989:39 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Informationstavlor

1989:40TSVFS Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Informationsställe
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TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:41 föreskrifter utmärkningom
med lokaliseringsmärken serviceanläggningarför

TSVFS 1989:42 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter utmärlmingom
med lokaliseringsmärke, Verkstad
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:43 föreskrifter utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Bensinstation

TSVFS 1989:44 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Servering
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:45 föreskrifter utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Restaurang
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1989:46 utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Hotell
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1989:47 utmärkningom

lokaliseringsmärke,med Rastplats
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1989:48 utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Första hjälpen

föreskrifterTSVFS 1989:49 Trafiksäkerhetsverkets utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Industriområde

TSVFS 1989:51 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Uppställningsplats för
husvagnar

föreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:53 utmärkningom
med lokaliseringsmärke, Sevärdhet

föreskrifterTrafiksäkerhetsverkets utmärkningTSVFS 1989:54 om
med lokaliseringsmärke, Friluftsområde

föreskrifter trafiksignaler,1989:55 TrafiksäkerhetsverketsTSVFS om
flerfárgssignaler; allmänna föreskrifter

1989:56 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS om
lokaliseringsmärke, förRadiostation
vägtrafikinformation
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter trafiksignaler,TSVFS 1989:57 om
fordonssignaler

föreskrifter trafiksignaler,TSVFS 1989:58 Trañksäkerhetsverkets om
cykelsignaler
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter trafiksignaler,TSVFS 1989:59 om
gångsignaler

TSVFS 1989:60 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
kollektivtrafiksignaler

trafiksignaler,TSVFS 1989:62 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
material
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TSVFS 1989:63 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
signalanläggning vid plankorsning ändr. TSVFS
1989:124 och 1992:9

TSVFS 1989:64 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
signalanläggning vid rörlig bro

TSVFS 1989:65 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
signalanläggning vid flygfält

TSVFS 1989:66 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
signalanläggning vid utryckningsstation

TSVFS 1989:67 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
signalanläggning för påkallande särskildav
uppmärksamhet

TSVFS 1989:78 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärken för vägvisning, allmänna
föreskrifter

TSVFS 1989:79 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Orienteringstavla

TSVFS 1989:80 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Tabellvägvisare

TSVFS 1989:81 Trañksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Upplysning körfält föreom
vägkorsning

TSVFS 1989:82 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Upplysning körfältom

TSVFS 1989:83 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Orienteringstavla vid förbjuden
vänstersväng

TSVFS 1989:85 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Körfáltsvägvisare

TSVFS 1989:86 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Förberedande upplysning om
avfart

TSVFS 1989:88 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Märken för vissa ändamålatt

TSVFS 1989:89 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Ormamnsmärke

TSVFS 1989:90 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
lokaliseringsmärke, Vägnummennärken

TSVFS 1989:91 Trafiksäkerhetsverkets föreslqifter om
lokaliseringsmärke, Avståndstavla
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Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1989:92 om
godsför farligtlokaliseringsmärke

bomanläggningföreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:116 om
plankorsningari

markeringspilTrafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1989:117 om
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter1989:118TSVFS om
markeringsskärm

föreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1989:119 om
markeringsskärm

föreskrifter avfartsskärrnTrafiksäkerhetsverkets120TSVFS 1989: om
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1989:127 om
avstängningsanordning

föreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:2 om
Vägmarkeringar

föreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:3 om
vägrnarkeringarförsöksverksamhet

längsgåendeföreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1990:4TSVFS om
vägrnarkeringar

mittlinje ochföreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1990:5TSVFS om
körfáltslinje

föreskrifter spärrlinje,Trafiksäkerhetsverkets1990:6TSVFS om
och linj ekombinationervamingslinje

förmarkeringTrafiksäkerhetsverkets föreskrifterTSVFS 1990:7 om
körfältreversibelt

ledlinjeföreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:8 om
förföreskrifter linjeTrafiksäkerhetsverkets1990:9TSVFS om

körfältreserverat
cykelfáltslinjeföreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1990:10TSVFS om
kantlinjeföreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1990:11TSVFS om
stopplinje ochföreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:12 om

Väjningslinje
övergångsställeföreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1990: 13TSVFS om

cykelöverfartoch
föreskrifter körfáltspilarTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:14 om
föreskrifter anvisningTrafiksäkerhetsverkets1990:15TSVFS om om

körfáltsbyte
spärrområdeföreskrifterTrafiksäkerhetsverkets1990:16TSVFS om

föreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:17 texterom
parkeringsplatsföreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:18 om
vägmarkeringföreskrifterTrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1990:19 om

förbjudenförbud och parkeringatt stanna
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TSVFS 1990:20 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter färdväg förom
cyklister och mopedförare

TSVFS 1990:21 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter förberedandeom
upplysning väjningspliktom

TSVFS 1990:22 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
handikappsymbol

TSVFS 1990:26 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
försöksverksamhet med vägmarkeringar

TSVFS 1990:33 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
försöksverksamhet med reflexanordning eller reflexer
på vägmärkesstolpe

TSVFS 1992:36 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter trafiksignaler,om
körfältssignaler

VVFS 1994:2 Vägverkets föreskrifter gårdsgataom
VVFS 1995:94 Vägverkets föreskrifter typgodkännandeom av

reflekterande material för vägmärken och andra
trañkanordningar och vissa lyktorav

Följande föreskrifter utfärdade efter bemyndigande i vägtrafikkungörel-är
1972:603:sen

TSVFS 1987:11 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter undantag förom
rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter om
förbud parkeraatt

TSVFS 1987: 12 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter undantag förom
näringsidkare från lokala trafikföreskrifter förbudom

parkeraatt
TSVFS 1987:13 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter undantag förom

boende inom lokalavisst område från
trafikföreskrifter förbud parkeraattom

TSVF S 1987:15 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter högsta tillåtnaom
hastighet för bil med tillkopplad vägrnärkesvagn

VVFS 1994:38 Vägverkets föreskrifter användning vissaom av
vamingsanordningar m.m.
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Parkering8.2.2

finns förordningar. Vidare finnsområdet Parkering lagar och4 5Inom
myndighetsföreslcrifter och all-myndighetsföreslcrift från ochVV 3l

frånråd RPS.männa
parkeringar ochreglerar1976:206 felparkeringsavgiftLagen om

fårfinns bestämmelser kommunenfelparkeringar. Vidare utatt taom
belopp ochfår högsta och lägstaavgift regeringen bestämma ettetten

felparkeringsavgiftema,får behållakommunen merpartenatt omav
själv för övervakningen jfr nedan.kommunen står

reglerarfelparkeringsavgift1976:1128Förordningen attom
Vidare reglerasfelparkeringsavgiftens belopp.fastställerkommunen att

överförstillfalla kommunen VV.felparkeringsavgifter skall avsom
förfemtio kronor varjekostnader medavdrag förDärvid görs statens

avgifter förereglerasbetald avgift.eller delvis Dessutomhelt att som
gäller intill desslänsstyrelsenikraftträdandet fastställts att ett nyttav

fastställts kommunen.belopp av
parkeringsövervakningEnligt 1987:24 kommunallagen av-om

efterlevnaden såda-parkeringsövervakning övervakningmed avavses
omfattasfordoneller stannandeföreskrifter parkering som avavomna
reglerarfelparkeringsavgift.lagen Lagenförordnande enligt attett om

behövs parkerings-kommunför parkeringsövervakningen idet enom
övervakning-förälv skallbesluta denvakter, får kommunen att svara

polismyndighetenmedskall samrådastadgas kommunenVidare atten.
parke-och omfattningenden allmänna inriktningenbl.a.på orten avom

parkeringsövervakningenreglerasringsövervakningen. Det även att
utbild-genomgått lämpligharparkeringsvakterskall fullgöras somav

förordnas kommunen.parkeringsvakteruppgiftenförning samt att av
gällerparkeringsvakter i kommuner:26Förordningen 1987 om

parkerings-kommunalparkeringsvakter i lagensådana omsom avses
utrustningskravochutbildnings-Förordningen reglerarövervakning.

utbildningföreskrifterförordningen stadgasför p-vakter. I att avom
Vidaresamråd med VV.efterparkeringsvakter meddelas RPS sägsav

uniform med tjänste-bäraskall deparkeringsvakter tjänstgörnäratt
frånsärskiljaslätt kansådan dentecken. Uniforrnen skall att envara

meddelas RPS.änsteteckenpolisuniform. Föreskrifter avom

lagen3° redovisas härdetta sammanhang intelag betydelse i ärEn somav
offentligupplåtelseravgift för vissa1957:259 för kommunrätt att ta ut avom

ansvarsområde och redovisasInrikesdepartementetsfinns underplats, Lagenm.m.
Inrikesdepartementet.underdet kapitel behandlar regleringendärför i som
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Lagen 1984:318 kontrollavgift vid olovlig parkering stadgarom
markägare upplåteratt område för parkering eller förbjuderetten som

parkering inom området får under de förutsättningar dennaisom anges
lag avgift kontrollavgiftta ut fordon parkerats inomett områ-en om
det i strid förbud eller villkor hanmot har beslutat olovlig parke-som
ring. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som
fastställts inom kommunen enligt lagen felparkeringsavgift. Omom
felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar av
kommunen eller för skilda slag överträdelser, får den kontrollavgiftav

för olovlig parkeringtas inteut överstiga den felparkeringsav-som en
gift har fastställts för det aktuella slaget felparkering i den delsom av

kommunen där den olovliga parkeringen ägdeav rum.
Förordningen 1984:321 kontrollavgift vid olovlig parke-om

bemyndigarring VV lämna föreskrifter för verkställighetatt 3 §av
lagen olovlig parkering.om

Lagen 1982:129 flyttning fordon i vissa fall reglerar attom av
fårregeringen meddela föreskrifter för kommunal myndigheträttom

flytta fordon i särskilt angivna fall.att Vidare stadgas det bortflytta-att
de fordonet i vissa fall tillfaller kommunen inte hämtarägaren utom
det, och frågai fordonsvrak, det omedelbartatt, tillfaller kommu-om

lagenI regleras också kostnader inte skallatt tas ägarennen. utsom av
bestridas kommunen. I vissa fall skall dock den bestämt ellerav som
påkallat flyttningen betala.

Förordningen 1982:198 flyttning fordon i vissa fallom av reg-
lerar kommunen eller polismyndighetenatt eller VV kan stå för de
särskilda uppställningsplatsema för bortforslade bilar. Vidare stadgas

beslut flyttning fordon i fallatt vissa får meddelas och verkstäl-om av
las kommunal myndighet.av

Förordningen 1985:1076 parkeringsplats för utländska be-om
skickningars fordon reglerar kommuner får meddela lokala trafik-att
föreskrifter innebär högst parkeringsplatser föratt tresom reserveras
varje utländsk beskickning.

Myndighetsföreskriften från VV utmärkning enligt lagenrör om
kontrollavgift vid olovlig parkering.

Myndighetsföreskrifterna och de rådenallmänna från RPS delsrör
utbildning respektive utrustningskrav för parkeringsvakter, dels frågor
rörande rättelse och bestridande parkeringsanmärkningar enligt la-av

respektive förordningen felparkeringsavgifter.gen om
Myndighetsföreskrift från VVF

3 Bemyndigande i förordning 1984:321 kontrollavgift vid olovlig parke-om
ring.
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1984:318enligt lagenRegler utmärkning1984:32TSVFS omom
ändr.parkering TSVFSkontrollavgift vid olovlig

1992: 8l

RPSråd frånMyndighetsföreskiifter och allmänna

utbildningrådFöreskrifter och allmänna759/1997:6, FAP 1RPS om
parkeringsvakterav

tjänsteteckenrådFöreskrifter och allmänna759/21987: 17, FAPRPS om
parkeringsvakterav

allmännaföreskrifter ochRikspolisstyrelsens695-1FS 1995:2, FAPRPS
1976:206lagenverkställighetenråd för av

förordningenochfelparkeringsavgiftom
felparkeringsavgift1976:1128 om

Kollektivtrafik8.2.3

förordningar 1lagar och 3regleras 2Kollektivtrafiken samtgenom
myndighetsföreskrift från VV.

persontrafikkollektivför viss1997:734Lagen geransvarom
kollektivtrafiken.rörandeåliggandenoch landstingenkommunerna

trafikför-tillfredsställandeför främjadetbestämmerLagen attatt en
förlänstrañkansvarigafinnaslän skalli varjesörjning ansvararsom

länstra-Delinjetrafiken förregionalalokala och persontransporter.den
länstrafik-trafikhuvudman. Dehandhasuppgifter skallfikansvarigas av

1997:736lagenenligtockså föransvariga persontransporteransvarar
kommu-sådanairiksfárdtjänst1997:735eller lagenfärdtjänst omom

till trafik-lagardessaenligt någonuppgifteröverlåtit sina avner som
förskall verkaTrafikhuvudmannenlänet. att transpor-huvudmannen i

Trafikhuvudmannenfunktionshindrade.tillgängliga förskallterna vara
för till-verkaochtaxifrågoma i länetuppmärksamhetskall ägna en

fredsställande taxiförsöijning.
länetikommunernalandstinget ochLänstrafikansvariga är gemen-

Gotlandsoch ilänstrañkansvarigtlandstingetStockholms länI ärsamt.
ioch kommunernalänstrafikansvarig. Landstingetkommunenlän är

bemyndigandet i förordning32 föreskrifterna finnstvå förstnämndadeFör
förskriftensistnämndadenparkeringsvakter kommuner. Föril987:26 om

felparkeringsavgift.1976:1128förordningenbemyndigandet ifinns om
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län kan komma landstingetövriga eller kom-antingenöverens attom
skall länstrafikansvariga. län och Skåne län kanKalmarImunerna vara

regionförbund enligt lagen 1996:1415 försöksverksamhet medett om
regionförbund i Kalmar län och länstrafikansvarig.Skåne län vara

landsting eller regionförbund länstrañkansvarigEtt ärett som ensam
skalleller kommun länstrafikansvarig, ocksåär tra-en som varaensam

fikhuvudman. övriga fall skall trafikhuvudmarmen kommu-I ettvara
nalförbund. de länstrafikansvariga det, fårOm är är överenssom om

för kommunalförbund ak-dock trafikhuvudmannen i stället ett ettvara
tiebolag, har bildats för ändamålet. länstrafikansvarigaDe ärsom som
skall inneha samtliga aktier bolaget.i

Omfattningen den lokala linjetrafikenoch regionala samtav grun-
trafikförsörjningsplan hu-derna för prissättningen skall ianges somen

efter länstrafikansvariga.vudmannen samråd med dem ärantar som
färdtjänstresoma förOmfattningen grunderna prissättningensamtav

skall trafikförsöijningsplan kommunen årligeni antaranges en som
trañkhuvudmannen kommunefter samråd med och landstinget. Har en

uppgifter beträffande färdtjänst riksfärdtjänst tillöverlåtit sina eller tra-
omfattañkhuvudmannen, skall dennes trafikförsöjningsplan så-även

trafikförsöijningsplanen åtgärder för han-skall detdana I tas uppresor.
för miljö-trafiken. planen skall redogörasdikappanpassning I ävenav

åtgärder. Efter överenskommelse med landstinget ellerskyddande en
får trafikhuvudmannen upphandla ochlänetkommun i persontransport-

för sådana transportändamål kommunernasamordningstjänster som
landstinget skall tillgodose samordna sådana transporttjänstereller samt

sjulcresor.
ochfinns b1.a. regler hur antalet ledamöter iövrigtFör ersättareom

mellankommunalförbunds beslutande församling skall fördelasett
enighet kan uppnås där-och kommunerna länet, intelandstinget i om

om.
regionalastatsbidrag till vissaFörordningen 1988:1017 om

trafikhu-statsbidrag tillreglerarkollektivtrafikanläggningar m.m.
kollektivtrafikan-för olika investeringar ivudmän mängd typeren av

i regionalaBland bidrag för investeringarläggningar annatm.m. ges
kollektivkollektivtrafikanläggningar och fartyg för regionali person-

tillgängligheten för funk-godstrafik, för åtgärder ökaroch vissa som
förflygplatsanläggning ochtionshindrade för bygganderesenärer, av

regional kollektivbyggande och gatuanläggningar förväg- person-av
före-kommunikationsbehov.trafik tillgodoser allmänt Närmareettsom

Vissaskrifter tillämpningen denna förordning lämnas VV.avom av
BV,samråd med Banverketföreskrifter skall meddelas eftertyper av

Sjöfartsverket SjöV.ellerLFV

SOK/1998:105l0
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Förordningen 1997:263 länsplaner för regional trans-om
portinfrastruktur reglerar länsstyrelsen skall begära in förslagatt om
vilka regionala infrastrukturobjekt bör utföras fråni länet trafikhu-som
vudmän, kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter.

Lagen 1979:558 handikappanpassad kollektivtrafik gällerom
handikappanpassning kollektivtrafik. Med kollektivtrafik så-av avses
dan trafik för personbefordran tillhandahålls allmänheten motsom er-
sättning. Den har tillsyn kollektivtrafik denochöver utövarsom som
sådan trafik skall till trafiken med tillhänsynatt resenärerse anpassas
med funktionshinder. Regeringen eller den myndighet regeringensom

utfärdar de ytterligare föreskrifter behövs för åtgärdernautser attsom
kunnaskall genomföras. Lagen innehåller speciell regleringingen av

kommuner eller landsting har i praktiken betydelse för dessa.men
Förordningen 1980:398 handikappanpassad kollektivtrafikom

stadgar anpassningen skall ske den den omfattningi takt och iatt som
bedöms skälig med hänsyn till syftet och till de tekniska och ekonomis-

förutsättningarnaka hos dem trafiken. Vid anpassningenutövarsom
skall hänsyn till de särskilda förhållandena för kollektivtrafiken itas
tätortsområden. Vidare skall särskilt beaktas kraven på säkerhet föratt

och övriga berörda tillgodoses. skall initiera, planera ochresenärer VV
följa verkaanpassningen för samordnas.anpassningensamt attupp
Vidare skall verket meddela de föreskrifter anpassningen be-om som
hövs. och skall,BV, LFV SjöV och område, meddelainom sittvar en
de föreskrifter behövs fardmedlens terrninalemasoch kon-som om
struktion, utrustning och drift.

Myndighetsföreskriften från bestämmelserVV vissa i anslut-ger
till förordningenning statsbidrag till regionala kollektivtrafi-vissaom

kanläggningar m.m.

VVFS 1997:379 Om statsbidrag till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.

8.2.4 Färdtjänst

Färdtjänst regleras lagar. allmän-2 Myndighetsföreslcrifter ellergenom
råd särskilt berör kommuner landsting saknas dettaeller inomna som

område.
1997:735Lagen riksfárdtjänst bestämmer kommunattom en

skall på de villkor lämnas i denna lag lämna ersättning för reskost-som
nader för till följd och varaktigt funktionshin-ett stortpersoner som av
der måste på särskilt kostsamt får, efterKommunernaett sätt.resa
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överenskommelse landstinget,med det hör till de länstrafikansvari-om
överlåta uppgifterna till trafikhuvudmannen Riksfärdtjänsti länet.ga,

denfår anlitas efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågorav som om
tillstånd kommunen eller, kommunens uppgifter enligtprövas av om

lag överlåtits till trafikhuvudmannen trafikhuvudman-denna i länet, av
Tillstånd skall meddelas uppfyllda,vissa villkor är t.ex.om omnen.

följd den funktionshindertill sökandes till normalainteav res-resan
kostnader kan med allmänna kommunikationer eller inte kangöras gö-

ledsagare. Tillstånd till riksfärdtjänster får förenas med före-utanras
färdsätt. tillståndshavarenskrifter Vid med riksfärdtjänst skallresaom

avgift egenavgift normala reskostnader medbetala motsvararen som
föreskrifterfárdmedel. meddelarallmänna Regeringen närmare om

avgifter. Ersättning för riksfárdtjänstresa lämnas med beloppdessa en
egenavgiften.skillnaden mellan resekostnaden och Er-motsvararsom

till den utfört till den harbetalas ellersättningen transportensom som
Beslut tillståndsgivarenbetalt ersättning meddelastransporten. om av

eller trafikhuvudmannen.kommunen
gäller särskilt anordnadeLagen 1997:736 färdtjänst trans-om

för med funktionshinder färdtjänst. kommunVarjeporter personer
gäller kommuninvånama, för anordnassåvitt färdtjänstattansvarar,

finnskommunen och, det särskilda skäl, mellan kommuneninom om
kommun. kommun får för kommuninvånareoch En sina an-en annan

får,färdtjänst också eller mellan andra kommuner.ordna i Kommunen
till de länstrafi-överenskommelse med landstinget, det hörefter om

uppgifter till trafikhuvud-kansvariga, överlåta sina enligt denna lag
tillstånd kommunen elleri länet. Frågor prövas tra-avmannen om av

färdtjänst för demfikhuvudmannen. Tillstånd till skall meddelas som
tillfälligt, har väsentli-grund funktionshinder, inte endastpå ärsomav

med allmännasvårigheter förflytta hand ellersig på attatt resaegenga
färdtjänst får tillståndsgivarenkommunikationsmedel. medFör taresor

till-avgift. Avgifterna skall skäliga och får inte överstigaut varaen
älvkostnader.ståndsgivarens
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8.2.5 Skolskjutsar

Skolskjutsar regleras förordning1 myndighetsföreskrif-2samtgenom
från VV.ter
Med skolskjutsning i förordningen 1970:340 skol-avses om

skjutsning sådan befordran elev förskola,i grundskola, gymnasie-av
skola eller motsvarande skola till eller från skolan ordnas detsom av
allmänna särskilt för ändamålet och tillfällig Förordning-är natur.av

reglerar med avseende på trafiksäkerheten hur kommunen skallen - -
Skolskjutsar,ordna hållplatser, färdväg, fordonets beskaffenhet m.m.

bemyndigas lämnaVV föreskrifter för verkställigheten dennaatt av
förordning.

finnsDet 2 myndighetsföreskrifter från berör skolskjut-VV som
sar.

TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1988:17 föreskrifter skolskjutsningom
TrafiksäkerhetsverketsTSVFS 1985:43 föreskrifter anordningarom
för utmärkning skolskjutsav

Sjöfart8.2.6

Regleringen inom området Sjöfart återfinns i lag och förordningar.1 3
Myndighetsföreskrifter eller allmänna råd särskilt berör kommunersom
eller landsting saknas inom detta område.

Sjötrafikförordningen 1986:300 reglerar sjötrafiken. Kommunen
fallvissa skyldig underhållai de sjömärken länsstyrelsenär att som

skall finnas.beslutar få information olikaKommunen iäger rätt att av-
seenden. skall fallKommunen i vissa tillfälle sig innan fö-att yttrages

meddelasreskrift SjöV eller länsstyrelsen.av
Förordningen 1995:589 med instruktion för Sjöfartsverket

verketreglerar i samband med utfärdande föreskrifter skallatt av ge
kommunen tillfälle sig kommunen berörs.att yttra om

33 lag och förordningEn finns inom Utbildningsdepartementeten som ansvars-
området Skolskjutsar bör uppmärksammas; lagen 1991 10rör ävenmen som

kommunernas skyldighet för vissa elevresor respektive förordningattom svara
1991:1120 kommunernas skyldighet för elevresor.vissa Dessaattom svara
reglerar kommunens skyldighet stå för kostnaderna elevresor till skolan.föratt

reglering redovisasDenna utförligt kapitlet avseende regleringeni inommera
Utbildningsdepartementets ansvarsområde.
34Bemyndigande i förordningen 1970:340 skolskjutsning.om
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1986:305 stadgar tillstånd användaSvävarförordningen attatt
och berördameddelas länsstyrelsen efter samråd med SjöVsvävare av

f°arVidare den kommunala räddningstjänstenregleraskommuner. att
tillstånd.använda svävare utan

anställd förgäller arbetstagare,Sjömanslagen 1973:282 ärsom
fartyg den tid han tjänstgörfartygsarbete på svenskt och undersom

kommunalanställda reglerar la-befattning på fartyget.ombord har För
anställningsavtal, befattning påundantagsregler gällandevissagen

fartyg m.m.

Luftfart8.2.7

förordningar.luftfartsområdet återfinns lag och 2i lRegleringen inom
särskilt berörmyndighetsföreskrifterhar utfärdatVidare LFV 17 som

eller landsting.kommuner
för luftfarten i Sveri-bestämmelser1957:297Luftfartslagen ger

godkännande all-tillståndsgivning till ochkap. regleras bl.a.6I avge.
den mån deoch landstinget berörs iflygplatser. Kommunen ärmänna

regle-och landsting berörsflygplats.innehavare Kommuner även avav
detbaraluftfartyg får i Sverigeregistreras ägsringen att ett om avom

medborgare i landeller landsting,svensk kommunsvenska ettstaten,
efterdödsbosamarbetsornrådet ellerEuropeiska ekonomiskainom av

samfållighet eller stiftelseförening,eller bolag,sådan person, aven
omfattaslandnationalitet eller har sitt ihar svensk säte ett avsomsom

samarbetsområdet.Europeiska ekonomiskaavtalet om
och landsting ikommunerberörLuftfartsfdrordningen 1986:171

regleras bl.a.flygplats.allmän Härmån de innehavareden attär av
föruppfylldaskallbesluta vilka kravskallLFV att ettvarasomom

flygplats.för bruk allmänskall godkännas iområde att tas som
Vissautfärdade LFV.finns myndighetsföreskrifterVidare 17 av

handlarbestämmelser för flygplatser. Dessaföreskrifterna innehållerav
godkännandeflygplats,och ansökan inrättandeanmälan avavomom

luftfartsverk-egenkontroll iflygsäkerhetsarbetestyrningflygplats, av
och utrustningbyggnader, anläggningarbestämmelsersamheter, om

flygplatstekniska speci-godkändutformninggodkänd flygplats,vid av
och driftanläggninghelikopterflygplats,anläggningfikationer, avav

förljusanläggningarflygplats, fälthållning,enskild flygplats, drift av
meteorologiskteleutrustning,räddningstjänst, stationstjänst,luftfarten,

utanför flyg-hinderflygdrivmedelstjänst markeringutrustning, samt av
platser.
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Vidare finns antal för kommunerna relevanta föreskrifterett som
gäller säkerhetsbestämmelser. föreskrifterDessa handlar security-om
bestämmelser för securityldassade flygplatser, icke securityklassade
flygplatser, securitybestämmelser avseende kompetenskrav och utbild-
ning, sekretessbelagd/förhöjda beredskapsnivåer för security, bered-
skapsnivåer, securityklassade flygplatser och helikopterflygplatser, sek-
retessbelagd/test metalldetektorbågar, uppgifter från securitykon-av
troll/genomsölcning föreskrifter säkerhetsprövningsamt om av personer

flygplatserpå civila för skydd terrorism.motm.m.

LFS 1978:4 ändr. LFS 1979:3, 1979:14, 1980:8, 1982:8, 1983:15,
1985:3, 1986:13, 1986:31, 1986:45, 1990:18, 1991:30,
1993:8, 1994:28, 1996:2, 1996:32 och 1996:58

ändr.LFS 1980:8 LFS 1982:8, 1985:3, 1986:13, 1986:45, 1990:18,
1993:8 och 1996:2

ändr.LFS 1982:7 LFS 1983:15, 1985:3, 1986:13, 1986:45, 1990:18,
1993:8, 1994:28
ändr.LFS 1985:3 LFS 1986:45
ändr.LFS 1986.13 LFS 1986:45, 1990:18 och 1993:8

LFS 1990:18
ändr.LFS 1991:22 LFS 1993:8, 1994:28 och 1996.2
ändr.LFS 1992:6 LFS 1995:17 och 1996:10

1992:19 ändr.LFS LFS 1995:17
LFS 1992:26
LFS 1992:29
LFS 1994:20
LFS 1994:35

1995:66LFS
LFS 1995:17

1996:2LFS
LFS 1997.35

Övrigt8.2.8

ÖvrigtUnder rubriken redovisas lagar och förordningar.4 8 Myndig-
hetsföreskrifter eller allmänna råd särskilt berör kommuner ellersom
landsting saknas dettainom område.
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J ärnvägstrafik

1945:119 reglerarLagen stängselskydd for järnväg attom m.m.
beslutarkommunen stängsel vid Innehavaren måstejärnväg.om upp-

stängsel. Kostnaderna betalas till kommunen och till90rätta procent av
innehavaren. Om inte kommunen och innehavaren kom-10 procent av

får Stängselnämnden fälla avgörandet.överensmer
1975:1012 StängselnämndenFörordningen instruktion förom

skriftlig framställningfråga Stängselnämnden efterreglerar iatt tas upp
kommunen.av

Statens järnvägarFörordningen 1988:626 med instruktion för
föreskrifter skallverket samband med utfärdandereglerar iatt geav

eller landsting tillfälle de berörs.kommun sigatt yttra om
reglerarl989:67Förordningen plan för stomjärnvägar attom

rörandelänsstyrelse planförslag investe-sig BV:sinnan överyttraren
skall länsstyrelsen höra trañkhuvudmannen ochstomjämvägariringar

Bestämmelsen gäller föreslåri länet. BVkommunerna även när rege-
Sedan fastställt planen skallförändringar i planen. regeringenringen

till kommunen.skicka kopiaBV en
järnväg, tunnel-1990:1165 säkerheten vidFörordningen om

trafikplats förspårväg frågor järn-reglerar påbana och att om namn
fastställs eller änd-Jämvägsinspektionen. Innanprövas ettväg namnav

landsting.verket samråda med bl.a. kommuner ochskallras
reglerar denjärnväg1995:1649 byggandeLagen att somom av

sträck-skall samråda fråga järnvägensjärnvägsplan iupprättar omen
m.fl. Vidare reglerasförslaget övrigt med berörda kommuneroch ining

länsstyrelsensfåroch trafikhuvudmän överklaga vissakommuneratt av
beslut.och BV:s

reglerarbyggande järnvägFörordningen 1995:1652 attavom
tillgänglig på lämp-skall finnasjärnvägsplanen under utställningstiden

denkommunenskall underrättaplats berörda kommuner. BVlig i om
Samrådsre-planen ochvilken lämnas ochsynpunkter kantid inom var

också länssty-finns tillgänglig. förordningen reglerasdogörelsen I att
beslut.skall underrätta kommunen vissarelsen om

finns be-spåranläggningarförordningen 1996:734I statensom
skallunderhåll länsjbeslutBV innan ämvägarattstämmer att om avom

skall samråda med berörda kommuner.upphöra eller återupptas



296 Bilaga 2 SOU 1998: 105

Diverse

Lagen 1990:712 undersökning innehåller föreskrif-olyckorom av
undersökning från säkerhetssynpunkt olyckor och tillbud tillter om av

olyckor. reglerarLagen regeringen frågai kommunal rädd-att om
får föreskrivaningstjänst kommunen skall underrätta den myndighetatt

skall undersöka händelse berör svenskt fartyg eller luft-ettsom som
fartyg.

Förordningen 1990:717 reglerarundersökning olyckorom av
kommunerna inom för kommunaladen räddningstjänsten, iatt ramen

den utsträckning Statens haverikommission bestämmer, skallsom un-
derrätta kommissionen händelser skall undersökas enligt lagenom som

undersökning olyckor.om av
Förordningen 1996:285 med instruktion för Statens geotek-

institut reglerar institutet utför undersökningar,niska utredningaratt
och andra uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner.

1993:599Lagen radiokommunikation reglerar kommu-attom
undantas från den regel giltigheten tillstånd somsäger attnen som av

utfärdas med stöd denna lag fä inneha eller använda radiosända-attav
upphävs under krig.re

Upplevda problem8.3 med regleringen

reglering omdiskuteradEn inom områdetär rör vägtransport-som som
den trafikliggaren. Enligt vägtrañkkungörelsenär rörsystemet som

1972:603 och terrängtrafikkungörelsen 1972:594 med underliggan-
formde reglering i föreskrift från Trafiksä-VV TSVFS 1987:53av en

kerhetsverkets föreskrifter förande liggare... skall kommunenom av
Äventrafikföreskrifterin lokala för avsedd liggare.i ändamåletta en

föreskrifter utfärdas statliga myndigheter skall in i liggaren.tassom av
förs kommunen. Regleringen skall förasLiggaren hur liggarenav av

från kommunaltupplevs håll detaljerad. har före-onödigt Detvara
föreskrifterkommit ogiltigförklarats grund liggarenpå inteatt attav

korrekt förd.varit
Svenska Kommunförbundet skrivelselämnade decemberi 1995 en

till Kommunikationsdepartementet med hemställan regeringen skallatt
särskildtillsätta utredare med uppgift lokala trafikföre-överatten se

skrifter och trañkliggare. Förbundet föreslår denna utredareni sär-att

Översyn35 lokala trafikföreskrifter frånoch trañkliggare, skrivelse Svenskaav
Kommunförbundet till Kommunikationsdepartementet 1997-10-06.
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skilt skall vilka möjligheter finns begränsa eller bortpröva att tasom
formaliakraven vid förande decembertrafikliggare. överläm-I 1997av

Kommunförbundet underlagnade fördjupat innehåller förslagett som
förenklingartill inom området.

samband med beredningenI den lagstiftningen fárd-inomav nya
tjänstornrådet bereddes Landstingsförbundet och Kommunförbundet
tillfälle lämna synpunkter på betänkandet Allmänna kommunikatio-att

för alla SOU 1995:70.ner
Kommunförbunden avvisade delar det förslag sedan kom attsomav

grund förligga till den lagstiftningen. Med anledning försla-attnya av
i flera avseenden ansågs kostnadsdrivande avvisade förbundengen

förslagföljande att:
lagstiftning förändra trafikhuvudmannens nuvarandegenom ansvar,-

införa rättighetslagstiftning kollektivtrafik,s.k. särskilden ny om-
myndighetsutövning skall kunna läggas på aktiebolag.-

förbundens uppfattning bör följEnligt ande åtgärder vidtas:
samlad lag för allmänna kommunikationer bör övervägas,en somw
till likvärdig kollektivtrafikförsöijning för alla funk-syftar oavsetten

tionshinder,
förlag bör i stället reglera hur kommuner och landstingdenna att--

skall organisera sin verksamhet fastlägga nationella mål leder tillsom-
samhällsfinansie-ökad samordning och handikappanpassning deen av

rade resorna,
till färdtjänst socialtjäntla-det bör övervägas utmönstra rättenatt ur-

gen,
lagregleringen börsjukresoma över.även av ses-

kollektivtrafikområdet kan Landstingsförbundet iInom även nämnas att
förord-skrivelse till Kommunikationsdepartementet hemställt atten

1988:1017 regionala kollektivtrafik-statsbidrag till vissaningen om
inflytande kananläggningar ändras så ökat regionaltatt ett upp-m.m.

transportinfrastrukturen. medelvissa investeringsmedel för Denås över
transportplanerna.de s.k. åtgärdspaketen de regionalaiäravsessom

Förbundsstyrelsen länsstyrelserna respektive de regio-det ärattanser
Till bak-nala självstyrelseorganen skall fastställa åtgärdspaketen.som

föreskrifter förgrunden hör den oktober beslutadeVV 22 1997att
VVFS regionala kollek-statsbidrag 1997:379 statsbidrag till vissaom

tivtrafikanläggningar med skall rangordnam.m. innebörden VVatt

3° och ökad lokala trafikföre-Besparingar rättssäkerhet avregleringgenom av
skrifter och trañkliggarel, PM 1997-10-01.
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och prioritera objekten i åtgärdspaketen. Detta Landstingsförbun-anser
det strider grundprincipema direktiv lämnatsi de frånmot som rege-
ringen rörande de regionala självstyrelseorganens roll sambandi med
beslut regionala transportplaner.om

Även Kommunförbundet har hemställt angående åtgärdspaketen.
parkeringsområdetInom har hemställtKommunförbundet vis-om

förändringar rörande fordonsflyttning enligt lagen 1982:129sa om
flyttning fordon i vissa fall. Förbundet anför grundläggandeattav en
idé med fordonsflyttning de fordonsägare får sina fordonär att som
flyttade skall för samhällets faktiska kostnader för verksamheten.svara

fall resulterarMånga i kommunen förvara ochmåste sedan ocksåatt
ägandet fordonet. ekonomiska blirDetta det målet alltöverta gör attav

svårare uppnå då långa förvaringstider högtill hyra inteatt motsvaras
den ersättning erhålls vid försäljning efter ägarövergång. För-av som

framhållerbundet många kommuner ekonomiska skäl drar ned påatt av
flyttningsverksamheten vilket måste besvärande från säkerhets-anses
och ordningssynpunkt inte miljösynpunkt. Förbundetminstsamt ur

följandeföreslår förändringar:

skrotningspremieHel till kommunerna.
förvaringstidKortare innan ägarövergång.

Författningsenlig till ersättning markägare.rätt av
Enklare regler för bilskrotningskampanjer.
Lindrigare krav vid kort flyttning.

får flytta vid hinder eller fara.Kommunerna även

Kommunförbundet hemställt tillsätterVidare har regeringenatt en
utredning för undersöka möjligheterna för de kommuneratt att, som

felparkeringsavgifternaönskar, för hanteringenöverta ansvaret en-av
lagen anförligt felparkeringsavgift. Förbundet VV iattom

för hanteringen felparkeringsavgifterna. Dagligendag har ansvaret av
trafikregisterskickas utfärdade felparkeringsanmärlcningar till VV:s i

Örebro. Örebroockså betalar avgift.till felparkeraren sinDet är som
Vid trañkregister utfärdade och inbetalade avgifterVV:s kontrolleras

varandra varefter tillfalla överförsde avgifter skall kommunenmot som
Från det felparkeringsavgiften utfärdas till den betalasdetVV. att attav

drivs kronofogden beroendeeller in kommunerna helt VV:sär attav av

37 ekonomi och effektivitet vid fordonsflyttning, hemställan tillBättre rege-
ringen 1997-02-14.
38Kommunalt för hantering felparkeringsavgifter, hernställan tillansvar av
regeringen 1997-04-25.
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fungerarrutiner tillfredsställandepå Förbundet VV:sett sätt. attmenar
bristfälliga, vilketrutiner medför föruteblivna intäkter kommunerna.är

Övriga synpunkter från Kommunförbundet:
Väglagen 6 § stadgar harVV tillsyn kommunernas väghåll-att övera

ning. kvarleva frånDetta tiden med statskommunal väg-anses vara en
hållning och bör därför strykas.

Väglagen stadgar:7-8 Underlåter kommun bygga förväg,atten-
byggande utgått statsbidrag, eller eftersätter kommun skyldig-vars en

het i fråga drift, kan förelägga kommun inomVV vissvägs attom en
tid vidta rättelse eller utföra åtgärd på kommunens bekostnad. Det utgår

längre riktade statsbidrag till särskilda Därför bör bestämmel-vägar.
bort.tassen

kommunalt önskemålDet tillägg särskiltär ett att ett om gynnsamma-
p-regler för el-fordon införs. Kommunförbundet fråganhar berört i en

tillhemställan Kommunikationsdepartementet.
1945:119 stängselskyddLagen bör bort. Innehavarentasom av-

bör besluta och bekostajärnväg stängsel, jfr. regleringen stäng-om av
vid Stängselnämndensel bör därefter avskaffas.vägar.
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Kulturdepartementet9

Allmäntl

lagar förordningar inom Kultur-Utredningen har bedömt 8 och 12att
kartläggningen.departementets ansvarsområde relevanta för Därut-är

eller lands-finns allmänna råd särskilt berör kommuner15över som
utfärdade Riksarkivet RA.ting. Dessa är av

Arkivområdet, Kultur-har nedan delats fyraReglerna in i grupper:
Övrigt.Kulturverksamhet ochmiljö,

Beskrivning regleringen9.2 av

Arkivområdet9.2. l

finnsVidareArkivområdet finns 2 lagar och förordningar. 152Inom
råd utfärdadeallmänna RA.av

riktar så-bestämmelser siginnehållerArkivlagen 1990:782 som
mfl.myndigheter Be-till statligaväl till kommuner och landsting som

syften, arkivvården,arkivbildningen och dessstämmelserna bl.a.rör
lagen stadgasuppgifter gallring. Iarkivmyndigheterna och deras samt

och landstingssty-kommunstyrelsen arkivmyndighet kommuneniäratt
landstingsfull-ellerlandstinget, kommunfullmäktigerelsen i inteom

arkivmyndighettillhar nämnd eller styrelsemäktige någonutsett annan
för kom-gäller särskilt8 §. innehåller paragraferLagen några som

finns bestämmelsermunala arkiv. Under denna rubrik vissa över-om
14 §,arkiv myndighet upphörtlämnande från kommunal spe-av som

avhändamöjlighetciella regler vad gäller kommunal myndighets atten
kommun-handlingar 15 § bestämmelsersig allmänna attsamt om

utsträckning någotfullmäktige eller landstingsfullmäktige, i den annat
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inte särskilt föreskrivet, får meddela föreskrifterär arkivvården in-om
kommunen 16 §.om

I arkivförordningen 1991:446 bestämmelser sådana arkivges om
och arkivmyndigheter i arkivlagen 1990:782. Dessutomsom avses

bestämmelser godkännande och märkning sådana skrivmate-ges om av
riel förvaringsmedeloch lageni 1990:783 skydd försom avses om
beteckning svenskt arkiv. Kommunerna då här stadgasomnämns attav

skall följa arkivutvecklingenRA i dem 21 §.
Lagen 1994:1383 överlämnande allmänna handlingarom av

till andra myndigheter för förvaring innehåller bl.a.än be-organ
stämmelser överlämnande allmänna handlingar till sådanaom av en-
skilda i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.17 § lagenIorgan som avses
finns kommunspecifikavissa bestämmelser. denna regleras underI vil-

förutsättningarka kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige får
föreskriva vissa allmänna handlingar överlämnas till enskilt 3att organ

under vilka§ förhållanden det enskilda skall under-samt organetsom
kommunen eller landstinget 6 §.rätta

Förordningen 1995:679 med instruktion för Riksarkivet och
reglerar framförlandsarkiven allt myndigheterna i fråga. Kommuner-

berörs emellertid särskilt bestämmelserna skallRAattna av om ge
kommunerna allmärma råd arkivfrågori 3 §, hur får hand-RA ta emot
lingar från bl.a. kommunala myndigheter 4 § efterRAsamt att upp-

från kommunernadrag får förslag till kommunala ochupprätta vapen
genomföra heraldiska utredningar sådana 8 §.om vapen

rådVidare finns 15 särskilt berör kommunerallmänna ellersom
landsting. Flertalet dessa bevarande och gallring olikarör typerav av

handlingar.av

RAFS 1987:3 Riksarkivets allmänna råd bevarande och gallringom av
handlingar överförmyndaresi arkiv

RAFS 1988:3 Riksarkivets allmänna råd bevarande och gallringom av
omsorgsakter

RAFS 1989:1 Riksarkivets allmänna bevarande och gallringråd om av
handlingar KPAI/LPSi

RAFS 1990:1 Riksarkivets allmänna råd bevarande och gallringom av
handlingar inom de kommunala och landstingskommun-
ala fritids- och kulturområdena

RAFS 1991:13 Riksarkivets allmänna råd bevarande och gallringom av
kartor och ritningar hos kommuner och landsting
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RAFS Socialstyrelsens och1991:14 Riksarkivets allmänna råd till kom-
och landsting handhavandet patientjourna-muner om av

ler i fallvissa
Riksarkivets allmännaRAFS 1991 :15 råd bevarande och gallringom av
handlingar den kommunala socialtjänsten ochinom
familjebidragsverksamheten, den landstingskommunala
och kommunala omsorgsverksamheten hos över-samt
förmyndare ändr. RAFS 1992:1
Riksarkivets allmänna arkivvård ochRAFS 1992:3 råd gallring avom
patientjournaler, hos landstingpatientregister ochm.m.
kommun
Riksarkivets bevarande ochRAFS 1994:3 allmänna råd gallringom av
handlingar i KOSIS

1994:8 Riksarkivets allmänna råd bevarande och gallringRAFS om av
handlingar i kommunernas och landstingens
skolväsendes arkiv
Riksarkivets allmänna råd bevarande och gallringRAFS 1995:2 om av
handlingar rörande teknisk mark ochverksamhet,
fastigheter bostadsförsörjning kommunerhos ochsamt
landsting
Riksarkivets allmänna arkivreglemente förRAFS 1995:3 råd om
kommuner

allmänna arkivreglemente forRAFS 1995:5 Riksarkivets råd om
landsting
Riksarkivets allmänna råd bevarande och gallringRAFS 1997:8 om av

handlingar kommunernas och landstingens arkivvissa i
gallringRiksarkivets allmänna råd bevarande ochRAFS 1997:9 om av

smittskyddsläkares arkivhandlingar i landstingens

Kulturmiljö9.2.2

förordningar. Myndig-Kulturmiljö finns det lag och 2Inom 1gruppen
hetsföreskrifter kommuner ellereller allmänna råd särskilt berörsom
landsting saknas inom detta område.

bestämmelser1988:950 finnsI lagen kulturminnenom m.m. om
byggnadsminnen och utförselfornminnen, kyrkliga kulturminnen, av

kulturföremål.kulturföremål landet och återlämnande Kommu-ur av
berörs särskilt bestämmelsen de får överklaga vissaatt avnerna av om

bestämmelsernalänsstyrelsen fattade beslut 2 kap. §. Vidare gäller24
begravningsplatserskydd för begravningsplatser kap. föri 4 ävenom
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anordnas kommun. Detta innebär bl.a. det krävs tillståndattsom av en
länsstyrelsen för utvidga eller på väsentligen ändra be-att sättannatav

gravningsplatsen 4 kap. l.13 § Kommunen också för t.ex.ansvarar
förteckning förvaring och vård föremål kulturhistorisktsamt vär-av av

finnsde på sådan begravningsplats eller i byggnad på be-som en en
gravningsplatsen 4 kap. 15 §. lagenI stadgas gynnande förhål-även
landen för offentlig institution eller fårinstitution bidragen en som av

kommun eller landsting vad gäller utförsel kulturföremål 5stat, av
kap. §.7

kan tilläggas kommunernaDet berörs sitt plane-ävenatt genom
ringsansvar enligt plan- och bygglagen 1987:l0 och i egenskap av
markägare precis andra markägare.som

I förordningen 1988:1188 finns komp-kulturminnenom m.m.
letterande föreskrifter till lagen 1988:950 kulturminnen Iom m.m.
förordningen regleras framför allt statliga myndigheter. Särskilt rele-

för kommunerna bestämmelserna de skall underrättasärvant attom om
beslut vissa ärendeni 5 och §§12 de kan tillfällesamt att att yttrages
sig innan byggnad förklaras byggnadsminne 11 §.som

kulturmiljövårdFörordningen 1993:379 bidrag till inne-om
håller bestämmelser bidrag till bl.a. vård kulturlandskap ochom av
fornlämningar. Kommuner och landsting berörs endast deattgenom
inte berättigade till bidrag 11 §.är

Kulturverksamhet9.2.3

KulturverksamhetInom finns lag och förordningar.1 5 Myn-gruppen
dighetsföreskrifter eller allmänna råd kommunersärskilt berör el-som
ler landsting saknas detta område.inom

Bibliotekslagen 1996:1596 riktar sig till kommunerna ochprimärt
landstingen. I denna regleras bl.a. skall ha folkbibli-varje kommunatt
otek 2 § och allmänheten avgiftsfritt folk-skall få låna litteratur påatt
biblioteken 3 §. Vidare stadgas det grundskolan ochinomatt gymna-

skallsieskolan finnas lämpligt fördelade skolbibliotek 5 §. lagenI
finns också bestämmelser folk- skolbiblioteken skallvilka och ägnaom
särskild uppmärksamhet 8 och §§ folk- och skolbiblioteken9 samt att
skall bistås andra former bibliotek §§. landstingen4 och 10 Omav av

de skall för länsbiblioteken och för biblioteken vid hög-sägs att svara
skolor med landstingskommunalt huvudmannaskap 7 §. Länsbiblio-
teken skall bl.a. bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medi-
eförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter 4 § avgifts-samt
fritt ställa litteratur de samlingarna till folkbibliotekens förfo-ur egna
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gande och samverka folk- skolbiblioteken och biståi övrigt med och
deras erbjuda god biblioteksservice 10dem i låntagarnasträvan att en

§-
finnsförordningen 1996:1608 statsbidrag till folkbibliotekI om

förordningen kanreglering framför allt kommunerna. Enligtrörsom
beviljas statsbidrag för olika kostnader 1 §. Avkommunerna typer av

årligenantal bestämmelser, bl.a. skall kommunenföljerdetta ett rap-
§.kulturråd hur de statliga medlen lltill Statens använtsportera

regional1996:1598 statsbidrag till kultur-Förordningen om
framför Kulturrådet regionala ochriktar allt tillverksamhet sig samt

landsting i bestäm-lokala kulturinstitutioner. ochKommun omnämns
ansökan bidrag skall bi-det till kulturinstitutionsmelsen att omom en

ocksåyttrande från det landsting eller den kommunfogas ett som avser
och med lagentill kulturverksamheten 16 §.bidrag Ilämna

ansvarsför-regionalförsöksverksamhet med ändrad1996:1414 om
Gotlands ochsjälvstyrelseorgan Kalmar,kommer regionala idelning

be-försöksperiodfr.o.m. den juli 1998 underlän lSkåne övertaatt en
statsbidragbesluta fördelningenfogenheten från Kulturrådet att avom

försöksverksamhetförordningregionala kulturinstitutioner. Entill om
kulturverksamhettill regionaländrad fördelning statsbidragmed av

år 2002.kraft den juli och gäller utgångenträder i l 1998 t.o.m. av
inom kul-sysselsättningsinsatserFörordningen 1995:1035 om

såväl kom-tillturområdet innehåller bestämmelser riktar sig stat,som
möjlighetenstadgandeoch föreningar. förordningen finnsI ommuner

detta följerkommunala 2 §. Avfå bidrag tillför kommuner att museer
följa.antal regler kommunerna måstesedan ett som

museijärnvägartill1984:579 statsbidragförordningenI om
dennaför kommuner och landsting. Iperifer regleringendast sägsfinns

tillfälle sigberedaskommuner och landsting skallberörda att yttraatt
ansökanmeddelar beslut med anledningKulturrådetinnan en omav

§.bidrag 3
kulturrådför Statens1988:676 med instruktionFörordningen

och landstingenframför allt myndigheten ifråga.reglerar Kommunerna
skall samverka ochKulturrådetendast med vilkanämns som organ

3 §.samråda

Övrigt9.2.4

Övrigt Myndighetsföre-och förordningar.finns 4 lagar 3I gruppen
eller landstingsärskilt kommunerallmänna råd berörskrifter eller som

område.saknas inom detta
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I radio- och TV-lagen 1996:844 finns föreskrifter sändningarom
ljudradio- och TV-program riktade till allmänheten ochärav som av-

sedda med tekniska hjälpmedel. Kommuner och landstingatt tas emot
berörs stadgandet programföretag med tillstånd regeringenattav om av

sända radio eller kan åläggasTV kostnadsfrittatt sända meddelan-att
den vikt för allmänhetenär myndighet t.ex. kommunalsom av om en
eller landstingskommunal begär det 3 kap. §.2

Lokalradiolagen 1993:120 reglerar bl.a. innebörden tillståndav
för få sända lokalradio. Om kommuner och landstingatt de intesägs att
kan få sändningstillstånd 6 §.

I presstödsforordningen 1990:524 finns bestämmelser sta-om
direkta stöd till företag dagstidningar. förordningenItens utsom ger

finns regler stöd i vissa fall till företagäven andra tid-utom som ger
ningar. stadgasI l § kommuner inte berättigas till presstöd.att

Kyrkolagen 1992:300 innehåller reglering Svenska kyrkan,om
den kyrkliga indelningen Om kommunerna bl.a. de skallsägs attm.m.
lämna upplysningarvissa 5 kap. 8 § länsstyrelsen får anlitasamt att
Valnämnden i kommunen vid folkomröstningar och opinionsundersök-
ningar inför ändringar församlingsindelningi 5 kap. §. Kyrkofull-9
mäktige får i ärenden tillhör dess handläggning anlita kommunenssom
valnämnd vid folkomröstningar och opinionsundersökningar 13 kap.

finns§. lagen25 I reglerat regeringen kan besluta anläg-även att att
gande och underhåll begravningsplatser skall skötas borgerligav av
kommun ll kap. §.4 Vidare finns bestämmelser samråd medom
kommunstyrelsen 19 kap. §,6 kommunen skall underrättasatt om
församlingens skattesats 21 kap. §2 kommunen i vissa fallsamt att
skall tillfälle sig rationalisering på prästlöne-att yttra t.ex.ges om en
fastighet kap.41 §.10

Begravningslagen 1990:1144 innebär framför allt åligganden för
kyrkliga kommuner. berörsKommunerna emellertid bestämmelsenav

regeringen för särskilda fall får besluta allmän begravnings-att att en
plats skall anordnas och hållas kommun 2 kap. l§. Vidare stadgasav

kommunen i vissa fall skall ordna med 5 kap.gravsättning 2 §att
underrättas försening avseende kremering eller gravsättning 5samt om

kap. §.lO
I begravningsförordningen finns föreskrifter1990:1147 som an-

sluter till begravningslagen 1990:1144. Särskilt förrelevant kommu-
bestämmelsen den eller de kommunala nämnderär attnerna om som

fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har möjlighet att
ställa vissa krav innan stoft får i kyrka 11 §.gravsättasett en m.m.

I förordningen vården1924:135 kyrkogårdarvissa iom av
stadgasStockholm värden de Stockholms stad tillhöriga eller åtatt av
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kyrkogårdar stadenstaden upplåtna skall för helautgöra gemensamen
angelägenhet, vilken staden kommun har besörja.såsom att

Upplevda problem med regleringen9.3

Arkivområdet

arkivlagstiñningen obefo-Svenska Kommunförbundet inte ärattanser
myndighetsföreslcrifter och all-krånglig. Man RA:ssäger även attgat

arkivvård.underlätta för framför allt mindre kommunersråd kanmänna
kritiskaheller Landstingsförbundet har fört fram någraInte syn-

detta område.punkter på regleringen inom

Kulturmiljö

upplever regle-eller LandstingsförbundetVarken Kommunförbundet
Kommunförbundet tilläg-område problematisk.dettainomringen som

regelöversyn området.de nyligen deltagit i inomatt enger

Kulturverksamhet

intrång iKommunförbundet bibliotekslagen kan ettatt somanser ses
bordeFörbundet lagenkommunala självstyrelsen.den att varamenar

lagen intefunktionslag. Vidareutformad att upp-anser mansom en
folkbibliotek ochmellantill samarbete gränserna,över t.ex.muntrar

länsbibliotek.
områdedettaLandstingsförbundets kritik regleringen inom ärmot

uppgiften för-Förbundetgrundläggande karaktär. attattanserav mer
direkt-regionernasmedel till den regionala kulturen bör ligga pådela
statlig,och påberörda kommuner intevalda i samråd med enorgan
Land-bl.a.myndighet. konsekvens dettacentral En ärsynsätt attav

utgåregional kultur skallstingsförbundet statsbidraget tillatt somanser
utbetalas tillför i dagbidrag till landstingen, ställetsamlat i attett som
Landstings-Kritiken frånenskilda regionala kulturinstitutionema.de

förordningensammanhang främstförbundet berör här aktuellti om
Landstingsförbundet hartill regional kulturverksamhet.statsbidrag

betänkandetpåfråga bl.a. i remissvaretframfört sin uppfattning i denna
kan de regio-1995:84. TilläggasKulturpolitikens inriktning SOU att



308 Bilaga 2 SOU 1998: 105

nala självstyrelseorganen i vissa de län har regional försöks-av som
verksamhet får detta ansvar.

Övrigt

Varken Kommunförbundet eller Landstingsförbundet det finnsattanser
några särskilda problem med törfattningama inom detta område.
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Miljödepartementet10

Allmänt10.1

Miljö-lagar och förordningar inomUtredningen har bedömt 12 30att
Vidarerelevanta för kartläggningen.ansvarsområdedepartementets är

allmännamotsvarande ochmyndighetsföreslcrifter eller 79finns 33
myndighetsföre-naturvårdsverk SNV, 26utfärdade Statensråd av

Kemikalieinspektionenallmänna råd utfärdadeskrifter och 15 av
råd ellermyndighetsföreslnifter och allmänna3KemI 18 mot-samt

strâlskyddsinstitut S SI.utfärdade Statenssvarande av
Miljöskydd, Hushållningdelats femhar reglerna in iNedan grupper:

StrålskyddAvfallshantering, Naturvårdmed samtnaturresurser, m.m.

Beskrivning regleringen10.2 av

Miljöskydd10.2.1

regle-lagar och förordningarområdet Miljöskydd finns 83Inom som
ochmotsvarandeföreskrifter ellerVidare finns 30kommunerna.rar
rådallmännafrån föreskrifter och 15allmänna råd 26SNV61 samt

från KemI.
avlopps-utsläpptillämplig på1969:387Miljöskyddslagen är av

medfö-kanbyggnad eller anläggninganvändning mark,vatten, somav
miljöfarligbedrivaeller för omgivningen.förorening störning För attra

miljöskyddsför-tilltillstånd. bilaganverksamhet krävs i vissa fall Av
och vilkenverksamhet tillstånd krävsframgår för vilkenordningen

tillstånd fattasanmälningspliktig. Beslutverksamhet är avomsom
fall länsstyrelsen.miljöskyddKoncessionsnämnden för eller i vissa av
till regeringen. Läns-tillståndsbeslut överklagasKoncessionsnämndens

Koncessionsnämnden. lagentill Itillståndsbeslut överklagasstyrelsens
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frågorregleras rörande tillåtlighetsregler, tillståndsprövning, tillstånds-
tillsyn,beslut, handräckning och besvär miljöskyddsav-ansvar, m.m.,

gift, miljöskyddet i totalförsvaret, miljöskadeförsälçring, avgifter för
myndighets verksamhet och Övergångsbestämmelser.

Vad gäller kommunerna regleras bl.a. vissa tillsynsuppgifter och
samarbete frågai tillsyn skyldighet samråda med andrasamt attom
kommuner olikai sammanhang. Vidare regleras möjligheter för kom-

avgifter. Tillsyn skall all verksamhetatt ta ut utövas övermuner som
omfattas miljöskyddslagens tillämpningsområde, sådanävenav som

tillstånds-inte eller anmälningspliktig.är
stadgarLagen SNV, länsstyrelserna den eller de kommu-att samt

nala nämnder fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ-som
det tillsynen miljöfarlig verksamhet. har denSNVutövar över centrala
tillsynen, samordnar tillsynsverksamheten och lämnar vid behov bi-

dennastånd i verksamhet. En tillsynsmyndighet får meddela de före-
lägganden och förbud behövs i enskilda fall för denna lag ellerattsom
föreskrifter har meddelats med stöd lagen skall efterlevas.som av

Länsstyrelserna tillsyn sådan miljöfarlig verksamhetutövar över
kräver tillstånd enligt 10 § eller Försvarsmakten,utövassom som av

materielverk ellerFörsvarets radioanstalt.Försvarets lokala tillsy-Den
miljöfarligövrig verksamhet den elleröver deutövasnen av ovan

nämnda kommunala närrmdema.
kommun får träffa avtalEn med kommun uppgiftatten annan om

kommunen har enligt denna lag skall ombesörjas helt eller delvissom
andra kommunen.den får dock överlåta befogen-Kommunen inteav

heten ärenden.avgöraatt
Efter åtagande kommun får länsstyrelsen överlåta berördav en

kommunal nämnd sådan tillsyn ankommer påutövaatt som annars
länsstyrelsen. Detta gäller inte verksamhet Försvars-utövassom av
makten, Försvarets materielverk eller radioanstalt.Försvarets

kommunHar gjort framställning överlåtelse tillsynenen om av en-
ligt och finner länsstyrelsen överlåtelse bör ske i enlighetinteattovan

framställningen,med skall länsstyrelsen, kommunen begär det, medom
yttrande överlämna ärendet till regeringens avgörande.eget

Miljöskyddstörordningen 1989:364 gäller för verksamheter och
åtgärder omfattas milj öskyddslagen. reglerar skyldighetDen försom av
länsstyrelsen och Koncessionsnämnden informera kommunen ochatt
vice möjligheter för kommunen tillsynsansvar ochövertaattversa, an-
mälningsskyldighet till kommunal tillsynsmyndighet.

Lagen 1985:426 kemiska reglerar hantering,produkterom ex-
och import kemiska och beredningar kemiska produk-port ämnenav

reglerarter. Lagen bl.a. regeringen kan bestämma kommunenatt att ge
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uppgifter inom området. Lagen stadgar vidare tillsynen efter-överatt
levnaden denna lag föreskrifter och villkor meddelats medsamtav som
stöd lagen skall den eller de myndigheter regeringenutövasav av som
bestämmer. Vidare kommun får träffa avtal medsägs att en annan
kommun uppgift kommunen har enligt denna lag skallattom som om-

heltbesörjas eller delvis den andra kommunen. tillsynsmyndig-Enav
fårhet meddela de förelägganden och förbud behövs enskildai fallsom

för denna lag eller föreskrifter har medmeddelats stöd lagenatt som av
skall efterlevas.

Förordningen 1985:835 reglerarkemiska produkter bl.a.om
kommunal tillsyn och kommunen i vissa fall skall biträda vidatt statens
tillsyn. Förordningen stadgar Statens livsmedelsverk regionalatt utövar

lokal tillsynoch material och produkter avsedda kommaöver är attsom
kontakt med livsmedeli och i fråga sådan kommunalEnom nappar.

nämnd tillsyn enligt livsmedelslagen 1971:511 skall biträ-utövarsom
särskildda vid provtagning och undersökning Livsmedelsverketsom

länsstyrelsenbestämmer. I övrigt den tillsynen inomutövar närmare
den eller kommunalalänet och de nämnder fullgör uppgifter inomsom

och hälsoskyddsområdetmiljö- den omedelbara tillsynen inom varje
kommun.

Lagen 1976:1054 svavelhaltigt reglerarbränsle regering-attom
för motverka utsläpp lufteni svavelföreningar får i frågaatten av om

bränsle meddela föreskrifter gäller förbrärming, handel, överlåtelsesom
fåreller import. Regeringen överlåta förvaltningsmyndighet eller

kommun meddela föreskrifter.att
Förordningen 1976:1055 reglerarsvavelhaltigt bränsle attom

befogenhet utfärda föreskrifter underkommunen vissa premis-attges
Kommunal närrmd fullgör uppgifter miljö- ochinom hälso-somser.

skyddsområdet omedelbar tillsyn. och länsstyrelsenSNVutövar utövar
övergripande tillsyn.

Förordningen 1985:840 vissa hälso- och miljöfarligaom pro-
reglerar kopia länsstyrelsens beslut skalldukter sändasattm.m. aven

till den eller de kommunala nämnder fullgör uppgifter miljö-inomsom
hälsoskyddsområdet.och

Förordningen 1976:248 tillämpning lagen 1974:268om av
med anledning miljökonventionen 19 februari 1974den mellanav
Danmark, Finland, reglerar vid verkställandeNorge och Sverige att

utredning artikel konventionen skalli 7 i SNV samrådasomav avses
med de statliga och kommunala hamyndigheter kan väsent-antassom

bevakaliga intressen i ärendet.att
Förordningen 1989:598 avgift för myndigheters verksam-om

för kommunalhet enligt miljöskyddslagen 1969:387 reglerar att en
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nämnds verksamhet enligt fårmiljöskyddslagen kommunen ta ut en
avgift enligt kommunen bestämmer. Vidare framkommertaxaen som

kommunalb1.a. nämnds beslut får överklagas hos läns-att taxanen om
styrelsen.

förordningen 1995:555I HFC med ofullständigtHFCom avses
halogenerade flourkarboner. Förordningen innehåller bemyndigande
för utfärda föreskrifterSNV inom området. Flera statliga myndig-att

har tillsynsanvarheter inom området: länsstyrelserna,SNV, Generallä-
karen och Sjöfartsverket. tillsynViss den eller de kommunalautövas av

fullgör uppgifternämnder miljö- hälsoskyddsområdet.inom ochsom
Förordningen 1995:701 gränsöverskridande transporterom

bestämmer tillsyn medavfall SNV i samråd de kom-utövasattav av
munala nämnder fullgör uppgifter och hälsoskydds-inom miljö-som
området. Vidare skall berörd kommunal nämnd underrättas om av-

enligt rådets förordningfallstransporter EEG 259/93.nr
området Miljöskydd finns 30 myndighetsföreskrifter ellerInom

motsvarande och råd61 utfärdadeallmänna SNV 26samtav myn-
dighetsföreskrifter och allmänna råd utfärdade15 KemI.av

föreskriftema och de allmänna råden frånMerparten SNV utgörsav
reglering kommunerna har beakta och tillse efterlevnadenattsomav av

samband med tillsyn främst tillsyn enligt miljöskyddslagen.i utövas,att
förekommer också kommunen berörs myndighetsregleringenDet att av

egenskap producent det reglerade området. redovisasi inom Härav
föreskrifter och allmänna råd berör anläggningar förnågra som av-

loppsrening, förbränning fasta anordningar dvs.irör värme-en som
energiproduktionverk för och förbränning kommunaltrör aven som

avfall. Myndighetsregleringen blir praktikendessa områden i irörsom
utsträckning reglering kommuner, eftersom kommunerna ärstor en av

de dominerande producentema de områdena. Vad gällerinom angivna
allmänna råd kan regelverk inom miljö-de berör olikaSNV:s sägas att

skyddsområdet. Flera miljöskyddslagenråden baserade på ochärav
kemiska antalet före-lagen produkter. Bland det relativt sett storaom

allmännaskrifter och råd kan för övrigt särskilt SN 85:6ARnämnas
Överlåtelse tillsyn enligt öskyddslagen. detta allmänna rådmilj Iav ges
vägledning för länsstyrelserna och frågorkommunerna överlå-när om

tillsyn diskuteras.telse av
Myndighetsföreskrifter och allmänna frånråd SNV:
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SN PKFS 1976:5 Produktkontrollnämndens kungörelse hantering ochom
märkning PCB och PCB-varaav

SNFS 1986:6 Kungörelse med föreskrifter användning kemiskaom av
produkter för bekämpning eller sanering vid oljeutsläpp4°

SNFS 1987:5 Kungörelse från förbud användaavsteg attom
kadmiumämne för ytbehandling eller stabilisatorsom
eller färgämne ändr. SNFS l51992:som

SNFS 1988:5 Kungörelse med föreskrifter frånavstegom
förordningen 1976: 1055 svavelhaltigt bränsle 42om

SNFS 1990:5 Kungörelse med föreskrifter skydd vattenföro-motom
rening vid hantering brandfarliga vätskor ändr. SNFSav

431995:3
1990:6SNFS Kungörelse med föreskrifter kontroll utsläppom av av

processavloppsvatten från fabriker för framställning av
eller fiberskivor ändr. SNFS 1991:2,massa, papper

1991:181991:12 och
SNFS 1990: 13 Kungörelse med föreskrifter enligt för-taxaom m.m.

ordningen 1976:1055 svavelhaltigt bränsle ändr.om
l995:9SNFS

SNFS 1990:14 Kungörelse med föreskrifter kontroll utsläpp tillom av
och markrecipient från anläggningar förvatten

behandling avloppsvatten från tätbebyggelse ändr.av
SNFS och l993:94°1991:9

SNFS 1991:1 Kungörelse med föreskrifter återföringssystem förom
bensingaser vid tankställen för motorfordon ändr.

1996:547SNFS

39Bemyndigande i 44 och kimgörelsen50 1973:334 hälso- och miljöfar-om
liga varor.
4° förordningen10 § 1985:840 vissa hälso- och miljöfarliga produk-om-
ter m.m.
41 3 § förordningen 1985:839 kadmium.om-
42 " 3 § förordningen 1976:1055 svavelhaltigt bränsle.om-
42 miljöskyddsförordningen17 § 1989:364 och § förordningen30-
1985:835 kemiska produkterom
43 miljöskyddsforordningen" -17 § 1989:364 och förordningen30 §
1985:835 kemiska produkterom
44 " § rniljöskyddsförordningen17 2 1989:364.-
45 " och8 17 förordningen 1976:1055 svavelhaltigt bränsle samtom-

och förordningen7 17 1976:1055 svavelhaltigt bränsle.om
46 17 § 2 miljöskyddsförordningen 1989:364.-
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föreskrifter kontroll utsläpp1991:4 Kungörelse medSNFS avom av
förbränningkväveoxider svaveloxider till luft frånoch i

fasta anordningar ändr. SNFS 1991:6, 1992:5,
10och 1996:

förKungörelse med föreskrifter mätutrustningSNFS 1991:5 om
kväveoxiderbestämmande miljöavgift på utsläpp avav

energiproduktion reviderad 1991:13, 1992:6vid SNFS
1996:979och

föreskrifter inbetalningKungörelse medSNFS 1992:7 avom
kväveoxidermilj öavgift utsläpppå av

ochföreskrifter kyl-16 NaturvårdsverketsSNFS 1992: värmepump-om
CFC, haloner,anläggningar innehållande CFC, övriga

"köldmediekungörelsen" ändr.HCFC och HFC
1997:3SNFS

förföreskrifter miljörapportKungörelse medSNFS 1993:1 om
verksamheter ändr.miljöfarligatillståndspliktiga

l997:952ochSNFS 1994:11
avgifter vidföreskrifter användningKungörelse medSNFS 1993:5 om

mm.CFCav
brand-föreskrifter hanteringKungörelse med1993:7SNFS avom

mm.halonsläckningsanordningar med
frånutsläpp till luftKungörelse med föreskrifterSNFS 1993: 13 om

kommunalt avfall medför förbränninganläggningar av
timme ochmindre 6nominell kapacitet än ton peren

miljöskyddslagentillstånd enligtbeviljatssom
1994före den januari1969:387 l

47 och förord-kemiska produkter 20 §förordningen 1985:835§30 om-
kontroll1993:1065 tekniskningen om

s miljöskyddsförordningen." § 217-
49 utsläpp kväve-miljöavgift1991:339förordningen9a 2 §§ avom-

energiproduktion.oxider vid
5° på kväveoxidermiljöavgift utsläppförordningen 1991:3395 § avom-

energiproduktion.vid
5 ochkemiska produkter 8-10förordningen 1985:835" 30 § om-

1988:716 och halonförordningen CFC m.m.om
55 1989:364.miljöskyddsförordningen5 17 §a-
53 halon1988:716 CFC ochoch förordningen" 7 12 m.m.om-
54 1989:364.miljöskyddsförordningenoch2 17a-
55 1989:364.miljöskyddsförordningen2 §a-
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SNFS 1993: 14 Kungörelse med föreskrifter utsläpp till luft frånom an-
läggningar för förbränning kommunalt avfallav som
beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen 1969:387
efter den l januari 1994 och anläggningar med nominell
kapacitet lika med eller 6 timmestörre än ton per som
beviljats tillstånd enligt lag före den 1 januarisamma
1994

SNFS 1994:1 Kungörelse med föreskrifter skydd den yttreom av
milj vid storolyckor vidön industriell
kemikaliehantering

SNFS 1994:2 Kungörelse med föreskrifter skydd för miljön,om
särskilt marken, avloppsslam används jordbruketnär i

SNFS 1994:6 Kungörelse med föreskrifter undantag från tillstånds-om
plikt enligt förordningen 1985:841 miljöfarligt avfallom
mm.

SNFS 1994:7 Kungörelse med föreskrifter rening avloppsvattenom av
från tätbebyggelse

SNFS 1994:8 Kungörelse med föreskrifter utsläpp till luftom av
kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningarnya
med installerad tillförd effekt men50 MW elleren om

SNFS 1995:7 Statens naturvårdsverks föreskrifter utsläppom av
industriellt avloppsvatten innehåller ämnenvissasom

SNFS 1996: 11 Statens naturvårdsverks föreskrifter skydd förom
grundvatten förorening ämnenmed vissamot

SNFS 1996:14 Statens naturvårdsverks föreskrifter begränsningom av
utsläpp flyktiga organiska vid hanteringämnenav av
bensin vid depåer

SNFS 1997:2 Statens naturvårdsverks föreskrifter spridningom av
kemiska bekämpningsmedel

55 " 2 § miljöskyddsförordningen.a-
57 30 § förordningen 1985:835 kemiska produkterom-
58 2 och 17 nriljöskyddsförordn. 1989:364 och 30 § förordningena-
1985:835 kemiska produkterom
59 12 och 27 §§ förordningen 1985:841 miljöfarligt avfall.om-
°° 2 och§ 17 miljöskyddsförordningen§ 2 1989:364.a-
6 miljöskyddsförordningen2 § 1989:364.a-
62 2 och miljöskyddsförordningen17 1989:364.a-
63 " 2 och 7 miljöskyddsförordnjngen 1989:364.a a-
64 30 § förordningen 1985:835 kemiska produkterom-
65 " 15 § förordningen 1985 :836om bekämpningsmedel 5 och 30samt
förordningen 1985:835 kemiska produkterom
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föreskrifternaturvårdsverksStatens1997:4 transport-SNFS om
avfallfarligadokument för transport av

frånföreskrifter 22 §naturvårdsverks1997:5 Statens avstegSNFS om
bryter ned1995:636förordningen ämnen somom

ozonskiktet
från §2naturvårdsverks föreskrifter1997:8 Statens avstegSNFS om

ozonskiktetnedbryterförordningen ämnenom som
avfallssand från gjuterierför fenolhaltigRiktlinjer80:1SN RR

ytbehandlingsindustriVerkstads- ochVattenvård inom85ARSN
sjötrañkReglering85:5SN AR av

Recipientkontroll86:3AR vattenSN
för utsläppVilkoravloppsreningsverkKommunala86:4ARSN -

500kW-IOMWanläggningarFastbränsleeldade87:2ARSN
asbestDeponering87:3SN AR av

tillsyn ochvidVattenvårdsområdetAnalysmetoder.87:4ARSN
miljkontroll enligt

frånHushållsspillvatten högstavloppsanläggningarSmå87:6SN AR
hushåll5

olja bergrumiLagring87:7ARSN av
miljöskyddslagentillståndsbeslut enligtVillkor i87:8SN AR

jordbrukbekämpningsmedel ikemiskaAnvändning88:2SN AR av
trädgårdoch

miljöskyddslagenAnläggningskontroll enligt89:2SN AR
djurhållningMiljöskydd vid89:6SN AR
ytbehandlingsindustriochVerkstads-89:7SN AR -

"Anläggningskontroll"
"Beräkningsmetod"Skorstenshöjd90:3SN AR -

luftkvalitet iRiktvärden för tätorter90:9SN AR
avloppsreningsverkkommunalafrånSlam90: l 3ARSN

laboratorierackrediteradevidKontroll90:14ARSN vattenav
miljöskyddsfrågorSjukhusens90:16ARSN

hanteringvidvattenföroreningSkyddAR 90:17SN mot av
brandfarliga vätskor

hushållsspillvattenRening91:2ARSN av
vidsvaveloxidutsläppochför kväve-Mätmetoder91:6ARSN

frånutsläppmiljöskyddslagenenligtkontroll av
förbränning

avfall.65 farligt1996:971förordningen§19 om-
ned ozonskiktet.bryter67 1995:636förordningen§ 3 ämnen33 somom-

ozonskiktet.nedbryter68 1995:636förordningen ämnen" 33 § somom-
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SN AR 92:1 Kvalitetssäkrad milj ökontroll Handbok i
kvalitetssäkring

SN AR 92:2 Finansiering miljöskyddav
SN 92:5AR Kemtvättar Vägledning för prövning och tillsyn enligt

miljöskyddslagen
SN 92:6AR Kemikalietillsyn
SN AR 93 Lagen kemiska produkter vägledning förom -

yrkesmässiga kemikalieanvändare tillämpningenom av
lagen från miljösynpunktyttre

SN AR 93:3 Anläggningskontroll Grafisk industri-
SN AR 93:6 Bräddning från avloppsledningar
SN AR 93:7 Oljehamnar och oljedepåer
SN AR 93:9 Avfettning metallav
SN AR 93: 10 Fiskodling Planering, tillstånd, tillsyn-
SN AR 94:2 Vattenrecipientkontroll vid skogsindustrier
SN 94:3AR Tillsyn miljöfarligaöver verksamheter
SN AR 95:2 skogsindustrier Anläggningskontroll och miljörapport-
SN AR 95:3 MKB i miljöskydds- och naturvårdslagen
SN AR 96:1 Fordonstvätt Mål och riktvärden-
SN AR 97:2 Kylanläggningar och -medvärmepumpar

ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier-
SN PU 75:6 Riktlinjer för buller från ochmotorsport-

bilprovningsbanor
SN PU 75: 10 Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och

bilverkstäder
SN RR 77:2 Mätning svaveldioxid och stoft utomhusluftiav
SN RR 78:3 Saneringsplan för kommunala avloppsledningsnät
SN RR 78:5 industribullerExternt
SN RR 80:2 Miljöskydd inom mejeriindustri, glassfabriker och

margarinindustri
SN RR 80:4 Miljöskydd inom slakteri- och charkuteriindustrin

2/80SN ME Bullersanering
4/80SN ME Inñltration hushållsavloppsvattenav

SN RR 81:2 Buller från skjutbanor
SN RR 82:3 Kadmiumförbudet
SN ME 82 Flygbuller
SN RR 83 Kontroll kommunala avloppsanläggningarav

ÖverlåtelseSN AR 85:6 tillsyn enligt miljöskyddslagenav
SN AR 85:7 Vägledande förteckning miljöfarligt avfallöver
SN AR 90:1 Provtagning avloppsvatten vid utsläppskontrollav
SN AR 90:2 Flödesmätning avloppsvatten vid utsläppskontrollav
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avloppsanläggningarkommunalaMall för miljörapport93:5ARSN -
2000 pe

verksamheter enligttillståndspliktigaförMilj94:1ARSN örapport
miljöskyddslagen

bekämpningsmedelkemiskaSpridning97:3SN AR av
Varmförzinlming97:4ARSN

ytbehandlingOorganisk97:5ARSN

utfärdade meddekanföreskrifter ärgäller KemlzsVad nämnas att som
kemiska produk-1985:835förordningenbemyndigande istöd omav

bekämpningsmedel förord-och1985:836ter, förordningen om
föreskrifterlösningsmedelklorerade ärvissa1991:1289ningen om
Föreskriftertillsyn.de bedriverbeaktahar närkommunerna attsom

förordningenbemyndiganden istödmed iutfärdadeärsom
bekämpningsme-biologiskaförhandsgranskning1991:1288 avom

modifieradegenetiskt1994:901förordningendel" eller i orga-om
tillämpa iharlandstingetellerkommunennismer sådana attär som

denprodukterna inomaktuelladehanteringfinnsdetmånden aven
verksamheten.egna

tillanmälanföreskrifterKemikalieinspektionens1986:2KIFS om
produktregistret

föreskrifterKemikalieinspektionens1986:5KIFS om
mycket farligaochför livsfarligatillståndskrav

produkterkemiska
märkningföreskrifterKemikalieinspektionens1987:3KIFS om

bekämpningsmedelöverlåtelsevid av
förpackföreskrifterKemikalieinspektionens1987:4KIFS om

miljöfarligaellerhälso-och förvaringningar avom
prod.kemiska

föreskrifterKemikalieinspektionens1987:5KIFS om
bekämpningsmedelförmängduppgifter

föreskrifterKemikalieinspektionens1988:3KIFS om
antifoulingprodukter

1992:7,1991:2,1990:10,69 1989:2-3, 1989:5,1987:4,1986:5,1986:2,KIFS
1994:12-l3.1994:5-6,1992:8-9,

1993:5.7° 1989:6-7,1988:3, 1989:4,1987:5,1987:3,KIFS
7 1995:6.KIFS
72 1994:4.KIFS
73 1994:11.KIFS
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KIFS 1989:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter krom iom
cement

KIFS 1989:3 Kemikalieinspektionens föreskrifter om
begränsningar i hanteringen lA-diklorbensenav

KIFS 1989:4 Kemikalieinspektionens föreskrifter saluförbudom
och användningsförbud för bekämpningsmedelvissa

KIFS 1989:5 Kemikalieinspektionens föreskrifter fomraldehydom
i träbaserade skivor

KIFS 1989:6 Kemikalieinspektionens föreskrifter om
ktmskapskrav för användning vissaav
bekämpningsmedel

KIFS 1989:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter
tillämpningen förordningen 1985:836om av om

bekämpningsmedel
KIFS 1990:10 Kemikalieinspektionens föreskrifter om

träskyddsbehandlat virke
KIFS 1991:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om

utredningsöversikt för kemiska produkter
KIFS 1992:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter begränsningom

vissa kemiska produkterav
KIFS 1992:8 Kemikalieinspektionens föreskrifter ochtvätt-om

rengöringsmedel
KIFS 1992:9 Kemikalieinspektionens föreskrifter om

kvicksilverhaltiga varor
KIFS 1993:5 Kemikalieinspektionens föreskrifter vissa aktivaom

i bekämpningsmedelämnen
KIFS 1994:4 Kemikalieinspektionens föreskrifter biologiskaom

bekämpningsmedel
KIFS 1994:5 Kemikalieinspektionens föreskrifter om

förhandsanmälan ämnenav nya
KIFS 1994:6 Kemikalieinspektionens föreskrifter gasapparaterom
KIFS 1994:11 Kemikalieinspektionens föreskrifter genetisktom

modifierade organismer
KIFS 1994:12 Kemikalieinspektionens föreskrifter om

klassificering och märkning kemiska produkterav
ändr. KIFS 1997:5.

KIFS 1994:13 Kemikalieinspektionens föreskrifter om
varuinforrnationsblad

KIFS 1995:6 Kemikalieinspektionens föreskrifter undantagom
från förbud i förordningen 1991:1289 vissaom
klorerade lösningsmedel
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föreskrifter krav påKemikalieinspektionens1997:4KIFS om
effektivitetenanalyserochutför tester avorgan som

växtskyddsmedelhos
ALLM.RÅD råd tillallmännaKemikalieinspektionens1987:1

märkning vid1987:3föreskriftema KIF S om
bekämpningsmedelöverlåtelse av

överlåtelseALLM.RÅD rådallmännaKemikalieinspektionens1987:5 om
behörighetsklass 1tillhörbekämpningsmedel somav

eller 2
tillALLM.RÅD rådallmännaKemikalieinspektionens1988:1

1988:3KIFföreskrifterna S om
antifoulingprodukter

råd tillALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1989:1
ikrom1989:2KIFföreskrifterna S cementom

tillALLM.RÅD rådallmännaKemikalieinspektionens1990:1
tillständskrav för1986:5Sföreskrifterna KIF om

produkterkemiskafarligamycketochlivsfarliga
råd utredningALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1991:2 om

produkterkemiskaav
råd tillALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1991:3

tillanmälan1986:2KIF Sföreskrifterna om
produktregistret

råd tillALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1991:4
1990:10KIFSföreskrifterna om

virketräskyddsbehandlat
råd tillALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1992:3

frånundantag1992:9Sföreskriftema KIF om
i vissakvicksilverförbudet mot varor

tillrådALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1993:1
formaldehyd i1989:5KIFSföreskriftema om

träbaserade skivor
ALLM.RÅD ochKemikalieinspektionens1994:2

råd tillallmännaSprängämnesinspektionens
varuinfonnationsblad.föreskrifterna om

råd tillALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1994:3
ochförpackningar1987:4KIFföreskrifterna S om

kemiskamiljöfarligaellerhälso-förvaring avom
produkter

märkningrådALLM.RÅD allmännaKemikalieinspektionens1994:4 om
bensinpumparav
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ALLM.RÅD Kemikalieinspektionens1994:5 allmänna råd märkningom
konsumentprodukter innehåller etylenglykolav som

eller dietylenglykol
ALLM.RÅD 1997:1 Kemikalieinspektionens allmänna råd till

föreskriftema KIF S 1994: 12 klassificering ochom
märkning kemiska produkterav

Hushållning10.2.2 med naturresurser"

området HushållningInom med finns lagar2 och för-4naturresurser
ordningar reglerar kommunerna. Vidare finns allmänna råd från3som
SNV.

hushållning1987 :12Lagen med regle-naturresurserom m.m.
marken, och den fysiska miljön skalli övrigt användas såatt vattnetrar

ekologisk,från social och samhällsekonomisk synpunkt långsik-att en
hushållningtigt god främjas. Kommunal finnsanknytning attgenom

kommunerna besluti sina enligt plan- och bygglagen skall tillämpa 1a-
hushållning med skallFör regeringen lämnanaturresurser. attgen om

tillstånd enligt kap.4 krävs normalt kommunfullmäktige tillstyrker.att
regeringen ellerOm viss myndigheten begär det i ärende äretten

kommunen skyldig tillhandahålla vissa planer enligt plan- ochatt
bygglagen. Länsstyrelsen skyldig kommunerna visst plane-är att ge
ringsunderlag. Länsstyrelsen har för tillsynen avseende hushåll-ansvar

med länet.ningen inom den allmännaBoverket harnaturresurser upp-
sikten hushållningen medöver naturresurser.

Förordningen 1993:191 tillämpning 1987 :12lagenom av om
hushållning med reglerar bl.a. länsstyrelsemas ochnaturresurser

statliga myndighetersvissa för riksintressen enligt lagenattansvar om
hushållning med uppmärksammas regeringen ochnaturresurser tasav

kommunalatill i planer enligt plan- och bygglagen.vara
förordningen 1991:738I miljökonsekvensbeskrivningarom

Luftfartsverketåläggs och Sjöfartsverket specificerade sammanhangi
inhämta yttranden från kommunerna. Länsstyrelsen bör samrådaatt

74 central lag områdetinom vattenlagen.En emellertid underDenär sorterar
Justitiedepartementet och redovisas därför i kapitlet regleringen inom Jus-om
titiedepartementets ansvarsområde. kan ändå vattenlagenHär nämnas äratt

påtillämplig vattenföretag och vattenanläggningar. reglerar bl.a.Lagen att
rådighet tillkommer kommuner och vattenförbund föröver vatten staten,m.m.

utföra vissa angelägna vattenföretag.att

II SOU9983105
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kommunenmed kring kungörelser miljökonsekvensbeskriv-var om
skall hållasningar tillgängliga. Förordningen kopplad till kap.5 iär

naturresurslagen se ovan.
Regleringen berör utsträckning gälleri viss kommunerna: Vad rå-

dighet regleras rådighet kom-tillkommeröver vatten att staten,m.m.
och vattenförbund för utföra vattenföretag.vissa angelägnaattmuner

får föravidare talan vid förrättningar vid prövningKommunen av mar-
kavvattningsföretag, för tillvarata allmänna kommu-intressen inomatt

främstövrigt regleras skyldigheter informera kommunen iFör attnen.
sammanhang.olika

Vattenrättsförordningen reglerar samråd med korn-1983:788
från samband vattenmål. Vidare finnsKammarkollegiet i medmunen

bestämmelser skyldighet informera kommunen,att t.ex. attom genom
olikaöversända domar.typer av

förordningen 1983:945 avgifter enligt vattenlagenI om
finns låne- och1983:291, bestämmelser beslut i bi-attm.m. om

fattasdragsärenden länsstyrelsen eller, i fall i andraav som avses
stycket första meningen, jordbruksverk. Samråd skall skeStatensav

berörda kommuner.med
åtgär-1987:1323 för kommuner stöd tillLagen rätt att geom

hållbar-ekologiskai lokala investeringsprogram ökar dender som
rubricerade stödkommun enskildasamhälletiheten rätt attger en ge

de bestämmel-åtgärder ökar den ekologiska hållbarheten,till trotssom
kommunallagen förhindrar stöd till enskilda.i somser

råd kommuner-finns från särskilt berör3 allmänna SNVDet som
råd baserade vattenlagen. råden baseras dess-Samtliga på Ettär avna.

medhälsoskyddsförordningen, lagen hushållningpå naturre-utom om
och plan- och bygglagen. baserasEtt utöverannat vatten-surser m.m.

Råden vänderlagen på naturvårdslagen och miljöskyddslagen. sig
främst till länsstyrelserna och kommunerna.

riktlinjer för bevakningNaturvård vattenmål. Råd och81 iSN RR av
enligtfriluftsintresset företagnaturvårds- och i

vattenkraftsutbyggnadvattenlagen, främst
vattendrag.Bedömningsgrunder för ochAR 90:4 sjöarSN
metaller sediment ochKlassificering vattenkemi isamtav

organismer

75 på vattenlagen 1983:291.Baserat
76 på hälsoskyddsforordningen 1983:616, lagenBaserad vattenlagen,

och bygglagen12 hushållning med och plan-1987: naturresurserom m.m.
10.1987:
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LSN 85:4AR Muddring och muddermassor

10.2.3 Avfallshantering"

området AvfallshanteringInom finns 3 lagar och förordningar7 som
reglerar kommunerna. Vidare finns 2 myndighetsföreslcrifter och all-l

råd från SNV.mänt
Renhållningslagen 1979:596 reglerar hantering hushållsavfall.av

Varje kommun skall för avfallet forslas till behandlingsan-attansvara
läggning i den utsträckning behövs för tillgodose hälsoskydds-,attsom
miljöskyddskrav och enskilda intressen. dessutomKommunen är nor-
malt skyldig till hushållsavfall från kommunen återvinnssett att attse

bortskaffas.eller
Regeringen får meddela föreskrifter skyldighet för producenter-om

till avfallet från de de tillverkar bortforslas,att attna se varor m.m.
återanvänds, återvinns eller omhändertas på miljömässigt god-annat
tagbart Regeringen har meddelat producentansvarsförordningarsätt. i
fråga förpackningar, däck och bilar.returpapper,om

varje kommun skall finnasI renhållningsordning skall inne-en som
hålla kommunens föreskrifter avfallshantering och avfallsplan.om en
Avfallsplanen skall innehålla uppgifter avfall inom kommunen ochom

kommunens åtgärder för minska avfallets mängd och farlighet.attom
Regeringen eller den myndighet bestämmer fårregeringen med-som
dela föreskrifter avfallsplanens innehåll.närmare om

Regeringen meddelar föreskrifter avfallshanteringen.närmare om
kan emellertidDen överlåta myndighet eller kommun meddelaatt

sådana föreskrifter. har detSNV centrala tillsynsansvaret enligt ren-
hållningslagen.

Flertalet lagrum berör kommunerna. innehållerLagen reglering un-
der följande rubriker: Inledande bestämmelser, allmän aktsamhetsregel,
den kommunala renhållningsskyldigheten, producentansvar, avfalls-
hantering, kommunal renhållningsordning, avgifter, särskilda bestäm-
melser, tillsyn, och besvär och Övergångsbestämmelser.ansvar m.m.

77 Baserad främst på vattenlagen, naturvårdslagen miljöskyddslagen.och
78Pågående förändringar enligt 1996/97:172. Hantering uttjäntaprop. av varor

ekologiskt hållbarti samhälle innehåller bl.a. krav på brärm-utsorteringett av
bart avfall från år Förbud2002. deponering organiskt avfall från årmot av
2005. Kommunens möjlighet till utökat renhållningsansvar för farligtannat
avfall bort år 2000.tas
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Renhållningsförordningen bestämmelservissa1990:984 iger
till renhållningslagen. kommunfullmäktigeanslutning Bl.a. stadgas att

föreskriva hur behållare andra anordningarfår och förutrymmen,om
avfall skall beskaffade och Vidarehantering skötas. sägs t.ex.av vara

kasserade kylskåp frysar forslas kommunensoch skall bortatt genom
får meddela föreskrifter innehållet i kommunalförsorg. SNV om en

avfallsplan.
rubriken renhållningsskyldighet för särskildaUnder Kommunal av-

tillregleras de kommuner i bilaga l för-fallsslag inomatt som anges
pappersavfallett 20-tal kommuner skallordningen utgörssom av

från kontorsverksamhetutgallrade arkivhandlingar eller liknande avfall
kommunens försorg.forslas bort genom

läns-bestämmerFörordningen 1996:971 farligt avfall attom
rörande farligtskall inhämta kommuns yttrande ärendenstyrelse i vissa
beslut,tillsynsuppgifter och fattaravfall. har vissaKommunen genom

hälsoskyddsornrådet.nämnd fullgör uppgifter inom miljö- ochden som
skrot-kommunen inrättaBilskrotningslagen 1975:343 rätt attger

får alltså på sig ieller mottagningsställe. Kommunenupplag taannat att
kan få bidragauktoriserad bilskrotare.regi Kommunen urvaraegen

kom-genomföra bilskrotningskampanjer ibilskrotningsfonden för att
olägenhetskrotbilsupplagdvs. uppstädningmunal regi utgörsomav-

eller naturvårdssynpunkt.miljö-ur
frågorregleras vissa1975:348bilskrotningsförordningenI om

den valt ibidrag berörsauktorisation, Kommunen att egenomm.m.
kommu-bilskrotare. Enligt miljöskyddslagenauktoriseradregi ärvara

skrotningsanläggningar7°tillsynsmyndighetlokal övernen
stadgar vissa1991:336 vissa dryckesförpackningarLagen om

får överlåtas.k. PET-flaskor. Regeringen åtbestämmelser rörande
avgifterföreskrifter förtillsyn utfärdakommun utövaatt samt att om

verksamhet.sådan
förFörordningen 1994:1205 producentansvar returpapperom

i frågorproducenten skall samråda med kommunenbestämmer att som
fram-Vidareför bortforslinginsamlingssystem returpapper.rör av

sådantskyldig tillkommunen intekommer är att returpapperatt att se
forslas bort ellerdenna förordning för insamlingenligt lämnats tassom

slutligt.handom

79 regler föröverlämnade under hösten 1997SNV översynrapport, aven om
innehål-4789.auktorisation bilskrotare, till regeringen rapport Rapportenav

bilskromingsförord-rad förslag till ändringar bilskrotningslagen ochler ien
ningen.
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Förordningen 1997:185 producentansvar för förpackning-om
ställer krav producenterpå till lämpliga insamlingssystematt attar se

tillhandahålls för underlätta för hushåll och andra från hus-att att
hållsavfall och avfall förpackningar. Producenten skallarmat sortera ut

medsamråda kommunen frågori insamlingssystem för bort-rörsom
forsling förpackningsavfall. skyldigKommunen inte tillär att attav se
sådana utsorterade förpackningar lämnas hushållen eller andrasom av
förbrukare för bortforsling enligt denna förordning forslas bort eller tas

hand slutligt.om
Förordningen 1997:645 batterier reglerar kommunenattom

skall samla kasseradein batterier föroch det ändamålet tillhandahålla
lämpliga insamlingssystem. Vidare skall kommunen ochsortera trans-

bort kasserade batterier får utfärdaKommunen vissa före-portera m.m.
skrifter. fårKommunerna ersättning för batterier.sortering av

Förordningen 1995:636 bryter ned ozonskiktetämnenom som
tillsynbestämmer viss den eller kommunalade nämnderutövasatt av

fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vidaresom
stadgas b1.a. Avfall kasserade kylskåp eller frysaratt: utgörssom av

enligtoch 4 renhållningsförordningen§ 1990:984 skall forslassom a
bort kommunens försorg, skall hanteras sådantpå sätt ämnenattgenom

bryter ozonskiktet släppsinte 26 §.ut.nersom
området Avfallshantering finnsInom 2 myndighetsföreskrifter och

råd utfärdade SNV. föreskrifterna och detl allmänt En allmän-av av
reglerar den kommunalarådet avfallsplaneringen. denna föreskriftIna
b1.a.regleras avfallet i avfallsplanen delas följandeskall in iatt grup-

hushållsavfall och därmed jämförligt och trädgårdsav-avfall, park-per:
och rivningsavfall, avfall avfallfall, bygg- från energiutvinning, från

behandling kommunalt avloppsvatten, behandlingavfall från in-av av
dustriellt avloppsvatten, avfall från mineraliskautvinning produkter,av
branschspecifikt industriavfall och specialavfall. allmänna rådetDet ger

vägledning i arbetet med den kommunala avfallsplanen.nämnare

SNFS 1991:3 Kungörelse med föreskrifter innehållet kommunaliom
avfallsplan

1996:SNFS 15 Statens naturvårdsverks föreskrifter uppföljningom av
returpapperangiven insamlingsnivå förm.m.

Kommunal avfallsplanering renhållningslagenSN AR 91:1 enligt

3° Bemyndigande renhållningsförordningeni ll § 1990:364.
3 och7 10 förordningen 1994:1205 producentansvar förom-
returpapper.
s på renhållningslagen.Baserat
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Naturvård10.2.4

området finnsNaturvård 2 lagar och förordningar reglerarInom 7 som
Vidare finns myndighetsföreslcriftkommunerna. 1 och allmänna14 råd

från SNV.
Naturvårdslagen bestämmer naturvärden1964:822 äratt stat-en
och kommunal angelägenhet. de inledande bestämmelserna fram-lig I

nationell skyddashålls tillgång skall och vår-utgöratt naturen en som
tillgängligdas. för alla enligt allemansrätten. Länsstyrelsen harDen är

för naturvärden länet. har överinseendeverka i SNV naturvår-överatt
riket.den i

eller de kommunala nämnder för uppgifter inomDen som ansvarar
föroch byggväsendet får kräva tillstånd uppsättning sådanaplan- av

allmänheten från område. fårskyltar avvisar visst Kommunenettsom
förelägga den skräpat plats i kommunenvidare viss attsom ner en

ställa i ordning denna plats och vite.även utsätta
efter överenskommelse med länsstyrelsenkan åtaKommunen även

befogenheterför tillsyn täktverksamhet, varvid följersig överansvaret
meddela föreläggande och vite.utsättaatt
Länsstyrelsen samråda med beslut fattashar kommunen innanatt

föreeller naturvårdsornråde beslut ibildande samtnaturreservatavom
får enligtnaturvårdsärenden vikt. Länsstyrelsenandra även natur-av

beslutsbefogenheteröverlåta till kommunen. Lagenvårdslagen vissa
ytterligare föreskrifter ochbemyndigande meddelaregeringen attger

och kommuner.delegera den till statliga myndigheterrättenäven att
för naturvärden ligga dekommunensI göraäven attansvar anses

allmänhetens behovmarkförvärv nödvändiga för tillgodoseär attsom
för friluftsliv.områden rekreation ochav

Naturvårdsförordningen efter fram-1976:484 bestämmer att
ochtill länsstyrelsen kan kommunen beviljas tillsynsansvarställan även

till länsstyrel-befogenheter. beslut får överklagasandra Kommunens
samrådsskyldighet till kom-Vidare regleras bl.a. anmälnings- ochsen.

munen.
reglerar terrängkör-Terrängkörningsförordningen 1978:594

har före-för skoterledshållning.kan Kommunenning. Kommun svara
regleroch skall samråda med länsstyrelsen. Särskilda gällerskriftsrätt

kommunala räddningstj änstfordon under utryckning.för
länsstyrel-Vattenskoterförordningen 1993:1053 bestämmer att

samråda frågor tillstånd framföraskall med kommunerna i attomsen
vattenskoter.

1983:428 spridning bekämpningsmedel överLagen om av
undantagreglerar kommunfullmäktige kan beslutaskogsmark attatt
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enligt inte får2 § medges frågai områden inom kommunen,om om
detta framstår påkallat med hänsyn till områdets betydelse för fn-som
luftslivet, naturvärden, den lokala befolkningens trivsel eller annat
kommunalt intresse.

Förordningen 1982:840 statsbidrag till kalkning sjöarom av
och vattendrag bestämmer i ärenden bidrag skall yttrandeatt in-om
hämtas från kommunen, inte särskilda skäl föranleder annat.om

Förordningen åtgärder1994:2027 beträffande djur ochom
tillhörväxter skyddade reglerar tillsynsmyndighetemaarter attsom

skall samarbeta med varandra med statliga och kommunalasamt organ
ñillgör uppgifter betydelse för den aktuella tillsynsverksamhe-som av

ten.
Förordningen 1997:716 statsbidrag till anläggande all-om av

skoterled stadgar bidragmän lämnas till kommuner förattm.m. an-
läggande allmän skoterled i den utsträckning det finns medel.av

Nationalparksförordningen 1987:938 innehåller bestämmelser
nationalparker. förordningenI räknas nationalparkerna medom upp

angivande syftet med parkens bildande. Nationalparkema belägnaärav
på mark tillhör Nationalparkema skall vårdas och förvaltasstaten.som

enligheti med de syften för vilka de har bildats. föreskrifterNärmare
för vården och förvaltningen meddelas SNV efter samråd med läns-av
styrelsen. Förordningen innehåller ingen direkt reglering kommu-av

Emellertid innebär förordningen restriktioner, bl.a. i markanvänd-nen.
berörningen, kommunerna.som

områdetInom Naturvård finns 1 myndighetsföreskrift och 14 all-
råd utfärdade SNV.männa av

SNFS 1984: 10 Kungörelse med föreskrifter uppgiftsskyldighet vidom
täkt och stenlcrossrörelse

SN RR 79:4 Täkt
SN RR 82:2 Skötselplaner för naturvårdsobjekt
SN RR 84:2 Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse
SN RR 84:3 Utformning beslut naturreservatav om
SN AR 87:5 Grushushållningsplanering

83 Föreskriften utfärdad efter bemyndigandeär naturvårdsförordningeni 27 §a
Råden1976:484. 79:4, 84:2, 84:3, 87:5 82:2, 89:3, och90:15, 96:3 95:3 är

främst baserade på naturvårdslagen. sistnämnda dessutomDen miljö-
skyddslagen. Rådet 88:3 baserad på förordningen 1982:840 kalkningär om

sjöar och vattendrag. Rådet baserat på91:8 terrängkömingslagen. Rådetav
baseras på95:4 naturvårdslagen och naturvårdsförordningen. Rådet 96:4 är

baserat påfrämst naturvårdslagen.
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Kalkning88:3 och vattendragSN AR sjöarav
naturvårdsområde tillAR 89:3 Naturreservat och DelegationSN

kommun bilda och naturvårdsområdeatt naturreservat
Grundvattentäkter90: l 5SN AR
Terrängkömingslagen tillämpning91:8SN AR

miljöskydds- och naturvårdslagen95:3 MKB iSN AR
Biotopskydd95:4SN AR

naturvårdslagens96:3 Markavvattning TillämpningSN AR av-
bestämmelser enligt och 18d18c

andra friluftsarrangemang96:4 Orientering ochSN AR
naturvårdslagens bestäm-Strandskydd Tillämpning97:1SN AR av-

melser enligt och16 16a15,

Strålskydd10.2.5 m.m.

finns förordningar.området Strålskydd lagar och 4 Därut-2Inom m.m.
myndighetsföreskrifter och allmänna råd ellerfinns 18 3 motsva-över

utfärdatsrande SSI.som av
Strålskyddslagen reglerar efter åtagande1988:220 att av en

bestämmerfår eller den myndighet regeringenregeringenkommun som
fullgör uppgifteller kommunala nämnder inomden deöverlåta åt som

tillsynen.hälsoskyddsområdet avseendeoch i visstmiljö- utövaettatt
i lagen till-sådan överlåtelse sker, skall vadOm sägs omsomen
har SSI överlåtitsynsmyndighet gälla sådan nämnd. dagslägetIäven en

offentliga solarier.tillsyntill kommunerna utöva överatt
efter åtagandeStrålskyddsförordningen bestämmer1988:293 att

kommunala nämnderfår överlåta den eller dekommun SSIav en
hälsoskyddsområdet iuppgiften miljö- ochfullgör inom att ettsom

strålskyddslagen.efterlevnadenavseende tillsynenvisst utöva över av
strål-Statensavgifter tillförordningen 1976:247 vissaI om

täcka kostna-avgifter förbestäms fårskyddsinstitut SSI attta utatt
tillståndspliktig verksam-tillsynfor tillståndsprövning,derna m.m. av

för olikalandstingen, då avgifter utgårFörordningen berör främsthet.
röntgendiagnostik.exempelvismedicinska tillämpningar,typer av

framtida utgifter1981:671 finansieringFörordningen om av
kärnlcraftsinspektionstadgar Statenskärnbränsleför använt attm.m.

till högst två mil-för infonnationskostnaderfår bestämma ersättningen
där undersök-kommun och kalenderår kommunerkronor ijoner per
slutforvar förlokaliseringpågår eller har pågåttningar avsom avser

kämbränsle.använt
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Förordningen 1988:810 med instruktion för lokala säkerhets-
vidnämnder kärntekniska anläggningar reglerar regeringenatt utser

ledamöter till den lokala säkerhetsnämnden. Berörda kommuner skall
föreslå flertalet ledamöter till nämnden.

Lagen 1992:1537 finansiering framtida utgifter förom av an-
kärnbränsle reglerarvänt särskilda avgifter bl.a. skall täckaattm.m.

de kostnader reaktorhavama, eller kommunerna har för in-statensom
formation till allmänheten frågori hantering och slutförvaringrörsom

kärnbränsle och kämavfall.använtav
finnsVidare 18 myndighetsföreskrifter och allmänna råd3 eller

motsvarande från SSI. Reglerna berör till övervägande del hälso- och
sjukvården eller tandvården.

SSIFS 1978:2 strålskyddsinstitutsStatens föreskrifter Omm.m.
röntgenutrustning med högst kilovolts75 apparat-
spänning avsedda för exponering intraoraltav
placerad röntgenñlm

1981:3SSIFS Statens strålskyddsinstituts föreskrifter läkar-om
undersökning för radiologiskt arbete

SSIFS 1981:4 strålskyddsinstitutsStatens föreskrifter kontrollom av
utrustning för röntgendiagnostik

SSIFS 1983:7 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter ickem.m. om
kämenergianknutet radioaktivt avfall

SSIFS 1985:1 strålskyddsinstitutsStatens föreskrifter m.m. om
röntgenutrustning för veterinär-medicinsk diagnostik

1989:1SSIFS Statens strålskyddsinstituts föreskrifter dosgränserom
vid verksamhet med joniserande strålning

1990:1 strålskyddsinstitutsSSIFS Statens allmänna råd om
hygieniska riktvärden för ultraviolett strålning

SSIFS 1990:2 strålskyddsinstitutsStatens föreskrifter tillstånd attom
inneha och använda förröntgenutrustning
odontologisk röntgendiagnostik

SSIFS 1990:3 Statens strålskyddsinstituts rådallmänna arbeteom
med viss tandröntgenutrustning

SSIFS 1990:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter bestämningom
dosrat i strålfált från röntgenterapiutrustningarav

SSIFS 1990:5 strålskyddsinstitutsStatens föreskrifter märknings-om
arbete med radioaktivt jod

34Bemyndigandet till samtliga redovisade föreskrifter strålskyddsförord-finns i
1988:293.ningen
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föreskrifter1991:1 Statens strålskyddsinstituts strålskärm-SSIFS om
röntgenanläggningar för medicinsk diagnostikning av
strålskyddsinstituts föreskrifter strålskärm-1991:2 StatensSSIFS om

för odontologisk diagno-ning röntgenanläggningarav
stik

föreskrifter strålskärm-1991:3 strålskyddsinstitutsSSIFS Statens om
veterinär-medicinskröntgenanläggningar förning av

diagnostik
föreskrifter sollamporstrålskyddsinstituts1991:4 StatensSSIFS om
föreskrifter urkopplingstrålskyddsinstitutsSSIFS 1992:2 Statens om

driftläge för genomlysning hos viss röntgenutrust-av
ning

föreskrifter tillståndstrålskyddsinstitutsSSIFS 1992:3 Statens om
för skolor inneha och använda vissaatt

strålkällor förröntgenutrustningar och slutna
tillverkning ochundervisningsändamål, import,samt

försäljning sådanaav
lasrarstrålskyddsinstituts föreskrifter1993:1 StatensSSIFS om

laboratorieverksamhet medomfattande1993:2SSIFS om
strålkällorradioaktiva formiämnen öppnaav

föreskrifterstrålskyddsinstituts1994:6 StatensSSIFS om
strålskyddskommittéstrålskyddsorganisation och m.m.
joniserande strålningmedicinsk verksamhet medi

vid upphandlingPrestandaspecifikationer1995:1SSIFS av
röntgendiagnostikförutrustning

med regleringenUpplevda problem10.3

balken föreslåsmiljöbalk.har nyligen DenRiksdagen antagit nyaen ny
kraft denträda i 1 januari 1999.

beslut för-verkställighetenförMiljöbalken innebär att ansvaret av
framför allt till kommunerna. Merpartennedåt förvaltningen,skjuts i av

kommunerna.tillsynen kommer läggas pås.k. operativaden att
samrnansmäl-miljöområdetförslaget kommer lagar påEnligt 15 att

miljöskyddsområdet,berör bl.a.miljöbalk. Balkeni naturresurs-tas en
Miljöbalksutredningen haravfallshantering.området och området pre-

skall knytas till mil-utredningen föreslårförordningar34senterat som
jöbalken.

den förstaförslaget till miljöbalkpropositionen framhållsI utgöratt
hundratalet lagar ochfyra s.k. balksteg,i närmareetappen som rymmer



SOU 1998:105 Bilaga 2 331

förordningar med några paragrafer. Arbetet fortsätter parallellttusen
med två, följdlagstiflningen. I planeras förslag till förord-steg steg tre

Information,ningar. utbildning och ytterligare tillämpningsföreskrifter
finns det fjärdei balksteget. SNV bedömer den balken kommeratt nya

föranleda ökning antalet myndighetsföreskrifter från verket.att en av
Svenska Kommunförbundet har framfört del kritiska synpunkter påen

den befintliga regleringen. Kritiken återges emellertid inte nedan då
balkenden förväntas innebära problemen helt eller delvisattnya un-

danröjs.
Vidare har förbundet i olika yttranden till regeringen framfört kritik

rörande den miljöbalken. det följandeI refereras del kritiken.nya en av
Kommunförbundet anför den miljöbalken i hög gradatt ärnya en

ramlag. Avsikten balkens regler skall fyllas medär detaljera-att ut mer
förordningarde regler i och föresloiñer. Många bestämmelser balkeni

dessutom allmänt hållna och därmed betydandeär tolkningsut-ettger
för de myndigheter och domstolar har tillämpa bestäm-attrymme som

melserna. Kommunförbundet framhåller bemyndigandena i miljö-att
balken både för och förmånga breda. Vidare förbundetär att ut-anser
redningen inte har lyckats åstadkomma tillräckligt bra samordningen
mellan förordningarna och miljöbalken.
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Närings- och handelsdepartementet11

Allmäntl 1

har bedömt lagar förordningarUtredningen 10 och inom20 Nä-att
föroch handelsdepartementets ansvarsområde relevanta kart-rings- är

finns myndighetsföreskrifter eller allmännaläggningen. Därutöver 24
SÄImotsvarande utfärdade Sprängänmesinspektionenråd eller av

myndighetsföreskrifter eller utfärdadeoch motsvarande Statens2 av
SÄI för samtliga industriverkindustriverk. regler då Statens.ansvarar

har upphört.
indelade fyra Energi,Reglerna i presentationen i Regio-är grupper:

Övrigt.Brandfarliga och explosivanalpolitik, samtvaror

Beskrivning regleringen11.2 av

Energi11.2.1

Myndighets-och förordningar.finns 4 lagar 6EnergiInom gruppen
kommuner ellerföreskrifter eller råd särskilt berörallmärma som

landsting saknas detta område.inom
riktar sig1977:439 energiplanering speci-Lagen kommunalom

främja hushållning-till kommunerna. kommunen skallñkt Här sägs att
energitillförselverka för säker och tillräckligmed energi samt enen

till samverkaskall vidare undersöka möjligheterna1 §. Kommunen att
distributionför tillförsel,med bl.a. andra kommuner, planupprätta en
vissaanvändning i kommunen, och lämnaoch energi ta emot upp-av

tillfälle överläggabereda uppgiñsskyldiggifter den är attsamt som
med kommunen.

1977:440 energiplanering inne-Förordningen kommunalom
kompletteringar 1977:439 kommunal energiplane-håller till lagen om
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förordningenring. finnsI bestämmelser kommunernasom upp-
giftslämnande 1 och 2 §§. Vidare stadgas Statens energimyndighetatt
skall underrätta kommunerna innehållet energipolitikeni och biståom
dem med råd och upplysningar i frågor gäller tillämpningensom av
lagen kommunal energiplanering 3 § talan beslutsamt att motom

kommunvarigenom har ålagts lämna uppgifter enligt lagen§7att
1977:439 kommunal energiplanering förs hos regeringenom genom

5 §.besvär
Förordningen energiråd-1997:1322 bidrag till kommunalom

riktargivning sig särskilt till kommunerna. förordningdenna finnsI
regler energirådgivningens innebörd, bidragets storlek, bidragsför-om
farandet, redovisning, återkrav och överklagande Verkställig-m.m.
hetsforeslcrifter får meddelas Statens energimyndighet.av

1981:1354Lagen allmänna tillämplig påvärmesystem ärom
fjärrvärmeanläggningar och allmänförklaratshar enligtnaturgasnät som

lag. Oftadenna det kommuner huvudmän för dessa. Vid hu-är ärsom
vudmannaskap berörs kommunerna reglering verksamhets-rörav som

brukningsrättområde, och avgiftsskyldighet, leveransskyldighet, an-
läggningen, inlösen vänneanordningar, installationer, brukandeav av

allmänt avgifter och avtal värmefrågor, ska-vännesystem,ett taxa, om
deståndsskyldighet, avstängning energitillförsel, tystnadsplikt samtav
prövning värmefrågor. gäller denI övrigt kommun inomattav vars
område har sitt verksamhetsområdet får tillsyns-vännesystemet utse

för 33 §. Tillsynsmannen har tillträde tillvärrnesystemet värme-man
fär granska räkenskaper och övriga handlingar skallsystemet, samt

årligenbl.a. berättelse sin tillsyn till kommunen 33 §. Vidareöverge
kommunenregleras ersättningsskyldig fall 30 §. till-i vissa Iäratt a

hörande förordning 1982:219 allmänna stadgasvärmesystem attom
verkställighetsföreskrifter till lagen får meddelas Statensav ener-
gimyndighet.

föreskrifter elektriska anläggningar,ellagen 1997:857I ges om
handel med fall mindre deli vissa elsäkerhet. Ensamtom om av

riktar specifiktregleringen sig till kommunerna. lagen finns bestäm-I
kommunalt företagsmelser verksamhet utanför kommunens områ-om

de kap. 1§ för7 regler vissa kommunala företag, bedri-samt att som
produktion och/eller handel med därmed sammanhängandesamtver

verksamhet eller distribution fjärrvärme eller skall drivasnaturgas,av
affärsmässig grund ochpå redovisas särskilt 7 kap. §.2
Elförordningen 1994:1250 innehåller ellagenpreciseringar av

1997:857. förordning riktar till kommunen.Denna sig primärtinte
kommuner stadgas de fallOm i vissa skall höras det gälleratt när ansö-

nätkoncessionkan och leveranskoncession och §§. Vidare8 13om
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framgår nätkoncessionshavaren eller elleverantören måsteatt lämna
meddelande den uteblivna betalningen till socialnämnden i denom
kommun där konsumenten får Överförd 15 b §, Nätrnyn-samt att
digheten inte får ärenden ledningarvissaavgöra rör t.ex.som om
kommun bifallsig till ansökan 3 §.motsätter

förordningenI 1978:164 vissa rörledningar regleras bl.a.om
ansökan och handläggning koncession, och tillsyn.transportom av
Förordningen riktar sig framför allt till andra kommunerna. Detän
framgår emellertid det vid handläggning koncessionsärendenatt av
skall inhämtas yttranden från kommunen 6 § den eller deattsamt
kommunala nämnder fullgör uppgifter inom plan- och bygg-som
nadsväsendet skall anmälan koncessionshavare ll §. Yt-ta emot av
terligare föreskrifter verkställigheten lagen 1978:160 vissaom av om
rörledningar och här nämnd förordning meddelas Statensav ener-
gimyndighet.

I lagen 1985:620 vissa torvfyndigheter regleras särskilt till-om
för undersökningstånd och bearbetning fyndigheter förtorv attav av

utvinna energi. och landstingKommuner berörs särskilt stadgandenaav
de inte behöver ställa säkerhet vid undersökningsarbete och be-attom

22arbetning och 26 §§.
Förordningen 1985:626 vissa torvfyndigheter innehållerom

preciseringar till lagen 1985:620 vissa torvfyndigheter. Förord-om
ningen liksom lagen inte primärt riktad till kommunerna.är Kommu-

berörs särskilt då här yttranden skall inhämtas från be-sägs attnerna
rörda kommuner 9 § de i vissa fall skall underrättas 17 §.samt att

Förordningen 1991:2013 med instruktion för Affärsverket
reglerar framförsvenska kraftnät allt affärsverket fråga.i Kommuner

och landsting berörs bestämmelserna skall tillfälledeatt attav om ges
frågansig i konsekvensutredningar i samband med Svenskayttra attom

kraftnät beslutar föreskrift 20 § Svenska kraftnät skallsamt atten
efter begränsa och förenkla uppgiftslärrmandet då det skallsträva att

uppgifter frånhämta in bl.a. kommuner 23 §.

Regionalpolitik1 1.2.2

Regionalpolitik finnsInom lag och förordningar. Myndig-1 5gruppen
hetsföreskrifter eller allmänna råd särskilt berör kommuner ellersom
landsting saknas inom detta område.

Förordningen 1990:642 regionalpolitiskt företagsstöd riktarom
framför allt tillsig privata företag. förordningen emellertidI finns sär-

skild reglering stöd till kommuner. lämnasstöd kan tillHär sägs attav
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bl.a. kommuner eller till direkt eller indirekt kommunägda företag som
bedriver turistverksamhet, framställning fasta bränslen och uppfö-av
rande lokaler för uthyrning 2, och Vidare5 6 §§. framkom-av

sysselsättningsbidrag kan lämnas bl.a. till kommuner eller di-attmer
indirektrekt eller kommunägda företag för turistverksamhet och för

verksamhet framställningen fasta bränslen 59 §. Verk-som avser av
ställighetsföreslciifter får meddelas Närings- och teknikutvecklings-av

NUTEK.verket
Enligt förordningen 1994:577 landsbygdsstöd och stöd tillom

lämnaskommersiell service stöd för främja investeringar, ökadatt
sysselsättning, tillväxt och service. Kommunerna berörs särskilt be-av
stämmelserna stöd till kommersiell service kan läirmas till bl.a.attom

26,kommuner 27, och28, 30 31 §§. förordningen stadgasI även att
länsstyrelsen bl.a. skall samråda med berörda kommuner i ärenden om

till kommersiellstöd service 57 §. Föreskrifter för tillämpningen av
bestämmelserna stöd till kommersiell service meddelas Konsu-om av
mentverket. meddelar föreskrifterNUTEK landsbygdsstöd.om

förordningenI 1982:877 regionalt regle-utvecklingsarbeteom
alltframför länsstyrelsens och det i försökslänen regionala självsty-ras

verksamhet.relseorganets Bestämmelser riktar särskilt tillsigsom
och landstingkommuner de berörda sådana tillfälleär att attom ges

frågorsig i har regionalpolitisk betydelse 5 kommuneryttra attsom
landsting kanoch begära information från länsstyrelsen 6 §, läns-att

skall medstyrelsen samverka bl.a. kommuner och landsting 2 §, att
länsstyrelsen skall utföra sysselsättnings- och befolkningsprognoser för

länetvarje kommun i 15 § länsstyrelsen arbete skall be-i sittsamt att
akta kommunernas översiktliga planering 8 §. förordningen reglerasI

länsstyrelsen tillsammans med bl.a. kommuner vid tillfällenäven att
myndighet minska eller dra glesbygds- ellerin service inär attavser

landsbygdsornråden bör undersöka möjligheterna upprätthålla servi-att
området ll §. de län försöksverksamheteninom I ingår icen som

ändrad regional ansvarsfördelning, regionala älvstyrelse-med har det
länsstyrelsens uppgifter 26-31 §§.organet

Förordningen 1995:1325 instruktion för beslutsgruppermed
reglerar framför allt de beslutsgrupper till uppgift beslutahar attsom

stöd från strukturfonder.EG:s och landsting iKommuner omnämnsom
sammanhanget då förordningen fördet i stadgas företrädare bl.a.att

skall finnasdem med i vissa beslutsgrupper 5 §.
1990:912 innehåller fö-Lagen nedsättning socialavgifterom av

reskrifter tillstöd näringslivet nedsättning socialav-om m.m. genom av
lagengifter enligt 1981:691 socialavgifter. stadgas denna§I 2 attom
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lag inte gäller kommuner eller andra statliga myndigheter än statens
affärsdrivande verk.

småföretagsstödFörordningen 1994:773 riktar tillsig små-om
och länsstyrelsen/regionalaföretagare självstyrelseorganen. de länI

försöksverksamheteningår i med ändrad regional ansvarsfördel-som
gäller det självstyrelseorganetning regionala skall besluta i ärendenatt

småföretagsstöd 6 § bevaka stödmottagarensamt rätt motstatensom
fall får9 §. I vissa de besluta stödmottagaren skall fråntasäven attom

till den innestående delen stödet 7 §. Vidare framgår deträtten attav
regionala självstyrelseorganets beslut, fattat med stöd denna förord-av

färinte överklagas 8 §.ningen,

Brandfarliga och explosiva1l.2.3 varor

Brandfarliga och explosiva finns lag och för-1 1Inom gruppen varor
ordning. finns myndighetsföreslcrifter ellerDärutöver 2 motsvarande
utfärdade industriverk myndighetsföreslcrifterStatens eller24samtav

SÄI.råd eller motsvarandeallmänna utfärdade av
1988:868 brandfarliga gällerLagen och explosivaom varor

och sådana berörshanteringen importen särskiltKommunernaav varor.
då det i lagen stadgas frågor tillstånd beträffande vissa brandfar-att om

skall den eller de kommunala nämnder fullgörliga prövasvaror av som
plan- och byggnadsväsendet Vidare framkom-uppgifter inom 13 §.

tillsynen på det lokala planet brandfarligaöver utövasatt varor avmer
eller de kommunala nämnder för räddningstjänstenden som svarar om

kommunfullmäktige fårregeringen föreskriver 16 § ochinte annat att
avgifter för myndigheters verk-meddela föreskrifter kommunalaom

tillsynsmyndig-samhet enligt denna lag 20 §. antal paragraferEtt rör
stadgaskommunal Blandheters verksamhet bla. nämnd. annat att

upplysningar ochtillsynsmyndigheten har begäran få depårätt att
tillsynen; får föreläggande och för-handlingar behövs för meddelasom

får förenas tillträde till relevantabud, Vilka med vite, har tillrättsamt
områden 17, 18 och §§.19

explosivaI förordningen 1988:1145 brandfarliga ochom varor
och explosivatill lagen 1988:868 brandfarligafinns preciseringar om

den desärskild bestämmelse för kommunernaEn är attomvaror.
behöverkommunala nämnder för räddningstjänsten inte hasom svarar

Vidaretillstånd till hantering brandfarliga 20 §. densägs attav varor
de kommunala nämnder fullgör uppgifter inom plan- ocheller som

tillstånd tillbyggnadsväsendet i fall skall frågor yrkes-vissa pröva om
brandfarligamässig hantering och hantering i mängdstörre av varor
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SÄI22 § bl.a. samråda med 26 och 27 §§.samt Därutöver finns fle-
relevanta paragrafer tillstånds- och tillsynsmyndighetersrörra som

SÄIbl.a. kommunal nämnd uppgifter. får meddela kompletterande
föreskrifter till lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom varor
och här nämnda förordning.

Vidare finns 2 myndighetsföreskrifter eller motsvarande utfär-
dade Statens industriverk 24 myndighetsföreskrifter eller all-samtav

SÄI. SÄIråd eller motsvarande utfärdademänna förav ansvarar
samtliga regler.

Reglerna riktar sig inte enbart till kommunerna. Ett antal ärstort re-
levanta framför allt de underlag för den kommunalaatt utgörgenom
nämndens tillsynsarbete, del dock tillämpliga för kommu-är ävenen

de älva bedriver vissa verksamheter.omnerna
Myndighetsföreskrifter från Statens industriverk:

SIND-FS 1980:4 Statens industriverks kungörelse utförande ochom
skötsel motorgasanläggningav

SIND-FS 1981 Statens industriverks kungörelse med
tillämpningsföreskrifter till förordningen 1988:1 145

brandfarliga och explosiva senast ändr.om varor
SÄIF S 1997:6

SÄI:Myndighetsföreskrifter eller allmänna råd från

SÄI 1983 Allmänna råd dragskåpsutrustning för arbetenom
perklosyramed

SÄI 1988:1 Allmänna råd i anslutning till
Sprängämnesinspektionens föreskrifter klassningom
vid verksamhet med brandfarlig vara

SÄIF 1989:3S Sprängämnesinspektionens föreskrifter om
klassificering brandfarliga vätskor,av m.m.

SÄIF S 1989:4 föreskrifterSprängärrmesinspektionens hanteringom
brandfarlig biografñlmav

SÄIF S 1989:5 Sprängämnesinspektionens föreskrifter hanteringom
innehållande lågnitrerad nitrocellulosaav varor

85 1980:4 utfärdadSIND-FS med stöd förordningen 1961:568 brand-är av om
farliga varor.

SIND-FS 1981:2 saknas bemyndigande.I uppgift om
Övriga föreskrifter utfärdade med stöd förordningen 1988:1145är av om
brandfarliga och explosiva varor.
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SÄIFS 1989:11 Vägledande förteckning brandfarliga ochöver gaser
vätskor

SÄIFS föreskrifter1990:2 Sprängämnesinspektionens hanteringom
brandfarliga och vätskor i anslutning tillav gaser

SÄIFvissa transportmedel ändr. 1995:4S
SÄIFS 1994:3 Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna

råd gasapparaterom
SÄIF 1994:4 föreskrifterS Sprängämnesinspektionens om

varuinfonnationsblad för brandfarliga och explosiva

varor
SÄIFS föreskrifter1994:5 Sprängämnesinspektionens tillsynom om

olycksrapportering till lagen 1988:868i anslutning
brandfarliga och explosivaom varor

SÄIFS Sprängämnesinspektionens föreskrifter1995:2 om
SÄIFändr.brandfarlig i lös behållare Sgas

1997:2
SÄIFS föreskrifter1995:3 Sprängämnesinspektionens tillståndom

till brandfarliga ochhantering vätskorgaserav
SÄIFSändr. 1997:3

SÄIFS föreskrifterSprängämnesinspektionens märkning1995:5 om
förpackningar brandfarligamed varorav m.m.

SÄIFändr. S 1996:7
SÄIFS 1995:6 Sprängämnesinspektionens föreskrifter hanteringom

ammoniumnitratav
SÄIFS föreskrifterSprängämnesinspektionens1995:8 om

brandfarliga vätskor husvagnar, husbilar,och igaser
SÄIFmanskapsvagnar 1997:7ändr. Sm.m.

SÄIFS föreskrifter hanteringSprängämnesinspektionens1996:2 om
brandfarliga vätskor påochav gaser

försäljningsställen
SÄIFS föreskrifterSprängämnesinspektionens1996:3 om

märkningförbudsanslag och vamingsanslag samt om
brandfarligarörledningar vid hantering av varorav

SÄIFS föreskrifter hantering1996:4 Sprängämnesinspektionens om
organiska peroxiderav

SÄIFS Förteckning brandreaktiva1996:5 över varor
SÄIFS föreskrifter klassning1996:6 Sprängämnesinspektionens om

brandfarligariskområden vid hanteringav av gaser
vätskoroch

SÄIFS naturgasföreskriñer1996:8 Sprängämnesinspektionens
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SÄIF S 1997:6 Sprängämnesinspektionens föreskrifter cistemcr,om
gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig
gas

SÄIF S 1997:8 Allmänna råd hur föreskrifterna hanteringom om av
brandfarliga och vätskor bör tillämpas vidgaser
bensinstationer

SÄIF S 1997:9 Sprängämnesinspektionens föreskrifter öppnaom
ochcisterner rörledningar för brandfarligam.m.

vätskor

Övrigt11.2.4

Övrigt finnsInom lagar4 och 8 förordningar. Myndighetsfö-gruppen
reskrifter eller allmänna råd särskilt berör kommuner eller lands-som

saknas inom dettating område.
måttenheter,Förordningen 1993:1066 mätningar och mät-om

innehåller bl.a.don regler särskild kundvåg detaljhandeln.i Kom-om
berörs bestämmelsen den kommunala nämnd,attmunerna genom om

livsmedelstillsyn skall ha tillsyn föreskrifter fär-utövar översom om
digpackade livsmedel 7 §. Styrelsen för ackreditering och teknisk

fårkontroll meddela föreskrifter i frågor.vissa
I lagen 1994:615 ingripande otillbörligt beteendemotom avse-

offentlig reglerasende upphandling såväl kommuner och landsting
statliga myndigheter och bolag framkommer enhetHär attsom m.m. en

t.ex. kommun eller landsting kan förbjudas genomförandevidatt av
upphandling i anbudskonkurrens tillämpa beteendevisst 3 §. Denett
enhet vilken beslut förbud fårriktar sig emellertid ansökamot ett om

omprövning 6 §. Relevant för kommuner och landsting är ävenom
bestämmelserna Konkurrensverket kan ålägga enhet eller nå-attom en

tillhandahålla uppgifter, handlingar eller 7 §att annat samtannangon
enhet får begära handelskammare oberoendeatt att utseren en en

granskare och enhetens för tillrutinerprövar över att tasom ser vara
konkurrensmöjligheter enheten skall tillgodose behovetnär av varor

12och tjänster §.
Lagen 1994:1845 tillämpningen Europeiska gemenska-om av

konkurrens- och statsstödsregler reglerar bl.a. behörigpernas myn-
dighets befogenheter. och landstingKommuner berörs särskilt stad-av
gandena dessa skyldiga lärrma vissa upplysningar 6 §att är attom

regeringen fall fåri vissa upphäva kommunens eller landsting-samt att
beslut lämna stöd 7 §.ets attom
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åtgär-nationellaförordningen 1996:830 informationI omom
från inomprinciper fri för Eu-avviker rörlighetder varorsom om

statligfinns bestämmelserropeiska gemenskapen rör ävenmensom
Särskilt relevant för kommunerna bestämmel-kommunal myndighet. är

myndighet fattar denna beslutkommunal itypatt aven somomsen
Kommerskollegium 3 §. Verkställighetsfö-fall måste underrättavissa

får Kommerskollegium.reskiifter meddelas av
tillriktar kommuner1993:20 sig inte primärtKonkurrenslagen

emellertid särskilt bestämmelsenlandsting. berörsoch De attomav
ekonomiskdriver verksamhet elleroch landstingkommuner som av

kostnader och intäkter ikommersiell kan bli ålagda redovisaattnatur
och landstinggäller harverksamheten §. övrigt kommuner45 För att

lagstiftningen andra aktörer.efterleva på sättatt samma som
inne-beteckningar1976:100 vissa officiellaFörordningen om

innehållofficiella beteckningar,bestämmelser prövninghåller avavom
frågorstadgandetansökningshandling iKommun omnämns attomosv.

använda officiell beteckning itillståndsådant möns-att som avsesom
skydd föroch 1970:498terskyddslagen 1970:485 lagen vapenom

fullmäktige i vederbö-andra officiella beteckningaroch vissa prövas av
kommunfullmäktige bestämmer såvitteller nämndrande kommun som

kan förväxlaseller beteckning lättkommunaltgäller annat vapen som
med sådant 2 §.vapen

svenska kommunala1973:686 registreringKungörelsen avom
innehåller bl.a. be-framför allt till kommunen.riktar sig Dennavapen

dock land-intekommunaltregistreringstämmelser att vapenavom
anmälanskriftlighäradsvapen skall ske efterellerläns-skaps-, av

anmälningshandlingenskall fogas tilll § och vadkommun somom
2 §-

utsträckning tillmindreriktar sig endast i1991:45Minerallagen
bestämmelsernaregleras dockoch landsting. Dekommuner attomav

bearbetningskonces-undersökningsarbete ochbeviljandebeslut om av
belägetkoncessionsområdetdäröverklagas den kommunfår ärsion av

behöver ställaoch landsting inte§ bl.a. kommuner16 kap. 4 attsamt
lag 17 kap. §.ekonomisk säkerhet enligt denna 2

tillkompletteringar mine-finnsmineralförordningen 1992:285I
kom-förordningKommunspecifikt i denna1991:45.rallagen är att

och §§ och i33fall skall avlämna yttranden 3, 16, 28vissaimunen
och 53§§.44uppgift bl.a. beslut 6, 35,fall erhålla 22, 25,vissa om

minerallagen 1991:45for tillämpningenföreskrifterYtterligare av
geologiska undersökning.meddelas Sverigesav

innehåller bl.a. be-Kontinentalsockelförordningen 1966:315
och riktar i någontillståndsgivning sig intestämmelser större om-om
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fattning till kommunerna. endaDet särskilt kommunernarör är attsom
yttranden skall inhämtas från dem men från Statensäven t.ex. natur-
vårdsverk vid undersökning i tillståndsärenden 5 §.

Skogsvårdsförordningen 1993:1096 kommuner-inte primärtrör
Kommuner emellertid då här stadgas Skogsvårdssty-omnämns attna.

relsen skall samråda med dem frågori särskild vikt med hänsyn tillav
de lokala förhållandena då det gäller och kulturmiljövårdennatur-
30 §-

Förordningen 1995:950 med instruktion för Turistdelegatio-
främstriktar sig till myndigheten fråga.i berörsKommunerna sär-nen

skilt bestämmelsen Turistdelegationen skall samverka medattav om
bl.a. kommuner och regionala 1 och §§.2organ

1.3 Upplevdal problem med regleringen

Energi

Svenska Kommunförbundet lagen kommunal energiplane-attanser om
tillhörandering förordning föråldrade. förhållandenDesamt är som

gällde vid införandet lagen och förordningen har ändrats och de tidi-av
kommunala energimonopolen dag konkurrensutsatta.iärgare

Även lagen allmänna föråldrad. Lagenvärmesystemom anses vara
har enligt Kommunförbundet aldrig tillämpats förbundet ifrågasät-och

därför behovet denna lag.ter av

Regionalpolitik

Kommunförbundet framför kritik vad gäller förordningen med instruk-
för beslutsgrupper. Kritikention främst beslutsgruppemas arbeteavser

och organisation. Bland Kommunförbundet beslutsorga-annat attanser
bör förändrasnisationen så onödig byråkrati undviks. Vidare fram-att

håller förbundet möjligheter till ökad decentralisering bör undersö-att
kas i varje och minskning antalet beslutsgrupper börattprogram en av
prövas.

Landstingsförbundet har inte framfört någon direkt kritik mot ut-
fommingen förordningama. Kritiken främst länsstyrelsensav avser

enligtarbete förordningen regionalt utvecklingsarbete. Bland annatom
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framhålls länsstyrelsemas förankring utvecklingsarbetet hosatt av
landsting och kommunerna har bristfällig.varit

Brandfarliga och explosiva varor

Vad gäller lagstiftningen brandfarliga och explosivaom varor, menar
Kommunförbundet denna inte särskilt problematisk. Däremotatt är

förbundet kommunerna saknar fullgöraför sinaatt attanser resurser
uppgifter och i högre grad borde konsekvensernaha beaktatatt staten

lagstiftningen innan utfärdandet.av

Övrigt

Kommunförbundet kritiskt till framtagandet förordningenär av om
måttenheter, och mätdon.mätningar Förbundet det inte gjor-attmenar

någon bedömning de ekonomiskades konsekvenserna innan förord-av
utfärdades.ningen

Landstingsförbundet framhåller förbundsstyrelsebesluti 1995-ett
lagen ingripande02-17 otillbörligt beteende avseende of-att motom

fentlig upphandling onödig. Förbundet otillbörliga förfaran-är attanser
till undantagen det finnsden hör och tillräckligt med andra korrektivatt

för komma till med de få fall aktualiseras.rättaatt som
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Socialdepartementet12

Allmänt12.1

har bedömt lagarUtredningen och förordningar inom51 42 Social-att
ansvarsområde relevanta fördepartementets kartläggningen. Vidareär

myndighetsföreslcrifterfinns antal eller allmänna rådett stort sär-som
skilt berör kommuner eller landsting. Socialstyrelsen SoS har i sin
författningssamling SOSFS myndighetsföreslcrifter eller219 motsva-
rande eller allmänna råd eller dessamotsvarande. allmännaEtt av

cirkulär utfärdat Medicinalstyrelsen. harråd Därutöver SoSär av
publicerat 64 allmänna råd i den särskilda Allmännaskriftserien råd
från Socialstyrelsen. Riksförsäkringsverket RFV har lO myndighets-

ellerföreskrifter motsvarande eller allmänna råd, Statens naturvårds-
verk SNV har myndighetsföreslqifter allmänna råd och4 och 4 Alko-
holinspektionen har myndighetsföreskrifter råd.2 och allmäntl

Nedan har regleringen delats i Sociallagstiftning,in tre grupper:
Hälso- och sjukvård Hälsoskydd. Under de två förstnämndasamt grup-

finns sedan antal undergrupper. allmänna råden publicera-Deettperna
Allmänna råd från Socialstyrelsen under särskiltde i ettpresenteras

avsnitt.

Beskrivning regleringen12.2 av

Sociallagstiftning2.2. ll

förordning-området Socialtjänstlagstiftning finns och16 lagar 17Inom
Vidare finns myndighetsföreslcrifter råd utfärdade27 eller allmännaar.

publicerade SOSFS, myndighetsföreskrifter eller allmännaSoS i 5av
utfärdade myndighetsföreslcrifter och allmänt rådråd RFV 2 lsamtav

utfärdade Alkoholinspektionen.av
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finns ytterligare 24 allmännaDessutom råd utfärdade SoSav som
socialtjänst- och handikappfrågor. regler publiceradeDessa i denrör är

särskilda skriftserien Allmänna råd från ochSocialstyrelsen redovisas i
12.2.4.avsnitt

Socialtjänst m.m.

1982:620 stadgas samhällets socialtjänstsocialtjänstlagens l §I att
på demolcratins och solidaritetens grund främja människors eko-skall

nomiska och sociala trygghet, jämlikhet levnadsvillkor och aktivai
deltagande i samhällslivet. § stadgas kommun förI 2 varjeatt svarar
socialtjänsten inom sitt område.

regleras bl.a. frågor rörande socialtjänstens mål, kommunenslagenI
socialtjänstens innehåll, till bistånd, allmänna riktlinjerrättenansvar,

socialnämndens verksamhet, åtgärder missbruk,för mot omsorger om
och ungdom, äldre märmiskor,barn männi-omsorger omomsorger om

familjehem för vårdmed funktionshinder, vård i och i hem ellerskor
boende, särskilda regler for skydd till underåriga, avgifter, nämndorga-

delegation, handläggning föreskrifterärenden, register,nisationen, av
tystnadsplikt, ärende, överkla-enskild verksamhet, överflyttning avom

beslut och böter.gande av
föreskrifter1981:750 vård ochsocialtjänstförordningenI omges

socialtjänstlagen, särskilda bestämmel-enligt lagen medandra insatser
missbrukare vissa fall.vård och lagen vård i Iomser om av unga av

frågor hem för vårdförordningen regleras bl.a. rörande riksnormen,
definition, plan, och utskriv-boende verksamhet, inskrivningeller

enskilda, familjehem,hem för särskild tillsyn, hem drivsning, som av
särskilda uppgifter för social-enskilt hem, stöd hemmen,barn i annat

bekräftelse avhysnings-avgifter, och gallring ochnämnden, register av
meddelanden.

vård reglerarfall1988:870 missbrukare i vissaLagen om av
beredas vård oberoen-vilka förutsättningar missbrukare skallunder en

bl.a. frågor rörandesamtycke tvångsvård. lagen reglerasde Iegetav
vårdtid, vården,beredande vård, omedelbart omhändertagande, sär-av

bestämmelserbefogenheter, bestämmelser handläggningen,skilda om
polishandräckning åtalsprövning.överklagande, och Länsrättenom

skall bl.a. tillberedande tvångsvård. Socialnämndenbeslutar seom av
vård anordnas.att

vårdsärskilda för1990:52 bestämmelserLagen av ungaom
år skall bere-under vilka förutsättningar den under 18reglerar ärsom

beredandefrågor rörandevård samtycke. reglerar bl.a.das Lagenutan
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vård, omedelbart omhändertagande, värden, särskilda befogenheter,av
upphörande vård, förebyggande insatser, flyttningsförbud, läkarun-av
dersökning, handläggningen, överklagande och polishandräclcning.

beslutarLänsrätten vård. Socialnämnden bestämmer bl.a. hur vår-om
den den skall ordnas och han skall undervistas vårdtiden.av unge var

Vidare finns 4 myndighetsföreskrifter och råd5 allmänna utfär-
dade SoS. Dessa regler publicerade i SOSFS.ärav

1981:126 Socialstyrelsens föreskrifter personregister inomom
socialtjänsten

1985: 15 Socialstyrelsens allmänna råd bedömningen inom hälso-om
och sjukvården till föräldrapenning för tillfälligrätt vårdav

barnav
1987:36 Socialstyrelsens föreskrifter socialnämnds anmälan tillom

pastorsämbete faderskapom m.m.
1992: 16 Socialstyrelsens allmänna råd sjukskrivningom
1995:7 Socialstyrelsens föreskrifter; Läkarintyg för utredning i

ärenden anordnande godmanskap och förvaltarskapom av
1995:18 Socialstyrelsens föreskrifter; Socialnämndemas skyldighet att

lämna uppgifter enskilda till den officiella statistikenom
1996:8 Socialstyrelsens allmänna råd. Feriebamsverksamhet för barn

från utlandet
1997:6 Socialstyrelsens allmänna råd; Tillämpning lagenav

1988:870 vård missbrukare i vissa fallom av
1997: l Socialstyrelsens allmänna5 råd. Tillämpning lagen 1990:52av

med särskilda bestämmelser vårdom av unga

Handikappvård

1993:387Lagen stöd och service till vissa funktionshindradeom
innehåller bestämmelser insatser för särskilt stöd och särskildom ser-
vice med vissa funktionshinder. reglerar bl.a. frågorLagenpersoner
rörande verksamhetens mål och allmänna inriktning, till insatser,rätten
särskilda uppgifter för kommunen, avgifter, nämnder, enskild verksam-

tillsyn,het, Överklagande, straff och tystnadsplikt. Kommuner och
landsting har för olika former insatser enligt lagen.ansvar av

förordningenI 1993:1090 stöd och service till vissa funk-om
finnstionshindrade föreskrifter verksamhet med stöd och serviceom

enligt lagen stöd och service till vissa funktionshindrade. lagenIom
regleras bl.a. frågor rörande personal och kontaktpersoner, avgifter
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får meddela föreskrifter inomenskild verksamhet. vissaoch SoSm.m.
området.

1993:387 stödinförande lagen och1993:388Lagen av omom
med anknyt-frågorfunktionshindrade reglerar vissavissatillservice

regleras 9 §nämnda lag. Bland itill införandet nämn-ning attannatav
bo-årligen skallrespektive landstingkommunder inom överväga om

fortsätta någon bo-vårdhem stället kan ispecialsjukhus eller iendet i
enligt den lagen.endefonn nya

föreskrifterinnehållerassistansersättning1993:389Lagen om
för kost-funktionshindrademedel till vissaallmännaersättning avom

Ersättningen pri-assistansersättning.personligför assistans ärnader
Emellertid finnssocialförsäkiingsadministrationen.förfrågamärt en

ansökti kommunOm någonberör kommunerna.regleringviss ensom
stöd till sådan assi-ekonomisktellerpersonlig assistansbiträde avom

denförsäkringskassan. Omtillanmäla dettaskall kommunenstans er-
personligbiträde assi-fåttkommunensättningsberättigade avgenom

skall beta-assistansersättningenbeslutaförsäkringskassanfår attstent
kommunensdenden utsträckningitill kommunenlas motsvararut av-

samband med ärendenskall höras iassistansen. Kommunengift för
lag.dennaenligt

föreskrif-assistansersättning1993:1091förordningenI gesom
bl.a. frågor rörandereglerasförordningenassistansersättning. Iter om

timme, utbe-belopphögstaassistansersättning,beslutansökan, perom
föreskriftermeddelarverkställighetsföreslcrifter. RFVochtalning om

verkställighet.
bestämmerHandikappombudsmannen1994:749 attLagen om

frågor angårbevakahar till uppgiftHandikappombudsmannen att som
regle-skyldigheter. Lagenrättigheter ochfunktionshindrade personers

på Handi-skyldigalandsting och kommunermyndigheter, är attattrar
verksamhetuppgifterlämnauppmaningkappombudsmannens somom

delta iskyldigafunktionshinder. över-Demed attär ävenrör personer
kallar till.ombudsmannenläggningar som

råd ellereller allmännamyndighetsföreskrifterfinns llVidare
myndighetsforeskrifter eller all-ochutfärdade SoS 3motsvarande av

publicerade SOSFS.ireglerutfärdade RFV. SoSråd ärmänna av
råd från SoS:eller allmännaMyndighetsföreskrifter

pensionsberättigademedel förcirk.Socialstyrelsens1972:5 om
utvecklingsstördaspsykisktutvecklingsstördaspsykiskt

personliga behov
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1983:63 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
journalföring vid hem för vård eller boende ändr. 1997: l

1986: 13 Socialstyrelsens allmänna råd kontaktpersoner enligtom
lagen 1985:568 särskilda psykisktom omsorger om
utvecklingsstörda m.fl.

1988: 12 Socialstyrelsens allmänna råd behörighet för viss personalom
i verksamhet med psykiskt utvecklingsstördaomsorger om
m.fl. behörighetsföreslqifter för förskolekonsulentersamt och
föreståndare vid vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda

1989: 14 Socialstyrelsens allmänna råd bedömning inom hälso- ochom
sjukvården till ersättning och ledigheträtt förav
närståendevård

1991:9 Socialstyrelsens allmänna råd flyttning mellan vårdhemom
för psykiskt utvecklingsstörda personer

1992: 17 Socialstyrelsens allmänna råd skyddsåtgärder förom personer
med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och
omvårdnad ändr. 1997:16.
Socialstyrelsens1995:2 allmänna råd; ochLSS det valetegna

1996:9 Socialstyrelsens allmänna råd. Personlig assistans och
sjukvårdsuppgifter

1996:11 Socialstyrelsens allmänna råd. Anmälan inomövergreppom
kommunernas äldre- och handikappomsorg den därtillsamt
knutna hälso- och sjukvården

1996: Socialstyrelsens föreskrifter17 och allmänna råd. Anmälan av
personskada i verksamhet enligt lagen 1993:387 stödom
och service till vissa funktionshindrade

Myndighetsföreslcrifter eller allmänna råd från RFV:

RFFS 1991:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter samverkansgrupperom
för rehabilitering hos allmän försäkringskassa

RFFS 1993:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter assistansersättningom
RFFS 1997:4 Riksförsäkringsverkets föreskrifter allmänt rådsamt

1997:4 assistansersättningom

tobaksfrågorAlkohol- och

Alkohollagen 1994:1738 reglerar bl.a. kommunen får för visstatt
tillfälle, det påkallat för ordningens upprätthållande, förbjudaom anses
eller inskränka försäljning alkoholdrycker. Vidare stadgas till-attav
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meddelas den kommun därtill spritdryckerstånd servering av serve-av
förfår avgift prövningen.ringsstället beläget. Kommunenär ta ut

uppgifterfår träffa avtal med kommunKommunen atten annan om
delvislag skall ombesörjas helt ellerhar enligt dennakommunensom

efterlevnadenomedelbara tillsynenden andra kommunen. Den överav
och starkölspritdrycker, vinbestämmelserna servering utövasavomav

polismyndig-ochpolismyndigheten.och Kommunenkommunen avav
detaljhandel med öl.ochockså tillsyn serveringheten överutövar av

dennaefterlevnadencentral tillsynAlkoholinspektionen utövar över av
lag.

bestämmel-innehåller1994:2046Alkoholförordningen nännare
AlkoholinspektionenFörordningen regleraralkohollagen. attomser

fattat. Vidarebeslut inspektionenunderrätta kommunenskall om som
kommunenframgå det tillsynsbevisvad skallregleras ut-somsom av

fárdar.
Systembolaget1994:2049 mellantillkännagivande avtalI av

fåharkommunregleras varjeoch rättAktiebolag att ettstaten att
beslutförsäljningsställe. Vidare stadgas innanellersystembolag att om

kommunfullmäktigesbutik skalleller flyttnedläggning, ytt-nystart av
inhämtas.rande

nämnder kommun-reglerar de1993:581Tobakslagen att som
gällerdetden omedelbara tillsynenbestämmerfullmäktige närutövar

centrala tillsynen,denlokaler för vilka harmiljöer och SoSdels vissa
under år.säljs till 18inte tobaksvarordels över att personer

råd ellermyndighetsfdreskrifter och 2 allmännafinnsVidare 2
myndighetsforeslcrifter och 1utfärdade SoS 2motsvarande samtav

utfärdade Alkoholinspektionen.rådallmänt av
och allmänna råd från SoS:Myndighetsföreskrifter

drycker, Jämte1977:292 tillverkningLagen1977:99 m.m.avom
verkställighetsföreskrifterdärtill meddelandesocialstyrelsens

verkställighetsföreskrifter till lagenSocialstyrelsens1979:27
1982:85-86ändr.handel med drycker1977:293 om

styrelsensutgivandemeddelandeSocialstyrelsens1979:71 avom
handel med1977:293till lagenallmänna råd omm.m.

1980:101drycker ändr.
prissättningallmänna rådSocialstyrelsens1981:23 restaurangersom

och annonsering
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Myndighetsföreslqifter och allmänna råd från Alkoholinspektionen:

AIF S 1996:4 Alkoholinspektionens föreskrifter frånserveringom
minibar på hotellrum

AIF S 1997:4 Alkoholinspektionens föreskrifter statistiska uppgifterom
avseende servering spritdrycker, vin och starkölav

RÅDALLM. Handbok servering Föreskrifter, allmänna råd,-
kommentarer till alkohollagensm.m.
serveringsbestämmelser

Övrig sociallagstiftning m.m.

Barnbidrag

Lagen 1947:529 allmänt barnbidrag reglerar barnbidraget. Iom
lagen finns reglering med innebörden barn vårdas i hemnäratt ett ett
för vård eller boende inom socialtjänsten, får det kommunala organ

för vårdkostnaden sig barnbidraget Motsvarandegottgörasom svarar
bestämmelse finns i lagen 1986:378även förlängt barnbidrag.om

I barnbidragsförordningen 1986:386 finns regler försäk-attom
ringskassan i vissa fall skyldig underrätta kommunensär social-att
nämnd beslut barnbidrag.om om

pensionsfrågorVissa

Lagen 1994:309 hustrutillägg dåi vissa fall make uppbärom
folkpension innehåller vissa Övergångsbestämmelser innebärande att
lagen kommunalt bostadstillägg skall tillämpas fråga hustru-iom om
tillägg.

I kungörelsen 1962:393 irätt vissa fall för kommun ellerom
folkpensionuppbära reglerasatt i 2 § pensionsbe-attannan om en

rättigad under hel månad bor kostnadsfritt i vårdhem på bekostnaden
kommun eller landsting, får den driver ellerinrättningenav som annars

för kostnaden för vården eller såsom ersättning försvarar omsorgen
kostnaden uppbära den pensionsberättigades folkpension för månaden.

I kungörelsen 1962:394 med vissa bestämmelser rörande an-
sökan pension enligt lagen allmän försäkring reglerasom om m.m.
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till kommunaltfårmfl. förmåner ingesansökan pensionatt organ,om
bestämmer.RFVsom

bostadsbidragsfrågorVissa

bostadsbi-reglerinnehållerbostadsbidrag1993:737Lagen omom
tilluppgiftslämnarskyldighetkommunen visslagen åläggsdraget. I

och domstolar.försäkringskassor, RFV
reglerasbostadsbidragsregister1995:1016förordningenI om

bostadsbidragutbetalt ifå uppgifterharkommunen rätt att utatt om
avgifterberäkningochtill biståndsamband med bedömning rätt avav

socialtjänstlagen.enligt
regleraspensionärerbostadstillägg för att1994:308lagenI om

bostadstilläggkompletterandelämna utöverfår1998kommunen t.o.m.
på begä-kommunenVidare stadgasdenna lag.följervad attsom avav

domstolar.och IRFVförsäkiingskassor,uppgifter tillskall lämnaran
uppgifterdelharkommunenregleras rätt att taförordningen även att av

och avgifterbidragmed beräkningsambandbostadstillägg i en-avom
socialtjänstlagen.ligt

lagentillämpningen1994:1193förordningenI avom
tillämpnings-vissapensionärerbostadstillägg till1994:308 gesom

kommunbl.a.reglerasförordningenbostadstillägg. I attföreskrifter om
till pensionärerbostadstilläggmedel lämnamedbeslutar att egnasom

försäkringskassan.till den allmännadettaanmälanskall göra om
reglerasbostadsanpassningsbidrag1992:1574I lagen om

bostäder tillanpassningförlämna bidragskyldighetkommunens att av
tillöverklagasfårbeslutfiuiktionshinder. Kommunensmedpersoner

tillsyn.Boverketförvaltningsdomstol. utövar
bostadsbidrag ochprövning1993:1127förordningenI avom

reglerasbestämmelseräldreenligt vissabostadsanpassningsbidrag
fårlänsbostadsnämnden upphört,sedanbeslut,kommunensvissaatt av

Boverket.överklagas hos

internationella frågorVissa

bistånd ochsocialtkonventionnordisk1995:479I lagen omom
med-området försocialadeträttigheter inomreglerastjänstersociala

kommunernareglerasBlandländerna.de nordiska attiborgare annat
medborga-nordiskaerbjudaskyldigafallvissalandstingen ieller attär

gäller förvillkorpåsociala tjänsterbistånd ellersocialt somsammare
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motsvarande insatser till enskilda bosatta i Sverige. Vidareär stad-som
nordiska medborgare vid skriftlig kontakt med kommunattgas en

eller myndighet har använda danska, isländska,rätt norska,attannan
finska eller svenska. Myndigheten skall det behövs för tolk-om svara
och översättningshjälp. Kommunerna åläggs samarbeta iäven att
gränsområdena för möjliggöra smidiga färdtjänstresoratt över gränsen.

I lagen 1997:191 med anledning Sveriges tillträde tillav
HAAG-konventionen skydd barn och samarbete vid inter-om av
nationella adoptioner regleras ansökning vissa adoptioner skallatt om

hos socialnämnden sökandensi hemkommun.göras
I förordningen 1956:492 skyldighet anmäla samhälls-attom

vård reglerasutlänning kommunen skall anmäla till länsstyrel-attav
någon svensk medborgare omhändertagits förärsen om som sam-

hällsvård enligt bamavårdslagen.

Diverse

Förordningen 1977:628 hemspråksträningstatsbidrag tillom
reglerar villkoren för statsbidrag till hemspråksträning förskolan.i

förordningen 1996:1037I register för vissa bidrag till barnom
regleras primärt de allmänna försäkringskassoma och RFV medatt
hjälp automatisk databehandling skall föra registerett gemensamtav
för vissa bidrag till bam. Vidare regleras kommunal nämnd får delatt ta

innehållet dettai register på ADB-medium vid bedömning tillrättav av
bistånd och beräkning avgifter enligt socialtjänstlagen.av

förordningenI 1994:952 allmänna arvsfonden regleras bl.a.om
Kammarrätten skall underrätta berörd kommun blivande försälj-att om

ning det sig sannolikt kommunen behöver förvärva egendo-ter attom
reglerasVidare exempelvis vid försäljning skall fråganattmen. om

överlåtaspriset till Stats-kommunala marknämnden, inte Kammar-om
kollegiet och kommunen kommer överens.

Förordningen 1981:1370 skyldigheter för socialnämndenom
lämna statistiska uppgifter reglerar socialnämnden årligenatt att

skall lämna uppgifter till enskilda förSoS varit föremål nämn-om som
Ävendens åtgärder olikai specificerade avseenden. i vissa andra fall

skall socialnämnden lämna uppgifter till uppgifterna behövsSoS när
tillgodoseför angelägna samhällsbehov. skall efterSoS samråd medatt

Svenska Kommunförbundet lämna föreskrifternärmare om upp-
giftslämnandet.

I Kungl. Majzts Cirkulär 1970:513 intensifierat samarbeteom
mellan socialnämnd, skola och regleras det kommunernapolis iatt

SOUl2 1998:105
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bör finnas samarbetsorgan mellan socialnämnd, skola, polis m.fl. I
handförsta bör kommunen initiativ till bildandet samarbetsorgan.ta av

finns rådVidare eller utfärda-3 myndighetsföreskrifter allmänna
och myndighetsföreskrifter utfärdade reglerde SoS 2 RFV. SoSav av

publicerade i SOSFS.är
Myndighetsföreskrifter eller allmänna råd från SoS:

föreskrifter råd rörande hemSocialstyrelsens och allmänna1982:56
för vård eller boende drivs enskildasom av

råd enskildaSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna1990:2 om
förskolor och fritidshem

till polismyndighetenSocialstyrelsens föreskrifter; Anmälan1993:7
hinder för innehav skjutvapenavom

Myndighetsföreslcrifter från RFV:

bostadsbidragRiksförsäkringsverkets föreskrifter1993:7RFFS om
förordningenRiksförsäkringsverkets föreskrifter tillRFFS 1994:21

tillämpning lagen 1994:3081994:1193 omom av
bostadstillägg till pensionärer

Hälso- och sjukvård12.2.2

och förord-området Hälso- och sjukvård finns lagar 2434Inom
motsvarandemyndighetsföreskrifter ellerVidare finns 179ningar.
publiceradeutfärdade SoS iallmänna råd eller motsvarandeeller av

Medicinalstyrelsenutfärdat 5SOSFS, allmänt råd cirkulär1 samtav
utfärdade RFV. Myn-myndighetsföreskrifter eller motsvarande av

samlat slutet detta avsnitt.dighetsreglema redovisas i av
utfärdade SoSfinns allmänna rådytterligare 33Dessutom somav
regler publicerade ioch sjukvård beredskap.hälso- Dessa ärsamtrör

redovi-Socialstyrelsen ochsärskilda skriftserien Allmänna råd frånden
i avsnitt 12.2.4.sas

sjukvårdslagstiftningAllmän

och sjuk-sjukvårdslagen med hälso-1982:763ochI hälso- avses
och behandla sjuk-för medicinskt förebygga, utredavård åtgärder att

Sjuktransporteroch sjukvården höroch skador. Till hälso-domar även
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hand avlidna. lagenI regleras bl.a.samt frågoratt ta rörande målom
för hälso- och sjukvården, krav på hälso- och sjukvården, landstingens

ochhälso- sjukvård landstingens nämnder, kommunensansvar, an-
nämnder, personal, bestämmelser landstingenssvar gemensamma om

och kommunernas hälso- och sjukvård vårdavgifter, forskning och
bestämmelser för all hälso- och sjukvård patientansvariggemensamma

läkare, ledningen hälso- och sjukvård, kvalitetssäkring, hälso- ochav
sjukvården i krig m.m..

Lagen 1996:786 tillsyn sjukvårdenöver hälso- ochom ger ge-
bestämmelser avseende tillsynen verksamhet be-övermensamma som

drivs förinom hälso- och sjukvårdslagen. tillsynenFör häl-överramen
och sjukvård inom Försvarsmakten finns särskilda bestämmelser.so-
lagen framgår hälso- ochAv sjukvården står under tillsyn SoS.att Iav

lagen regleras bl.a. anmälan verksamhet, befogenheterSoS och åt-av
gärder hälso- och sjukvårdspersonal.mot

upphävsLagen den januari1 1999, då lagen 1998:531 yrkes-om
verksamhet hälso-på och sjukvårdens område träder i kraft. denI nya

samlas bestämmelserlagen tillsyn, åligganden för personalen, di-om
ciplinpåföljd behörighets- och legitimationsregler.samt

åliggandenLagen 1994:953 för personal inom hälso- ochom
sjukvården reglerar den tillhör sjukvårdspersonalen skall utfö-att som

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfaren-ra
het. innehåller bl.a.Lagen bestämmelser omfattas la-om vem som av

allmänna åligganden och tystnadsplikt.gen,
lag upphävs denDenna januari då1 1999, lagen 1998:531 om yr-

kesverksamhet hälso-på och sjukvårdens område träder i kraft.
Förordningen 1994:1290 åligganden för personal inomom

hälso- sjukvårdenoch innehåller ytterligare bestämmelser ålig-om
för nämnda personal.ganden Förordningen innehåller gemensamma

bestämmelser, bestämmelser för läkare och tandläkare, bestämmelser
för medicinskt ansvariga och Övergångsbestämmelser.

Förordningen upphävs den 1 januari då lagen 1998:5311999, om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område träder i kraft.

Lagen 1994:954 disciplinpåföljd på hälso- sjuk-ochom m.m.
vårdens område gäller hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkes-
utövning inom hälso- och sjukvården. lagen regleras bl.a. disciplinpå-I
följd, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, handläggning i an-
svarsnämnden och överlämnande vissa ärenden.av

Lagen upphävs den januari1 1999, då lagen 1998:531 yrkes-om
verksamhet hälso-på och sjukvårdens lcraft.område träder i
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förordningen 1996:933 verksamhetschef inom hälso- ochI om
sjukvården verksamhetschefbestämmelser föransvaret somges om

hälso- sjukvårdslagen.ochi 29 §anges
tjänster inomförordningen 1982:771 behörighet till vissaI om

sådanasjukvården tjänstertillsättningoch ochhälso- gesom av
vissa tjänster.bestämmelser rörande behörighet och tillsättning Iav
till t.ex.frågor rörande behörighet tjänstförordningen regleras bl.a.

överklagande.änst, tillsättning läkartj ochläkartj änsterav
vissa tjänster inomförordningen 1985:884 behörighet tillI om

sådana föreskriftertandvården tillsättning tjänsteroch gesavom
reglerasförordningentillsättning vissa tjänster.behörighet och Iavom

Övergångsbestämmelser.tandläkare ochbehörighet tillbl.a. tjänst som
för vissbetalningsansvar1990:1404 kommunernasI lagen om

betalasjukvård skall ersättningi kommunl §ochhälso- attanges en
sjukvård åtkostnader för hälso- ochlandsting för visstill ett personer

betalningsansvarreglerar bl.a.folkbokförda kommunen. Lageniärsom
färdigbehandladeoch för medicinsktsomatisk långtidssjukvårdför pa-

vård.psykiatriskitienter
betalningsansvar1991:1278förordningen kommunernasI om

densjukvård bl.a. storleken på ersättningreglerasviss hälso- ochför
landsting.till respektiveskall lämnassom

kommunal pri-med1991:1136 försöksverksamhetLagen om
landsting inomkommun ingårmärvård reglerar i ettatt ramenen som

och sjukvårdhälso-får erbjuda vissförsöksverksamhetför en
kommitoch kommunen harprimärvård, landstinget överens omom

erhållit tillstånd SoS.ochdet av
vid vård pati-det1985:562 regleraspatientjournallagenI att av

patientjoumal. Pati-förassjukvården skallhälso- ochinomenter
föroch fårför patient inteournal skall föras varjeentj gemensamvara

patientjournalens inne-regleras frågor rörandelagenpatienter. Iflera
journalhandling, skyldig-bevarandeoch hantering,utformninghåll, av

patientjournaler i krigytterligare föreskrifter,ournal,föra patientjhet att
Övergångsbestämmelser.och

tillbestämmelserinnehåller1996:799 rättPatientskadelagen om
ha för-för vårdgivareoch skyldighetpatientskadeersättning att enom

inne-patientförsäkring. Lagentäcker sådan ersättningsäkring som
undantag fråntill patientskadeersättning,bestämmelserhåller rättenom

försäkringsskyldighet patient-patientskadeersättning,tillrätten m.m.,
återkrav ochskadestånd,patientförsälcringsnämnd,försälqingsförening,

preskription.
och andravissa sjukhemÖvertagande1990:1402I lagen avom

huvudregeln,enligtkommunerna,regleras i §vårdinrättningar l att
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den 1 januari 1992 från landstingen skall för och driftenöverta ansvaret
de sjukhem och andra vårdinrättningar i kommunen inrättats förav som

somatisk långtidssjukvård och huvudsakligen har kommunen ellersom
del kommunen upptagningsområde. I 2 § kom-attaven som anges en

den januari1 1992 eller får andra vårdinrätt-överta ävenmun senare
för långtidssjukvårdningar de i landstingetän l ochsom avses om

kommunen kommer det.överens om
Lagen 1991:425 viss uppgiftsskyldighet inom hälso- ochom

sjukvården föreskriver landsting eller kommun skall lämnaatt ett en
uppgifter tillvissa och LäkemedelsverketSoS forskningLV för och

framställning statistik.av
I förordningen 1993:1057 viss uppgiftsskyldighet inom häl-om

sjukvårdenoch finns ytterligare bestämmelser landstingensso- om
och kommunernas uppgiftsskyldighet.

Förordningen 1982:777 rikets indelning i regioner för häl-om
sjukvårdoch berör flera landstingskommnner innehållersomso-

bestämmelser rörande vilka regioner riket skall indelat vadisom vara
gäller hälso- och sjukvård berör flera landsting eller kommunersom

inte ingår i något landsting.som

tvångsvårdSärskilda bestämmelser viss psykiatriskom

1991:1129 vård föreskrifterI lagen rättspsykiatriskom ges om
psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande och tvång iär annatsom
andra fall i lagen psykiatrisk tvångsvårdän som avses om
rättspsykiatrisk vård. I 2 § regleras föreskrifterna hälso-i ochatt
sjukvårdslagen skyldighet för landstingskommun erbjuda häl-attom en

sjukvårdoch gäller rättspsykiatrisk vård. övrigt regleras bl.a.Iävenso-
frågor rörande beslut rättspsykiatrisk vård, vården, upphörandeom av
rättspsykiatrisk vård, överklagande, handläggningen domstol ochi öv-

bestämmelser.riga
tvångsvårdI lagen 1991:1128 föreskrifterpsykiatriskom ges

psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande ochär annatom som
Föreskrifternatvång. kompletterar hälso-bestämmelserna i och sjuk-

vårdslagen. regleras syftetI 2 § med lagen. regleras bl.a. förut-I övrigt
för tvångsvård,sättningar tvångsvård efter beslut vården,rätten,av

tvångsvårdens upphörande, Stödperson, överklagande och handlägg-
i domstol.ningen

tvångsvårdI förordningen 1991:1472 psykiatrisk ochom
vårdrättspsykiatrisk finns föreskrifter tillansluter lagen omsom

psykiatrisk tvångsvård och lagen rättspsykiatrisk vård. förord-Iom
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ningen regleras bl.a. frågor rörande patientförteckning och journalupp-
gifter, vården, underrättelseskyldighet hemsändandeoch utländskav
patient.

frågorVissa ekonomiska m.m.

1962:381 reglerar bl.a. försäk-Lagen allmän försäkring attom en
får betala denringskassa pensionsberättigades till kommunalpensionut

fall där denmyndighet i pensionsberättigade vård eller försörj-åtnjuter
avgift erläggs landsting eller Vidarening kommun.mot sägs attsom av

frågakommun, där kassa verksamhetsområdeär utgörsom vars av en
skall ledamöter till försäkringskassans styrelse ochkommun, tvåutse

granska kassans styrelse. skallrevisorer Ledamöter tillävenatt utses
socialförsälcringsnämnden. kapitlet frågorI 2 regleras bl.a. ersätt-om

sjukvård.förning
läkarvårdsersättning innehåller1993:1651 bestäm-Lagen om

melser vissa ersättningar till läkare i verksamhet iprivat primärvår-om
och den hälso- och sjukvården och patientavgif-den i övrigtöppna om
samband därmed läkarvårdsersättning. lagen regleras bl.a. frå-i Iter

rörande samverkans- och vårdavtal, landstingens sär-gor ansvar m.m.,
krav läkarverksamheten, vikariat, medskilda på samverkan andra, ge-

bestämmelser, särskilda förbestämmelser vissa områden,mensamma
patientavgift, Verksamhetsuppföljning verkställighetsföreskrifter.och

läkarvårdsersättning gällerFörordningen 1994:1121 vidom
läkarvård enligt lagen läkarvårdsersättning. förordningen reglerasIom

frågor rörande tillämpningsområde, nonnalarvode, enkeltbl.a. arvode,
födelsekontrollerandesärskilt arvode, samtalsbehandling, rådgivning i

bestämmelsersyfte, resekostnader, ochremiss om arvo-gemensamma
de.

innehåller1993:1652 ersättning sjukgymnastikLagen förom
bestämmelser till privat verk-vissa ersättningar sjukgymnaster iom

den och patientavgiftersamhet i hälso- sjukvården och iöppna om
samband därmed sjukgymnastersättning. regleras bl.a. frågorlagenI
rörande samverkans- och vårdavtal, landstingets särskildaansvar m.m.,
krav på sjukgymnastikverksamheten, vikariat, bestäm-gemensamma

sjukgymnastikersättningen,melser för bestämmelser för vissasärskilda
områden gällande sjukgymnastikersättningen, patientavgift och verk-
samhetsuppföljning.

I förordningen 1994:1120 ersättning för sjukgymnastikom
arvoden förregleras sjukgymnastbehandling.
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Lagen 1991:419 resekostnadsersättning vid sjukresorom reg-
lerar landsting skall lämna ersättning för resekostnaderatt i samband
med olika former hälso- och sjukvård.av

1992:863Lagen lokal försöksverksamhet med finansiellom
samordning mellan socialförsäkring sjukvårdoch hälso- och regle-

de s.k. FINSAM-försöken. Om regeringen medger det, får all-rar en
försäkringskassa, landsting och kommun kommitmän harett en som

det bedriva lokal försöksverksamhet med finansiellöverens om sam-
ordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

reglerar bl.a. frågorLagen rörande bildandet beställarförbund, be-av
ställarförbundets ledning, ekonomiska förvaltning och likvidation.

Förordningen 1992:621 statsbidrag till texttelefoner regle-om
statsbidrag för texttelefoner lämnas till landsting under vissaattrar

villkor.
I förordningen 1984:908 vissa statsbidrag och försäk-om

sjukvårdringsersättningar för finns bestämmelser statsbi-m.m. om
ochdrag ersättning från sjukförsäkringen till landsting och andra för

sjukvård Dessutom regleras bl.a. patientavgiftema.m.m.
I förordningen 1994:2053 vissa iersättningar internatio-om

förhållandenella fråntill landsting och kommuner sjukförsäkring-
enligt lagen 1962:381 allmän reglerasförsäkring lands-atten om

fall fårtingen i vissa ersättning från sjukförsäkringen för vård eller re-
sekostnader avseende inte bosatta Sverige.iärpersoner som

Lagen 1996:1150 högkostnadsskydd vid köp läkemedelom av
reglerar högkostnadsskyddet för receptbelagda läkemedel ochm.m.
receptfria läkemedel.vissa Kostnader för förmåner enligt denna lag

det landsting inom område den berättigade bosatt.ersätts ärav vars
I förordningen 1996:1294 högkostnadsskydd vid köpom av

läkemedel finns allmänna föreskrifter förskrivningvissam.m. om av
läkemedel och föreskrifter ansluter till lagen 1996: 150lm.m. som om
högkostnadsskydd köp läkemedelvid av m.m.

Bekämpande smittsamma sjukdomarav

smittskyddslagenI 1988:1472 regleras verksamhet till skydd mot att
smittsamma sjukdomar sprids bland Huvudregelnmänniskor. är att
varje landsting för behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inomattsvarar
landstingsområdet. lagen regleras bl.a. rörandeI frågor smittsamma
sjukdomar, samverkan, skyldighet söka och lämnaläkare upplys-att

läkarundersökningningar, och förhållningsregler, anmälan om sam-
hällsfarlig och anmälningspliktig sjukdom, särskilda åtgärder vidannan
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uppgiftsskyldighet, tvångsåtgärder, tvångsun-befarad smittspridning,
tvångsisolering,omhändertagande, beslutdersökning, tillfälligt om

befogenheter vidsärskildaomhändertagandet under tvångsisoleringen,
tvångsisolering,utanför sjukhuset vidtvångsisoleringen, vistelse över-

tillsyn ochkostnader,handläggningen mål och ärenden,klagande, av
föreskrifter.ytterligare

sjukvårdshuvudmannen ochSmittskyddslagstiftningen har primärt
reglerar kommunallagrumsmittskyddsläkaren adressat. Men vissasom

utför uppgifterkommunala nämndförsta hand denverksamhet, i som
exempelvisNämnden åläggsoch hälsoskyddsområdet.miljö-inom att

vidtas sådanasmittskyddsåtgärderförkommunen motinom attsvara
ventilationsanläggningarvattentäkter, avloppsvattenlivsmedel,djur,

sjuk-sprida smittsammaeller misstänksobjekt spriderandraoch som
samverkaolikaskyldighet påfinns regleratVidare sättdomar. atten
meddelafårnämndensmittskyddsläkaren. kommunalaDen ävenmed

fall för hindraenskildaoch förbud behövs iförelägganden attde som
sjukdom.samhällsfarligspridning enav

ytterligarelämnas viss1989:301smittskyddsförordningenI
bl.a.reglerar anmäl-Förordningensmittskyddsområdet.reglering inom

kommunala nämndensmittskyddsläkaren och dentillningsskyldighet
sjukdomar.hälsoskyddsområdet vid upptäckt vissamiljö- ochinom av

får med-till förordningen. SoSi bilagaaktuella sjukdomarnaDe anges
smittskyddsområdet.föreskrifter inomdela vissa

komplettering smitt-1989:290karantänslagenI avges som en
karantänssjukdomarskyddbestämmelser tillvissaskyddslagen mot att

sjötrañk.luft- ellerland-,till utlandetlandet eller spridsförs iin genom
och Smitt-gula febern, kolerakarantänssjukdomMed pest.avses

hälsoskyddsnämndenochmed miljö-tillsammansskyddsläkaren svarar
frågorregleras bl.a.lagendenna lag.smittskyddsåtgärder enligt Iför

bestämmelser, allmännaoch organisatoriskaansvarsfördelningrörande
råttbekämp-vid ankomst,åtgärder, åtgärderbestämmelser sanitäraom

överklagande.straff ochföreskrifter,avgifter, ytterligaretillsyn,ning,
ytterligare regle-lärrmas viss1989:302karantänsförordningenI

efter samrådbl.a. SoSFörordningen reglerarområdet.inomring att
vilkaskall föreskrivalandstingen och kommunernamed de berörda

ka-respektivekarantänshamnarflygplatser skallochhamnar varasom
förbehövsmeddela de föreskrifterrantänsflygplatser. fårSoS attsom

till utlandet.spridsförs landet ellerkarantänssjukdomar in ihindra att
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Tandvård

tandvårdslagenI 1985:125 med åtgärder förtandvård före-attavses
bygga, utreda och behandla sjukdomar munhålan.och skador i Varje
landsting skall erbjuda god tandvård åt dem bosatta inomären som
landstinget. lagen regleras bl.a.I frågor mål förrörande tandvården,

tandvården,krav på landstingets nämnder, personal, vårdavgif-ansvar,
kvalitetssäkring.ochter

Övrigt sjukvårdeninom hälso- och

Medicintekniska produkter

1993:584I lagen medicintekniska allmänna be-produkterom ges
stämmelser medicintekniska produkter. regleraslagen bl.a. kravIom

medicintekniska produkter, kliniskapå användning ochprövningar,
tillsyn. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter klinisk prövning skall för vissaatt ägaom rum
medicinska produkter.

Läkemedel och narkotika

innehållerLäkemedelslagen 1992:859 bestämmelser läkemedel.om
reglerar bl.a. frågor rörande krav kliniskpå läkemedel, prövning,Lagen

hantering läkemedel och tillsyn. LV tillsyn.utövarav
föreskrifterI läkemedelsförordningen 1992:1752 finns som an-

till läkemedelslagen. förordningensluter I finns bl.a. regler kliniskaom
prövningar.

innehåller1992:860 bestäm-Lagen kontroll narkotikaom av
narkotika förord-melser rörande import och tillverkning,export,om

och utelämnande, innehav, tillstånd tillsyn betydel-nande och Avm.m.
och landsting främst regleras före-för kommuner 7 Därär attse en

för vetenskaplig stödsståndare institution ellerägs statenen avsom
får behövs föreller kommun, inneha narkotika den narkotikani månen

vetenskaplig forskning, undersökning eller undervisning.en
I förordningen 1992:1554 finns före-kontroll narkotikaom av

skrifter ansluter till narkotikastrafflagen 1968:64 och lagensom
1992:860 kontroll narkotika. berör kommunerFörordningenom av
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och landsting b1.a. i anslutning till bestämmelserna anmälanom om
förvaring narkotika.av

Förordningen 1968:70 med vissa bestämmelser injektions-om
regleraroch kanyler införsel, handel, överlåtelsesprutor m.m. avse-

injektionssprutorende och kanyler. LV meddelar beslut införselom
handel.och

Särskilda bestämmelser anslutning till människas dödi

1987:269 kriterierLagen för bestämmande människas dödom av
stadgar b1.a. vid tillämpning bestämmelser eller tör-i lagatt av annan
fattning tillskriver människas betydelsedöd rättslig skall gällasom en

människa död hjärnans samtliga fimktioner totalt ochär näratt en
oåterkalleligt har fallit bort.

1995:832Lagen obduktion innehåller bestämmelserom m.m.
obduktioner och andra åtgärder efter avlidenvissa med kroppenom en

människa.
1995:831 innehåller bestämmel-Lagen transplantationom m.m.

föringrepp till eller biologiskt materialatt ta annatser om vara organ
från levande eller avliden människa för behandling sjukdom elleren av
kroppsskada hos människa transplantation eller för annaten annan
medicinskt ändamål.

Reglering vissa tjänsterav

upplåtna1982:764I lagen vissa läkartjänster vid enheterom
bestämmelser läkartjänster sådana enhetervissa vid inomm.m. ges om

landstingens hälso- och sjukvård för den grundläg-har upplåtitssom
högskoleutbildningen för enheter.gande läkarexamen upplåtna Bland
regleras enhetvarje läkare anställd vid upplåtenär ärattannat som en

biträda handledningen studeranden.skyldig vid medicineatt av

avtalsfrâgorVissa

I förordningen 1982:1040 vissa vid akademiskaarbetstagareom
meddelas föreskriftersjukhuset i Uppsala sådana arbetstagare somom

behåller sina statliga tjänster vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, när
huvudmarmaskapet för sjukhuset till Uppsala länsövergår från staten
landstingskommun. Universitetet i Uppsala skall arbetsgivarensutöva
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befogenheter, deni mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer
på regeringen, Statens arbetsgivarverk eller myndighet.annan

förordningenI 1981:1137 vissa arbetstagare vid karolinskaom
sjukhuset meddelas föreskrifter i fråga sådana arbetstagareom som
behåller sina statliga tjänster vid Karolinska sjukhuset, huvudman-när
naskapet för sjukhuset frånövergår till Stockholms läns lands-staten
tingskommun. skallRFV arbetsgivarens befogenheter, i denutöva mån
det enligtinte särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, Statens
arbetsgivarverk eller myndighet.annan

I förordningen 1982:1164 vissa vidarbetstagare de statligaom
ungdomsvårdsskolorna nykterhetsvårdsanstalternaoch meddelas
föreskrifter sådana arbetstagare behåller sina statliga tjänsterom som
vid de statliga ungdomsvårdsskoloma och nykterhetsvårdsanstaltema,

huvudmannaskapet för dessa institutioner frånnär övergår tillstaten
ellerkommuner, landsting kommunalförbund.

bestämmelserDiverse

Lagen 1982:316 med förbud kvinnor regleraromskärelsemot av
förbud omskärelse.mot

1988:711Lagen befruktning befrukt-utanför kroppen rörom
kvinnas utanförning hennes kropp syftei avla bam. Infö-ägg attenav

rande kvinnas kroppi har befruktats utanför kroppenäggetten av som
får endast underske vissa villkor.

Enligt 1984:1140lagen förståsinsemination med insemina-om
införandetion i kvinna på konstlad Insemination fårväg.spermaav en

utföras endast under vissa villkor.
åtgärderLagen 1991:115 i forsknings- behandlingssyf-ochom

frånmed befruktade reglerar villkoren för försökmänniska ite ägg
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg.

Kungörelsen 1944:285 med tillämpningsföreskrifter till lagen
24den 1944 innehåller reglernr 133 kastrering attmars om om

läkare vissa falli skyldig försörja ansökan kastreringär att att görsom
hos SoS.

1974:525Lagen ersättning för viss födelsekontrollerandeom
verksamhet reglerar bl.a. landstingen och kommuner-att staten,m.m.

erhåller från sjukförsäkringenersättning för rådgivning lämnasna som
födelsekontrollerandei syfte eller abort sterilisering leller §.om

Lagen 1996:1157 läkemedelskommittéer innehåller be-om
stämmelser det i landstingvarje skall finnas eller flera läke-attom en
medelskommittéer. Landstinget bestämmer sådanahur många kom-
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skall finnas och vilket landstinget skallmittéer inom somsom organ
kommitté. Landstinget bestämmer också antalet ledamötertillsätta ien

läkemedelskom-kommitté och mandattiden för ledamöterna.varje En
rekommendationer och sjukvårdspersona-skall till hälso-mitté genom

och rationell lä-lämpligt verka för tillförlitligeller pålen sättannat en
landstinget. Rekommendationerna skallkemedelsanvändning inom va-

vetenskap och beprövad erfarenhet.grundade påra
för Social-1985:796 med vissa bemyndigandenFörordningen

normgivnings-föreskrifter reglerar SoSmeddelastyrelsen att m.m.
sjukvårdslagen, pati-anslutning till bl.a. hälso- ochbemyndiganden i

tandvårdslagen.entjoumallagen och
och sjukvård finns myndighetsföreskrif-området Hälso- 179Inom

råd motsvarande utfär-eller ellereller motsvarande allmännater
Medicinalstyrelsenutfärdatallmänt råd cirkulärdade SoS, l avav

motsvarande utfärdademyndighetsföreslqifter eller RFV.5samt av
myndighetenråd, dåför Medicinalstyrelsens allmännaSoS ansvarar

regler publicerade i SOSFS.upphört. SoShar är
Medicinalstyrelsen:råd frånAllmänt

nyföddaMedicinalstyrelsens cirk. angående rapportering1964:96 av
med missbildning

allmänna råd frånMyndighetsföreslcrifter eller SoS:

Allmänt
ochgravida kvinnorSocialstyrelsens cirkulär1974:115 om

tillämpningbilbälteslagens
undantagande från skyldighetSocialstyrelsens kungörelse1975:21 om

föreliggermedicinska hinderanvända bilbälte näratt
i frågoroch anvisningarSocialstyrelsens cirkulär med råd1975:41 om

allmännadenfrån inommottagande gåvor patienterav
sjukvården

anledning lagencirk. blanketterSocialstyrelsens i1972:43 av omom
1972:119fall SFSkönstillhörighetfastställande i vissaav

anmälan tillangåendeSocialstyrelsens kimgörelse1972: 135
psykiskpsykisk sjukdom ellersocialstyrelsen annanom

medicinalpersonalrubbning hos viss
verkställighetenföreskrifterSocialstyrelsens cirk. med1975:115 omom

steriliseringslagen.
radiologiskacirkulär klassiñkationerSocialstyrelsens1976:77 avom

åtgärder
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läkaresSocialstyrelsens kungörelse icke legitimerade1977: 14 om
formella kompetens
Socialstyrelsens föreskrifter för förbättrad kapacitet1978: 14 m.m.

ögonvårdeninom
. Socialstyrelsens ktmgörelse undantagande från skyldighet1978:23 om

vid färd användamed motorcykel eller mopedatt
skyddshjälm medicinska hinder föreliggernär
Socialstyrelsens joumalföring vid vissaanvisningar rörande1979:72

och undersökningaringrepp
för remitteradekungörelse läkaresSocialstyrelsens1979:77 ansvarom

patienter m.m.
fastställdaFörteckning blanketter inom1001979: över

medicinalväsendets område
ochSocialstyrelsens allmänna råd hälso-1980:99 om

sjukvårdspersonalens utbildning
Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och1981:25
sjukvårdspersonalen avfattande intyg m.m.om av

föreskrifter sjukvårdsutrustning iSocialstyrelsens Om1981:47 m.m.
ambulanser

joumalföringföreskrifter för psykologerSocialstyrelsens1982:78 om
förvaltningSocialstyrelsens allmänna råd privata1983:4 avom
sjukvården ochmedel socialtjänstens,Inom omsorgernam.m.

psykiskt utvecklingsstördaom
landstingensSocialstyrelsens allmänna råd beträffande1983:45

patientdatabaser
hälso- ochSocialstyrelsens föreskrifter ledning1983:71 avom

sjukvård hälsoskydd krigisamt
blodverksamhetallmänna rådSocialstyrelsens1984:28 om

krav för innehavföreskrifter medicinskaSocialstyrelsens1984:31 om
taxibehörighetkörkort, traktorkort ellerav

till cancerregistretSocialstyrelsens föreskrifter anmälan1984:32 om
vidareutbildning läkareföreskrifterSocialstyrelsens1985:11 avom

barnmorska,anställningSocialstyrelsens föreskrifter1986:33 avom
utländsk utbildningeller sjuksköterska medsjukgymnast

utlåtande förförenklatSocialstyrelsens allmänna råd1986:42 om
mellanläkarbesök för barn 12tillfällig föräldrapenning vid

och 16 år
rådSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna1987:6 om

inseminationer
riskavfallSocialstyrelsens allmänna råd hantering1987:7 avom

1990:13.och sjukvården ändr.hälso-inom
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1989: 12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
tillämpningen patientjournallagen 1985:562 inomav
skolhälsovården.

1989:35 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd befruktningom
utanför kroppen ändr. 1992: 15.m.m.
Socialstyrelsens1989:39 allmänna råd desinfektionom av
avloppsvatten från sjukhus laboratorier m.fl.

1990:27 allmänna råd läkarintyg asylärendeniom m.m.

1991:2 Socialstyrelsens allmänna råd förebyggande åtgärder motom
hepatit B

1991:16 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
legitimerade kiropraktorers verksamhet
Socialstyrelsens1991:22 och riksarkivets allmänna
råd handhavandet patientjournaler falli vissaom av

1991:35 Rättsmedicinverkets föreskrifter blodprov vid utredningom
faderskapav

Socialstyrelsens1992:18 föreskrifter målbeskrivning för läkareom
1992:23 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna. Bemyndigande att

förordna icke legitimerade läkare på vissa läkartjänster m.m.
Socialstyrelsens1993:17 allmänna råd; Omvårdnad inom hälso- och
sjukvården

1993:20 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd;
Patientj otnnallagen

1994:8 Socialstyrelsens föreskrifter; Viss uppgiftsskyldighet
beträffande sluten vård inom hälso- och sjukvården
Socialstyrelsens1994: 16 föreskrifter; Avvecklingsplaner för vårdhem

ÖmsesidigtSocialstyrelsens1994:27 föreskrifter; erkännande av
yrkesbehörighet inom hälso- och sjukvård
Socialstyrelsens1994:23 allmänna råd; Omarbetade formulär till
journaler mödrahälsovårdinom förlossningsvårdoch

Ömsesidigt1994:27 Socialstyrelsens föreskrifter; erkännande av
yrkesbehörighet inom hälso- och sjukvård
Socialstyrelsens1995:4 föreskrifter och råd.allmänna Legitimerade
optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

1995:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Ansvar,
kvalitetssäkring och läkemedelsförsöijning inom
ambulanssjukvården m.m.

1995:9 Socialstyrelsens allmänna råd; Rutiner för bevarande av
provmaterial vid patologavdelningar m.m.
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1996: Rättsmedicinalverkets föreskrifter15 och allmänna råd.
Läkarintyg enligt § lagen särskild7 1991:2041 om
personutredning i brottmål

1996:23 Anmälningsskyldighet enligt lagen 1996:786 tillsyn5§ om
hälso- och sjukvården Lex Maria lokalöver samt

avvikelsehantering
Socialstyrelsens föreskrifter1996:24 och allmänna råd.
Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården

föreskrifter.1996:26 Socialstyrelsens Målbeskrivningar för
specialiteter förinom läkarnasramen
specialiseringstjänstgöring

föreskrifter råd. Läkarnas1996:27 Socialstyrelsens och allmänna
specialiseringstjänstgöring m.m.

föreskrifter råd. KliniskaSocialstyrelsens och allmänna1996:28
obduktioner m.m.

råd.Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna1996:32
Informationsöverföring och samordnad vårdplanering
Socialstyrelsens föreskrifter. uppgiftsskyldighet inom1996:34 Viss
hälso- och sjukvården

allmännaSocialstyrelsens råd; vid utredning1997:5 Rättsintyg av
vålds- och sexualbrott

VerksamhetschefSocialstyrelsens allmänna inom hälso-råd.1997:8
sjukvårdoch

allmännaSocialstyrelsens råd. Medicinskt ansvarig1997: 10
sjukvårdsjuksköterska kommunernas hälso- ochi

råd; DelegeringSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna1997:14 av
arbetsuppgifter hälso- och tandvårdinom och sjukvård
Socialstyrelsens allmänna råd. Information1997:20 om
fosterdiagnostik

föreskrifter. till SocialstyrelsenSocialstyrelsens Anmälan1997:22 av
psykisklegitimerad sjukvårdspersonalhälso- och p.g.a.som

tillfredsställande.sjukdom kan sitt yrkeinte utövam.m.
Hälsoundersökningar medSocialstyrelsens allmänna råd.1997:27

mammograñ.

Kompetenskrav m.m.
allmänna kompetenskrav för1987:24 Socialstyrelsens råd om

arbetsterapeuttjänster
förSocialstyrelsens allmänna kompetenskrav1987:30 råd om

laboratorieassistent eller medicinskteknisktjänstgöring som
assistent
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1989:48 Socialstyrelsens allmänna råd kompetenskrav förom
tjänstgöring sjukhusfysikersom

1989:49 Socialstyrelsens allmänna råd förkompetenskravom
tjänstgöring ukhusingenjörsom
Socialstyrelsens1990: 14 allmänna råd kompetenskrav för tjänsterom

ambulanssjukvårdaresom
1991:30 Socialstyrelsens föreskrifter kompetenslcrav för läkareom

får utlåtande enligt lagen 1991:1137som avge om
rättspsykiatrisk undersökning lagenoch intyg enligt 1964:542

personundersökning i brottmålom
Socialstyrelsens allmänna1995: 15 råd; Kompetenskrav för
tjänstgöring sjuksköterska och barnmorska ändr.som

81997: l
Socialstyrelsens1996:13 föreskrifter råd.och allmänna Legitimation

psykologsom

bestämmelserSärskilda psykiatrisk tvångsvårdvissom
Socialstyrelsens cirk. synpunkter1970: 14 med vissa rättsliga på den
slutna vården psykiskt utvecklingsstördaav

1991:27 Socialstyrelsens föreskrifter allmänna råd utfardandeoch om
vårdintyg enligt lagen psykiatrisk1991:1 128av om

tvångsvård lagenoch rättspsykiatrisk vård1991:1129 om
Socialstyrelsens föreskrifter1991:29 delegeringom av
chefsöverläkares uppgifter enligt lagen 1991:1128 om
psykiatrisk tvångsvård och lagen 1991 129l om:
rättspykiatrisk vård
Socialstyrelsens föreskrifter; Underrättelse- och1995:13
uppgiftsskyldighet vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
Rättsmedicinalverkets råd.1996: 14 föreskrifter och allmänna
Rättspsykiatrisk undersökning

ekonomiska frågorVissa m.m.
1989:5 Socialstyrelsens föreskrifter statsbidrag till kommunernaom

för stöd och hjälp i boendet
1991:1 Socialstyrelsens föreskrifter statsbidrag till färdtjänst ochom

särskilt anpassad kollektivtrafik
Socialstyrelsens föreskrifter råd; Tillfälligt1994:28 och allmänna
statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

föreskrifter1994:30 Socialstyrelsens och allmänna råd; Statsbidrag till
texttelefoner
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Vaccinationer
Socialstyrelsens1977:80 kungörelse med förtydliganden till de avsnitt

behandlar vaccinationer utrustning isom resp.
Socialstyrelsens kungörelse förebyggande och behandlingom

vissa överkänslighetsreaktioner 197722av
1979:80 Socialstyrelsens kungörelse med allmänna råd om

poliovaccination av vuxna
13 Socialstyrelsens allmänna råd diagnostik och1982: om av

förebyggande åtgärder rubellainfektionermot
föreskrifterSocialstyrelsens vaccinationsverksamhet1990:20 om

Socialstyrelsens allmänna difteri1990:21 råd profylax ochmotom
stelkramp
Socialstyrelsens allmänna1994:5 råd. Difterivaccination vissaav
risk- och yrkesgrupper
Socialstyrelsens allmänna råd.1994:26 Vaccinationer mot
pneumokocker
Socialstyrelsens allmänna råd. barn1996:1 Vaccination av

örlossningsvårdF
Socialstyrelsens cirkulär med råd och anvisningar angående1973:3

Rh-immuniseringförfarandet vid frivilliga givare i syfteav
skapa tillgång till immunglobulin för profylaktiskanti-Datt

behandling vissa nyförlösta kvinnor m.fl.av
Socialstyrelsens cirkulär statistisk redovisning med hjälp1973: 12 om

medicinskt födelsemeddelande förlossningar i öppenav av
och sluten vård

cirkuläret 197323Socialstyrelsens cirkulär ändring i1975:7 om
förfarandet vid Rh-med råd och anvisningar angående

frivilliga skapa tillgång tillsyfteimmunisering givare i attav
immunglobulin för profylaktisk behandling vissaanti-D av
nyförlösta

...
Socialstyrelsens föreskrifter barnmorskas skyldighet1976:81 attom
föra journal och missfall,rörande förlossning ägtm.m. som

annorstädes på sjukhusänrum
Socialstyrelsens kungörelse formulär för anmälan1977:75 om om
barns födelse
Socialstyrelsens föreskrifter säkerhetsåtgärder samband1986:8 iom

frånmed fosterövervakning vid tolkning kurvorav
kardiotokografisk registrering

nyföddaSocialstyrelsens allmänna undersökning1988:20 råd avom
barn för vissa ämnesomsättningsrubbningar m.m.
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1990:22 Socialstyrelsens allmänna råd hemförlossningom
1993:1 Socialstyrelsens allmänna råd tidig hemgång efterom

förlossning
1994:23 Socialstyrelsens allmänna råd; Omarbetade formulär till

journaler inom mödrahälsovård och förlossningsvård
Socialstyrelsens föreskrifter1997:9 och allmänna råd. Profylaktisk
behandling uppkomst RhD-immuniseringmot av

Barnhälsovård
Socialstyrelsens kungörelse1978:25 AD-vitaminprofylax hos barnom
Socialstyrelsens1983:21 föreskrifter för hälso- och sjukvårdspersonal
m.fl. vid tillämpning internationell kod för marknadsföringav

bröstmjav
1986:9 Socialstyrelsens allmänna råd regional och nationellom

amningsrapportering
Socialstyrelsens1986:20 allmänna råd förebyggande, diagnostikom
och behandling ögoninfektioner nyföddahosav
Socialstyrelsens1987:8 föreskrifter användning bröstmjölkom av
m.m.
Socialstyrelsens allmänna1989:20 råd hälsoundersökningom av
utländska adoptivbarn
Socialstyrelsens1991:20 allmänna råd förebyggandeom av
bamolycksfall och rådgivning från hälso- och sjukvårdenom
Socialstyrelsens allmänna1993: l 1 råd; Medicinsk åldersutredning av
invandrarbam och adoptivbarn

Aborter
Socialstyrelsens föreskrifter rörande abortingrepp.1972:59 tidiga
Operationsteknik och patientomhändertagande
Socialstyrelsens meddelande för1976:80 blanketter ansökanom nya

abort,om m.m.
Socialstyrelsens allmänna1989:6 råd tillämpningen abortlagenavom
Socialstyrelsens allmänna1990:8 råd rörande omhändertagande av
foster efter abort
Socialstyrelsens föreskrifter1996:21 och allmänna råd. förRätt
barnmorskor föreskriva läkemedel födelsekontrollerandeiatt
syfte

Långtidssjukvård
Socialstyrelsens kungörelse1980:86 med föreskrifter användningom

kateter i urinblåsan falli vissaav m.m.
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Socialstyrelsens1980:87 kungörelse föreskriftermed förbud motom
tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård
Socialstyrelsens kungörelse1980:88 med föreskrifter vid hyperbar
syrgasbehandling sårav
Socialstyrelsens föreskrifter råd1986:25 och allmänna märkningom

avtagbara tandproteserav

Bekämpande sjukdomarsmittsammaav
Socialstyrelsens instruktion för karantänsläkare1976:5
Socialstyrelsens kungörelse1977:64 angående internationella intyg

skyddsympning kolera, och gula febcmsmittkoppormotom
Socialstyrelsens kungörelse1979:26 med upphävande av
föreskrifterna ympning smittkoppor ochmotom
revaccinering viss karantänväsendetpersonal inom samtav

hälso- och sjukvårdinom
Socialstyrelsens kungörelse godkännande1980:53 vissom av

för utfärdande internationellainstitution intygav om
skyddsympning gula febcmmot
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd1985:4 angående
AIDS
Socialstyrelsens föreskrifter allmänna råd information1986:11 och om

föreskrifter till med meddelandenoch patienten sambandi om
resultat avseende antikroppar LAV/HTLV-IIItest motav
Socialstyrelsens allmänna HIV-screening gravidaråd1987:22 om av
kvinnor

laboratoriediagnostikSocialstyrelsens föreskrifter1988: 15 avom
HIV-infektion

föreskrifter råd1989:18 Socialstyrelsens och allmänna om
tillämpningen 1997:7smittskyddslagen ändr.av

förebyggande rabiesSocialstyrelsens allmänna råd1989:21 avom
förebyggande åtgärderSocialstyrelsens allmänna råd1991:2 motom

hepatit B
febersjukdom efterSocialstyrelsens allmänna oklarråd1992:9 om

utlandsvistelse
åtgärder kring meningokocksjukdomFörebyggande fall1993: 10 av

råd.Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna1996:20
råttsaneringsbevisKarantänsharrmar och karantänsflygplatser,

åtgärder och luñfartygoch för vissa på fartygtaxa m.m.
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Tandvård
1986:27 Socialstyrelsens föreskrifter förordnande på förtjänstom

allmäntj änstgöring inom folktandvården icke legitimeradeav
tandläkare

1987:25 Socialstyrelsens föreskrifter användningförbud motom av
kopparamalgam inom tandvården

föreskrifter1987:26 Socialstyrelsens tandläkaresom
specialistutbildning
Socialstyrelsens allmänna1988:1 råd HIV-frågor inom tandvårdeni

föreskrifter1988:3 Socialstyrelsens och allmänna råd 1988:3 om
användandet dentala gjutlegeringar, ingående iav
tandtekniska arbeten omtyckt 171989:

föreskrifterSocialstyrelsens allmänna råd för ökad1988: 17 och
säkerhet samband med analgesi vidi och anestesi
Odontologiska ingrepp
Socialstyrelsens allmänna råd diagnostik, registrering och1988:30 om
behandling kariesav

allmänna fluorider1991:4 Socialstyrelsens råd användning föravom
odontologiskt bruk, tandsköterskor delegering inomsamt
tandvården
Socialstyrelsens allmänna1991:6 råd utredning patienterom av som

samband kvicksilver från amalgamsina i medsätter symtom
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd1992:21 om
allmäntj änstgöring för tandläkare
Socialstyrelsens föreskrifter råd tandläkaresoch allmänna1993:4 om
specialiseringstjänstgöring
Socialstyrelsens föreskrifter råd.och allmänna1996: 18

tandvårdenDokumentation patientbehandling inom m.m.av
råd.Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna1996:19

ochKompetenskrav och behörighet för tandhygienister

Medicintekniska produkter
Socialstyrelsens föreskrifter råd.och allmänna1994:20

produkter.Medicintekniska
för medicintekniska hälso- ochprodukter i1994:21 Ansvaret

sjukvården m.m.

Läkemedel och narkotika
Socialstyrelsens cirk. för försvåra obehörig1969: åtgärder13 attom

injektionssprutoråtkomst och kanylerav
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Socialstyrelsens krmgörelse läkemedelsförsörjningen1974:83 vidom
ukvårdsinrättningarna m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter råd klinisk1984:9 och allmänna om
läkemedelsprövning
Socialstyrelsens föreskrifter allmänna råd1987: 12 och om
läkemedelshantering hem,vid boende, läkarrnottagningar,
alkoholpoliniker och rådgivningsbyråer med Socialnämnd

huvudmansom
föreskrifterSocialstyrelsens ansvarsfördelning och1987:27 om

läkemedelshantering i samband med anestesi
Socialstyrelsens föreskrifter ansvarsfördelning och1988:26 om

intensivvårdsavdelningarläkemedelshantering inom allmän
allmänna råd för all intensivvårdsamt

beredningSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd1988:27 om
radioaktiva läkemedel på sjukhus och apotekoch hantering av

Socialstyrelsens kungörelse ändring kungörelsen MFi1990:7 om
läkemedelsförsörjning vid1974:83 om

sjukvårdsinrättningarna m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter161990: om
metadonunderhållsbehandling och förskrivning opiater påav

narkomani ändr. 19 och 1997: 17indikation 1991:33, 1994:
Socialstyrelsens föreskrifter allmänna rådoch1992:6 om

hälso- och sjukvårdläkemedelshantering inom kommunal
ochenligt hälso- sjukvårdslagen18 § m.m.

föreskrifter råd1992:22 Socialstyrelsens och allmänna om
inforrnationsskyldighet för och tandläkareläkare om

läkemedelgeneriska m.m.
föreskrifter råd; förSocialstyrelsens och allmänna Rätt1994:11

föreskrivahälso- sjukvårdsjuksköterskor i ochöppen att
vissa läkemedel

m.fl. hälso- ochlandstingensLäkemedelshanteringen inom1995: 19
sjukvården inklusiveochsjukvård och den enskilda hälso-

tandvård

och förbrukningsar-Kostnadsfria prisnedsatta läkemedel, livsmedeloch
tiklar

föreskrifter råd. BehörighetSocialstyrelsens och allmänna1994:22 att
förbrukningsartiklarföreskriva kostnadsfria samt om

förbrukningsartiklarbeskaffenhet kostnadsfria m.m.av
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Särskilda bestämmelser vid människas död
1982:2 Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och

sjukvårdspersonalen det medicinska språket bl.a.iom
ournaler,J intyg och dödsbevis

1987:32 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kriterier förom
bestämmande människas död omtryckt 1996:5.av

Åtgärder1994:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; mot
överföring smitta vid transplantation eller vävnadav av organ

1996:29 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vissa åtgärder
inom hälso- och sjukvården dödsfallvid

1996:30 Socialstyrelsens föreskrifter. formulär förNya dödsbevis och
intyg dödsorsakenom

1997:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Organ- och
vävnadstagning för transplantation föreller medicinsktannat
ändamål

Säkerhetsföreskrifter
1977:2 Socialstyrelsens kungörelse förebyggande och behandlingom

överkänslighetsreaktionervissaav
1982:8 Socialstyrelsens föreskrifter markering i journalom av

intolerans och allvarlig överkänslighet läkemedelmot m.m.
Socialstyrelsens1982: l 9 föreskrifter åtgärder materielmot attom
oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation

1986:34 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid användning
natriumklorid/heparin-lösning trombosprofylax vidav som

bruk intravasala katetrarav
1988:25 Socialstyrelsens föreskrifter och allmärma råd om ansvars-

fördelning inom den sluten hälso- och sjukvården vid
sondmatning vid användning intravasal kateter ochsamt av
epiduralkateter

1989:1 Socialstyrelsens föreskrifter åtgärder för förhindraattom
förväxlingar inom hälso- och sjukvården och för ökaatt
säkerheten vid läkemedelshantering slutnaden vårdeninom

1989:38 Socialstyrelsens föreskrifter blodgivning, blodtransfusionom
m.m.
Socialstyrelsens1990:25 föreskrifter och allmänna råd anti-HGV-om
undersökning i samband med blod- och plasmagivning

1991:8 Socialstyrelsens föreskrifter förbud användningmotom av
koldioxidlaser vid borttagning naeviav m.m.

1991: 13 Socialstyrelsens allmänna råd medicinskaom
gasanläggningar
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allmänna1991:14 Socialstyrelsens blodförlusterråd ersättning avom
Socialstyrelsens allmänna identitetskontroll1992:2 råd Avm.m.om

hälso- ochpatienter i sjukvården
föreskrifter;1995:3 Socialstyrelsens Undersökning antiHTLV I/IIav

inför plasmagivningblod- och
föreskrifter.Socialstyrelsens blodgivare och1996: 10 Omtestning av

vissa vilkas undersökts med Abbottspatienter ospättserum
HIV-1/HIV-2 PlusHIV-test IMx 3rd Generation

Myndighetsföreskrifter från RFV:

Kungörelse för läkarutlåtanden1977:27 ersättning vissaRFFS om m.m.
Riksförsäkringsverkets uppförandeföreskrifterRFFS 1988:9 om av
tandläkare förteckning hos allmän försäkringskassa ipå

fallvissa
uppgiftsskyldighetRiksförsäkringsverkets föreskrifterRFFS 1988:29 om

vid sjukhusvård
Riksförsäkringsverkets föreskrifter vissa ersättningar iRFFS 1994:33 om
internationella förhållanden till landsting och kommuner

allmänfrån sjukförsäkringen enligt lagen 1962:381 om
försäkring

fastställandeRiksförsälu-ingsverkets föreskrifterRFFS 1996:31 om av
läkemedelpriser på m.m.

Hälsoskydd12.2.3

Vidare finnsområdet Hälsoskydd finns lag och förordning. 21 1Inom
utfär-motsvarandemyndighetsföreskrifter och allmänna råd eller10

myndighetsföreslcrifter ochdade publicerade i SOSFSSoS 4samtav
allmänna råd utfärdade SNV.4 av

utfärdadefinns ytterligare allmänna råd SoS,7Dessutom av men
Socialstyrel-skriftserien råd frånpublicerade i den särskilda Allmänna

regler redovisas avsnitti l2.2.4.Dessasen.
kommunframgår varjehälsoskyddslagen 1982:1080Av att sva-

åtgärderhälsoskyddför hälsoskyddet inom kommunen. Med avsesrar
och för undanröjahindra uppkomsten Sanitära olägenheterför attatt av

förbestämmer villkor kom-sådana olägenheter. Författningama vissa
verksamhet och områden särskilt skall prioriteras.angermunens som

omedelbara tillsynen iansvariga nämnden i kommunen denDen utövar
särskilda fall meddela dekommunala nämnden fårkommunen. Den i
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behövs förvillkor bl.a. förhindra uppkomsten sanitär olä-attsom av
meddela föreläggandengenhet och förbud.samt

bl.a. bestämmel-Hälsoskyddsförordningen 1983:616 innehåller
hälsoskydd i anslutning till bostäder, gränsvärden för luftförore-ser om
strandbad central föreslcriftsrättningar, och tillsyn. Kommunens speci-

ñceras förordningen. centrala tillsynen fördelas mellani Den SoS och
SNV.

medoch den miljöbalken träder kraft den januariI i l 1999att nya
den befintliga regleringen hälsoskyddsområdet dennainomersätts av

reglering.nya
rådfinnsVidare 2 myndighetsföreskrifter och eller10 allmänna

utfärdademotsvarande och myndighetsföreslcrifter ochSoS 4 4av
råd utfärdade publiceradeallmänna SNV. SoS regler i SOSFS.ärav

Myndighetsföreskrifter och allmänna råd från SoS:

Socialstyrelsens rekommendation1979:91 begränsning avom
lokaleranvändningen heltäckande textilmattor i vissaav

Socialstyrelsens allmänna hälsoskydd vid1983:14 råd om
lägerverksamhet
Socialstyrelsens allmänna hälsoskydd i fritidsbostadråd1983: 15 om
för uthyrning m.m.

hälsoskydd hotell,Socialstyrelsens allmänna råd i1983:17 om
liknandepensionat och lokaler

föreskrifter hälso- ochSocialstyrelsens ledning1983:71 avom
sjukvård hälsoskydd i krigsamt
Socialstyrelsens allmänna åtgärder mögel i19 råd1984: motom

omfattasbyggnader, lokaler, och anläggningar avsom
hälsoskyddslagens bestämmelser

formaldehyd iSocialstyrelsens allmänna råd åtgärder1989:13 motom
byggnader

allmänna hälsoriskerbedömningSocialstyrelsens råd1989:45 avom
från golvmaterialvissa

bostäder mfl.Socialstyrelsens allmänna ventilation iråd1989:51 om
lokaler
Socialstyrelsens föreskrifter. Tillstånd för användning1994:29 av
vissa bekämpningsmedel
Socialstyrelsens allmänna Buller inomhus och höga1996:7 råd.
ljudnivåer

skolor, förskolor,Socialstyrelsens allmänna råd. Städning i1996:33
fritidshem och fritidsgårdar
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Myndighetsföreskrifter och allmänna frånråd SNV:

SNFS 1993: Kungörelse10 med föreskrifter tillåtnahögsta halt luftiom
svaveldioxidav

SNFS 1993 :11 Kungörelse med föreskrifter högsta tillåtna halt i luftom
svävande partiklarsotav

SNFS 1993:12 Kungörelse med föreskrifter högsta tillåtna halt luftiom
kvävedioxidav

SNFS 1996:6 Statens Naturvårdsverks föreskrifter strandbadvattenom
86:5 Hälsoskydd i hamnar för fritidsbåtarSN AR
86:6 Hälsoskydd påSN AR campingplatser

Bassängbad, Vattenkvalitet kontrollSN AR 88:1 och
89:4 Strandbad, Vattenkvalitet kontrollSN AR och

särskilda skriftserien12.2.4 Allmänna råd frånDen

Socialstyrelsen

allmännaNedan 64 råd kommunersärskilt berör ellerpresenteras som
landsting. utfärdadeDessa SoS, publicerade iinte SOSFSär av men

särskilda skriftserien Allmärmai den från Socialstyrelsen.rådutan

Hälso- och sjukvården
Inför döden Om hänsyn religiösa och1981:3 till olika-
etniska i sjukvårdengrupper
Hälsovård för mödrar och barn primärvården1981:4 inom
Gynekologisk hälsokontroll1985 10z

sjukhus1985:11 på och inom socialKost omsorg
och1986:6 språkmiljö mödra-Barns noteringar inom-

bamhälsovården
preventivmetoder1987:6 Antikonception aktuella-

Tandhälsovårdsprogram för1988:3 vuxna
smärtbehandling i livets slutskede1989:1
Samordning synskadades rehabilitering1990:1 av
Beroendeframkallande psykofarmaka. behandla1990:7 Att

beroendeoch förebygga och missbruk
sjukvård1990:8 Att förebygga självmord hälso- ochinom

Sekretess hälso- och1991:4 inom och sjukvården
socialtjänsten
Samordning den sjukvården1991:6 onkologiskaav -
onkologiska roll och uppgiftercentras
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Hälsoundersöknin inom bamhälsovården199 1 gar
psykiatrisk tvångsvårdTillämpning lagen1991:9 LPT av omv

Tillämpning lagen rättspsykiatrisk vård1991:10 LRV av om-
Livsuppehållande åtgärder livets slutskedei1992:2

svenska barnhjärtkinirgins organisationDen1992:3
Morfologisk diagnostik Principer ochbröstcancer1993:3 av -
kvalitetssäkring

nyfödda barnHjärnskador vid syrebrist hos fullgångna1994:2
och flyktingarHälso- och sjukvård för asylsökande1995:4

sjuksköterskor ochKompetensbeskrivningar för1995:5
barnmorskor ändring SOSFS 1997:18i-

och handikappfrågorSocialtjänst-
utvecklingsstördaarbeta på vårdhem för1982:3 Att vuxna
syndromBehandling barn med Downs1983:1 av

Samarbetssamtal ochVårdnad och1985:2 umgänge -
vårdnadsutredningar

utvecklingsstördarespekten förIntegritet1985:3 vuxnaom-
Utvecklingsstörda hörinte1985:7 vuxna som

handikappadeförSocialtjänstens insatser1985:8 vuxna -
Socialtjänsten

Socialtjänstenhandikappoch ungdomar medBarn1985:9 -
vårdSamordnad äldreomsorg Boende, service,1986:1 -

invandrarfamiljerIndividinriktade insatser i1986:2
familjehemoch i1986:5 Barn unga

fastställa faderskap1988:6 Att
behandlingshem, barnhemoch familjer på1989:4 Barn m.m.

Sverige4FinlandSamarbete barn och ungdom1989:5 om
bamUnderhållsbidrag till1989:6

UtvecklingsstördaInstitutionsavveckling.1990:1 1 personers
från vårdhemflyttning

Sexuella bam1991:3 övergrepp mot
sjukvården ochhälso- ochSekretess inom1991:4

socialtj änsten
Inför avhysningen1991.7
Daglig verksamhet och arbete1992:1

1996:22Socialbidrag ändring i SOSFS1992:4 -
arbeteoch skuldrâdgivning socialtBudget i1993:1

för äldre handikappadePrivat och1993:4 omsorg
-lagen stöd och till vissaLSS service1994:1 om

funktionshindrade
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1994:3 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten -
ändring i SOSFS 1996:2, SOSFS 1996:12

Beredskap
1984:1 Primärvård beredskapi och krig Innehåll och-

organisation
1984:2 Ledning hälso- och sjukvård hälsoskydd i krigsamtav
1984:4 Akutvård radioaktivt kontaminerad eller externtav

bestrålad personal vid kärnkraftverk
1989:2 Planering för säker sjukvård krigi Byggnader och-

anläggningar
1990:9 Smittskyddet i krig
1990: 10 Omhändertagande skadade vid kemiska olyckorav
1991:2 Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora

olyckor och katastrofer
1991:5 Omhändertagande skadade vid radiakolyckor ochav

kämvapenexplosioner
1992:5 Medicinsk katastrofberedskap
1993:2 Riktlinjer B-skydd Skydd biologiska stridsmedelmot

för det civila försvaret
1995:1 Sjukvård kris ochi krig Omställning och ändrade-

prioriteringar

Hälsoskydd
1986:4 Handläggning asbestfrågor byggnaderiav

98822 Terrnisktl inomhusklimat
Klamydiainfektioner.1990:2 Förebyggande åtgärder
Radon hälsoskydd1990:5 och ändring i SOSFS 1993:25-
Tuberkulos.1990:6 Förebyggande åtgärder
Yrkesmässig1995:3 hygienisk behandling

1995:4 Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar

12.3 Upplevda problem med regleringen

Landstingsförbundet eftersträvar allmänt frihet för landsting-störresett
organisera sin verksamhet och komma huvud-att överensatten om

mannaskap landsting och kommuner emellan, kan nämnast.ex. att
Landstingsförbundet nyligen tillsammans Svenskamed Kommunför-
bundet skrivit till regeringen med begäran utökad kom-om gemensam

äldreornrådet.inom En allmän synpunkt Lands-petens är attannan
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skyldighetslagstiftning framför s.k.tingsförbundet föredrar rättig-s.k.
förordningarna dock Landstings-hetslagstiftning. ochLagama anses av

till lands-med hänsynövervägande del väl avvägdaförbundet till vara
bedriva verksamheten.förutsättningartingens att

uttalad lcritik.myndighetsregleringen finnsdet gällerNär en mer
allmänna råduppfattning SoSLandstingsförbundets många ärär att av

föreskrifter gällerförbundet antaletobehövliga. Dessutom attanser
kanuppfattningarbör reduceras.myndigheter Dessaberördaalla synas

hasamtidigtmyndighetsregleringentanke påparadoxala med att anses
landstingenförbundetverksamheten.genomslag i Men attstort menar

Regleringen frånlagar och förordningar.uttolka relevantakansjälva
bl.a.alltför detaljerad, vilketoftaoch RFVSoS anses varaanses vara

effektivtpåbedriva verksamhetenför möjligheterna sätt.till ettattmen
från framhållsregleringen SoSfråga mottagarnaI att av myn-om

föreskrif-påalltid uppfattar skillnaden idighetsregleringen inte status
med-myndighetsdokumentationochråd övrigallmänna t.ex.ter, som

problema-föreskrifter kan upplevasMängden i sigdelandeblad. som
problem medkan haarbetssituationstressigläkare i atttisk. En en

infonnationsmängden.denhantera stora
området.regleringen inomgenerella kritikendenSå långt avom
bristfäl-upplevsexempel vadkonkreta påföljer någraNedan varasom

reglering:lig

Landstingsförbundetförogillas företrädare ärförordningEn avsom-
vidläkemedelsförsörjningenkungörelse 1970:738Kungl. Majzts om

sjukvårdsinrätt-"Vidregleras i l §sjukvårdsinrättningarna. Där att:
avdelningsförråd meddelsavdelningar finnsuppdelad påning, ärsom

sjukhu-delsavdelningen,dagliga sjukvården inomläkemedel för den
socialstyrel-behov,avdelningsförrådensförsapotek omgemensamma

annat.bestämmersen
detorganisationslösning attalltså fixerar vissRegleringen, ensom

dessutomochsjukhusapotek vid varje sjukhus,finnas ettmåste ett av-
vården.omstrukturering inomförsvåra önskvärddelningsförråd, anses

relevansdetaljeringsgrad och delvis låghögreglering medEn anses-
försäkringser-ochstatsbidrag1984:908 vissaförordningen omvara

vissa de-förordningen iframhållssjukvårdför Detsättningar attm.m.
försäkringsersättningarstatsbidrag ochefterlevs dag. Deknappast ilar

Dagmarför-för de s.k.behandlasregleras de inomär ramensomsom
utgångspunktvidarehar realitetenFörhandlingarna ihandlingarna. en

paragrafer kan enligtFöljandebestämmer.förordningendenän som
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Landstingsförbundet aktuella för utrnönstring: 10, 15, 16vara
och 17.

Förordningen 1994:1121 läkarvårdsersättning och förordningenom-
1994:1120 förersättningen sjukgymnastik mycket detalje-om anses
rade och regelmassan har vuxit efter hand. Den höga detalj

innebära onödiga begränsningar och onödigt krånglig hante-anses en
ring.

Läkemedelsreformen år 1997 innebar för kommunerett nytt ansvar-
och landsting beträffande inkontinenshjälpmedel. förutsättning-De nya

och kostnadsansvaret på området har medfört tämligen omfattandearna
förändringar verksamheti och organisation i förhållande till tiden före

Landstingsförbundet1997. dock det på punkter finnsatt ettanser par
författningsreglering vilken onödigtvis begränsar kommunernas och

handlingsfrihet.landstingens

3 § hälso- och sjukvårdslagenI stadgas förbrukningsartiklar vidattc-
får förskrivasinkontinens läkare hälso- och sjuk-samtav av annan

vårdspersonal SoS förklarar behörig. b finnsI 18 § motsvarandesom
stadgande rörande kommunerna. Landstingsförbundet detattanser
borde ankomma på respektive huvudman utifrån kostnadsansvarsittatt
besluta vilka befattningshavare skall få ordinera inkonti-om som
nensartiklar. Enligt förordningen9 § 1996:1294 högkostnads-om
skydd vid köp läkemedel skall förskrivning vissa s.k. för-av m.m., av
brukningsartiklar på hjälpmedelskort. skall enligt förord-göras LVett

20 §, efterningen samråd med RFV och landstingen, fastställa den
blankett hjälpmedelskortet på vilken förskrivningen skall Degöras.
förbrukningsartiklar bl.a. inkontinensartiklar. Kommunerärsom avses
och landsting har flertaleti län samordnat delar inköps- och distri-av
butionsverksamheten på inkontinensornrådet. Eftersom hanteringen av
inkontinensartiklama del den hälso- och sjukvårdutgörnumera en av

det enligt hälso- och sjukvårdslagen åligger landsting och kommu-som
bedriva, det enligtsig Landstingsförbundet inkonsekventatt ter attner

samordna denna del hälso- och sjukvården med den verksamhet medav
s.k. förbrukningsartiklar ombesörjs landstingen.som av

Med anledning därav har Landstingsförbundet skrivelsei till So-en
regeringencialdepartementet hemställt föreslår riksdagen stad-att att

gandet i 3 § och b båda18 § i fallen sista meningama hälso- ochc - -
sjukvårdslagen upphävs, regeringen upphäver den hänvis-samt att-

tillning 3 § och b finns18 § i förordningen9 § 1996:1294c som om
högkostnadsskydd vid köp läkemedelav m.m.
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hälso-till tjänster inom1982:771 behörighet vissaFörordningen om-
bestämmertjänster,sjukvården och tillsättning sådanaoch somom av

onödigtyrkesgrupper vården,kompetenskrav för olika inom anses
i anslutningregleringoch detaljerad. gäller SoSreglerande Detsamma

förordningen.till

bemyndiganden1985:786 med vissaförordningenpåpekasDet att-
relativt vittföreskrifter SoSmeddelaSocialstyrelsenför ettatt m.m. ger

normgivningsbemyndigande.

fram-problemKommunförbundet framhållerför SvenskaFöreträdare
medlagregleringen,alltför sektorstänkande i över-medalltför stortett

fram-normgivning. Detoch med myndigheternasdetalj styrningdriven
Exempel-stärkas.behöverkommunala självstyrelsendenhålls även att
vilka for-inflytandeborde hakommunerna övervis störreettattanses

skall utgå, al-socialtjänstlagenbistånd enligtvilka nivåeroch påmer
Kommunförbun-för socialbidragen.ternativt övertar ansvaretatt staten

rättighetslagstiftning. Detskyldighetslagstiftning framförföredrardet
begränsatfinnsendastframhållas detdock ettbör sammantagetatt an-

och förordningar.rörande enskilda lagarkritiska synpunktertal
kommaår förunderansträngningar gjortsbekant har attSom senare

sektorsgränsema. Härproblem följerdemed deltill rätta avsomen av
Ädel- försöksverk-psykiatrirefonnemarespektive samtkan nämnas

finansieringprimärvård ochkommunalmedsamheter gemensam
dessaled iYtterligarevårdinsatser.vissaFlNSAM-försöken ettav

Kommunförbundet tillsammansskrivelsedenansträngningar är som
medSocialdepartementetnyligen lämnat tillLandstingsförbundetmed

äldreområdet.inomkompetensbegäran gemensamom
lagstift-Även sektoriseradframhållsgjortsansträngningar att enom

kommunerna.arbetet idet dagligakomplikationer imedföroftaning
framhållsfor vård och Detområdetsärskilt t.ex.gällerDetta omsorg.
personakt be-ochournalbåde patientjkanochföratt personsammaen

hälso- ochfalletdeteftersom insatserna ihöva styrsupprättas avena
socialtjänstlagen.andra falletoch detsjukvårdslagen i av

patientjoumallagen. I detdokumentationenförsta falletdetI styrs av
förvaltningslagen. Omdokumentationenfalletandra styrs personenav

tillstöd och servicetill enligt lagenberättigad insatserdessutom är om
dennaakt förmeddet bli aktuelltfunktionshindrade kanvissa även en

hantering.
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Vanligt ocksåär personal i kommunernaatt har roll bådeen som
behandlare och biståndshandläggare. Detta gäller exempelvis för sjuk-

och arbetsterapeuter.gymnaster
Biståndsärendena innehåller bedömningar oftamoment av som

grundar sig på statusbedömningar eller funktionsbedömningar denav
enskilde. Dessa slagär ingår i den individinriktade vår-av samma som
den och joumalföringspliktgör kanatt aktualiseras samtidigt med ären-
dehandläggningen och dokumentationen enligt förvaltningslagen.

Vad gäller SoS normgivning framhålls myndighetens regelgiv-att
ning alltför omfattande.är Vidare myndigheten upplevs haatt svårt att
särskilja den policyskapande verksamheten från den rättsuttolkande
verksamheten. förekommerDet företrädareäven för Kommun-menar-
förbundet SoS återger rättslägetatt på felaktigt Ett särskiltett sätt.-
problem rekommendationeratt lämnas i meddelande-ävenanses vara
blad. Dessa publiceras inte i verkets författningssamling och inteär
avsedda innehålla föreskrifter elleratt rekommendationer baserade på

rättsuttollqiing.en
Vad gäller synpunkter på enskilda lagmm anför Kommunförbundet
den ålagda tillsynen enligt tobakslagenatt syftei beivra försäljningatt
tobaksvaror till underåriga upplevs orimlig många kommun-av som av

företrädare. En vanlig bedömning inte prioriterarär tillatt man resurser
tillsyn detutöva antalet försäljningsställenatt över förstora tobaksva-

Enligt vad utredningen erfarit bedriver kommunerna tillsyn iror.
nämnda avseende endast i mycket ringa utsträckning. Liknande syn-
punkter har framkommit vadäven gäller den tillsyn alkohollagensom
ålägger kommunerna i fråga servering och detaljhandel med öl.om av

kanDet kommunerna inte harnoteras avgiftatt för tillsy-rätt att ta ut
detaljhandel. övrigaI avseenden framhåller kommunföreträdarenen av

alkohollagen med underliggande reglering exempel på väl funge-som
rande reglering.
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Utbildningsdepartementet13

Allmänt13.1

Utredningen har bedömt lagar publicerade10 och 40 förordningar iatt
UtbildningsdepartementetsSFS inom ansvarsområde relevanta förär

kartläggningen. Därtill kommer ytterligare förordningar ej publice-31
i SKOLFS. Vidare finns myndighetsfcireskrifterrade i SFS, 37utan

allmänna råd utfärdade myndighetsföre-eller Statens skolverk, lav
SÖutfärdad Skolöverstyrelsenskrift och myndighetsföreskrifter6av

allmänna råd utfärdade studiestödsnämnden CSN.eller Centralaav
SÖ,för myndighetstöreslcriftenSkolverket från då myndig-ansvarar

upphört.heten har
delas beskrivningen AllmänNedan regleringen tvåiav grupper:upp

skolforrnsövergripande reglering Skolfonnerna.och samt

Beskrivning regleringen13.2 av

regleringAllmän och skolforrnsövergripande13.2.l

finnsAllmän och skolforrnsövergripande reglering 5Inom gruppen
elleroch förordningar. Vidare finns myndighetsföreskrifterlagar 18 6

utfärdadeallmänna råd CSN.av
landstingenför kommunerna och i viss utsträckningDen även

finnscentrala regleringen utbildningsområdet i skollageninom
skolväsendet ochreglerar hela det offentliga inne-1985:1100. Lagen

bestämmelser uppgifter, ansvarsfördelning, organisationhåller bl.a. om
område. lagen kommunernadetta i kap. §inom I 1 4 ärsägs attm.m.

för och landsting huvud-huvudmän grundskolan kommuner och äratt
Särskolan,för gymnasieskolan. utvecklingsstörda finnsFörmän som

funk-kommunerna huvudman för l kap. §. barn med vissa5 Förär

SOU13 1998:105
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tionshinder, inte kan gå i grundskolan eller motsvarande delsom av
finns specialskolan.Särskolan, Staten huvudman för specialskolan 1är

§. alternativ tillkap. 6 Som grundskolan finns sameskolan, för vilken
huvudman 1 kap. 7 §. För anordnas utbildning fonniärstaten vuxna

kommunal vuxenutbildning komvux, vuxenutbildning för utveck-av
lingsstörda Särvux och svenskundervisning invandrareför sfi.

huvudman för dessa utbildningar l kap. ochKommunen 8 10 §§.är
bildar de uppräknadeTillsammans utbildningsfonnema det offentliga

skolväsendet. skollagens kap.I l stadgas den huvudman12 § äratt som
för del det offentliga skolväsendet för utbildningenatten av ansvarar
genomförs i enlighet med bestämmelserna lagen och de bestämmelseri

finnas ellerkan i lag förordning. Vid sidan de skolformerannansom av
anordnas det allmänna kan det finnas skolor anordnassom av som av

enskilda fysiska juridiskaeller fristående skolor l kap §.3 Ipersoner,
prop. 1997/98:94 samlad skol-proposition aviseras översynen aven

lagen.
1986:343 bemyndigande föreskrifterLagen med meddelaatt

landstingskommunerskommuners och medverkan i utbildningom
innehåller allmänt bemyndigande för eller den myndig-regeringenett

bestämmer följer skollagenhet regeringen vadutöveratt,som som av
andra lagar, meddela föreskrifter kommuner och landstings-eller om

medverkan olika former utbildning.kommuners i av
entreprenadförhållanden1993:802 inom skolanLagen görom

möjligt för kommuner och landsting avtal med enskild fy-det slutaatt
juridisk bedriva utbildningsisk eller denne skall inomattperson om

gyrrmasieskolan. kompletterandei innehållervissa Lagenämnen även
regleringar detta sammanhang.i

förLagen 1991:1110 kommunernas skyldighet att svaraom
för elev-ålägger kommunerna för kostnadernavissa elevresor att svara

studiestödsla-ämnade elever har enligtåt till studiehjälprättsomresor
förordningen 1991:1120 skyldighetI kommunernas attomgen.

hurstadgas bl.a. kommunen får bestämmaför vissa elevresor attsvara
ske.skallresorna

inne-1990:1479 i fallFörordningen läraranställning vissaom
angående vilkahåller viss utvidgning i förhållande till skollagen somen

läraranställningbehöriga inneha tidsbegränsning.är att utan
Cirkulär lokala styrel-Genom Kungl. Majzts 1954:671 till de

sko-för statliga, kommunala statsunderstödda enskildaochserna
åtangående upplåtelse folk-utbildningsanstalter lokalerochlor av

villbildningsorganisationer och andra ideella organisationer rege-
inklusiveframhålla betydelsen organisationerringen Omnämndaattav



SOU 1998:105 Bilaga 3872

politiska organisationer i så utsträckning möjligt och på skä-stor som
villkor kanliga utnyttja skollokaler för delar sin verksamhet.av

Förordningen 1991:1124 avgifter för prövning inom det of-om
fentliga huvudmannenskolväsendet för utbildningen medrätt att-ger

begränsningar avgifter särskiltvissa på högst lcr för anord-500ta ut-
nad prövning.

Förordningen 1991:1195 det offentliga skolväsendet underom
och vid krigsfara innehåller särskilda åligganden och befo-krig m.m.

genheter för kommuner och landsting utbildningsområdet underinom
och vid lqigsfara. förordningen stadgandenkrig I finns också visstom

samråd och information i samband verksamheten.med planeringen av
1991:1269I förordningen vid statliga skolorverksamhetenom

för sameskolanunder krig och vid krigsfara stadgas bl.a. ansvaretatt
och specialskolor under krig och vid krigsfara kan överföras till styrel-

för utbildningen den kommun däri skolan belägen.ärsen
1996:605Förordningen försöksverksamhet med lokalaom

styrelser inom grundskolan och den obligatoriska Särskolan samt
1997:642förordningen försöksverksamhet med lokala styrel-om

inom gymnasieskolan och den vuxenutbildningenkommunalaser
kommuner respektive landsting tillåtelse inrätta lokala styrelserattger

rubricerade skolfonner.inom
1997:702 inomFörordningen kvalitetsredovisning skolvä-om

skriftligaålägger kommuner och skolor årligensendet upprättaatt
kvalitetsredovisningar.

för1993:167 stadgar justeringFörordningen skolindex attom av
skolområdet skall för varje statligtbidrag inom regeringenvissa ett av

innehållerfastställt skolindex användas. Förordningenbudgetår även
fördetaljbestämmelser berälcningsgrunder ansvaret att tasamtom om

skolindex.fram ett
Enligt förordningen till särskilda in-1991:931 statsbidragom

på skolområdet för funktions-kan kommuner få statsbidragsatser
statsbidragethindrade elever. Förordningen innehåller regler vadom

för, skall fördelas ochutgå hur ansökan skall ske hur bidragetkan samt
användas.

Enligt till avgifter tillförordningen 1993:795 statsbidragom
anordnar så-har kommunerInternational Baccalaureate Office som

avgiften tillutbildning till statsbidrag för betala IBO i Ge-dan rätt att
neve.

Enligt 1994:519 till utbildningförordningen statsbidrag avom
fall fåkan kommuner i vissautlandssvenska barn och ungdomar

ungdomar.statsbidrag för undervisning utlandssvenska barn ochav
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I förordningen 1991:1121 med instruktion för Statens skolverk
stadgas bl.a. Skolverket central förvaltningsmyndighet för det of-att är
fentliga skolväsendet deni mån något särskilt föreskrivetinte ärannat

Skolverket skall1 § verka för mål och riktlinjerdesamt att att som
riksdagen och har fastställtregeringen för verkets ansvarsområde för-

2 §. bl.a.verkligas I 4 § Skolverket skall ha tillsyn detsägs överatt
skolväsendetoffentliga kommunernas skyldighet tillöversamt att attse

skolpliktiga barn får föreskriven utbildning.
förordningen 1991:1081I med instruktion för Statens institut

handikappfrågor i skolan står institut för han-för angivet Statensatt
dikappfrågor skalli skolan hjälp och stöd till kommunerna för attge

deunderlätta handikappades skolgång.
finns omnämnandeDet kommuner i förordningenäven ett av

1996:502 med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
förordningen står CSN får åta sigCSN. I ersättningatt mot att en
utbetala introduktionsersättning ochkommun för flyktingar vissa andra

utlänningar.
läroanstalt1973:349 stadgas skyl-I 6 § studiestödslagen äratt en

till lämna uppgifter för tillämpningendig CSN betydelseäratt som av
inklusive förordningen myndighetsföreslcrifter.lagen och Lagenav

också elevers utbildningsfonnerreglerar till studiestöd förrätt som
bedrivs kommuner och landsting. studiestödsförordningenIäven av

inklusive för-finns konkretisering studiestödslagen,1973:418 enav
stödberättigade utbildningar.teckning över

förordningen 1986:395 timersättning vid vissaI vuxenut-om
regleras kommunerna skyldiga lämna erfor-i 4 §bildningar äratt att

uppgifterderliga till CSN.
1997:153 teknik- ochförordningen statsbidrag tillI natur-om

finns koppling till kommuner och lands-vissvetenskapscentrum en
tillflera för statsbidrag teknik-regleras villkorting. I 2 § ettatt ett av

huvudsakligen finan-naturvetenskapscentrum verksamheteneller är att
kommun ellerpå ekonomiskt stödsieras sätt,annat t.ex. genom av en

statsbidragen skallstadgas vid fördelningenlandsting. I 5 § attett av
verksamhetHögskoleverket bl.a. hänsyn till sinita centrumet sam-om

med kommun eller landsting.arbetar
ellerdetta område finns myndighetsföreskrifter6 all-Inom även

råd främst till de studie-utfärdade CSN. Reglerna riktar sigmänna av
flertalet fallstödsberättigade. och landsting berörsKommuner i genom

CSN.uppgiftslämnarskyldighetstadganden tillom

36 studiestödsförordningen l973:4 8.Alla föreskrifter utfärdade med stöd lär av
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CSNFS 1987:4 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och
allmänna råd elevrapportering i statlig ellerom
kommunal vuxenutbildning ändr. CSNFS 1992:22,

och1994:12 1995:13
1988:6 Centrala studiestödsnämndens föreskrifterCSNFS och

allmänna råd elevrapportering folkhögskolaniom
ändr. ochCSNFS 1992:21, 1994:13 1995:12

studiestödsnämndens föreskrifterCSNFS 1992:20 Centrala om
elevrapportering i gymnasieskolan och vissa andra
gymnasiala utbildningar ändr. CSNFS 1994:11
Centrala studiestödsnämndens föreskrifter ochCSNFS 1992:9

omfattningallmänna råd krav studiernas förpå rättom
till studiehjälp vid gymnasieskolansutbildning på
individuella 1995:24ändr. CSNFSprogram
Centrala studiestödsnämndens föreskrifter1993:10 ochCSNFS
allmänna råd krav studiernas omfattning förpå rättom
till statligt studiestöd kommunal och statligi
vuxenutbildning ändr. 1995:23, 1995:27,CSNFS
1996:4, 1996:14 och 1997:5
Centrala studiestödsnämndens föreskrifter tillCSNFS 1994:9 rättom
studiehjälp tillfälligunder sjukdom och vid vård av
barn eller närståendevård

Skolformema13.2.2

Skolformema finns förordningarlagar och 225Inom gruppen
endast publicera-publicerade SFS. finns förordningari 31Därutöver

myndighetsföreskrifter råd utfärdadede SKOLFS, 38 eller allmännai
SÖ.Skolverket och myndighetsföreskrift utfärdad1 avav

Grundskolan

radinnehåller preciseringarGrundskoleförordningen 1994:1194 en
före-avseende finns bl.a.skollagen med på grundskolan. dennaIav

språkimdervis-skrifter utbildningens innehåll, kursplan,timplan,om
läromedelarbetsplan,ning, m.m.
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Gymnasieskolan

Gymnasieförordningen 1992:394 innehåller preciseringar förhål-i
tilllande skollagen. förordningen finnsI bl.a. föreskrifter utbild-om

ningens innehåll, kurser och kursplan, fördelningenstudievägar, av
undervisningstid m.m.

Genom förordningen 1992:1261 pådistansundervisningom
nivå Torsåsgymnasial i Torsås kommun möjlighet ordna dis-attges

tansundervisning.
1997:576Lagen särskild skatteväxling med anledningom av

ändrade möjligheter för frånlandsting begära ersättningett att
gymnasieelevernas hemkommuner har tillkommit för möjliggöraatt
skatteväxling landstingen kan begära full frånersättning gymnasie-när
elevernas hemkommuner.

förordningenGenom 1997:762 försöksverksamhet medom
lärlingsutbildning inom gymnasieskolan kommuner möjlighet attges
delta försöksverksamheti med lärlingsutbildning.

Särskolan

Särskoleforordningen 1995:206 innehåller liknande regleringtyp av
grundskoleförordningen, dvs. preciseringar och konkretiseringarsom

skollagen.av
Förordningen 1994:741 särskolansgymnasiesärskolan ärom

motsvarighet till gymnasieförordningen.

Specialskolan

Specialskoleförordningen 1995:401 specialskolans motsvarighetär
grundskoleförordningen.till förDet huvudman special-är ärstaten som

förordningen framgårskolan. Av specialskolan fem skolenheterharatt
regionalamed upptagningsområden regionskolor riksskolor.och tre

Elever får också efter regeringens undervisas särskildamedgivande i
förlagda tillklasser grundskolan externa klasser.
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Sameskolan

Sameskoleförordningen 1995:205 sameskolans motsvarighet tillär
grundskoleförordningen. Det huvudman för samesko-är staten ärsom
lan. förordningenI regleras b1.a. Skolhälsovården vid sameskolanatt
efter överenskommelse kan fullgöras kommun eller landsting.ettav en
Vidare stadgas sameskolstyrelsen bör bistå kommunerna detatt när
gäller uppsökande verksamhet bland samer.

Fristående skolor

friståendeFörordningen 1996:1206 innehåller tillskolor skol-om
lagen kompletterande regler fristående grundskolor, särskolor,om
gymnasieskolor och gyrnnasiesärskolor. finnsförordningen vissaI
stadganden har direkt koppling förordningentill kommunerna. Isom en
stadgas b1.a. vid Skolverkets handläggning ärenden godkän-att av om
nande och bidrag friståendetill grundskolor och grundsärskolorav
skall den kommun där skolan skall belägen beredas tillfälle attvara

bidragGäller ärendet tillsig. fristående ellergymnasie-yttra en gymna-
siesärskola skall närliggande kommuner kan bli berördaäven antassom

etablering kap.l 2 § respektive § sådan2 kap. möjlig-2av en ges en
het. förordningen finns också regler frånI och hur bidrag kom-närom

skall utbetalas till den fristående skolan l kap. respektive9 § 2munen
gäller friståendekap. §. det gymnasieskolor finns kap.11 När i 2 12 §

bilaga till förordningenoch i stadganden det bi-nivån påävenen om
elevens hemkommun skalldrag betala till den fristående skolan,som

överenskommits dem emellan.annatom
I förordningen 1996:1398 till internationellastatsbidragom

stadgas i Skolverket där skolanskolor 5 § skall bereda den kommunatt
belägen tillfälle ansökan statsbidrag.sigär överatt yttra om

Särskilda utbildningsformer

förordningen 1991:1080 stadgas hem-I riksinternatskolor attom
kommunen skall lämna bidrag till för eleverriksintematskolan gårsom

grundskolan eller gymnasieskolan.i Bidraget utgår enligt samma grun-
der för fristående skolor.som
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Vuxenutbildning

Förordningen 1992:403 kommunal vuxenutbildning innehållerom
rad förhållandepreciseringar i till skollagen. förordningen bl.a.Ien ges

anvisningar undervisningens innehåll och vilka eleveruppläggning,om
behöriga söka till komvux, hur elever skallurvaletär görasattsom av

betyg.samt om
Förordningen 1986:677 anlitaökade möjligheter attom per-

sonal vid iöretag för viss undervisning i kommunal vuxenut-m.m.
möjlighetbildning och vid skolor för kommunernastatens vuxna ger

fall använda lärarutbildad personali vissa icke inomatt extern,
komvux.

bedriver SSV distansun-Statens skolor förStaten genom vuxna
vuxenutbildningen.dervisning komplement till den kommunalasom

Verksamheten regleras i lagen 1991:1108 skolor förstatensom
och förordningen 1992:601 skolor förstatens vuxna.vuxna om

direkt berör kommunerna stadgandet i lagens 2 §Det är attomsom
föreskriva kommun skola ligger skallregeringen får den däratt utseen

styrelse kommunen har för kommunala vuxenutbild-sådan sinsomen
styrelse for skolan. regleras detockså förordningenning I attatt vara

efter förslag frånför skola regeringen styrelse Härnö-varje utsesav en
Norrköpings Förordningensands respektive kommun 1 kap. §. in-3

stadganden komvux-elev behörig tillnehåller inte äräven attom en
motsvarande kurs anordnad skolor för 4 kap. och 43statensav vuxna
§§-

för utvecklings-1992:736 vuxenutbildningFörordningen om
förinnehåller kompletterande till skollagen dennaregleringstörda un-

områdendervisningsform. Förordningen behandlar i settstort samma
förordningen kommunal vuxenutbildning.omsom

utbildningStatligt stöd lämnas till särskilda påsatsningar av vuxna
Kunskapslyftet. insat-fem från den juli det s.k. Dessaunder år 1 1997

regleras till särskildai förordningen 1996:1502 statligt stödomser
på till kommunerStöd kan lämnassatsningar utbildning av vuxna.

förgymnasial utbildning, till skoloroch, frågai även statens vuxna.om
för stöd, behö-innehåller bl.a. bestämmelser villkorFörordningen om

stödet beräknasoch urval, hur ansökan stöd hurrighet görs samtom
utbetalas.och
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Uppdragsutbildning

1991:1109Lagen uppdragsutbildning fall kommu-i vissaom ger
landstingoch under bedrivavissa omständigheter uppdrags-rätt attner

utbildning. Ytterligare föreskrifter områdeinom detta iförord-ges
1992:395ningen uppdragsutbildning offentligainom det skol-om

väsendet.
Förordningen 1986:64 uppdragsutbildning vid statensom

berör kommunerför och landstingen detskolor i l §attvuxna genom
kommunalastadgas och landstingskommunala myndigheter kanatt va-

frågauppdragsgivare i personalutbildning och utbildningom somra
arbetsmarknadsskäl.betingas av

Universitet och högskolor

ochHögskolelagen 1992:1434 1993:100högskoleförordningen
bestämmelser tillinnehåller viss del gäller för högskolorävensom un-

landstingskommunaltder kommunalt eller huvudmannaskap.
tillstånd1993:956Förordningen utfärda vissa examinaattom

innehåller förteckning enskilda utbildningsanordnare i huvud-överen
tillståndsak stiftelser har utfärda olika examina. Förordningenattsom
verksamheter.beröra kommunalakan

1993:1153Förordningen redovisning studier vidom m.m.av
högskolor innehåller bestämmelseruniversitet och bl.a. registre-om

uppgifteroch rapportering universitet och hög-studier vidring av om
del dessa bestämmelser högskolor medskolor. gäller förEn ävenav

eller kommun huvudman. gäller bestämmelsernalandsting Dettasom
studieregister 2 kap. och för offentlig statistik 3rapporteringomom

kap..
1996:339 med viss kvalifice-Lagen försöksverksamhetom en

möjlighetbl.a. kommuner landstingyrkesutbildning ochrad attger
anordna sådan utbildning. lagens regeringen eller denI står4 § att

föreskriftermyndighet bestämmer får meddelaregeringensom om or-
ganisationen utbildningen hos kommuner och landsting samt omav

Kompletterande regleringderas befattning i övrigt med utbildningen.
i förordningen 1996:372 försöksverksamhet med vissges om en

kvalificerad yrkesutbildning.
förordningen 1997:845 uppdragsutbildning vid universi-I om

stadgas för bedrivs ihögskolor uppdragsutbildningochtet att som an-
till kommuns eller landstings högskoleutbildning inomslutning etten

vårdområdet får betyg och kursbeviseller omges examens- samma
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kvalitetskrav ställs vid grundläggande högskoleutbildning. Eleversom
genomgått sådan utbildning har tillgodoräkna sig utbild-rätt attsom

grundläggande högskoleutbildningningen 7 och §§.8som
Förordningen 1989:26 ersättning för statlig högskoleut-om

frånbildning landsting Högskoleverket bemyndigande be-attger
hur skallersättningen tagit studenterstämma stor när staten emotvara

till sådan högskoleutbildning anordnas landstingen. För-ävensom av
innehåller bestämmelserordningen uppgiftslämnande och be-även om

talningstidpunkter.
området SkolfonnernaInom finns också betydande antal för-ett

publiceratsordningar i SKOLFS. förordningarDe 31 i SKOLFSsom
bedöms aktuella dennai kartläggning redovisas nedan. Vidaresom vara

Skolverket utfärdathar 37 rådmyndighetsföreskrifter eller allmänna
SÖ SÖ:sutfärdat myndighetsföreslcrift.och 1 Skolverket föransvarar

myndighetsföreskrift, då myndigheten har upphört.
Reglerna berör antal områden, bl.a. specialundervisning ochett stort

betygskriterier.
Förordningar publicerade i SKOLFS:

SKOLFS 1991:14 Förordning förstipendier den individuelltom
motiverade fortbildningen för lärare
FörordningSKOLFS 1991:15 försöksverksamhet med förberedandeom
dansundervisning grundskolan ändr.i SKOLFS
1995:42 och 1997:7
Förordning försöksverksamhetSKOLFS 1991:24 med tvåspråkigom
undervisning vid grundskolan i Haparanda ändr.
SKOLFS 1993:19 och 1995:43

1991:27 Förordning till Sommarkurser teknikSKOLFS statsbidrag iom
för flickor ändr. 1994:4 ochSKOLFS 1992:31,
1995:33

SKOLFS 1991:39 Förordning handikappadeersättning till vissaom
elever m.f1. för resor

SKOLFS 1991:43 Förordning kombination studier och schackom av
vid gymnasieskolan Norrköping ändr. SKOLFSi
1993:22

1991:44 Förordning utbildningSKOLFS engelskspråkig gymnasial iom
Stockholm och Göteborg ändr. SKOLFS 1995:35
Förordning personskadaSKOLF S 1991:47 vid till elev iersättningom
viss gymnasieskolutbildning ändr. 1993:6SKOLFS

SKOLFS 1991:51 Förordning resestipendier för lärare iom
ungdomsskolan
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Förordning programmål för gymnasieskolansSKOLFS 1992:5 om
nationella program
Förordning för grundläggande1992:7 programmålSKOLFS om
vuxenutbildning
Förordning för de delar1992:29 programmålSKOLFS om av
vuxenutbildning för utvecklingsstördapsykiskt som

den särskolanobligatoriskamotsvarar
förFörordning vissaSKOLFS 1992:44 ersättningextraom

handikappade elever studier gymnasieskolanvid i
Överenskommelse Danmark, Finland, Island,mellan1993:14SKOLFS

nordisk utbildningsgemenskapoch SverigeNorge om
ochpå gymnasial allmänt gymnasiumnivå

yrkesskolor
till kommunerna förFörordning statsbidragSKOLFS 1993: 16 om

och information vid införandet deplanering av nya
gymnasieskolan ändr. SKOLFSiprogrammen

5994:l 1
för främja internationellaFörordningen stöd1993:17SKOLFS attom

kontakter och för fortbildninginom skolans område
språk svenskalärare för undervisning på änannatav

Förordning asylsökande barnundervisningSKOLFS 1993:21 avom
obligatoriskaFörordning för detläroplan1994:1SKOLFS om

12skolväsendet ändr. SKOLFS 1997:
frivilligaför detFörordning års läroplan1994:2 1994SKOLFS om

1997:13skolfonnema ändr. SKOLFS
för grundskolan ändr.Förordning kursplaner1994:3SKOLFS om

och 1997:1110SKOLFS 1994:53, 1995:46, 1996:
programmål förFörordning särskildaSKOLFS 1994:8 om

gymnasieskolans nationella program
förkursplaner kärnämnenFörordning iSKOLFS 1994:9 om

gymnasialagymnasieskolan och den
1995:39vuxenutbildningen ändr. SKOLFS

programmål förFörordning särskildaSKOLFS 1994: 13 om
ändr.nationellagymnasiesärskolans program

1995:58SKOLFS och1995:2
förkämämnenFörordning kursplaner iSKOLFS 1994:21 om

motsvarande vuxenutbildninggymnasiesärskolan och
och19utvecklingsstörda ändr. SKOLFS 1995:för

:409951
programmâl förFörordning särskilda1994:23SKOLFS om

grundläggande vuxenutbildning
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förkursplaner kärnämnenFörordning i1994:24SKOLFS om
ändr. SKOLFSvuxenutbildninggrundläggande

1995:61994:35 och
delarprogrammål för desärskildaFörordning1994:27SKOLFS avom

utvecklingsstördaförvuxenutbildning motsvararsom
obligatoriska särskolanden

svenskundervisning förkursplan förFörordningSKOLFS 1994:28 om
invandrare

för delardekursplaner i kärnämnenFörordningSKOLFS 1995:7 om
utvecklingsstördaförvuxenutbildning somav

grundsärskolanmotsvarar
specialskolanför elever iFörordning ersättning1997:1SKOLFS om

för 1998skolindex årFörordningSKOLFS 1997: 17 om

SözMyndighetsföreslcrift från

SÖ-FS 1989:35föreskrifterSkolöverstyrelsensSKOLFS 1991:7 om
centrala iinklusiveobligatoriska provprov

omtryckgymnasieskolan

Skolverketallmänna råd frånMyndighetsföreslcrifter eller

7 bemyndigande.uppgiftsaknasföreskriftenI om
1992:736förordningen88 med stödutfärdadeföreskrifterFöljande är omav

1994:40, 1995: 17,SKOLFS 1993:8,utvecklingsstörda:förvuxenutbildning
och 1995:45.1995:221995:18,

SKOLFSvuxenutbildning:kommunal1992:403förordningenStöd omav
1996:6,1995:31,1995:30,1995:29,1995:20,1994:26, 1994:52,1994:25,

och 1997:23.1996:15
1997:41995:63, 1997:2,SKOLFS1992:394:gyrnnasieförordningenStöd av

1997:21.och
1995:23.SKOLFSgymnasiesärskolan:1994:741förordningenStöd omav

och1997:22SKOLFS1994:1194:grundskoleförordningenStöd av
1994:1194.

invandrare:försvenskimdervisning1994:895förordningenStöd omav
SKOLFS 1994:44.

1994:56.1986:573: SKOLFSsärskoleförordningenStöd av
utvecklingsstörda ochvuxenutbildning för1992:736förordningenStöd omav

1994:49,1994:48,SKOLFSgymnasiesärskolan:1994:741förordningen om
och 1995:44.1995:121995:3,

1992:403och förordningen1992:394gymnasieförordningenStöd omav
och 1997:5.SKOLFS 1997:3vuxenutbildning:kommunal
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frånuppgiftsinsamlingföreskrifterSkolverkets1992:8SKOLFS om
skolhuvudmännen ändr. SKOLFS 1993:11,

19och 1997:1994:33, 1995:26, 1996: 18
betygssättning på linjerSkolverkets föreskrifterSKOLFS 1992:42 om

gymnasieskolanoch specialkurser i
påbyggnadsutbildningenSkolverkets föreskrifter1993:8SKOLFS om

vuxenutbildningkommunalTekniker elkraft inom-
förkursplanerSkolverkets föreskrifter1994:22SKOLFS om

1995:4, 1995: 13,ändr. SKOLFSgymnasiesärskolan
1995:61och1995:24, 1995:60

förkursplanerföreskrifterSkolverkets1994:25SKOLFS om
grundläggande vuxenutbildning

betygskriterier förföreskrifterSkolverkets1994:26SKOLFS om
grundläggandenationella kurser inom

vuxenutbildning
förkursplanerSkolverkets föreskrifter1994:40SKOLFS om

utvecklingsstördaför psykisktvuxenutbildning
för kurs ibetygskriterierSkolverkets föreskrifter1994:44SKOLFS om

sfisvenska för invandrare
nationella kurser iföreskrifterSkolverkets1994:48SKOLFS om

vuxenutbildning förgymnasiesärskolan och inom
och1995:14SKOLFSutvecklingsstörda ändr.

60l 995 :
förbetygskriterierföreskrifterSkolverkets1994:49SKOLFS om

och inomgymnasiesärskolannationella kurs i
utvecklingsstördavuxenutbildningen för

förkursplanerochföreskrifter tim-Skolverkets1994:52SKOLFS om
påbyggnadsutbildning komvuxi

för denkursplanerSkolverkets föreskrifter1994:56SKOLFS om
och1995:16SKOLFSändr.obligatoriska särskolan

9995 5l :
påbyggnadsutbildningenföreskrifterSkolverkets1995:1SKOLFS om

kommunalbehörighet inomAllmänElinstallation -
vuxenutbildning

och förordningenriksintematskolor1991:1080förordningenStöd bl.a. omav
offentligadetinomskolhuvudmärmenuppgiftsskyldighet för1992:1083 vissom

SKOLFS 1992:8.skolväsendet m.m.:
och 1995:1.1994: 12bemyndigande:uppgiftföreskrifter saknasföljandeI om
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SKOLFS Skolverkets1995:3 föreskrifter nationella kurser iom
gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för
utvecklingsstörda ändr. SKOLFS 1995:60 och
199 l5

SKOLFS 1995:5 Skolverkets föreskrifter betygskriterier förom
nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom
vuxenutbildningen för utvecklingsstörda ändr.
SKOLFS 1995:60

SKOLFS 1995: 12 Skolverkets föreskrifter betygskriterier förom
nationella kurser gymnasiesärskolani och inom
vuxenutbildningen för utvecklingsstörda ändr.
SKOLFS 1995:60
SkolverketsSKOLFS 1995:17 föreskrifter betygskriterier förom
nationella kurser inom förvuxenutbildningen
utvecklingsstörda
SkolverketsSKOLFS 1995:18 föreskrifter kursplaner för nationellaom
kurser inom förvuxenutbildningen utvecklingsstörda

SKOLFS 1995:20 Skolverkets föreskrifter betygskriterier förom
nationell kurs i kämämnet svenska andra språksom
SkolverketsSKOLFS 1995:22 föreskrifter betygskriterier förom
nationella kurser inom vuxenutbildningen för
utvecklingsstörda

SKOLFS 1995:23 Skolverkets föreskrifter betygskriterier förom
nationella kurser ändr.i gymnasiesärskolan
SKOLFS 1995:60

SKOLFS 1995:29 Skolverkets föreskrifter påbyggnadsutbildningenom
Ambulanssjukvård kommunal vuxenutbildninginom

SKOLFS 1995:30 Skolverkets föreskrifter påbyggnadsutbildningenom
Persontransporter med buss kommunalinom
vuxenutbildning

SKOLFS 1995:31 Skolverkets föreskrifter påbyggnadsutbildningarom
inom kommunal vuxenutbildning

SKOLFS 1995:44 Skolverkets föreskrifter betygskriterier förom
nationell kurs i gyrrmasiesärskolan och inom
vuxenutbildningen för utvecklingsstörda ändr.
SKOLFS 1995 :60

SKOLFS 1995:45 Skolverkets föreskrifter betygskriterier förom
nationell kurs förinom vuxenutbildningen
utvecklingsstörda

SKOLFS 1995:63 Skolverkets föreskrifter riksrekryterandeom
idrottsutbildningar
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SkolverketsSKOLFS 1995:65 föreskrifter och allmänna råd om
förbetygskriterier grundskolans ämnen

SKOLFS 1996:6 Skolverkets föreskrifter kursplaner ochom
betygskriterier för telcnikerutbildning inom
kommunal vuxenutbildning ändr. SKOLFS 1997:6

påbyggnadsutbildningenSKOLFS 1996: 15 Skolverkets föreskrifter om
Trafiklärare vuxenutbildninginom kommunal

föreskrifterSkolverkets betygskriterier för kurserSKOLFS 1997:2 om
kärnämnen gymnasieskolan och inom gymnasiali i

vuxenutbildning
Skolverkets föreskrifter och kursplaner förtim-SKOLFS 1997:3 om

förgymnasieskolan kursplaner gymnasialsamt
förvuxenutbildning betygskriterier nationellaoch om

kurser och gymnasiali gymnasieskolan inom
vuxenutbildning 1997: 10 ochändr. SKOLFS

51997: 1
Skolverkets föreskrifter utformningenSKOLFS 1997:4 avom
slutbetyg och betygsdokument isamlat
gymnasieskolan
Skolverkets föreskrifter nationella kursprov i denSKOLFS 1997:5 om

1997/98 ändr.gymnasiala utbildningen läsåret
SKOLFS 1997:14

ansökan statsbidragSkolverkets föreskrifterSKOLFS 1997:21 omom
för nordiska gymnasieskolanelever i
Skolverkets föreskrifter obligatoriska1997:22SKOLF S ämnesprovom

1997/98för grundskolan läsåretår 9 i
slutbetyg iSkolverkets föreskrifter utformningSKOLFS 1997:23 avom

gymnasial vuxenutbildning och
betygsdokument ipåbyggnadsutbildning och samlat

kommunal vuxenutbildning

regleringenproblem medUpplevda13.3

begärt föränd-Svenska Kommunförbundetflera sammanhang harI
skriften skol-har bl.a. utarbetat Enskollagen. Förbundetringar nyav

innehåller antalutgångspunkter, vilkenprincipiellalag några ett stort-
skollagstiftningens utformning.synpunkter på

kännetecknasskriften Kommunförbundet lagstiftningenI attmenar
förbundetlagande befintliga Vidarelappande och regler.ett anseravav

mål. flertalmed medel med Påreglernamånga än ettstyratt snarareav
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skriftenställen i understryker Kommunförbundet vill lag-att man se en
stiftning har strikt karaktär resultat- och målstymingsom en mer av

detalj styming.änsnarare
Kommunförbundet skollagen bör begränsas till reglerattanser som

likvärdighet, kvalitet, elevernas rättssäkerhet,att garantera trygg-avser
het och integritet. Sammanfattningsvis vill Kommunförbundet med en

skollagstiftningen följuppnå ande:översyn av
Ansvarsfördelningen mellan och kommun skall klar ochstat vara en--

tydig.
skall reglera elevernasLagen rättigheter och kommunernas skyldig--

heter.
skall vad skall hur,Lagen uppnås inte dvs. reglersäga som men som-

hur kommunerna skall organisera och genomföra verksamhetenstyr
skall bort.rensas

Lagstiftningen skall till utvecklingen kommunernai ochanpassas-
moderniseras. skall för framtida förändringar ochDen utrymmege pe-
dagogisk utveckling.

skall präglas långsiktighet konsekvent förhållnings-Lagen och ettav-
kommunerna.sätt mot

skall tydligt och enkelt.Systemet vara-
Lagstiftningen skall i huvudsak finnas form skollag och läropla-i av-

och användningen förordningar skall begränsas.ner av

Kommunförbundet föreslår kommunernas bör utformasatt ansvar en-
följande:ligt Kommunen för utbildningen genomförsattansvarar en-

ligt de mål och riktlinjer fastslagits lag,i skollagen, läropla-som annan
och kursplaner. 12ner

framhålls ansvarsfördelningenVidare kommunen måsteinomatt
Bland föreslårrenodlas. förbundet regleringen rektorsannat att av an-

uppgifteroch i skollagstiftningen och läroplanen bort. ställetItassvar
bör det kommunen eller den nämnden har dettaansvarigavara som an-

Kommunförbundet föreslår undersöker möjlighetenäven attsvar. man
till för elever och föräldrar ellers.k. rekurs intern ompröv-att genom

kunna klaga hos nämnden på vissa beslut, fattas rek-ning t.ex.som av
eller på viss behandling.tor,

enligt förbundet viktigt framåtsyftandeDet skollagär äratt en ny
och den för lokala och pedagogisk utveckling.initiativatt utrymmeger

Kommunförbundet betonar vikten tydliga kriterier på resultat ochav
förstärkt uppföljning och utvärdering kommun hardär ochstat etten

Tillsynen bör till gällaenligt förbundet renodlasgemensamt attansvar.
lagligheten. Förbundet konstaterar också Skolverkets tillsyn inte äratt
lagreglerad.
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regleringenKommunförbundet uppmärksammar den parallella som
det behövs nå-Förbundet exempelvis intedag förekommer.i attanser

regleringen isärskild regel skolplanen i skollagen attutanomgon
tillräcklig.och verksamhetsplankommunallagen budget ärom
dag reglerar medelbestämmelser iVidare förbundet attanser som

allmänhetresultat eller imål, organisation störstaänän snararesnarare
gäller bestämmelserregelstyming skall bort.uttrycker Det t.ex.tasen

lärotider, elevre-friluftsverksamhet,gåvomedel, lärarfortbildning,om
rektor.regler tillgymnasieskolan och direktstymingeni avsor

rättssäkerhet, trygghet och integritet Kommun-gällerdetNär anser
hög gradtillräckligtnuvarande regelsystem inte iförbundet värnaratt

tillrät-exempelvisstället för detaljreglerenskilde eleven. Iden omom
handlingsprogramoch pådisciplinära åtgärder kravtaförande, mot

till den ansvari-inriktas allmänt uppdragreglerna påmobbing borde ett
skallför elevernavidta de åtgärder behövsnämnden attatt upp-somga

tiden kännaoch underbli objektivt behandladeskolans mål,nå trygg-
arbetsro.integritet ochhet,

kompe-gäller lärarnaskritik regleringen vadframförsDet även mot
sakensfortbildningsverksamheten. ligger iDetoch natur atttens ar-

gällerkompetensutveckling.personalens Dettaförbetsgivaren ansvarar
verksamheter socialtjänsten.regleradeför andra t.ex.

underströksKommunförbundetmed företrädare förVid intervjuer
inverkardetaljregleringendetaljreglering.med Detproblemet attanses

området.tillsynsarbetet inompånegativt
integreringsynpunkter vad gäller barnomsorgensframfördesVidare

till dennainställdaKommunförbundet positivtskollagstiftningen.i är
totalmeddet hade önskvärtvarit översynintegration, att enmenarmen

sammanfördes.de båda verksamheternaregelverket innanav
överklagandesystemet inomframhåller ocksåKommunförbundet att

svåröverskådligt.skolområdet dagi är
publiceras pådessutommängden reglerVidare att somanser man

tillämparen.problem förmedförSFS SKOLFSolika ställen och
inom sko-författningarsynpunkter påytterligareNedan redovisas

lornrådet:
kap.,skollagens 15finns ibemyndiganden redanantalDå stortett-

föreskriftermeddelabemyndigandelagen medifrågasätts att omom
utbildninglandstingskommuners medverkan iochkommuners numera

behövs.
kom-viktig förskolanentreprenadförhållanden inom ärLagen om-

ramlagstiftning.samladoch bör in itas enmunerna
för elev-vissakommunernas skyldighetgäller lagenVad att svaraom-

ochelevresor in-förbundettillhörande förordning attsamt anserresor
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ackordering bör i sammanhang. Kommunernasett skyldigheter börses
begränsas till kommunens gymnasieutbildning.

detNär gäller förordningama statsbidrag påpekar riktadeattom man-
insatser strider tanken kommunernamot samlatatt statsbidrag.ettge
Förbundet tillägger emellertid riktade insatser kan behövasatt begrän-i
sad omfattning, för riksgymnasieverksamheten.t.ex.

Kungl. Majzts Cirkulär till de lokala styrelserna för statliga, kommun--
ala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angå-
ende upplåtelser lokaler folkbildningsorganisationer och andraav
ideella organisationer otidsenlig.är

Stor del regleringen i grundskoleförordningen upprepningarav är-
och/eller förtydliganden bestämmelser i skollagen. delEn bestäm-av
melser reglerar organisation och former på onödigt Reglerett sätt. om
skolbibliotek ytterligareär exempel på dubbelreglering, då det iäven
bibliotekslagen finns bestämmelser skolbibliotek i grundskolan. Enom
sådan reglering strider principen modernmot ramlagstiftning.om

Bestämmelserna gymnasieskolan har ändrats vid flera tillfällenom-
och svåröverskådliga ochär otydliga. Regleringen i gymnasieförord-

ochningen skollagen måste iöver sammanhang.ettses
Bestämmelserna studiesociala förmåner svåröverskådliga.ärom-

Landstingsförbundets kritik bl.a. högskoleförordningen.rör Förbundet
regelsystemet för högskoleutbildningaratt i landstingets regimenar

borde få karaktär liknar den för högskoleutbildningar i statligen som
regi. Landstingsförbundet högskoleutbildningama inomatt vårdanser
och de bedrivsoavsett eller landsting skall hastatomsorg om av en
kvalitativt likvärdig nivå och studentens perspektiv erbjudasett lik-ur
värdiga möjligheter.

Förbundet framhåller emellertid den särskilda lagstiftningen föratt
landstingens högskoleutbildning kan förväntas bli obsolet inom kort
med anledning den pågående integrationen landstingens vårdhög-av av
skolor med den statliga högskolan.

Vad gäller regleringen avseende utbildningen på gymnasienivå in-
Landstingsförbundetstämmer i den problembeskrivning Kommun-som

förbundet har lämnat.
dettaI sammanhang bör även regeringen inämnas propositionatt en

prop. 1997/98:94 aviserar samlad skollagen.översynen av
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Utrikesdepartementet14

Allmänt14.1

Utrikesde-inomförordningarochlagar 2bedömt 2harUtredningen att
kartläggningen. Därutöverforrelevantaansvarsområde ärpartementets

råd. Dennainnehållande allmännamyndighetsiöreslcrift ävenfinns 1
invandrarverk SIV.Statensutfärdatshar av

regleringenBeskrivning14.2 av

innehållermil.asylsökandemottagande1994:137Lagen avom
harutlänningartillbiståndför ochsysselsättningbestämmelser somom

uppehålls-tidsbegränsatbeviljatsuppehållstillstånd eller haransökt om
biståndet tillstadgassärskilt då härberörs atttillstånd. Kommunerna en

därden kommunsocialnämnden ilämnasutlänningarkategoriviss av
fårlagdennaenligtbeslutsocialnämndens3 §,vistasutlänningen att

enligtbiståndlämnatharkommun22 §överklagas attsamt somen
§.23biståndetförfrånersättningtillharlagdenna statenrätt
hälso- ochförersättningstatlig1996:1357Förordningen om

statligbestämmelser ersätt-innehållerasylsökandesjukvård till om
för hälso-kostnaderdeapotek förochkommunerlandsting,tillning

läkeme-receptförslcrivnaochtandvårdkostnader försjukvårdoch samt
regleras bl.a.paragraferflerautlänningar. Ifor vissade hardel som

stadgasVidarebetalas.skall attersättningochersättningsnivån när
uppgifterdelämnatill SIVskyldigakommunerochlandsting är att som

förord-dennaenligtersättningderas tillbedömningenför rättkrävs av
§.10ning

Mounioi Torne,suveränitetsholmarna1986:1283Lagen om
överenskommelsenfrånbestämmelserinnehållerälvarKönkämäoch

iFinland. Kommun omnämnsochmellan Sverigejuni 1986den 19
suveränitetsholmeshävandeansökanstadgasdetdålagen att av enom

artikel 6.vederbörande kommunbl.a.kansärställning göras av
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Förordningen 1988:429 med instruktion för Statens invand-
riktar framför alltrarverk sig till myndigheten fråga.i Kommuner och
berörslandsting bestämmelserna skallSIV bl.a. medverka tillattav om

kommuner erbjuder flyktingar bostad och flyktingarna i övrigtatt att
lämpligtpå det svenska samhället 2 § beslutasätttas emot ett samtav

förstatlig ersättning tlyktingmottagande kommunerna och föri vis-om
sjukvårdskostnader 2 §.sa
Med stöd förordningen 1994:361 mottagande asyl-av om av

m.fl.sökande har SIV utfärdat 1 myndighetsföreskrift.

SIVFS 1997:2 Statens invandrarverks föreskrifter SIVFS l1994: 1 om
mottagande asylsökande m.fl.av
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Sammanfattning

föreliggandeI redovisas resultat från två studierrapport avseende kost-
förnader den statliga regleringen kommunal verksamhet. Studiernaav

har genomförts Ingegerd Berggren, Statistiska centralbyrån SCBav
på uppdrag Avregleringsutredningen.av

I redogörs relativt utförligt förrapporten på vilket vi kommitsätt
fram till de redovisade kostnadsuppskattningama eftersom resultaten
till del beror vilkapå definitioner ochstor antaganden gjorts. Be-som
dömningar vilka definitioner och vilka antaganden rimligastärav som
har utförts i samråd med utredningens huvudsekreterare Leif Lundberg
och falli vissa med företrädare för sakmyndigheter.

Kostnader för den statliga regleringen kommunal verksamhetav
har definierats relativt vitt kostnader för sådana aktiviteter ärsom som

konsekvens lagar och förordningar. Sådana aktiviteter delsen av avser
tillrättaläggande lagar och förordningar delsoch kontroll och tillsynav

deras efterlevande. varderaFör myndighet, länsstyrelserna ochav
kommuner landsting har däreftervi uppskattat hur del denstor to-av
tala arbetstiden åtgår till de aktuella aktiviteterna, och gällersom som
kommunernas verksamhet, räknat tidsåtgången tillsamt monetäraom
belopp.

På detta har fåttvi möjlighetsätt redovisa alternativ vadiatt ett par
vi här kallar för maximumuppskattningar for kostnader för den statliga
regleringen. olika alternativenDe hänförs till olika antaganden t.ex.om
hur andel viss verksamhet kan räknas konsek-stor av en som som en

den statliga regleringen kommunal verksamhet. Som jämfö-vens av av
relse redovisar vi i vad vi kallar för minimumuppskatmingarrapporten
för kostnaderna. deDet kostnadsuppskattningar räknatsär framsom
utifrån Statskontorets enkätundersökning tillsynsverksamheten. Iav
den studien begränsadhar definition tillsynsverksam-en mer av rena

Ävenheter för dessa haranvänts. två alternativ redovisats beroende på
alternativa antaganden avseende tidsåtgången.
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Minimumuppskatmingarna maximumuppskattningarnarespektive
kostnader för aktiviteter konsekvens denkanav som ses som en av

statliga regleringen kommunerna tablå:redovisas enligtav

Minimumkostnader Maximumkostnader

Myndigheter 98 mkr mkr 298 mkr204
Länsstyrelser 53 mkr mkr 21161 mkr 179 mkr

3 700 mkr mkrKommuner 3 700
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1 Bakgrund och syfte

Avregleringsutredningen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån,
SCB, genomföra konsultstudieatt underlag för del utred-en som en av
ningens arbete. Studien skulle kostnaderna för statlig tillsyn ochavse
regelgivning kommunal verksamhet. dennaI promemoria redovisasav
resultatet sådan studie. Studien har genomförts enligt denav en upp-
läggning beskrivs nedan och diskuterats fram i samarbetesom medsom
utredningens sekretariat. Diskussionerna uppläggningen ochom ge-
nomförandet har förts mellan utredningens huvudselcreterare Leif
Lundberg och, från SCB, Tore Melin och Ingegerd Berggren. Ingegerd
Berggren har också genomfört studien och för redovisningen isvarar
denna rapport.

I Avregleringsutredningens direktiv dir. 1997:81 sägs att ett ut-av
redningens uppdrag "att kartläggaär och analysera hur stora statens,
landstingens och kommunernas administrativa och andra kostnader för
statlig tillsyn och regelgivning ---". utredningensä I arbetsplan
daterad 1997-10-30 skrivs avseende detta uppdrag: Studien av
kostnaderna för den statliga regelgivningen och tillsynen deluppdrag
4 påbörjas under januari 1998 och pågår fram till juni månad. Efter-

uppdraget metodmässigt kompliceratär bedöms det nödvän-som vara
digt studien tillatt avgränsas begränsat antalatt ornrå-ettavse
den/verksamheter. Val lämpliga områden på grundval vadgörsav av

framkommit under regel- och tillsynsstudiema del l och 2.som
Syftet med denna uppskattningär derapport kostnaderatt ge en av

direkt ellerär indirekt följd statlig regelgivning dvs. såvälsom en av
tillsyns- uppföljningsalctiviteter för den kommunala och lands-som
tingens verksamheten. Kostnader detta slag finns hos olikastaten,av
myndigheter och kommuner/ landsting.

Uppdraget omfattar två delar: översiktlig studie fördjup-samten
ningsstudier.

Den översiktliga studien belysa vilka kostnaderattavser som upp-
står i statsförvaltningen och i andra berörda organisationer på grund av
regelgivningen och tillsynen. För beskrivningnämnare uppläggning-av

översiktsstudien vidare avsnitten av se
Fördjupningsstudier inomgörs några särskilt utvalda verksam-

hetsornrâden och/eller lagar. I dessa delstudier kan specifika kost-mer
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studieröversiktsstudien. Dessa ärioch diskuterasidentifierasnader än
iverkningarfölja lagenskanproblematiserande, att mangenommer

ocksåstudieUtifrån denna utrymmeverksamheter.aktörersolika ges
tillsynsverksamhetenaspekterför olikakostnaderdiskuteraför att av

dessapåsatsningarverksamheteneffekt påvilkenövervägandenoch av
tänkas ha.kanaspekter

och tillsynuppföljningutformaliksomRegelgivningen, sättet att av
där-Detverksamheter. ärför olikalikforrnigverksamhet, inteberörd är

så-fördjupningsstudien på ettverksamheter förväljaangelägetför att
belysas.kantillsynochför regelgivningmodellerolikadant sätt att

grundskolanstudienfördjupadeden ärutvalts förområdenDe som
redovi-områdendessavaletförFörutsättningarnadjurskyddet.och av

nedan.kortfattatsas
förordningar.särskildaochskollagenreglerasGrundskolan av

grundskolankommunaladenför helatillsynsmyndighetSkolverket är
områdelämpligtGrundskolan bedömshit. etträknassärskola vara

verksam-avgränsadväldet delseftersomstudiefördjupad ärför enen
relativtfinnsdelsolika kommuner,likformigt irelativtbedrivshet som

medskolorochkommunerhände ivadstudier kringmycket an-som
kommunalisering-ochstyrsystemetdet "nyainförandetledning avav

skolan.aven
länstyrel-Jordbruksverket,för djurskyddetTillsynsmyndigheter är

verk-offentligickeoftadrivsTillsynsobj ektenkommuner.och somser
vid miljö-vanligenbedrivstillsynsverksamhetsamhet. Kommunernas

närrmdkonstellationerandrahälsoskyddsnämnd/motsvarande,och men
finns.

densammaprincipifordjupningsstudiema ärUppläggningen somav
identifiera olikaförsökautgångspunktendvs.översiktsstudien, är attför

verkställandeochmyndigheterberördahosverksamheteniaktiviteter
regelgivningen attsamtkonsekvenskanenheter avsom ensessom

konkretaanspråk. Deniaktiviteternavilka tardiskutera merresurser
studeras.områdenvilkapåberorstudiernautformningen somav
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Allmänna2 utgångspunkter för studien

undersökningssarbeteSCB:s diskuterades och vidareutvecklades i ge-
nomgångar mellan utredningens huvudsekreterare Leif Lundberg och
SCB Ingegerd Berggren. dessaI sammanhang blev det aktuellt att
involvera företrädare för b1.a. olika berörda verksamheter, i första hand
Socialstyrelsen, Skolverket och Jordbruksverket.

Som utgångspunkter för, och bakgrund till, arbetet har SCB tillgång
till utredningens genomgångar och sammanställningar lagar och för-av
ordningar den kommunala och landstingens verksamhetstyrsom samt

arbetsmaterialövrigt i utredningens olika deluppdrag, resultat frånt.ex.
Statskontorets enkät tillsyn kommunerna.statens överom

l Utgångspunkter

kunnaFör komma fram till rimlig kostnadsuppskattningatt för deen
aktiviteter konsekvensär regelgivningen det nödvändigtärsom en av

först begreppvissa och strukturera området.att genom
Som bakgrund till denna genomgång kan undersägas att statenen

år haft ambitionen minska den tidigare statliga detaljregle-attsenare
ringen den kommunala verksamheten. statsmakterna har strävat motav

ökat inslag mål- och resultatstyming i sin relation till kommuner-ett av
I denna styrning ligger tanken skall de övergripandeatt statenna. ge

målen för vissa verksamheter och den verksamhetsansvariga myndig-
hetema/organen skall ha frihet verksamheten på bästaatt sättarrangera

deså nationella målen uppnås. Ett viktigt inslagatt i dessa förändringar
kommunema/landstingenär sedanatt några år tillbaka i princip får

statsbidragen för verksamheten påse och har själv fördelaatten
dessa medel till de olika verksamheterna.

lagarDe och förordningar på övergripande nivå styrsom en mer en
verksamhetgiven kompletteras ofta detaljerade föreskrifter, rådav mer

och anvisningar och bryts sedan ned ytterligare delmåli i planer för
verksamheten. skerDetta enligt principen uppifrån och ned och med
delaktighet aktörer på respektive Eftersomstyrnivå. kommunen harav

fördela sina mellan olika verksamheteratt det ofta ettresurser ses som
stöd för verksamhetsföreträdama ha tydliga råd, anvisningar ochatt
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föranvändasverksamhet, vilket kan argument"sin ettdelmål för som
kommunensdelfå störreatt resurser.aven

verk-landstingensochkommunaladentillsynochUppföljning av
ochkommunalhuvudrnannanivâstatlig,nivåer:olikasker påsamhet

uppföljning-statligadenaspekt påverkställandenivå. Enochlandsting
riksdag ochtillbildsamladskall kunnadenoch tillsynen är att ge enen

de natio-uppfyllandekommunala verksamhetensdenregering avav
skamedborgareenskildaaspektviktigmålen. En är attnella annan

fall de kännerdemyndigheterna i attstatligatill desigvändakunna
på detfullgjortshar sättverksamhet inteför visskommunens enansvar

statsmakterna avsett.som

regelgivningenföljdAktiviteter2.2 avensom

följdindirektellerdirekt äraktiviteterolika slagsantal avEtt ensom
förord-ochlagarmedArbetetförekommer.regleringenstatligaden

dennariksdagen. IochRegeringskanslietfrämst inomliggerningar av
redovisarUtredningenarbete.dettaexkluderasdelstudierutredningens

och har därförordningarlagar ochkartläggningdelarandrai aven
med hänsynåtgärderochaktiviteterkommunernaskommenteratockså

dessa.till
kanverksamhetvissförförordningarochlagarfokus påMed en
medArbeteaktiviteter.slagsfyra olikadessaanledningmed seavman

förvalt-statligadennivåer ipå olikaförekommeraktiviteternaolikade

ningen.
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Aktivitet Beskrivning aktiviteter Aktörerav

A Utarbet- Utarbetande regler, dvs. Regeringskansliav
ande lagar och förordningar, remiss- Riksdag

arbete och informationsaktivi- Myndigheter
teter.

B Tillrätta- Förklaringar, tolkningar, före- Myndigheter
läggande skrifter, riktlinjer, allmänna råd, Länsstyrelser

nedbrytning mål, arbetspla- Kommuner,av
ner landsting

C Genomför- Verkställande,genomförande Kommuner,
ande de verksamheterav landstingsom

påtalas mål och delmål, Organisationer,av
operativa enheter företag

D Kontroll Uppföljning, utvärdering, tillsyn, Myndigheter
dvs. olika försätt statsmakterna Länsstyrelser

få återkopplingatt hur Kommuner,om
verksamheten fungerar relativt landsting

målsina

Föreliggande uppdrag inriktas på uppskattning och, istatensen av
viss utsträckning kommunemas/landstingens,även kostnader för såda-

aktiviteter följdär den statliga regelgivningen,na dvs.som en hu-av
vudsakligen ochB D i ovanstående sammanställning.

allmänhetI det svårt kunnaär urskiljaatt viss aktivitet frånen en
på sådant kostnadernaett sätt direktatt kan hänförasannan till endera

aktiviteten. Det likaså svårtär exakt vilkaatt aktivitetavgöra som
verkligen konsekvensär den statliga regelgivningen ochen vilkaav
aktiviteter, avseende uppföljningt.ex. och utvärdering, ändå skullesom
genomförts. Vid uppskattningen kostnaden för regelgivningen ochav
tillsynen får därför föra kringett olika alternativ;man resonemang om

räknar detta till regel givning blir kostnaden denna,man räknarom man
detta till tillsyn blir kostnaden denna och så vidare. Det nämligenär
omöjligt på förhandatt generellagöra avgränsningar eftersom hetero-
geniteten i verksamheterna såär stor.

Den delenstörsta de tillrättaläggande aktiviteterna, försiggårav
utanför den verksamhetsansvariga kommunen/landstinget hos myndig-
heten t.ex. Socialstyrelsen, Skolverket styrning. Dockexternsom en
bör de kostnaderäven den verksamhetsansvariga har, i förekom-som
mande fall, för direkt tolkning reglerna räknas med, särskildat.ex.av
utbildnings- och informationsinsatser.
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verksamheternade olika kommunalaSjälva genomförandet, C, av
huvudsakligen kommunerna ellerregelgivningen åvilarberörs avsom

driften verksamhe-huvudmän. Totalkostnaden förlandstingen avsom
ekonomiska uppföljningbokslut. denredovisas i kommunernas Iten

Räkenskaps-verksamhet SCB:skommunernas görs genomsomav
uppföljning och tillsynsärskiljes kostnader försammandrag inte t.ex.

respektive verk-från andra driftkostnader föradministrationoch annan
verkställandet ellerde fall där kommunen lagtsamhetsområde. I ut ge-

eller köptverksamhet entreprenad tjänsternanomförandet viss påav en
myndighetenkommunen/landstinget den ansvarigaändådet ärär som

den totala driftkostnaden..kostnaden ingår ioch
så regelnäraden aktuella aktivitetensammanhang begränsasdettaI

kostnader hos deninnebär administrativamöjligt: Detta t.ex. attsom
uppföljnings- ochhänföras tillaktören kanverksamhetsansvariga som
normalt räk-borde ske intesådan denutvärderingsaktiviteter art attav

uttalad tillsynsupp-direktska aktivitetermed. Däremot ärsom ennas
speciell förordning,uttalad uppföljning vissellergift, är enen avsom

räknas.
kommunala/landstingskommunala verksam-denKontrollen, D, av

underlag förstatsmakten och medborgarnasyftar till attheten att ge
delsskerfullgör skyldigheter. Dettaväl kommunen sinahurbedöma

ocksåutvärderingsverksamhet,ochuppföljning genommengenom
begreppenmellanoch gränsdragningarEntydiga definitioner ärtillsyn.

nödvändig förut-uppföljning falleftersom i mångasvåra ärgöra,att en
följduttalatdet den tillsyntillsyn. principför I ärsättning är avensom

andradockräknas. fall kanska vissaförekommande regler I upp-som
deberäkningarnautvärderingskostnader med iochföljnings- tas om

följaför kunnanödvändig förutsättningkan attutgörasägas uppen
regelgivning.visskonsekvenserna av en

kontrollerandeochi tillrättaläggandeAktörer2.3

verksamhet

ochtillrättandeläggandeförvaltningen harden statligadelDen somav
verksamheterkommunala/landstingensuppgifter för dekontrollerande

för olikamyndigheter/motsvarande medföljandeåterfinns inom ansvar
verksamheter:
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Departement,Staten
Länsstyrelser med olika enheter

Naturvårdsver-Skolverket, SoS,Sakmyndigheter
m.fl.ket,

KommunstyrelserKommuner
Kommundelsförvaltningar
Sakförvaltningar

driftenheterVerkställiga enheter,
SakförvaltningarLandsting

tanke på aktiviteter ide olika aktörerna medFörhållandena mellan
schematisktoch åskådliggörasregelgivning tillsyn kananledning av

följa de prickadesamband inte inritade. Genomnedan. Allaenligt är att
stude-särskilt skade aktiviteterhos vilka aktörerlinjerna sommanser

återfinns.kostnadsuppskattas i djupstudiemaochras

SOUH 1998.05
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Figur Schematisk bild över samband mellan myndigheter, kommuner
och landsting och verkställande enheter i tillsynsärenden och andra
aktiviteter konsekvensär den statliga regleringen.som en av

üuüñøf TIUSYFWEVHÖFL191, Vaksanhetszsvarip
1151011111109 mynåámüD KIIIIHIIÄBCD VddümådñBTCumyidsamn

2.4 Kostnadsslag

huvudsakliga kostnadsslagetDet för de aktuella aktiviteterna torde vara
personalkostnader. För vissa uppföljnings- och tillsynsornråden, främst

hälso-inom och milj öskyddsornrådet, kan det kanske också krävas viss
Ävenför kontrollera vilkamätapparatur resultat uppnåtts. kon-att som

torsutrustning, datorer och mjukvara till datorer, lokaler och ärresor
kostnader tillkommer vid sidan personalkostnadema.som av

tordeDet sällsynt dagliga arbete direkt tidrappor-attvara personers
sådana aktiviteterpå vi här önskar studera och denna tids-teras attsom

rapporteringen på enkelt kan till de kostnaderett sätt summeras som
ska uppskatttas. Dock förekommer detta for länsstyrelser-på nivågrov

olika tillsynsverksamhet där därför kan få uppskattningnas man en av
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fårtillsyn. andra falldagar viss Ihur många ägnats man genomsom
personalresursernauppfattning hur delbilda sigintervjuer stor aven av

vad detför sedan skatta inne-till olika tillsynsaktiviteteråtgår attsom
kostnadstermer.ibär

Tillvägagångssätt2.5

utgår vikostnaderna för olika aktiviteteruppskattningfåFör att aven
verksamhet årsre-respektive iofficiella uppgifter finns fördefrån som

skaffatDärefter har vioch andra offentliga dokument.dovisningar oss
för sådana akti-den resursandel kan åtgåuppfattning ansesom somen

regleringenkonsekvens den statligakanviteter avsom en avsessom
bedömningarunderlag för dessakommunala verksamheten. Somden

årsredovisningar-beskrivningar verksamheterna idelsvihar använt av
verksamhets-ochför myndigheterföreträdare vissadels intervjuatna,

och kommuner.vid länsstyrelserområden
grundar sigförfaringssätt bedömningenfördel med dettaEn är att

akti-räknas tillskadefinition vilka aktiviteterpå somgemensam aven
eftersom vi i in-regleringenkonsekvens den statligaviteter avsom en

ochikring detta. resultatredovisningarnaItervjuerna textresonerat
vilka bedömningarbeskrivs relativt utförligtbilagetabeller nedan som

med.vilka resursandelar vi räknatfall ochvarjegjorts i som
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Översiktsstudien; forkostnader3 reg-

landstingochkommunerlering av

i kom-verksamhetenregleradestatligt3.1 Den

munerna

ofta benämnsvadomfattar delsverksamhetenkommunalaDen som
Driftkostnadenaffärsverksamhet.delsverksamheten,egentligaden en

mil-priser 280,4löpandeverksamheten 1996 iåregentligadenför var
Totaltkronor.miljarderför affärsverksamheten 23ochkronorjarder

personal-kommunensmiljarder lcronor,driftkostnaden 303,5 varavvar
hälften kostnaden.utgjordekostnader närmare av

konsekvensför inteverksamhet kommunenAll är avenansvarar
verksamhetsådandelförordningar,och utgörslagar utan somaven

verksamhetergällerutföra.frivilligt åtagit sig Detta t.ex.kommunen att
kultursektom.fritids- ochinom

verksamhet reglerasegentligakommunernasdelenDen största avav
och Ut-Socialdepartementetfrån huvudsakiförordningarochlagar

kommunenverksamhetsområdendessa ärFörbildningsdepartementet.
tillrättaläggan-Vissatillsynsansvar.någotoch har inteverkställare eget

åvilarregleringen,den statligakonsekvensaktiviteter,de avsom en
till de verk-korrekt styrningska kunnaså dekommunerna attäven ge

enheterna.ställande
enligt lagarregleradeverksamheternakommunala ärDe stora som

fördriftkostnadenanspråk ungefär 80iförordningaroch procenttar av
verksamhet.egentligakommunens

tillsynsansvarharför vilka kommunenverksamheter egetDe ett av-
total-ochräddningstjänstalkoholtillstånd,hälsoskydd,miljöskydd,ser

tillsammansverksamheter utgörsamhällstjänst. Dessaochförsvar ca
verksamheten.egentligaför dendriftkostnadentvå procent av
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3.2 Sammanfattande skattningar kostnader förav
kommunernas reglering

fåFör uppfattningatt kostnader för regleringenstatens kom-en om av
verksamhet utgår vi från befintliga uppgifter i respektivemunernas

sakmyndighets årsredovisning för 1997. I årsredovisningarna redogörs
på relativt likartat för kostnaderett sätt och, i vissa fall för persontid,

åtgår för olika aktiviteter sådant slag kansom sägasav som vara en
konsekvens den statliga regleringen kommunernas verksamhet.av av

Statskontorets genomgång regelstymingens konsekvenser förav
kommunernas verksamhet har också vid kostnadsuppskattning-använts

förstaI hand utgår vi från Statskontorets uppgifter för fåarna. att en
minimumkostnad eftersom myndigheterna besvarandetvid enkäten iav
regel ganska definitionanvänt snäv vad med tillsyns-en av som avses
frågor. Vid jämförelser mellan kostnadsuppskattningama från
Statskontorets uppgifter med dem från årsredovisningarna måste man
också beakta enkäten kan ha besvaratsatt med ekonomiuppgifter for
1996 års verksamhet medan årsredovisningen gäller 1997.

Statskontoret har i sin genomgång tillsynssystemen och olika till-av
synskedjor tagit med flera myndigheter dem vi här tagit medän som

sakmyndighetef för verksamheter räknas till kommunernassom som
egentliga verksamheter, dvs. där affársverksamheterna exkluderade.är
De myndigheter vi medtagit har sakansvar för 80 procentsom ca av
kommunernas egentliga verksamhet. De kostnader Statskontoretsom
redovisar för dessa myndigheter medtas också i sammanställningen för
sakmyndigheterna se nedan.

diskussionerI med utredningens sekretariat har avgränsningen
gjorts avseende vilka kostnader bör räknas till tillsyn och andrasom
aktiviteter konsekvensär den statliga regleringen, dvs. Bsom en av
och D enligt Som grund för övervägandenaresonemangen ovan. an-
vänds förutom årsredovisningarna också intervjuer med representanter
för vissa de myndigheterna ochstörre några länsstyrelser. kost-Deav
nadsuppskattningar vi erhållit på detta vad nedan kallarvi försätt avser
maximumuppskattningar kostnaderna.av

Nedan visas i sammanfattande tabell uppskattningar myndig-en av
heternas minimumkostnad respektive maximumkostnad for den statliga
regleringen kommunernas verksamhet. det följandeI redovisasav un-
derlaget för komma fram till dessa belopp.att
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förTabell Myndigheters minimumkostnad och maximumkostnad den
regleringen kommunernas verksamhetstatliga av

Kostnad i miljontal kronorMyndighet
MaximumMaximumMinimum
234Sakmyndigheter 34 140 totaltpers.kostn.
6464övriga myndigheter 64Centrala o.

211 21161 179Länsstyrelser 53 179
509415159 477Sammanlagt myndigheter 151 383

beräkningarden följande studien underlag förredovisas iVidare av
förharför tillsyn den verksamhet landstingenkostnaderna ansvarav

kostnader för tillsynsaktiviteter. Samman-kommunernasförsamt egna
följande: kostnader,dessa uppskattas enligt Statenskanfattningsvis

verksamhet uppskattasför landstingensSocialstyrelsens, tillsyndvs. av
för tillsynsaktivite-kronor. Kommunernas kostnadertill 82 miljoner

drygtmiljarder kronor, vilket ltilluppskattas 3,7 procentmotsvararter
verksamhet.driftkostnaden för egentligatotala kommunernasdenav

Länsstyrelsernas kostnader3.3

årsredovisningarLänsstyrelsernas3.3.1

från samtligaför 1997och fått årsredovisningarna århar begärt inSCB
länsstyrelser.

Årsredovisningama innehållerochmalluppställda enligtär samma
verksamhetsgrenar. Re-verksamheter i förekommanderedovisning av

vilkalänetverbal och beskriver tillståndet idelsdovisningen samtär
Verksamhetsgren,respektivegenomförtsaktiviteter inomsärskilda som

och sedvan-återrapporteringstabellerfastaekonomisk idels termer av
länsrespektivevariation ibokslutsuppgifter. relativtEnliga sats-stor

genomläsningen. Dettaframträder vidolika verksamhetsgrenarpåning
geografis-ochbefolkningsmässigamed hänsyn till de olikanaturligtär

råder för olika län.förhållandenka som
däralla tidredovisningssystem,Länsstyrelserna använder ar-samma

koder pågivnaolika aktiviteter tidrapporteras på vissamedbetet upp
dock endastredovisasåterrapporteringstabellema4-siffemivå.till I

läns-från några3-siffemivå. muntligpå Enligtaktivitetervissa utsago
de-kvaliteten på såredovisningarfinare framtagna,styrelser ñnns inte
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taljerad bedömsnivå osäker och det ganska mycket arbeteär att tasom
fram särredovisningar för andra koder, särskilt 4-siffernivå.på Vi

därförmåste nöja med de tidsuppskattningar redovisas årsre-ioss som
dovisningama.

verksamhetsgrenamaFör har antalet årsarbeten redovisats. Dess-
redovisas andelar årsarbeten för deutom detaljerade redovis-av mer

ningama vissa verksamheter. En årsarbetare har tilldelats kostnadav en
utifrån den angivna totala personalkostnaden vid respektive länsstyrel-

Kostnaden årsperson varierar mellan länsstyrelserna från ettse. per
högsta värde 450 tkr till lägsta 345 tkr. Det genomsnittliga värdet är

Årsarbetskraftematkr.397,5 redovisas för respektive verksam-som
hetsgrenar omfattar inte over-headkostnad myndighetsge-t.ex.som

administration, lokalkostnad, telefon årsarbeteEttetc. antasmensam
220 arbetsdagar angivet några länsstyrelser.utgöra av

sammanställningarI uppgiñer från årsredovisningarna för varjeav
länsstyrelse redovisas den angivna persontiden antali årspersoner för
respektive Verksamhetsgren och för de flesta länsstyrelsensav rappor-
terade "varav-redovisningar. De varav-redovisningar inte angi-som

innehålla sådanvits verksamhet har relevans för regelgivningensom
har inte medtagits i sammanställningen. Uppgifterna för de olika läns-
styrelserna har räknats till totaltabell allaför de redovisadesamman en
verksamhetsgrenarna och särredovisade verksamheter Bilagetabell l.

uppgifterde fall har saknats frånI någon/några länsstyrelser har mot-
uppgiftersvarande uppskattats och lagts in enligt proportionsamma

de redovisade. Uppgifter innehåller sådana uppskattadesom som upp-
gifter markerade med kursiv stil i sammanställningen.är

Avgränsning3.3.2 verksamheter kon-ärav som en
sekvens den statliga regelgivningen ochav

gäller kommunernasom

länsstyrelsensdelEn verksamhet sådan den kanintestor är art attav av
konsekvens den statliga regelgivningen, dvs. inte vadärses som en av

tidigare benämntvi tillrättaläggande B eller ochkontroll tillsyn D
gäller sådan verksamhet myndighetens grundläggandeutan ärsom

verksamhet. Med hjälp Statskontorets undersökning och redovis-av
ningar länsstyrelsemas verksamheter försöker härvi göraav en av-
gränsning de aktiviteter relevanta för denna studieär statensav som av

förkostnader regleringen kommunemas verksamhet.av
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statligaden regel-utförlig genomgångredovisarStatskontoret aven
tillsynskedjan.benämnerbeskriver olika delar vad deoch igivningen

iTillsynskedjan utgörs stort av:
tillsyn lagensuppsikt ellertillsynsmyndigheter, medCentrala över

efterlevnad riketi
distriktetelleruppsikt tillsyn inom länetRegionala nivån, o

nämndutpekad inommotsvarande uppgifter,Lokala nivån, en
kommunen

ochkommunerverksamheter iredogör för vilkaStatskontoret
tillsynsorganisationenhurunder statlig tillsyn och ärstårlandsting som

länsstyrelsernasammanställningen framgår ärordnad Avi attstort.
den kommunalaförsidan sakmyndigheten,tillsynsmyndighet, vid av

vad gäller:verksamheten
socialtjänst-

räddningstjänstbefolkningsskydd ochberedskap,kommunal- utskänkningsställen öldetaljhandel medoch ölför starksprit, vinalkohol, samt-
verksamhetoch veterinärdjurhållning-

i sinverksamheter StatskontoretBland de övriga tar sam-uppsom
visskandär länsstyrelsernaåterfinns några utövamanställning anses

tillämpas.tillsyn Detvidare påtillsynsverksamhet begreppetsynom en
länsstyrelsernasiverksamheter, beskrivitsnedanståendegäller som

rimligtverkarsådant detårsredovisningar på att anta attsätt, attett
regleringen:statligabedrivs på grund dendelvisverksamheten av

kulturmiljöer, fornminnen,länets ochfysiska planering,kommunernas natur--
kulturminnenoch kyrkligabyggnadsminnen

byggnadsväsendeochtillsyn plan- samthushållning med övernaturresurser,-
miljöbalkenverksamhetmiljöfarlig m.m.

stadstrañklänstrañk,ochkommunala vägar,gator-
skogsmark-

kanför aktiviteterTidsåtgång3.3.3 som ensessom

regleringenkonsekvens av

medintervjuerhjälpoch medårsredovisningarnaUtifrån de 23 av
bedöm-länsstyrelse har vi gjortvidverksamhetsansvariga grovenen

verksam-respektiveilänsstyrelsens aktiviteterdelhurning stor avav
regelgivningenstatligakonsekvens denkanhetsgren en avses somsom

uppskatt-dennakommunala verksamheten. Idenoch grovaavsersom
rådgivandeochtillrättaläggandesåväl aktivitetersåledesingårning av
D. Dessakontrollaktiviteterocholika tillsyns-Bkaraktär som

denmaximumskattningarkan slagsviskattningar ett avses sommenar
aktuella tidsåtgången.
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fåFör uppfattning hur delatt länsstyrelsens verksam-storen om av
het åtgått till aktiviteter kan betraktas konsekvenssom som som en av
den statliga regelgivningen och gäller kommunerna har verksam-som
hetsansvariga för de olika i medelstort län intervjuats.ett Detgrenarna
aktuella länet omfattar dels stad, några medelstorastörre och småen
kommuner skogs- och glesbygd.samt Svaren från intervjuerna har dis-
kuterats med utredningens sekretariat och i vissa fall har vi försökt
samla kompletterandein information. För respektive Verksamhetsgren
gjordes bedömning i vilken utsträckning den kommunala verk-en av
samheten berörs aktiviteterna ansågs konsekvensav som vara en av
den statliga regelgivningen. Dessa bedömningar kan ses som grova
uppskattningar utifrån de underlag framtagits enligt ochsom ovan
kvantifierades i procentandelar hela verksamhetsgrenen. I några fallav
har också intervall angivits eftersom detett alltförvarit svårt att ge en
genomsnittlig andel.

Statskontoret har genomfört enkät bland sju länsstyrelser meden
frågor olika tillsynsaktiviteter. I allmänhet verkar begreppet tillsynom
ha uppfattats ganska uppgiftslämnarnasnävt och den tidsuppskatt-av

dening angivit för tillsynsaktiviteter därför grunden tillutgörsom en
minimumskattning tidsåtgången för aktiviteter konsekvensav som en

den statliga regleringen. I minimumskattningen ingår endast deav
verksamheter i vilka länsstyrelsen vid uppgiftslämnandet ansåg sig be-
driva någon slags tillsynsaktivitet den kommunala verksamhetenöver
och därför lämnat för.svar

tablåI kortfattatA exempel på vad länsstyrelserna enligt sinages
årsredovisningar har arbetat med inom respektive Verksamhetsgren

sammanfattning bedömningsresonemangen utifrånsamt intervju-en av
tablån harI också angivits för vilka verksamhetsgrenar eller delema.

verksamhetsgrenar någon de länsstyrelsernasju i Statskontoretsav av
enkät redovisade tid för tillsyn.
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Tablå A: Beskrivning länsstyrelsens verksamheter/verksamhetsgrenarav
uppskattningoch de kan konsekvens den statligaav om ses som en av

regleringen och kommunal verksamhetavser

a Beskrivning verksamheten förVerksamhetsgren Andel i procent Tid tillsynav
årsredovisningarenligt bedömsoch kommunalavsom

Delverksamhet tillsyn och verksamhet haravse
SammanfattningRedovisade i b tillrättaläggande redovisats iav resonemang

utifrånlänsstyrelsens intervjuer regler för Statskontoretsetc.av
årsredovisningar kommunal enkät

verksamhet
a Prövning och beredningRegional- och Nej Nejav,

åtgärderekonomi och beslut regionalpolitiskaom
utvecklingsbidrag, landsbygds-näringsliv t.ex.

stöd, kommersiell service i glesbygd.
Konkurrensfrågor smáföretagsutveckling.Stöd till

Medfinansiering EU-strukturprogr.i
Sprida kunskap konkurrenslagarom o
EU-regler. Samverkan med kommu-

landstingner o
frågornab Sällsynt att gäller

kommunal verksamhet
Utformaa transportplaner Osäker bedöm- NejKommunika- liknandeo

Trafikfrágor tillstånd,t.ex. meddela ning, mellan 1tioner
tillsynbedriva yrkesmässig trafik, och 15procentav

inkl. taxikontroller, viss trafiköver-Yrkesmässig procent av
vakning. Information Verksamhetsgrentrafik rattonykter-om

Tillstándspröv- trafiksäkerhethet, i länet. en
Registrering registerblad, start-ning av
punkt för körkortsärenden, kör-Tillsynsarbete

körkortsáterkallelser.kortsakter,
Information tratikbrottKörkortsärenden lederom som

körkortsäterkallelseKörkortsingri- till
Tratikfrågorb sällan kommunalpanden avser

Planeringsfrágomaverksamhet. kan
beröra kommunens planerandra och
lokala regler. Planeringsdelen utgör

80 procent verksamheten inomca av
och inte än 20 procentgrenen, mer

åt regelfrágor. Oklart hur storägnas
detta berördel kommunensomav

tvátorde sällan änmen vara mer
tredjedelar, vilket 15procentger av

verksamhetsgrenenshela kostnader.
Handläggning NejLantbruk a stöd och Nejav

ersättningar till jordbrukssektom enl.
gällande regler cirkulärskrivelseroch
från SJV. Informationsinsatser som

till jordbrukhjälp vill anslutas tillsom
EU-stöd. Bedömning Iikformigom
hantering med andra län. Länspro-

för utb. Information demonst-gram o
miljömålenration i syfte till föratt att

uppnås.jordbruket
frågorb Huvudsakligen berörsom
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enskilda, med kommunersamröre
ytterst litet.

Fiske Främsta insatser inom för Ca 5 procent Nejramen av
EG:s strukturstöd till vattenbruket, Verksamhetsgren

fiskevárd fiskeberedningsindustri infrastrukturo en-
på fiskets område. Bidrag till skade-

åtgärder.förebyggande Bevakning av
fiskets intressen i fysisk planering.
Utredningar tillstånd.om
Utbildning förordning fiske-o av
tillsyningsmän, stöd till fisketillsyn på
ideell basis
b Huvudsakligen verksamhet som
berör enskilda. Kommunerna kan

påsatsa turistliske etc. speciellt vilket
medför att länstyrelsens arbete berör

ocksådem iplanering och lokala
regler.

Livsmedel, Knapphet på gör 25att procent Tid enl. Stk. Förresurser en
djurskydd, koncentration på tillsyn, redlighet och hälsoskydd,

Ökadallm.veterinära hygienkontroll nödvändig.är inkl. djurskydd
frågor vikt för området EU-inträdet.genom

Livsmedelskon- Systemtillsyn den kommunalaav
troll kontrollen.
djurskyddsfrågor Märkning livsmedel. Kontrollav av
allmänveterinära import egenproduktion i grossistledo
frågor och butik.
Smittskydd Systemkontroll den kommunalaav

kontrollen och egenkontroll bransch-
organisationer. Regional samverkan

länsveterinär och kommuner.m
Samarbete med distriktsveterinärer.
Tillhandahállande epizooti-av
utrustning, djurhälsoprogram.
Kontroll anmälningspliktigaav
smittsamma sjukdomar

77lIsynsfrågorb främst livs-avser
medelsfrågor och djurskydd och
gäller oftast enskilda. Länsstyrelsen
leder samordnar verksamheten.0
77Ilsynsfrågoravseende livsmedel
utgör Djurskyddsfrå-5 10procent.-

utgör hälften totala verk-gor ca av
samheten och litet mindre hälftenän
därav gäller kommunerna. Länssty-
relsen regelfolkningar och visstger

tillsynsfrågor.stöd i Länsstyrelsen är
besvärsmyndighet för nämndens
beslut enl. djurskyddslagen. Totalt
bedöms 25 procent verksam-ca av
hetsgrenen tillsynsfrågor ochavse
tillrätta/äggande lagar etc. förav
kommunernas verksamhet.

Naturvård, a Arbete för skyddaatt särskilt Ca Tid, enl.Stk10 15 för-miljöskydd värdefulla mark- och vattenområden. miljöfrågorprocent av
inventera och redovisa värdefulla verksamhets-
mark- och vattenområden. Pröva gällergrenen,
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miljövårdfrämsttillstándsärenden. Program för tillsyn
tillstånd föroch omprövning av

Tillsyn enl.miljöfarlig verksamhet.
luft, havkust, vatten,programmen

Framtagning ochsjöarvattendrag.
programomrádenövervakning av
landskap. Prövningjordbrukskog, o

Storprocessindustrier.tungaav
länsstyrelserna iskillnad mellan

satsningar.
Litet med kommunernab samröre

naturvärden. Avs. miljö-gällervad
tillsynenvården har länsstyrelsen

avfallsdeponier,reningsverk,över
fallvänneverk i de kommunenetc.

kanverksamheten, vilketsjälv driver
naturvårdsde-%omfatta 10 20 av-

lens arbete.
Stk. FörTid enl.procentCa 90myndighe-Samordning statligaPlanväsende, a avav

och byggplanVerksamhetsgrenkommunalamedverkan i denhushållning ters
särskilt föröversiktsplaneringen attmed naturresur- en

områdenförbättra underlaget avomser
Övervakningenl. NRL.riksintressen

medarbetarkommunernahuröversikts- avo
Översiktsplaner.planerregionala
Övervakning kommunernahurdetaljplaner av

samråd kring,med, ocharbetaröverklaganden
ochnationalparkerÖversiktsplaner,plan,bygg

nationalstadsparker. Beskriva
ochkonsekvensanalyserbehovet av

hänsynstagande till Agenda 21.
Ärendehantering enligt plan- o
bygglagen.

inomdelen arbetetStörstab av
riktat motverksamhetsgrenen är

utformning ochkommunernas
planer.prövning av

NejNejförstrategier länetsUtformaaKulturmiljö
så följande beaktas:utveckling att

i infrastruk-investeringartillvarata- EG:s miljöstödkulturvärden,tur o -
miljönskulturarveteffektiviseras o-

får ställning.kulturvärden starkareen
byggnadsminnen,fornminnen,Avser

byggnadsvårdkulturminnen,kyrkliga
ombyggnad,kulturstöd vido

kulturlandskapsvård,fornminnes- 0
värdefulla miljöerkulturhistoriskt
den kommunalab Sällsynt att

verksamheten berörs
Stk. förTid enl.procent100kommunalSocialtjänsten ära avSocial

socialtjänstVerksamhetsgrensamordnarlänsstyrelsenhuvudman,omvårdnad
Samarbetelänets kommuner.tillsyn iSOLtillsyn en

tillsynsenheter.SoS-regionalamedtillstándsärenden
alkohollagstiftning,Granskning enligtalkoholärenden

utskänkningför
rådgivningmedkommunernaBiträda
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angående tillsynsfrågor och kun-
skapsutveckling. Följa effekter av
förändringar inom alkoholområdet,
spec.avseende ungdomar
b Kommunen har för attansvar
socialtjänsten bedrivs enligt lagar och
förordningar, samt har tillsyn inom
alkoholområdet.

försvar SpridaCivilt a kunskaper och förankra Ca 50 procent Tid enl. Stk föro.
räddningstjänst totalförsvarsbeslut hos kommuner räddningstjänst

räddningstjänst och civila totaltörsvarsmyndigheter.-
Befolkningsskydd, räddningstjänst,
länsstyrelsens krigsorg. Genomföra
övningar. Planering, översyn.
b Länsstyrelsen har tillsyn denöver
kommunala räddningstjänsten, vilket
innebär kontroll och tillsynsbesök,
granskning kommunernasav
räddningsplaner, samråd och
samordning, tolkning lagar etc..av
Detta arbete bedöms omfatta ca
hälften länsstyrelsens verksamhetav
inom verksamhetsgrenen.

Bostads- a Bidragsgivning och inforrna-stöd, Nej Nej
finansiering tionsservice allmänheten. Stöd till

kommunerna bostadsförsörjning-om
i allmänhet.en

b Länsstyrelsens arbete berörsom
kommunerna består huvudsakligen

sådant inte kopplatär till denav som
statliga regleringen

Allmän a Stiftelser, rättshjälp, administration såNej. i fall Tid enl. Stk, för
ingårförvaltning här. endast för Överförmyndarem.m

viltvårdjakt Kostnader för tillsyn för pantbanker försumbaro
näringsrättsliga ska säseparat inte vanligt delverksamhetanges
frågor förekommande
överfönnyndare Redovisat i Statskontorets enkät

svårt någonb att genomsnittlig
bild dennaöver Verksamhetsgren,
arbetet skiljer sig åt för olika länssty-
relser Därför tas inget förmed
kommunernas frånräkning denna

större uppgifter inom jaktgren ex. o
viltvård har ingåtttroligen någoni

Verksamhetsgrenovanannan
Rennäring Endasta upptaget i tre Norrlandslän. 30 50 procent-markförvaltning Tillsyn renräkningar. Markförvalt- totalaav av
samebyfrågor markupplátelser,ning, hantering Verksamhetsgrenav

vattenregleringsmedel. en
b Högst hälften kan räknas som
berör kommunernas verksamhet
eftersom markförvaltningsfrâgor utgör
45 procent totala Verksamhetsgre-av
nen.
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Uppskattning maximumkostnader3.3.4 av

redovisasbilagetabell antal årsarbetskrafter och kostnad för respek-lI
och aktiviteter från länsstyrelsemasverksamhetsgren vissa hämtattive

andel den totala arbetsinsatsen redovisasårsredovisningar. En iav som
bilagetabell aktivitetersammanställningen i uppskattas gälla1 ärsom

statligakonsekvens den regleringen kommunerna. Uppskatt-av aven
från tablå framgår tablåhämtade har iA Som Aningarna är avovan.

medfall intervall lägre andel totalkostnaderna ochvissa ett en enav
totalkostnadema sammanställningenandel angivits och i bi-högre iav

fallet delagetabell beräknas summerad kostnad med i lägstal en ena
använda och andra fallet de andelama.andelama i högsta

Uppskattad maximumkostnad för länsstyrelserna avseende aktiviteterTabell 2.
verksamhetkonsekvens den statliga regleringen kommunernasav avsom en

låg kronorkostnader enligt andel 179 miljonerSumma
enligt hög andel miljoner kronorkostnader 211Summa

Uppskattning minimumkostnader3.3.5 av

kostnader för tillsyn bygger på uppgifterMinimumuppskattningama av
enkätundersökning länsstyrelser. mini-Statskontorets sju Ifrån av

endast de vilka länsstyrelsen vidingår verksamheter imumskattningen
sig tillsynsaktivitetuppgiftslämnandet ansåg bedriva någon slags över

för. Tidsuppgif-kommunala verksamheten och därför lämnatden svar
verksamhetsområdenaStatskontorets enkät för de angivnafråntema

bilagetabell Statskontorets,och redovisas här 2.räknats ihar samman
länsstyrelsemas verk-indelning, inte direktoch enkätens motsvaras av

förtidsåtgång årsredovisningenangivits isamhetsgrenar. Den som
verksamhetsgrenar ochverksamhetsgrenar dvs. för demotsvarande

återfinns förStatskontorets tillsynsaktiviteterverksamheter där samma
därför också bilagetabelllän redovisas isju

följandeuppgiften årsarbetstid redovisad för verk-enkätenI är om
plan-räddningstjänst, miljöenheten, ochsocialtjänst,samhetsgrenar:

tidsåtgången länsstyrelser redovisasöverförmgdare och för allabygg
redovisasberäknat detta tidsåtgången itabellen på OBSi sätt. att som

eftersom vi har lagtbilagetabell högre i Statskontoretsär än rapport
någonuppskattade värden för de länsstyrelser intein uppgavsom

byggverksamhet.årsarbetstid för tillsyn för socialtjänst och plan- och
avseende tillsynenhjälp tidsuppskattningen för de länenMed sjuav

förverksamheten tidsuppskattningenden kommunala och sammaav
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länsstyrelsers totala arbetstidsåtgång i verksamhetermotsvarande be-
räknas kvot; andel tiden åtgår till tillsyn kommunernasen av som av
verksamhet. Denna genomsnittliga andel föranvänds därefter beräk-

samtliga länsstyrelsersning tidsåtgång och kostnader for kommunalav
tillsyn för de aktuella verksamhetsgrenama. arbetaGenom medatt an-
delar på detta får vägd länsstyrelsemasuppskattningsätt man en av
totala insatser bättre hänsyn omfattningentill den ivariationtarsom av
verksamheter länsstyrelserna grund olika for-uppvisar på sinasom av
hållanden.

framgår bilagetabellSom 2 har minimumvärdena beräknats i tvåav
Skillnadenalternativ. mellan alternativen tidsåtgången förhurär

Stockholms respektive Norrbottens länsstyrelse tillsynenavseende in-
socialtjänsten hanterats. Båda länen saknar dessa uppgifter Tvåom

alternativa tidsuppskattningar 4 årsarbetskrafterårsarbetskrafter 1,5+
respektive årsarbetskrafter10 årsarbetskrafter har gjorts. det4 I+ se-

alternativet blir andelen fortid socialtjänstens tillsyn vilket1,13nare
tyckaskan orimligt. Dock ingår också alkoholtillstånd och tillsynvissa

och information enligt alkohollagstiftningen uppgifter länsstyrel-i de
enkäten.lämnat i Detta det rimligt med det högre värdet, ef-görsema

princip enbart tillsyn enligt socialtjänstlagen skulle kvotitersom ge en
l.

båda alternativen har minimumkostnad for länsstyrelsemasFör en
kostnader för den statliga regleringen kommunernas verksamhetav
beräknats multiplicera antalet årsarbetskrafter med den förattgenom

genomsnittligalänsstyrelserna kostnaden årsperson.per

Uppskattad minimumkostnad för avseende aktiviteterTabell 3. länsstyrelserna
konsekvens den statliga regleringen verksamhetkommunernassom aven av

lågenligt andel i socialtjänst miljoner kronorBeräkning 53
enligt hög andel i miljoner kronorBeräkning socialtjänst 61

Myndigheternas kostnader3.4

Sakmyndigheter3.4. l

tillrättaläggandeSakmyndigheter arbete med ochnormgivningDe vars
för förelig-kontroll- och tillsynsverksamhetlagar har relevanssamtav

gande genomgång i första hand Skolverket och Socialstyrelsen.är
Även Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Na-
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turvårdsverket och Vägverket bedöms dock ha verksamhet i dessa frå-
utsträckningi sådan de bör med denna genomgång.i Dessaatt tasgor

myndigheter tillsammans sakmyndigheter för 80 denär procentca av
egentliga kommunala verksamheten.

Centrala myndigheter myndigheter3.4.2 och Övriga

redovisarStatskontoret i sin Arbetarskyddssty-genomgång sid. 33 att
Yrkesinspektionenrelsen och har omfattande tillsyn deän cent-en mer

myndigheter besvaratrala enkäten eller förlänsstyrelserna sig,som var
räknat i antal inspektioner.åtminstone antal ärenden de ungefärI är tre

omfattande ochlika i antalet ârspersoner länsstyrelsemas tillsynär mest
omfattande, 30 Arbetarskyddsverkets verksamhetprocent tasca mer.
därför med i sammanställningen dehär på motsvarande sätt som ovan

sakrnyndighetema.nämnda
Statskontorets enkät sammanställningen deFrån också med itas

ochcentrala verken JO, NOU tillsyn berör samtliga kommunersDI vars
verksamheter. medtas uppgifter Alkoholinspektionen,Dessutom om
JÄMO, kulturråd,Statens Energimyndighetema och Elsäkerhetsmyn-

vilka har tillsyndigheten, viss den kommunala verksamheten iöveren
avseenden bortsett frånsådana Alkoholinspektionen, inte räknassom,

till dem kommunerna skyldiga anordna.är att

Uppskattning minimurnkostnader3.4.3 av

de Statskontoretstabell 4 i redovisas minimumkostnaderI som en-
underlag för. Statskontoretskätundersökning döma iAttger svarenav

huvudsakligen direkt tillsyn denenkät detta kostnaden föravser aven
kommunala verksamheten för Flerade myndigheter svarat.som myn-

di-digheter förmodligen den del deras tillsynsarbeteatt somanser av
verksamhetrekt berör kommunernas liten den inte menings-såär äratt

särredovisa enkäten.full iatt
fall myndigheten endast uppskattningde angivit kostnad harI enen

årsarbetskrafter använda myndighe-antalet räknats fram attav genom
förgenomsnittliga kostnad årsarbetskraft 422 tkr, beräknatternas per

VV. kostnad beräknatsSoS, JSV, På motsvarande harSV, LV, sätt en
fall endast antal årsarbetskrafter fram-de på dettai uppgivits. De, sätt

räknade uppgifterna redovisas tabell stil.i med kursiv4
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Tabell 4. Minimumkostnader för centrala verk och myndigheter avseende den
regleringenstatliga kommunernas verksamhet. Miljoner kronor.av
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Uppskattning maximumkostnader3.4.4 av

sakmyndighetemasNedan redovisas de förts utifrånresonemang som
och för få den totalaårsredovisningar intervjuer uppskattningatt en av

maximumkostnaden, för samtliga aktivite-kostnaden, myndigheternas
omfattande såväl tillrättaläggande B kon-och normgivningter som

D gäller den kommunalatroll och tillsyn regelstymingensom av
tidigare genomgångverksamheten. Som redovisats omfattar denna en-

sakmyndigheter har verksamheterdast de för sådanasom somansvar
egentliga Arbetarskyddstyrelsensgäller kommunernas verksamhet, dvs.

Yrkesinspektionens Beräkning-och verksamheter inkluderas inte här.
för de fallredovisas respektive myndighet nedan ii samttextenarna

detaljerade uppskattningar förekommer bilagetabeller 3i amer -
myndigheternaObservera också de kostnader för iangivitsatt som

fall andelar totalkostnaden för verksamhet, dvs. in-vissa vissär av en
lokaler, telefon, utbildning,klusive och med semesterlön, in-etc.resor
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administration utfördelat eftersom det dessa uppgifter oftasttern är som
förekommer i myndigheternas årsredovisningar. uppskattar härVi att
enbart personalkostnaden 60 den totala kostnaden. Påutgör procent av
motsvarande uppskattas den totala kostnaden utifrån desätt angivna
personalkostnadema. De värden uppskattas på detta redovisassättsom

tabellen med kursiv stil.i

MaximumkostnaderTabell 5. för sakmyndigheter den statligaavseende regle-
ringen kommunernas verksamhetav

W199

my

ummasa eyn g r

Skolverkets kostnader3.4.5 for den statliga regle-
ringen

Skolverkets kostnader for olika den statli-aktiviteter med anledning av
regleringen skolan kommer fördjupaddiskuteras iäven attga av meren

studie avseende grundskolan. för Skolverketsredogörs endastHär
kostnader för de aktiviteter bedöms direkt konsek-relativtsom vara en

regleringenden statliga kommunernas verkställande detavvens av av
offentliga skolväsendet så den Kostnader föruttrycks i skollagen.som
de olika delverksamhetema och aktiviteterna hämtats från Skolver-har
kets årsredovisning för dessa skiljer inte heller1997. I beräkningar vi
på tillsyn utbildningsenheter kommunal huvud-med enskild ochöver

eftersom det kommunens tillhandahålla utbildningär attman ansvar
enligt skollagen.

vardera delprogram bilagetabell ak-a kan den delFör 3 utgörsom
konsekvens statliga regleringentiviteter densom ses som en av upp-

skattas och därefter till maximumkostnad.total De kost-summeras en
nader redovisas årsredovisningen personkostnaderi enbartinteärsom

totala kostnader ska hänföras verksamhet.till viss Dessautan som en
kostnader omfattar således lokalkostnader och andraäven gemensam-
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kostnader, overhead, och förekommande redskap.samtma resor ev.
totala driftkostnaden förDen Skolverkets verksamhet uppgick 1997 till

miljoner kronor. delprogram373,3 De redovisas i årsredovisning-som
är:en

Uppföljning 17 procent-
21 procentUtvärdering-

Utveckling 47 procent-
Forskning 5 procent-

10 procentTillsyn-
Grundskolan andel de totala 46 ochstörsttar procent,av resurserna,

gymnasieskolan 39 Från och med kommer barnom-1998 ävenprocent.
räknas till Skolverkets ansvarsområde, denna redovis-iattsorgen men

räknas barnomsorgen fortfarandening till Socialstyrelsens ansvarsom-
råde.

Uppfölj ningsprogrammet

framUppföljningsprogrammets verksamhet syftar till faktaun-att ta
beskriver skolsystemet.derlag Faktaunderlaget uppgifterutgörssom av

från datainsamlingar och publikationer utvecklingsinsatser ochsamt
nationella statistikinsamlingen den delen;analyser. Den utgör största ca

tredjedel delprogrammets kostnader.aven
Verksamheten området bör räknasinom den karaktär denär attav
myndighetens grundläggande uppgifter förhållande till det offent-till i

liga utbildningssystemet, dvs. uppgifter skulle utföras oavsett ut-som
regelgivningen. verksamhetformningen del den be-En storav somav

drivs uppföljningsprogrammet direkt uppdrag regeringeninom påär av
för avseende lämnai något läget.att rapport om

Utvärderingsprogrammet

övergripande målet för denna enligt årsredovisning-verksamhetDet är,
främja skolans utveckling nationella målen"att demot atten, genom

förse och skolhuvudmän med kunskap skolans kvalitet ochstat ut-om
veckling skapa och tillgängliggöra utvärderingsbaseratsamt attgenom

debattför sakligunderlag skolan lokalt och nationellt.om
Verksamheten dettainom delprogram omfattar:

Kunskapsbedömningar 58 procent-
9 procentStyrning-

14 procentReformeringen-
Likvärdighet, variation 6 procent-

ochUppdrag övrigt 13 procent-



SOU 1998:105 Bilaga 4373

del kunskapsbedömningar, dvs. utformningDen cent-som avser av
ingår interala i de aktiviteter vi här försöker kostnadsupp-etc.prov

skatta.
Verksamheten inom delornrådet kan till delstxming en anses vara

innefattas det tillrättaläggande Bsådana aktiviteter i vi kallar ochsom
tolkning lagar och förordningar. huvudsak verksamhetenI utgörsav
dock aktiviteter stärka och stödja kommunerna så deattsom avsesav

användasjälva ska styrmedel på denna verk-sin nivå. 30 procent av
samheten bedöms gälla tillrättaläggande och liknande lagar och för-av
ordningar.

reformeringdelområdet arbetar Skolverket med utvärderingI t.ex.
vilka vilka effekterläroplaner, måste följas direkt för attnya upp seav

Ävenskolverksamheten. delverksamhet räknasde har på dennaav ca
regelstyr-till Skolverkets arbete konsekvens30 ärprocent avsom en

ningen.
likvärdighet,bedöms verksamheten underLikaså 30 procent av va-

verksamheten respektive,uppdrag och övrigt,riation samt varaav av
den den statliga regle-sådan karaktär kan konsekvensatt ses avsom en

ringen.

Tillsynsprogrammet

också uttaladSkolverket har central del sin verksamhetsom en enav
första handtillsynsskyldighet skolväsendet. Tillsynen inriktas iöver

ochhar enskilde elevenområden betydelse för den motstormot som
likvärdigheten,faktorer viktiga för den nationellaandra är t.ex.som

leds ochoch egenkontroll. Tillsynsarbetetkommunernas styrning sam-
utred-centrala tillsynsenheten medan huvuddelenordnas den avav

fältavdelningen.ningsarbetet görs av
kost-ekt/samordnade denSärskilda tillsynsproj initiativ störstautgör

verksamheten, med kostnad på 13nadsdelen, 36 närmareprocent av en
fristående skolorKostnaden för tillsynsärenden gällermiljoner. ärsom

kosmadsuppskatt-miljoner kronor och dessa bör medtagas i9 även
tillsynsakti-Totalt kostnaden för redovisadeSkolverketsningen. utgör

bortslag räknarolika miljoner kronor. Omviteter 36nännare manav
övergripande karaktär,sammanfattande,aktivitetervissa ärsom av mer

tillsynsverk-områdetpublicering inom skulle 90etc. procentt.ex. av
kon-kostnader räknas till Skolverkets kostnadersamhetens är ensom

verksamhet.den statliga regleringen kommunernassekvens av av
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Utvecklingsprogrammet

omfattarDetta allt arbete med utveckla nationella mål ochattprogram
styrdokument föreslå förändringar mål och regelsystem däri såsamt
bedöms nödvändigt, stödja reformeringen skolväsendet och främjaav
skolans utveckling de nationella målen.mot

tjugonde verksamhetensEn totala miljoner, går under8av resurser,
rubriken Skolans mål- och styrdokument" och utforrnandetavser av
kursplaner och betygskriterier. arbeteDetta i utsträckningstörstaavser
aktiviteter konsekvens regelstyming och 90statens procentsom en av

kostnaderna förs till sammanställningen Skolverkets kostnaderav av
för den statliga regelstymingen.

Även del verksamheten avseende refonngenomförandeten av
handlar tillrättandeläggande och tolkningar läroplaner ochom av nya
kursplaner så de ska fungera skolväsendet. dennai 40att procent av
verksamhet förs därför till sammanställningen.

Övriga delar verksamheten detta delprogrami speciellaav avser
med olika relevansprojekt för kostnadsuppskattningama dettai sam-

manhang. viss andel, mellan ochEn 10 respektive del--30 procent av
verksamhet, föreslås föras till uppskattningen kostnaderna förav re-
gelaktiviteter. Dock betraktas IT-utvecklingen i skolorna inte som en
aktivitet till någon del konsekvens regelgivningen.ärsom en av

Skolverkets sammanlagda kostnader

Maximumskattningen Skolverkets kostnader för aktiviteterav som en
konsekvens den statliga regleringen skolväsendet exklusiveav av
barnomsorgen uppgår enligt tillredovisade uppskattningar 83 miljoner

vilket drygt driftskostna-kronor, 20 verksamhetens totalaär procent av
der.

Minimumkostnadema för tillsyn enligt Statskontorets enkät upp-
skattas till 9 miljoner kronor.

Socialstyrelsens3.4.6 kostnader för den statliga
regleringen

Socialstyrelsens övergripande mål för god hälsa ochverka socialär att
välfärd och vård hög kvalitet, lika villkor för helapåsamt omsorg av
befolkningen. Socialstyrelsen bidra bedrivaska till dessa mål attgenom
tillsyn, uppföljning, utvärdering hälso-och kunskapsförmedling inom

sjukvård, smittskyddoch och socialtjänst. Verksamheten varierar år
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från år beroende på vilket fokus läggs visst år på särskiltett ettsom
område eller projekt.

Här kommer vi för respektive verksamhetsområde diskutera iatt
vilken utsträckning det gäller aktiviteter konsekvens denärsom en av
statliga regleringen kommunal verksamhet också översiktligt taav men

motsvarande kostnader för landstingens verksamhet. de fallIupp en
verksamhet bedrivs enskild bortser üånvi detta påarrangörav samma

med privata huvudmän för skolor.sätt som ovan

Tillsyn

Socialstyrelsen redovisar för kostnader1997 för tillsyn på drygt 87
miljoner kronor, vilket 20 Socialstyrelsens totala förvalt-är procent av
ningskostnader. Målet för Socialstyrelsens tillsyn "bidra till högär att
säkerhet, god kvalitet och rättsenlighet inom de och andraresurser ra-

politiskt beslutats för verksamheten. Tillsynsverksamhetenmar som
innefattar:

regionalprimär medicinsk tillsyn, 85 procent-
social tillsyn, 4 procent-
tillsyn inom hälso- och srnittskydd, 9 procent-
tillsyn och marknadskontroll medicinsk teknik, 2 procent.av-

Fördelat på verksamhetsområden riktad90är närmare procent mot
sjukvård.hälso- och Anledningen till den överviktenstarka på hälso-

och sjukvård länsstyrelsen har det primära tillsynsansvaretär inomatt
socialtjänsten medan det primära tillsynsansvaret för hälso- och sjuk-
vården ligger på Socialstyrelsen.

Statskontoret redovisar i sin genomgång ärendena40 procentatt av
avseende medicinsk tillsE kan hänföras till kommunernas verksamhet
och gäller då landstingens.60 innebär dock inte medDettaprocent au-
tomatik resursåtgången antal den ärendetyp därärenden. Iatt motsvarar
Socialstyrelsen har räknat fram styckekostnaden fördelad på anmäl-

från landsting och kommunerningar kostnaden för de ärendenvar som
från kommunernakom 1996/97 för ärenden56 kostnadenprocent av

från landstingen. Om kostnadsrelation gäller för övriga ärende-samma
innebär det fram till tillsyns-1997 har 20 25att procentgrupper av-

kostnadema i den primära medicinska tillsynen kommunernasavsett
verksamhet.

Motsvarande andelar för social tillsE hälso- ochrespektive smitt-
skyddsområdet 90 avseende kommunal verksamhet. Omär procent

använder dessa andelar för beräkningar den totala kostnadernaman av
för tillsynsaktiviteter i vidare mening, dvs. inkluderande råd ochen
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stöd och tolkning lagar och förordningar blir kostnaden för dennaav
del miljoner kronor.29

uppföljningAktiv

Aktiv uppföljning kronorUnder på sammanlagt 9 miljonerposten
uppföljningsprojekt procent, folkhäl-redovisas inom socialtjänsten 25

sådanprocent och beredskap 7 vilka kan ka-18 procentsan vara av
kostnader kan den statligaraktär dessa konsekvensatt avses som en

kommunala verksam-regleringen. tillsyn i vid bemärkelse denFör av
vilket medförheten här de projekt socialgänsten,tas upp som enavser

miljoner lqonor.kostnad på drygt 2

Normgivning

miljoner förUtbildning och utveckling förbrukades 5Under posten
råd föreskrifter, vilket räknas till normgiv-med allmänna ocharbete

kommunala ellerningsverksamhet. vilken utsträckningI detta avser
fördelning dessaverksamheter går urskilja.landstingens inte Enatt av

ärendeantalet tillsynsverk-enligt ikostnader proportionersamma som
tillrättaläggandekostnad för dessai 45samheten stort, procent, ger en
kronor förför kommunernas Verksamhet på miljoner 1997.aktiviteter 2

dock kraftigtpå norrngivningsverksamheten varierarOmfattningen
för arbe-miljonerså förbrukades året innan drygt 25mellan åren, t.ex.

kostnad på 12med allmänna råd och föreskrifter, vilket näratet gav en
verk-för för kommunernaskronor tillrättaläggande aktivitetermiljoner

samhet.

tillsynkommunalkostnader förSocialstyrelsens sammanlagda

sammanlagda kostnadenuppgifterangivna uppskattas denUtifrån ovan
kommunernasavseende regleringenSocialstyrelsen den statligaför av

drygt miljonerverksamhet till 33 lcronor.
enkätutifrån StatskontoretsMinimumkostnaderna uppskattatssom

kronor.utgjorde miljoner24
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Socialstyrelsens kostnader för tillsyn landstingsverksamhetenav

del tillsynskostnademaDen inte gäller den kommunala verk-av som
samheten således landstingens hälso- och sjukvård. Under rubri-avser

tillsEken kostnaden 59 miljoner.är
Från området aktiv uppföljning kan 4 miljoner räknas till särskilda

aktiviteter konsekvens den statliga regleringen avseende häl-som en av
och sjukvård. delEn reformuppiöljningen under nationellstorso- av

uppföljning och utvärdering bör också räknas till de relevanta kostna-
derna. likhet medI Skolverkets kostnadsuppskattningar kan vi räkna 30

denna kostnad vilket miljoner7 honor.procent av ger
Under utbildning och utveckling tillkommer den andra delen, den

icke kommunala, kostnaden för allmänna råd och föreskrifter utgö-av
drygtrande 2 miljoner lcronor, miljoner lcronor för10 legiti-närasamt

mationsärenden och andra tillståndsgjvanden inom hälso- och sjukvår-
den.

Sammanlagt detta uppskattning Socialstyrelsens kostnadergör en av
för tillrättaläggande lagar, normgivning och tillsyn gällande lands-av

verksamhettingens på 82 miljoner kronor.

Jordbruksverkets3.4.7 kostnader for den statliga
regelgivningen

Jordbruksverkets kostnader för tillsyn med anledning den statli-etc. av
regleringen enligt djurskyddslagen kommer diskuteras iäven attga en

djupstudie. redogörs endastHär för Jordbruksverkets kostnader för till-
på översiktliga för övriga sakmyndigheter utifrånsättsammasyn som

årsredovisningen.
Jordbruksverket redovisar för verksamhetens1997 den totala re-

sursåtgång funktion arbetssätt i antal årspersoner.per
funktionernaolikaDe är:

analys/utredningsarbete 19 procent analyser förmedlade via rapporter,-
PM, remisser forberedelser/utvecklingsarbeten.samtm.m.
normeringsarbete 2 procent arbetet med utfärda regler olika slagatt av-

regelarbetenormgivning,genom m.m.
information 15 arbetetprocent med rådgivning, utbildning,information,-
utbyte i form sektorsuppgifter, stabsuppgifter och samordning o.dyl.av
ärendehantering 56 handläggningprocent olika ärendenav-
kontroll/tillsyn 8 procent myndighetens arbete med kontrollverksamhet-

hälftenMer myndighetens totala årsarbets-än av personresurser,
krafter, åtgår till ärendehantering. myndighetens huvuduppgiftEn ärav

administrationbl.a. EU:s olika stödsystem distriktveterinärer-samtav
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fältverksamhet. Verksamheten berör allmänhet den kommu-i intenas
nala verksamheten vad djurfrâgor kommunal nämnddärutom avser en

tillsynsansvar.har
flertal ärenden också tillståndsgivning olika slag. SomEtt avser av

djurfrågor: "ärende-exempel skriver verket angående sektorn
från standar-mycket skiftande karaktär och varierarhanteringen är av

kräverärenden såsom vissa tillstånd till ärendendiserade typer somav
utredningar. handläggningstidenomfattande ..den genomsnittligamer

dagar medanhund- och kattägare beräknats till tvåför registrering av
beräknats tillgenomsnittliga handläggningen djurskyddsärendenden av

ärendebalansenden utgåendemånader. Drygt 404,5 procent avserav
djurskyddsärenden.

verksamhetsom-Jordbruksverket har fördelat respektivepåresurser
fördelats efterutifrån lönekostnadenoch funktionarbetssättråde att

210redovisats i tidrapporter. årspersonden tid En motsvarar ar-som
verksamhetsom-år för heltidsanställd. respektivebetsdagar Förper en

delverksamheter, åsidan totalkostnaden olikaredovisas å förråde ena
funktioner/arbetssätt for varjeresursåtgången i tid för olikaandra sidan

totalt och för olika delverksamheterna.verksamhetsområde de
arbets-och motsvarandebilagetabell redovisas tidsåtgången3I c

sektorerverksamhetsområdenfor de olika funktionerna förkostnader
Jordbruksverketdelverksamheter. Enligt diskussion medoch vissa är

relevans förarbetet haregentligen endast vad gäller djurfrågordet som
verksam-första hand inomkommunala verksamheten. gäller iden Det

kannormeringsfrågor där delen, 90hetsgrenen sägasstörsta procent,
Efter-djurskyddet.tillsynsansvar förkommunerna hargälla ettsom

totala verksamhetdel Jordbruksverketsdetta såinte är storen avsom
så miljoner kronor.blir dock kostnaden inte 2stor,

detinformationsområdet kan del, 20Inom procent, somavcaen
hur de skadjurfrågor information till kommunerna,gäller t.ex.avse

informationkursverksamhet ochoch förordningar,lagartolka vissa om
uppskattas här tillKostnadentillsynsprojekt ska genomföras.vissa som

miljoner kronor.2
for Jord-direkta ärendehanteringen,denAv är poststorensom

15andel berör kommunerna,bruksverket, det inte såär stor casom
biståndenstaka fallgälla begäran yttrande ochkan iDetprocent. om
kostnaduppskattaddisttiktveterinärsorganisationen.från Detta enger

miljoner kronor.på 19
rubriken lgarbete undermycket liten del JordbruksverketsEn av

samlar någon gångtillsE bedöms gälla kommunerna.troll och De
kostna-länsstyrelser tilloch genomgångar. Ca lkommuner procent av

tkr.för djurfrågedelen 44derna ger
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Jordbruksverkets sammanlagda kostnader tör kommunal tillsyn

Utifrån angivna uppgifter uppskattas den sammanlagda kostnadenovan
för Jordbruksverket avseende den statliga regleringen kommunernasav
verksamhet till 24 miljoner lcronor.nära

StatskontoretsI enkät redovisas inga för tillsyn denresurser av
kommunala verksamheten.

3.4.8 Kemikalieinspektionens kostnader för den
statliga regelgivningen

Kemikalieinspektionen eftersom det endast kommuneratt 5ärmenar
har sådan verksamhet direkt omfattas lagen myndighe-ärsom som av

inte berörd i sådan utsträckningten det meningsfullt besvaraatt attvore
Statskontorets enkät. Tillsynsansvaret för lagar och förordningar inom
området åvilar kommunernas hälso- och miljöskyddsnänmd mot-
svarande. De verksamhetsgrenar Kemikalieinspektionen redovisar
kostnader för i sin årsredovisning följande områden:avser

Tillsyn och vägledning-
Riskbedömning-
Riskbegränsning allmänkennkalier-
Riskbegränsning bekämpningsmedel-

Kemikalieinspektionen utfärdar regler inom området 7 1997.
Bland de särskilda uppdragen återfinns också analysera och lämnaatt
förslag till effektivisering tillsynen centralt/lokalt. Vidare är etten av av
målen för Kemikalieinspektionen enligt regleringsbrev utvecklaatt en
vägledning, "genom samarbete med och vägledning till regionalasom
och lokala tillsynsorgan bidra till god regional och lokal tillsyn.en

kostnadDen Kemikalieinspektionen redovisar för vägledning isom
sin årsredovisning lika del tillsynskostnademautgör formistor som av
inspektioner, 3 900 tkr., och det rimligt låta denna kostnadär ingå iatt
uppskattningen.

3.4.9 Livsmedelsverkets kostnader for den statliga
regelgivningen

Livsmedelsverkets huvuduppgift konsumenternasiär intresse verkaatt
för säkra livsmedel god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringenav
och bra Verksamheten indeladmatvanor. följandei Verksamhetsgre-är

Dessutom ingår besiktningsveterinärsorganisationen, BVO, inar.
Livsmedelsverkets årsredovisning bilagetabell d:3
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procent12normgivning-
kontroll 56 procentochtillsyn-

påverkan 9 procentochinformation-
procentlivsmedelsområdet 16kunskapsuppbyggnad inom-

procentuppdrag 7ochövrigt-

Normgivning

och andra in-EUnonngivningsarbetet inomdeltar iLivsmedelsverket
och all-föreskrifterutfärdarVerketsamarbetsorgan.ternationella egna

upplysningsverksamhet såochrådgivnings- attoch harrådmänna en
ochhälso-kommunernasEftersomkorrekt.ska tillämpasnormerna

verk-dennatillsynsmyndighetmotsvarande ärmiljöskyddsnämnd är
dessa30riktad kommunerna.delartill procentsamhet motstora av

rådallmännautfärdandetgällerden andelungefärkostnader, avsom
verksamheten. Dettakommunalagällauppskattas denanvisningar,och

kronor.drygt miljonerkostnad på 9motsvarar en

kontrollochTillsyn

kontrollochLivsmedelsverkets tillsyndelenDen största avser an-av
samordningförocksåägande. Verketmed privatläggningar av,svarar

lokala dricksvat-denlivsmedelstillsynenlokalatill, denstöd samtoch
kommunernasgrundar sig påverksamhetertentillsynen. Dessa rappor-

grad kommu-högstasåledes ioch gällertillsynsaktivitetertering om
kostnaden,heladärförförssammanställningenTillverksamhet.nernas

kronor.miljoner8

påverkanInformation och

verk-kommunernasgällerområdedettaverksamheten inomdelEn av
vilkaförgenomförtLivsmedelsverket attmätningardesamhet. I se

16utgjorde kommunernainformationför fåverketkontaktade attsom
dennalåtarimligtdärförhörde sig. attDetdem ärprocent avsomav

kostnaden.totaladenandelför fågällaandel, 15 attprocent, avenca
miljoner.kostnad på 4närmareDetta ger en
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Livsmedelsverkets sammanlagda kostnader för kommunal tillsyn

Sammantaget uppskattas Livsmedelsverkets kostnader för tillrätta-
läggande lagar och förordningar och vissa andra aktiviteter anknutnaav
till tillsynsfrågor, dvs. aktiviteter konsekvens denär statligasom en av
regleringen den kommunala verksamheten, till miljoner22 lcronor.av

lO3.4. Naturvårdsverkets kostnader för den statliga
regelgivningen

Naturvårdsverkets övergripande Verksamhetsmål pådrivandeär att vara
miljöarbetei för uppföljning ochsamt utvärdering, såväl natio-ansvara

nellt internationellt. Arbetet indelas i åtta funktionsområden: miljö-som
och kretsloppsforskning; miljöövervakning aktionsprogram ochm.m.;
utredningar; internationellt arbete; miljölagstillämpning; bidrag och
ersättningar; markförvärv och vård; information och utbildning; vilka

för harsig Verksamhetsmål uppnå Bilagetabell e.3attvar
vilkenI utsträckning verksamheten inom de olika funktionsornråde-

vad vi här uppskattarutgörs kostnader för, dvs. tillrättaläggandena av
och normgivning tillsyn och kontroll gällande densamt kommunala
verksamheten svårt urskilja utifrånär verksamhetsbeskrivningama.att

verksamheterDe Naturvårdsverket har för också sä-ärsom ansvar
dana de gäller alla oberoende huvudmannaskap.att av

Miljöövervakning, inventering, aktionsprogram och utredning

har,Kommunen kommunal nämnd, uttalat tillsynsansvarettgenom en
för hälso- och miljövård enligt lagar och förordningar miljö-
skyddslagen, naturresurslagen, naturvårdslagen, lagen kemiskaom
produkter, vilket del verketsgör aktiviteter särskilt kanatt sägasen av

riktat kommunerna. Detta gälla förmot uppskattad andel,antasvara en
20 verksamheten inom miljöövervakning,procent, inventering ochav
statistik och 10 verksamheterna ftmktionsområdetak;procent inomav
tionsprogram och utredning. Sammanlagt det uppskattad kostnadger en
på drygt miljoner5 lqonor.
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ölagstillämpningMilj

miljölagstillämpningaravseenderedovisar aktiviteterNaturvårdsverket
branschfak-råd,allmännamed föreskrifter ochgäller arbetebl.a.som

miljölagama.ärenden enligthandläggningochtablad rapporter, av
förbehövsmålföreskrifter och allmännameddela deMålet är att som

handlägga prin-miljölagstiftningentillämpningeffektiv samt attaven
beräknastotaltftmktionsområdetärenden. 30cipiellt viktiga procent av

miljo-kostnad på 2,5verksamhet, vilketkommunernas utgörberöra en
kronor.ner

utbildningInformation och

ochinformationfunktionenverksamheten inomdel, 30En procent, av
regle-konsekvensockså till aktiviteterräknasutbildning, avsom en

och andrakursergällerverksamhet. Dettakommunernas t.ex.ringen av
länsstyrelser bidrarochkommunermiljölagsfrågor därutbildningar i

informationallmänskrifter meddeltagarna,hälftenmed närmare omav
defunktionsområdedettaEftersom är ettoch förordningarlagar etc. av

uppskattadedenverksamhetsområde blirNaturvårdsverketsstörsta av
kommunerna.gällerdelför denmiljoner kronor8kostnaden drygt som

tillsynkommunalkostnader försammanlagdaNaturvårdsverkets

bedriverNaturvårdsverketkostnad för de aktiviteteruppskattadEn som
kommu-regleringenstatligadenkonsekvenskan antas avavvara en

miljoner kronor.16sammantagetärnerna
minimumkostnadenuppgiftenstudie hämtasStatskontoretsFrån om

för tkr.direkt tillsyn 580avsersom

regel-statligaför denkostnaderVägverkets3.4.1 l

givningen

Vägverket äreffektivtverka förVägverket ska vägtransportsystem.ett
alla aktörerstöder,ochmed,och samarbetarmyndighetsektoransvarig

deverksamhet ikommunernasgäller dåDettai transportsystemet. av-
föransvarigoch/ellerväghållare transportsys-seenden kommunen är

anspråk föriverksamheterVägverketsandel tasHur stortem. somav
årsredovisningen.utläsaverksamheten svårtkommunaladen är att av
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verksamhetsområdetInom sektorsuppgiftef redovisar Vägverket
kostnader för bland kollektivtrafik, trafiksäkerhet,annat trafiksäkerhet
och miljö och väginformatik Bilagetabell 3 Om vardera 10 procent

dessa kostnader gälla den kommunala verksamheten,av anses t.ex.
skyldighet sätta vägskyltar,att hastighetsbegränsningar blirupp etc.,
kostnadsuppskattningen 33 miljoner kronor för sådana aktiviteter som

regleringen kommunerna.avser av
Vägverket redovisar också kostnader för utfárdande föreskrifter iav

Vägverkets författningssamling på 16 miljoner. Om 30 den-procent av
kostnad den kommunalasägs verksamheten blir den uppskatta-na avse

de kostnaden därmed 5 miljoner.närmare

Vägverkets sammanlagda kostnader för kommunal tillsyn

Den kostnaden för desammantagna aktiviteter Vägverket bedriver som
kan konsekvensantas den statliga regleringen kommu-vara en av av

är 38 miljoner kronor.sammantagetnerna
StatskontoretsI enkät finns inga uppgifter för tillsynom resurser av

den kommunala verksamheten.

3.5 Kommunernas kostnader

Kommunerna har dels kostnad för tillsynsaktiviteter ochen motsvaran-
de dei fall de tilldelats uttalat för tillsynenett tillsynskedjan,iansvar

hardels i vissa fall kommunen skyldighet ha central styrelseatten en
eller nämnd ansvarig förär verksamheten fråga bedrivsiatt enligtsom
lagar förordningar,och vilket medför viss egenkontroll elleren egen-
tillsyn, dels uppstår kostnad kommunal verksamhetnär blir före-en en
mål för tillsyn myndighet i kedjan framav en att taannan genom un-
derlag för och medverka i tillsynen.

de flestaFör tillsynsaspektema finns ingen officiell redovisning som
det möjligtgör resursåtgångenatt tidi och/eller kostnader förange

verksamheten. Med utgångspunkt i den officiella statistiken och genom
vissa antaganden enligt nedan andelar verksamheter kanom av som

gälla tillsynsaktiviteter kan kostnaderna uppskattas påanses motsva-
rande för myndigheternassätt kostnader.som

Statistiska centralbyrån samlar årligen in uppgifter från kommuner-
bokföring i det s.k. Räkenskapssammandraget. För 1996 redovisasnas i

tabell 6 driftskostnader personkostnader för de verksamhetersamt som
intressanta i dettaär sammanhang. Dessa kostnader utgångs-utgör

punkten för beräkningar kostnaden för aktiviteter bedömsav som vara
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verksam-respektiveregleringen inomstatligakonsekvens denaven
hetsområde.

tillsynskostnaderNämndernas3.5.1

givnainomtillsynsansvaruttalatnämnder harkommunalaVissa ett
själv väljafrikommunallagen kommunenEnligt attärområden. en

verksamheten. Kostna-förlämpligden finnernämndorganisation som
hälsoskyddsnämn-ochåvilar miljö-tillsynsansvardetden för t.ex.som

och bygg-miljö-nämndkonstellation,ingå ikan t.ex.den annanen
olikaför depersonalkostnademaUppskattningsvis 5nämnd. procent av

ochbeslutsdiskussionerhärberäknasnämnderna sammantaget avse
reglering-statligadenkonsekvenstillsynsaktiviteter ärandra avsom en

till-uttalatharnämnderverksamhet. De ettkommunernas somaven
sådanaanspråk förandel iverksamheten kanför störreta ensynsansvar

akti-dennasidanandranämnder å typför övriga äraktiviteter, avmen
förekommande.sällanviteter mer

tillsynförförvaltningeniKostnader3.5.2

där kommu-områdendetillsynen inomutförandetdelenStörsta avav
kommunala för-denibedrivs tjänstemäntillsynsansvarhar ett avnen

kommu-efterfrågatsdirektharRäkenskapssammandragetvaltningen. I
dedvs.miljöskydd,ochoch hälso-alkoholtillståndkostnader förnens

Förutomtillsynsansvar.tilldelatskommunernadärområden ett perso-
förtjänstervissaköperdet kommunernaförekommernalkostnader att
förkostnadenhelaDärför kan såutföra tillsynen. gottkunna somatt
härredovisasdirektfrågor, 90dessaiaktiviteter procent,kommunens

statli-denkonsekvensbedrivsverksamheterdessaeftersom avensom
kommunerna.regleringen avga

kostnaderAdministrativa

arbetarverksamhetsområdenolikaanställda kommunensiflestaDe
verksam-kommunaladegenomförandetmedoperativtdirekt avmer

Så-vårdbiträdenförskollärare, etc.lärare,hetema/tjänstema t.ex. som
regle-statligadenkonsekvenskanaktiviteterdana avses som ensom

uppföljningförstatistik etc.framtillsynsverksamhet, taringen, t.ex.
anställda iantalettotaladetpersonal. Avadministrativoftastbedrivs av
8personalen procentadministrativautgjorde den1996kommunerna ca



SOU 1998:105 Bilaga 3 449

enligt Svenska kommunförbundets personalstatistik. Det i allmänhetär
endast liten del den administrativa verksamheten såda-en av som avser

ärenden kan direkt konsekvens den statligana som anses vara en av
regleringen beredning tillsynsärenden.t.ex. Om uppskattarsom av man
denna andel till 5 blir således den totala andelenprocent, personal-av
kostnaden kan hänföras till tillsynsornrådet inte 0,4änsom procentmer

den totala personkostnaden. Denna andel föranvänds uppskattaav att
kostnaden för olika aktiviteter konsekvens regleringenär isom en av
de kommunala verksamheter i tabellen räknas till de kom-ovan som
munala uppgifterna.

15 5798:105
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kostnaderSammanställning kommunernas3.5.3 av

kost-uppskattningochpersonalkostnaderKommunernasTabell 6. av
denkonsekvenstillsynsfrågor aktiviteteroch andraförnader avsom en

kronor.Miljonerregleringen.statliga

KostnadAndelPersonalDriftkostn.Verksamhetsområden
tills.arb.tillsynkostnadtotalt

%.
435280verksamhetEgentlig

2 5164 934verksamhetPolitisk
5,0 663102 299 1styrelseverksamhetochnämnd-Därav

60522 368 7skyddInfrastruktur, m.m.
88990,0 1036 2 0994planeringtekniskfysiskDärav o
68090,0756 363miljöskyddDärav
472299 90,0524hälsoskyddDärav

2890,02431alkoholtillstándDärav
0,4 1170924 515räddningstjänstDärav

0183333 72118verksamhetPedagogisk
0,4 11428 58942 043barnomsorgDärav
0,4 171722290 4276utbildningDärav

0081760 63108Värd och omsorg
2030.4687798 5076funktionshindradeäldre ochDärav

180,4606bistånd 468 410ej ensk.familjeoms.ind.-Därav o

022 985Affärsverksamhet
0,4 37476 225bostäderochNäringsliv

00,4736723Kommunikationer
0,4 8963113 088avfallEnergi, vatten,

3 663303 420kostnaderSumma

aktivitetersådanakostnader foruppskattas kommunernasSammantaget
kommunaladenstatliga regleringendenkonsekvensär avavensom

kostnadmiljarder kronor. Dennaknappt motsva-till 3,7verksamheten
verk-egentligadendriftkostnadenden totaladrygt 1 procent avavrar

samheten.
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3.6 Landstingens kostnader

Landstingen ansvariga för viss offentligär verksamhet, hälso-varav
och sjukvårdsverksamheten den Driftkostnaden för hälso-är största.
och sjukvården uppgick 1996 till 90,5 miljarder lcronor, vilket 80var

landstingens totala driftskostnader.procent Landstingen har ingetav
tilldelat för tillsyn och kontroll verksamheten har natur-ansvar av men
ligtvis skyldighet tillse gällande lagar förordningaroch följsatt atten

de verkställande enheterna. Att uppskatta hur kostnadenstorav egna
för sådana aktiviteter låter sig inte utifrån underlagär degöras som
finns offentligai den statistiken.

Socialstyrelsen med sin regionala organisation har tillsyn häl-över
och sjukvården. Under avsnittet myndigheternas kostnader förso- om

tillsynsaktiviteter uppskattades för Socialstyrelsens del de kostna-även
der gällde landstingens verksamhet inom vård och Dennasom omsorg.
kostnad uppskattades till 82 miljoner kronor, dvs. motsvarande knappt

de0,1 totala kostnaderna för hälso- och sjukvården.procent av
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Fördjupningsstudien;4 Djurskyddet
respektive Grundskolan

Utgångspunkter1

områden utredningen valt för fördjupningsstudium djur-De ärsom
skyddet och grundskolan. det fallet, djurskyddet, diskuteras kon-I ena

djurskyddslagen,sekvenserna viss lag, olika myndigheter.hos Iav en
gällerdetta fall det verksamhet där har uttalatkommunen till-etten

medan huvuddelen verksamheten, djurhållningen, be-synsansvar av
aktörer.drivs privata det andra fallet, grundskolan,I påav ser man

konsekvenserna regelgivningen för verksamhet, grundskolan, förav en
kommunen förvilken den genomförs enlighet med lagariattansvarar

förordningar.och Kommunen också själv huvudman for verksam-är
flestaför de operativa enheterna.heten

med fördjupningsstudienSyftet ska få möjlighetär att,att man mer
ingående i översiktsstudien, diskutera den statligakonsekvenserän av

kommunerna. frågaregleringen En del överväganden i denna harav
eftersom grundskolangjorts i avsnitt såväl djurskyddet ingårtre som

respektivedelar i huvudverksamheter översiktsstudien.isom
Fördjupningsstudien speciñcering och/ellerresultera iavses en

komplettering aktiviteter betraktas konsekvenskanav som som en av
statliga regleringen förden de aktuella ungefärligverksamheterna. En

kostnader föruppskattning de olika här diskuterasaktiviteterav som
fall de möjliga få frami de tillgängliga dokument.är attges ur
underlag för konsekvensidentifiera olikaSom aktiviteteratt avsom

regelgivningen bifogadden statliga har tillsynskedjan sammanställts i
sammanställning Bilaga 4.

Lagstiftning4.2

Såväl djurskyddet skolans verksamhet huvudsakregleras isom av var-
djurskyddslagendera lag; respektive Fackdepartementskollagen. ären

Jordbruksdepartementet respektive Utbildningsdepartementet. Såväl

SOL16 1998:105
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lagarna berörda förordningar har i relevanta delar beskrivits i ut-som
redningens sammanställning och i denna djupstudie lämnas de därför

Djurskyddet4.2. l

Djurskyddsområdet regleras lagar och förordningar. Djur-tre treav
skyddslagen den lag i verksamheten.utsträckning reglerarär störstsom

vård och behandlingLagen husdjur djur, dessaoch andraavser av om
hålls fångenskap se bilagai 4. föremålLagen från 1988 och förär

LagrådsremissI Djurskyddet och tillsynen hundar ochöversyn. över
katter Jordbruksdepartementet 9 oktober föreslås rad ändring-1997 en

djurskyddslagen.i Lagrådsremissen återremitterades regeringenar av
till Jordbruksverket1998-03-12 SJV med uppdrag "lämnaett att en

utförlig redovisning konsekvenserna förändrad djurskyddstill-av av en
med utgångspunkt i de förslag framförts i den tidigare nämn-syn som

da lagrådsremissen. Analysen ska särskilt gälla delegering till-av
från länsstyrelse till kommun och kommunernas möjlig-synsansvaret

överklaga delegeringsbeslutheter möjligheternabetydelsenatt samt av
kommunal samverkantill på djurskyddsområdet. ska också redo-SJV

ändradvisa hur djurskyddstillsyn ska Uppdragetfinansieras. skaen
redovisas den 1 november 1998.

förändringarFörslagen till lagstiftningeni enligt lagrådsremissen
grundar sig på utredning; UtredningenSOU 1996:13, Betänkandeen av

djurskyddstillsynen, Offentlig djurskyddstillsyn departe-samtom en
Ändringarmentspromemoria i djurskyddslagen 1997:11.Ds I SOU

utförlig beskrivning uppbyggnad, olika1996: 13 djurskyddetsges en av
aktörers verksamhet vad gäller kostnadsupp-tillsynsfrågor och vissa
skattningar insamlade via enkät till länsstyrelser och kommunernas an-

nämnder.svariga
föreliggande studie kommerI diskutera aktivitetervi vissaatt som

förekommer enligt de gällande lagarna och till någrabegränsanu oss
omfattandede aktiviteterna.av mer

Grundskolan4.2.2

1985:1100Skollagen reglerar hela det offentliga skolväsendet. Från
den omfattarjanuari 1998 skollagen och skol-l barnomsorgäven
barnsomsorg, vilka tidigare Olika skol-reglerades socialtjänstlagen.av
former det offentliga skolväsendet specialförhållandeninom andrasamt

smålagarregleras och förordningar sammanlagt stycken,56 10genom
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lagar och förordningar.46 grundskolans vidkommandeFör denär
grundskoleförordningenviktigaste 1994:1194 innehåller precise-som

skollagen med avseenderingar på grundskolan.av

Central nivå4.3

såväl tillsynen djurskyddet för skolan finnsFör ansvarigav som en
myndighet; JordbruksverkStatens SJV skolverkrespektive Statens
SV. översiktsstudien har relevant respektiveI verksamhet inom myn-
dighet också diskuterats relativt utförligt, här endastvarför vissager
kompletterande information.

central nivå finns för tillsynPå enligt djurskyddslagen Centralaäven
försöksdjursnämnden. Tillsynsbestämmelsema djurskyddslagen gälleri

användsdjur inom enligt djurskyddslagen,inte Försvarsmakten 28som
djurs tillsynför dessa generalläkaren för djurhälsovårdenutan svarar

tillsynen,inom Försvarsmakten. undantag gäller endastDettam.m. me-
djurskyddslagendan övriga regler i gäller för Försvarsmak-djur inom

Föreliggande studie begränsas till det Jordbruksverketområdeten. som
centralt för.har ansvar

Djurskyddet4.3. l

djur-Jordbruksverk SJV har till uppgift verka förStatens ett gottatt
ska ocksåskydd och säkerställa genomförandet djurskyddskrav. SJVav

hälsotillstånd tillverka för bland husdjuren och smitt-ett gott attse
djursjukdomar centrala tillsynenbekämpas. Verket denutövarsamma

lämna ochdjurskyddslagen efterlevs och ska samordna och rådöver att
ocksåhjälp till övriga tillsynsmyndigheters harverksamhet. SJV att

förordna vid offentliga med och harveterinärer tävlingar rätten att,ur
särskilda skäl finns, föreskriva eller undantag från kravet påmedgeom

veterinär.
Jordbruksverkets totala djurfrågor redovisadesresursåtgång för

miljoner kronor dentill 353,2 och1997 319,8 årspersoner, störstavarav
utgjordes distriktsveterinärsorganisationen DVO.delen av

Jordbruksverket redovisar verksamhetsgrenar,sin verksamhet under
vilka beskrivits översiktsstudien, till aktiviteteri och med hänsyn som

konsekvens den här:statliga regleringen kan några beskrivasen av
analys/utredningsarbete-
nonneringsarbete-
infonnation-
ärendehandläggning-
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kontroll/tillsyn-
redovisatsSom i översiktsstudien huvuddelen Jordbruksver-är av

kets tillsyn inriktad på privata djurhållare. delarVissa verksamhetenav
dock viktig förutsättning för den kommunala tillsynenär att överen

djurfrågor ska kunna bedrivas på godtagbart Nedan beskrivsett sätt.
därför aktiviteternågra från årsredovisningen och från samtal med SJV

kan exempliñera sådana aktiviteter.som

Analys-/utredningsarbete

har utförtSJV omfattande arbete med utreda epizootilagenett att
gäller djurens hälsa/sjukdomar, utredningens laggenomgång ochse
dess följdförfattningar. På uppdrag har fyraregeringen SJV iav rap-

sammanställt och redovisat de vetenskapliga fakta och bedöm-porter
betydelseningar för ställningstagande för tillämpning fo-ärsom av av

frånderundantag EG:s regelverk foderornrådet.inom

Normeringsarbete

Utarbetande föreskrifter allmännaoch råd inom djurornrådet.av nya
föreskrifterTotalt och33 2 allmänna råd sammanlagt sidor.på 280 7

föreskrifter och de båda allmänna råden gällde djurskyddet.
Förändringar föreskrifter har gjorts med anledning djur-av av

skyddsförordningens ändrade krav fast-på hönsens reden SJV haretc.
ställt vilka krav uppfyllas medges.måste för dispens ska kunnaattsom

Information

del infonnationsärendena bemär-viss verket hanterar kan i vidEn av
konsekvenskelse den regleringen den kom-statligases som en av av

munala verksamheten. informa-Under har material med1997 t.ex. ett
och riktlinjer för fram-tion veterinär övervakning galna kosjukanav

samarbete medtagits i SLU och veterinärmedicinska anstaltStatens
och skickats till samtliga veterinärer.

Ärendehantering

alla 21 896 inkorrma ärenden gäller djurskydd och likaAv 5 procent
del förordnande tävlingsveterinär. redovisatstidigareSom ärstor av

olika omfattningärendena och karaktär, drygt 40 procentav men av
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utgåendeden ärendebalansen djurskyddsfrågor. Dessa ärendenavser
oftast långhar handläggningstid.en

ärendehanteringSom räknas ansökningar dispens för värphönsom
besiktigande märkning enligt godkäntSJVsamt ägg ettav av av pro-

duktionssystem. Denna verksamhet berör kommunerna i den mån de
kommunala hönserierhar också eventuellt tillsyns-ettmen som senare

ärende. Under 1997 sådana ärenden bland de frekventa.mestvar

Kontroll/tillsyn

Jordbruksverket bedriver inte i så direkt tillsyn,utsträckning tillsynstor
enskilda ärenden, dettai åvilar den lokala tillsynsorganisationen. Iutan

viktigaprincipiellt fall kan tillsynskontroller.vissa SJV genomföra Den
direkta tillsyn bedriverSJS berör egentligen inte kommunernassom
verksamhet. harSJV inspekterat strutsslakthanteringen ocht.ex. av
besilctigat gränskontrollstationer.

Jordbruksverket initierar vissa riksprojekt djurskyddsfrågor,i t.ex.
hästhållningen, kommunerna åläggs genomföraöversyn attaven som

och till SJV.rapportera
Distriktveterinärorganisationens hellerverksamhet inte tillsynavser

och kommunal verksamhet i någon nämnvärd utsträckning. DVO kan
hjälp vid dentill regionala och kommunala tillsynen, detta ärvara men
oftaså förekommande. kan fall ocksåinte Det i vissa anses vara

förolämpligt veterinärema djurhållama djurensatt som engageras av
sjukvårdhälso- och också skulle bedriva och tillsyn.kontroll

Grundskolan4.3.2

har offentligaSkolverket såväl tillsynsansvar för detsakansvarsom
skolväsendet. del Skolverkets fältorga-En verksamhet bedrivsav enav

med enheternisation ll lokaliserade lika landet. Totaltpå många iorter
grundskolan.kan 46 verkets resursåtgång hänföras tillsett procent av

omfattar följVerksamheten ande delområden, stor avservarav en
grundskoleverksamheten:
uppföljning grundskolan 44 procent-

grundskolanutvärdering 37 procent-
utveckling grundskolan 44 procent-
forskning grundskolan 42 procent-
tillsyn grundskolan 80 procent-

olika aktiviteterna bedrivs, form projekt,De ofta i inomsom av re-
harspektive område diskuterats kortfattat översiktsstudien. Allai pro-

jekten berör i princip den kommunala eftersom kommu-verksamheten
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huvudman för skolväsendet. alltidDäremot det inte självklartär ärnen
projekt ska konsekvens den statliga regleringenettom ses som en av

Regleringeneller skolan har från detaljregleringövergått via la-av
och förordningar till mål- och resultatstyrd verksamhet undergar en

nittiotalets första del och detta medför uppföljnings-andra krav på och
behöverKommunerna stöd för kunna byggastyrsystem. stort att upp

sådana det verksamhet skaintesystem, ärmenegna en som ses som en
konsekvens den statliga regleringen i den bemärkelse vi här stude-av
rar.

Uppföljning

uppföljningsprogrammetdel bemärkelse sådana aktivi-En i vissärav
kan konsekvens den statliga regleringen. Iteter som ses som en av

förordningarskollagen och fastställs tydliga mål detvissa ärsom
skyldighetkommunens tillse de uppnås.att att

i uppföljningsprogrammets kostnader denEn nationellapost ärstor
statistikinsamlingen. Totalkostnaden Skolverketsför detta från del är

miljoner, del gäller grundskolan. pågå-20 Det ärnära storvarav en en
diskussion hur utförlig och detaljrik statistikinsamlingen skaende vara

för de olika krav ställs information skolväsen-påmotatt svara som om
de krav ska tillgodoses få redadet. gäller påEtt attt.ex.av som om

fungerar relativt mål; för alla och ele-skolan sina likvärdig skola atten
uppfölj-ska lämna skolan med godkända kunskaper. centralEnverna

detta kan del tillsynen skolan.ning anses vara enav av av
Andra speciella insamlingar och uppföljningsaktiviteter kan genom-

förordnings efterle-föras för följa speciell lagparagraf elleratt enupp
denoch de fallen bör de också konsekvens statli-vande i avses som en

uppgiftsinsamlingregleringen. exempel på sådan speciellEtt ärenga
uppföljning förordningenden ske konsekvenssom avses avsom en

förord-kvalitetsredovisning skolväsendet. Denna1997:702 inomom
kommuner skriftliga kvali-ålägger och skolor årligenning upprättaatt

tetsredovisningar.

Utvärdering, utveckling och forskning

del Skolverkets olika områden någonaktiviteter inom dessa iEn ärav
konsekvenser skolverksam-bemärkelse den statliga regleringenav av

översiktsstudien har med kostnader för dessa.heten. I vi också räknat
kan beroende vilkaAktiviteterna olika karaktär olika år påvara av

den statli-projekt prioriteras. räknas konsekvensFör attsom som en av
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regleringen ska projektet dock sådant det skulleinteattga vara genom-
förts lagar förordningaroch inte hade det aktuellastyrning iom en av-
seendet.

Andra projekt dessainom områden allmän karaktär ochär av mer
syftar till stödja och hjälpa kommunerna bygga sinatt att upp egen or-

skolanganisation så kan så effektivt möjligt med godatt styras som
kvalitet.

Tillsyn

SkolverketEftersom tillsynsmyndighet för skolväsendet dettaär är en
verksamhet i finns förprincip fullgöra dessa skyldigheter, dvs.attsom
den inrättad konsekvens den statliga regleringen sko-är som en av av

Grundskolanlan. i anspråk huvuddelen kostnaderna, 80tar procent,av
vilket naturligt eftersom grundskolan obligatorisk skolform ochär är en

i omfattning.störst
säkerställaFör beslut tillsynsärendeni blir rättssäkra och lik-att att

värda har Skolverket tagit fram erfarenhetsbank för tillsynsbeslut ien
drift. samordnadeFör initiativ har granskning gjorts, därinternen

likvärdighetenbland i bedömningama undersökts.annat

Skolverket redovisar följ ande fördelning tillsynskostnader:av

Skolverkets resursåtgångTabell 7. för olika tillsynsverksamheter

Kostnad, Andeltkr
Tillsynsprojektlsamordnade initiativ 12 %754 36
Enskilda ärenden 32 %11 659
Fristående skolor 9 26 %189
Övrigt 6 %2 277
Totalt 35 879 100 %

Tillsgsprojekt

Skolverket har efter öka tillsyn detsin egeninitieradesträvat att över
offentliga skolväsendet. Utredningama behandlar styrning och egen-
kontroll, elever med behov särskilt stöd, till utbildning, krän-rättenav
kande behandling utbildning för asyslsökande barn.samt
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Enskilda ärenden

grundskolan.80 de enskilda gäller Oav-ärendenaNärmare procent av
varifrån signaler missförhållanden från anmälare ellerkommer,sett om

mellaninformationssystem, utredningen fråga Skol-från interna är en
särskildaoch skolhuvudmarmen. flesta ärendena gällerverket De stö-

och stödundervisning, kränkande behand-dinsatser elevs integritet
mellan skola ochskolplikt och till utbildning samarbeteling, rätt samt

hem.

Fristående skolor

genomför fristående skolor.Skolverket regelbundet tillsyn 80 pro-av
dessa ärenden gäller fristående grundskolor.cent av

Regional nivå4.4

Djurskyddet4.4. l

mellan särskiltdjurskyddet finns oklarheter förhållandenvissa iInom
tillsynsaktivitetervilkalänsstyrelse och kommun med avseende på re-

ha delegerat vissamyndighet handlägger. Länsstyrelsen kanspektive
området finnstill kommun i de fall klar kompetens inomärenden en en

frånlokala ärendenkan länsstyrelsenvid kommunen omvänt överta-
för frågan.saknar erforderlig kompetens Oavsettde kommuner som
konsekvens dentillsynsaktiviteten denutför i sigär avensomvem

kommunala verksamhe-och har relevans för denregleringen,statliga
uppdragfått i skasärskilda utredning JordbruksverketdenIten. som

ekonomiska kon-hänsyn till deutredas, särskilt medfrågan närmare
sekvensema.

Länsstyrelsen

tillsynsansvargäller regionaltdjurskyddet länsstyrelserna harFör att ett
länsexpert,ska hadjurhållningen i länet. Länsstyrelsernaför en

falldjurskyddsñågoma. vissa kanansvarig för Ilånsveterinär, ärsom
tillsynen på regionaldistriktsveterinärorganisationen bistå medockså

nivå.
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Länsstyrelserna ska verka för statlig, kommunal och landstings-att
kommunal verksamhet läneti samordnas och till nationellaanpassas
mål och lagar. Länsstyrelsen har tillsyn veterinärverksamhetenöver

leder och samordnar åtgärder djursjukdomar. Länsstyrelsensamt mot
ska också lämna information och råd i djurskyddsfrågor samt tage

anmälningar bristande djurhållning inom länet. Sådanaemot om an-
mälningar lämnas oftast vidare till kommunen har den lokala till-som

Länsstyrelsen samordnar SJV riksprojekt angående djurfrågorsynen. :s
och kan också initiera tillsynsprojekt i kommunerna.egna

Länsstyrelsen handlägger vissa djurskyddsärenden, nämli-typer av
förprövning innebär myndigheten frågor god-att prövargen: som om

kännande stallar för hästar, nötkreatur och anläggningar förav osv.
pälsdjur.

Beslut kommunal nämnd meddelat enligt djurskyddslagensom en
och överklagas länsstyrelsen.prövassom av

Länsstyrelsemas kostnader för djurskyddet har uppskattats utifrån
tidsredovisningen i respektive länsstyrelses årsredovisning 1997 totalt

och uppgick till drygt ll miljoner kronor. den enkätI redovi-sett som
i SOU 1996:13 uppskattas kostnaden för länsstyrelsemas djur-sas

skyddstillsyn till miljoner11,5 kronor. denna kostnad ingårI lo-även
kalkostnader, administration och resor.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har inget utpekat tillsynsansvar för djurskyddet en-
ligt djurskyddslagen den har till lämnauppgift på begäran denattmen
hjälp tillsynsmyndighetema behöver vid tillsynen. innebär blandDetta

polismyndigheten ska med skydd för tjänsteman vidannat att vara som
sådana tillsynsärenden där detta behövligt. Omhändertagande djurär av
sker polismyndighetens försorg tillsynsmyndighet fat-ävengenom om

beslutet.tat
Polismyndigheten har också dagi enligt lag omhändertaattansvar

lösspringande katter och hundar. lagrådsremissen föreslogsI djur-att
skyddslagen skulle utökas också gälla lösspringande hundar ochatt
katter och därigenom skulle vila tillsynsmyndigheten.påatt ansvaret

Polismyndighet eller åklagare leder iörundersölcningar för avgöraatt
åtal ska väckas misstanke djurplågeri enligt brottsbalkenomom om
brotteller djurskyddslagen.mot

Vi har ingen uppfattning omfattningen kostnader föroch polis-om
myndighetens aktiviteter i djurfrågor. del de aktiviteterEn av som po-
lismyndigheten genomför, omhändertagande djur efter klago-t.ex. av
mål, sker på obekväm arbetstid och kan den ordinarieutföras inom
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för till-Motsvarande kostnadjourverksamheten poliserna har. aven
dessa inte haromfattande eftersomsynsmyndighetema skulle bli mer

jourverksamhet.någon egen

Grundskolan4.4.2

regionalt tillsynsansvar.finns myndighet medgrundskolan ingenFör

Lokal nivå4.5

Djurskyddet4.5. l

Vanligastdjurskyddet.förnämnd har tilldelatskommunalEn ansvar
andramiljöskyddsnämndenför detta på hälso- ochligger ansvaret men

byggnämnd, tek-miljö- ochnämndkonstellationer förekommer, t.ex.
valthur kommunenVilket gäller beror pånämndnisk attetc. or-som

verksamhet.singanisera
djur-tillsynsfrågor enligtmeddet faktiska arbetetHuvuddelen av

miljkommunalt kontor,utförs tjänstemän vidskyddslagen ö-t.ex.ettav
miljö-utövadesDjurskyddstillsynenteknisk förvaltningkontor, etc. av

och drygti 25hälften kommunernahälsoskyddsinspektörer ioch ca av
1996:13.djurskyddsinspektör enligt SOUsärskildfarmsprocent en

enligttillsynomfattar dels regelbundenDjurskyddstillsynen ett
objekt därtillsyn vissadjurhållare, dels riktadsamtligaschema avav
och tillsyntillsynprojektinriktadangelägen, delsbedömssådan som

anmälan.efter
tillsynsobjektende kända1996:13 90Enligt SOU är procent av

djurhållningharkommunerhälften dedjur.lantbrukets Drygt somav
tredje årdessaregelbunden tillsElantbrukets djurmed vartutövar av

förekommer iobjektefter anmälan för dessaTillsynoftare.eller unge-
tredjedelar kommunerna.fär två av

lantbruketsvanligdjurhållning mindreTillsyn änär avannanav
tillsgen.riktadedenregelbundna tillsEen ochgäller dendjur. Detta

omkring 70iredovisas enligt enkäten i SOU 1996:13Däremot att pro-
gäller kennlarvadefter anmälantillsynkommunerna utövascent av

anmälan säll-tillsyn efterkommunernaoch i 80 utövasprocent avav
skapsdjur.
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Bistånd vid tillsyn

Vid kommunens tillsynsutövande, beslut åtgärder eller före-t.ex. om
läggande, vissa objekt krävs ofta bistånd veterinär och iblandav av
också polismyndigheten. Länsveterinären kan detta stöd detav ge men
kan falli vissa bedömas olämpligt eftersom länsstyrelsensom senare
kan komma få ärendet besvärsärende.att Kommunen kan då istäl-som
let tvingas ojävig veterinär stöd för bedömningar.sinaengagera en som

djurhållareRegister över

kunna genomföraFör fullständig tillsynatt samtliga objekt behö-en av
kommunen också hålla register samtliga djurhållare. Mångaett överver

kommuner, 85 enligt SOU 1996:13, har också sådanaprocent register
dessa omfattar främst lantbrukens djur, pälsdjur och försöksdjur.men

Genom Sveriges medlemsskap i harEU vidgade krav på märkning och
registrering djur tillkommit. Att bygga och hålla sådana registerav upp
aktuella medför kostnad rimligtvis också borde räknas till kost-en som

förnader den statliga regleringen.

Kostnadsuppskattningar

enskilda kommunernasDe kostnader för djurskyddstillsynen varierar
förstås kraftigt beroende på och omfattningen tillsynen efterarten av
kommunens förhållanden. Med hjälp enkätsvaren uppskattas i SOUav
1996: 13 sammanlagd kostnad för den kommunala tillsynen i 95-etten

konfidensintervallprocentigt från 34,8 miljoner kronor till miljo-45,9
kronor.ner

Djurskyddstillsynen endast mindre delär kommunernas totalaen av
hälso- och miljöskyddsarbete, vilket framgår kommunernas årsredo-av
visningar. Vid jämförelse den uppskattade kostnaden för djur-en av
skyddstillsynen med den totala kostnaden för kommunernas hälso- och
miljöskydd 600 miljoner kronor, skulle dånärmare djur-sammantaget,
skyddskostnaderna 5 8 denna kostnad.utgöra Dettaprocent ärca av-

andel verkar ganska rimlig.en som

påExempel tillsynsaktiviteter

exempelSom på ärenden kan följande visas, hämtade från några kom-
årsredovisningar:muners

Liten del djurskydd, vi hinner endast med anmälningsärenden.
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fastigheter be-projekt hästhållning där fyraAnmähiingsärendem centralt om
djurhållning saknas.alla lantbruk. Aktuellt registerejsöktes över

föranleddehunden i Xfrån nänmden. skällandeklartecken Den"Ridhuset
myndig-försumlighet vidskadestånd föranmälan, utdömaeftertingsrätt, att

har överklagats till hovrätten."hetsutövning. Domen
mjölkkomasprojekthästhållningsprojekt,liten del,"Djurskyddet ett ett om

betesgång."

Grundskolan4.5.2

tilldelat till-medmyndighetfinns särskildgrundskolans ingenFör
SkolstyrelsefinnasDock ska detlokal nivå.på ensynsansvar

motsvarandehakanmotsvarande varje kommuni sägas ett myn-som
medfaktiska arbetetgrundskolans verksamhet. Detfördighetsansvar

statliga regleringen,konsekvenser den upprättan-sådant t.ex.är avsom
kommunensbedrivs inomlokala arbetsplanerskolplaner ochde av

enskilda skolorna.och demotsvarande, påSkolförvaltning,
uppgifter tillvissaför lämnahar också kostnader attKommunerna

bättre kandennabland såmyndigheten ochcentraladen annat attstaten
kostnaderdetta kommunernasexempel påverksamheten. Ett ärtillse

uppföljningen.nationellastatistik behövs i dendenlevereraför att som
i allteftersomför detta svårtkostnademauppskatta ärAtt manmen

de ad-ändå finns iuppgifterförsöker användautsträckningstörre som
allt mindre.tiden blisärkostnad medtorde dennaministrativa systemen

på tillsynsaktiviteterExempel

denkonsekvenskanexempel på aktiviteterSom avses som ensom
redovisas någraföljsdessacentral tillsynochregleringenstatliga attav

bristeråtgärdaförungdomsnämnden beslutatochåtgärder barn- attom
grundskoleverk-stadensSkolverkets granskningvidframkom avsom

Nerikes Allehanda:frånsamhet

fullt genomföraskaRektoremaegenkontroll:styrning och utKommunens
och...Rektorerhandlingsplaner.lokala arbets- ocharbetet medoch redovisa

lokalautvärderingochuppföljningrutiner förförvaltningschef ska upprätta av
utvecklingsplanerochkompetens-...dokumenteraarbetsplaner,

elever-ochskolplikt attfullgör sinför alla eleverattKommunens ansvar
framFörvaltningschef skatillgodoses:valmöjligheter tatillrätt ennas
.Rektorskolstart.tidigaremöjligheten tillinformationkommungemensam om .
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ska fram undervisningsmaterial modersmålsundervisning och SV2ta samtom
för behovsinventering.rutiner brister kring elevens valöver..se.

nåElevens till stöd och kunskapsmålen:rätt möjlighet Förvaltningschefatt
ska utforma generellt informationsmaterial kring elevernas till stöd,ett rätt

ska spridas till föräldrar via skola. .Förvaltningschef och rektor skasom resp. .
åtgärdautveckla och rutiner för elewårdsprotokoll

Egenkontroll,4.6 egentillsyn

4.6. Djurskyddetl

Med relevans för djurskyddet kan med den relativt omfattandetaman
egenkontroll branschorganisationerna bedriver. beskrivsDessasom
också i SOU 1996:13. Branschorganisationen har intres-ett gemensamt

djurhållningen följer lagar och förordningar. Därför har bran-attse av
schorganisationerna många falli mycket avancerade kontroll- och be-
siktningsprogram, utformade i samråd med länsveterinär, desom an-
slutna djurhållama underkastar sig. Godkända resultat används som

ochreklam således verksamheten.gynnar
långt driven egenkontrollEn kan avlasta kommunens och/eller läns-

tillsynsarbetestyrelsens och därigenom minska kostnader.statens
organisationer förDe närvarande bedriver egenkontroll stör-som av

omfattning enligt SOU 1996: 13:ärre
Lantbrukets egentillsyn-
Slakteriförbundets egenkontrollprogram-

DjurhälsovårdensSvenska djurhälsokontroll-
FågelsSvenska djuromsorgsprogram-

Äggnäringens omsorgsprograrn-
Svenska Ridsportförbundets egentillsyn-
Svenska Kennelklubbens egentillsyn-

Grundskolan4.6.2

SkolverketsEnligt allmänna råd Tillsynen skolan1998:1, av en-
skrift framtagen stöd för kommunernas egentillsyn äregentillsgsom
den kontroll kommunen utifrån följasittutövar att styra,som ansvar

och utvärdera skolverksamheten. skyldighet självKommunens attupp
tillsyn skolverksamheten grundar på kap. skolla-sig l 12 §utöva över

gen.
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Tillsynen ska omfatta dels aktiv tillsyn förebyggande syfte, delsien
förekommentillsyn på anledning, dvs. då brister påtalatsvissaen av

någon.
försiggåTillsynen kan tillsynsbesök skolornapå ocksågenom men

granska dokument genomföraoch andra underlag eller sär-attgenom
skilda undersökningar i någon fråga.viss

områden tillsynen omfatta gälleri olika former skaDe som anges
huvudsakligen:

och ledning på skolnivå, arbetsplaner,Styrning rektorsfunktionen,t.ex. pe--
dagogisk ledning

miljöSkolan för lärande, förståelse och medmänsklighet, saklighet,t.ex.som-
med hemmen, elevinflytandesamarbete

Stöd till elever, elever elevvårdskonferenser,med särskilda behov,t.ex. sam--
med socialtjänsten,arbete prioritering vid resursfördelning

från den kommunala nödvändigResultat egentillsynen kan som enses
fullgöradel det underlag behövs för kommunen ska kunna sitti attsom

genomföra skolverksamheten nationella målen.enligt deattansvar
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Bilagetabeller5

Bilagetabell 1. Personalkostnader för länsstyrelsens arbete inom olika verksamhetsgrenar
Regelaktiv. för kommun

Verksamhetsgren/tillsyn Antáa Kostn, tkr And % Kost. tkr Kost. tkr
Regionalekonoml näringsgren 354 140 0585 0 0o

konkurrensfrágor 4 1 786varav

Kommunikationer 340 135 261 1 15 1 353 20 289-
trafikyrkesmässig 49 19 420varav

angivet ti/Isynsarbele 18 3267
tillståndsprövn.ang. 1241,1242,1243 26 10 155nr
körkortsärenden 88 34 895varav
körkortsingripanden 133 52 770varav

Lantbruk 652 259 157 0 0 0
EU-rel. verksamhet 512 203 301varav

Fiske 50 20 003 5 1 000 1 000
ñskevård inkl. tillsyn 13 5 126ang.

Livsmed., djurskydd. allm. vet.fr 2560 23 643 5 911 5 911
livsmedelskontroll 6 2 494varav
djurskyddsfrågor 28 11 150varav
allm. fr.tilIsyn,vet. foderkontr 8 3 361varav
smiltskyddsfrågorvarav 4 6041

Naturvård miljöskydd 559 222 203 10 15 22 220 33 330o -
hushållmnaturres.Planväs., 146 58 193 90 52 374 52 374

översikts- reg.planer 17 6 745varav o
detaljplaner 28 11 262varav
överklag. enl. plan byggl. 13928 11varav o

Kultunniljö 112 44 560 1 446 446
omvårdn.Social 100142 56 385 56 385 56 385

enl.tillsyn socialtjänstlag 79 31 202varav
tillståndsärenden 12 4 644varav
alkoholärenden 27 10 702varav
försv.civilt räddningstjänst 176 69 955 50 34 977 34 977o
räddningstjänst 45 17 900varav

Bostadsfmansiering 359 0137 54 0 0
förv.Allmän 191 76 054 1 761 761m.m.

viltvårdjakt och 31 12 404varav
frågornäringsrättsl. 13 1635varav

Jämställdhet 29 11 404 0 0 0
Rennäring 30 5029 11 563 3 469 7825-
Summa kostnader för aktiviteter är 178 985 211 255som en
konsekvens regleringav
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Bilagetabell 2. Länstyrelsens tillsynsarbete. Minimumuppskattning.

åa åa Ant.åa, áaAnt. Ant. Andel Antal Min. Min.
åa.7 lst. alla, lst. komm. alla7 kost.

Verksamhetsgren/tillsyn Stk Stk årsredov tillsyn komm. tills. tillsyn
imiljövård,Miljöskydd, Stk 61415,0 50 225 0.07 41 16 301

tiskevård inkl. tillsyn 134 1 345ang.
Iivsmedelskontroll 6 1592 0varav
djurskyddsfrågor 8 28 2 743varav

frågorallm. 8vet. 4 1 212varav
Naturvård miljöskydd 207 559 37 14 841o

enl. Stk 0,01 62Plan- och bygg 0,8 3 62 1 318
hushállmnaturres. 146 749Planväs., 62 2

översikts- reg.planer 17 879 0ovarav
detaljplaner 28 0 14412varav
överklag.,plan byggl. 28 0 14413ovarav

112Kultunniljö 1 57439
Stk 79 69 606Socialtjänst enl. 29,9 99 34 0,88 27

enl. Sol 79 69 27 606tillsyn, 34varav
Stk 6 358Räddningstjänst enl. 6,4 18 0,36 45 1621

räddningstjänst 45 16 6 35818varav
Överförmyndare Stk 0,03 191 6 2 249enl. 2,4 7,92 81

191 2 249förv. 81 6Allmän m.m.
Summa tillsyn

991 52 831minimumskattning 13354,5 179,96

ársarbetskrafteruppskattadutifrån kommunkostnadför1 Ant. en
årspersonerantalNorrbottenslånharintelämnatuppgiften.Dehartilldelats2 Stockholmsläno.

antaltillsynsobjekti proportiontill deövriga5 kommunema.etter

åa tillsynantal för i socialtjänstenalternativ. Justerade värden med högre skattningTabell av
åaAntåa, Antal Min. Min.åa åa AndelAnt. Ant.

åa.komm. alla kost.lst. alla, lst.7 7
komm. tills. tillsynVerksamhetsgren/tillsyn Stk Stk årsredov tillsyn

imiljövård 614 41 16 301Stk 225 0.07Miljöskydd, enl. 15,0 50
559 37 14 841Naturvård miljöskydd 207o

31862 1enl. Stk 0,8 62 0,01PIan- och bygg 3
146 749hushålIn.naturres. 262Planväs.,
112 5741Kulturmiljö 39

1,13 79 89 35 454Stk 3 34Socialtjänst enl. 38,4 127
6 3580,36 45 16Räddningstjänst enl. Stk 6,4 21 18

Överfönnyndare 2 2490,03 191 6enl. Stk 2,4 7,92 81
tillsyn,Summa

991 152,7 60 679minimumskattning 63,03 208,01
åa.åa Skåne 4har här tilldelats 10 jmf. 13, Norrbotten3 Stockholm



BilagaSOU 1998: 105 3 469

Sakmyndigheternas tillsynsarbeteBilagetabell 3 a.

Skolverket
Årsredovisn Andel Uppsk.tot.av max.

kostn. tillsynkostnadVerksamhetsgren avsersom
kommun,% för kommuntkr

0 0Uppföljningsprogrammet 61 450
publikationer 999datainsaml. 500

nationell statistikinsamling 19 781därav
kommunbevakning 14 839därav
tillstándsbeskrivningar 8 130därav

221utbetaln. statsbidragdärav
179utvecklingsinsatser 5

5 272analyser

77 675Utvärderingsprogrammet
kunskapsbedömningar 44 640

30 2 123076styrning 7
30 3 302005reformering 11

28830 1variation 4 292likvärdighet,
30 3 199övrigt 10 662uppdrag och

90 32 291Tillsynsprogrammet 35 879
tillsynsproL/samordn 12 754varav

initiativ
enskilda ärenden 11 659varav
fristående 9 189skolorvarav

2 277övrigtvarav

176 543Utvecklingsprogrammet
45790 7mål styrdokument 8 285skolans o
22040 6reformgenomförande 54915

21 94020699skolutveckling 109stöd till
99130 3skolor i utl. 13 304skolorfrist. o

11315lT
10 1 239styrning 12 392informativ

0 019 802Forskningsprogrammet

048|Summa 83kostnader för "rage/aktiviteter".
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Bilagetabell 3 b. Sakmyndigheternas tillsynsarbete.

Socialstyrelsen
Årsredov. Antal Uppsk. min. % tot. Uppsk.av max.

Verksamhetsgren Kostnad árspers. kostn. tillsyn kostn. tillsynavser
tkr Stk. enkät, kommun för1 kommun kommun

Tillsyn 87 596 51 24 490 28 676
Prim. medicinskreg t 74 536 40 19 208 25 18 634
Social tillsyn 3 191 5 2 401 90 2 872
Hälso- och smittskydd 9677 6 2 881 90 7 170
Med. säkerhet 1 902 O

Aktiv uppföljning 9 000 25 2 250
Socialtjänsten 2 250
Folkhälsa 1 620
Beredskap 630

sjukvårdHälso-och 4 500

Nationell utvärd. 87 000uppv. o
Årsböcker 8 700
Analysböcker 6 090
Reformuppföljn. 23 490
Kartl. effektstud 31 320o
Problemanalys 17 400

Beredskap, förvaltnkost. 62 939
Socialtjänsten 614
Folkhälsa 480
Övrigt 2 754

sjukvårdHälso- och 59 090

Utbildning utveckling 108 241o.
rådAllmänna föreskrifter 4 765 45 2 144o

Leg. spec.bev. hä.o sj. 9 996o
Övriga behör. ärenden 1 972

Summakostnader för tillsynsaktiviteter 24 490 33 070

Uppgifterna på1 grundar sig uppgifter från Statskontorets enkät, 1996.avser
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Bilagetabell 3 Sakmyndigheternas tillsynsarbetec.
Jordbruksverket

Årsredovisningen Uppsk.% tot. max.av
åa kostn. tillsynantal Kostn. tkrFunktion/Sektormren avser

för kommunkomm.
0 0439utredmarbete 140,3 67Analys o

Djurfrågor 35415,3 7varav
38,1 18 314Be-varav

redsk.+sekt.övergr.frågor

306Normeringsarbete 15,2 7
423Djurfrågor 90 25,6 2 692varav

smittskydd 1,3 625varav
529djurskydd/miljö 1,1varav
625zooteknik 1,3varav

110,5 53 114information
miljöfrågor 24 13050,2Växt- ovarav

17320 2Djurfrågor 22,6 10 863varav

Ärendehantering 401,1 192 798
miljöfrågor 32340,2 19Växt- ovarav

15 19 229196Djurfrågor 266,7 128varav
107 190223distriktsveterinärorg.varav

27 591Kontroll/tillsyn 57,4
åtgärder 13 12227,3markn.regI.pris- o

3850,8direktstöd
reg.pol.åtgärder 0,8 385struktur 0

miljöfrågor 8 74818,2Växt- o
8 652växtinspektlon 18varav

1 44422Djurfrågor 9,2 4
451köttklassificering 5,1 2djunnärkn. ovarav
721Smittskydd 1,5varav
3360,7djurskydd/miljövarav
2400,5zooteknikvarav

1 481foderkontrollvarav
0,2 96distriktsveterinärorg.varav

869IFSumma 23kostnader för "regelaktiviteter"
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Bilagetabell 3 d. Sakmyndigheternas tillsynsarbete

Livsmedelsverket

Årsredovisn. % Uppsk.tot.av max.
Verksamhetsgren Kostnad kostn. tillsynsom avser

tkr. kommun för kommun
Normgivning 31 872 30 9 562
föreskrifter rådallm. 10 139o
handläggn. ärenden 5 191
intern. samarbete 16 542

Tillsyn kontroll 49 509o
Iivsmedelsanläggningar 15 978
samordn. Iok. Iivsmedelstill- 8 357 100 8 357
syn
laboratorietillsyn 1 18
importkontroll 1 909
kontr. bek.medeI i vegetab. 16 016
kontr. Iäkemedelsresti 7 129
an.livsm.

Besikn.vet.org. BVO 97 669 0 0
köttbeslktning 81 507
EU- expertkontr.anI. 8 5580
småskaliga slakterier 3 139
frist. sanitetsslaktavd. 644

1 596ren
fjäderfä 6 149

påverkanInformation 23 992 15 3 599o
utbildning 5 460

Kunskapsuppbyggnad 44 345 0 0

Summa kostnader för tillsynsaktiviteter för kom- 21 517
munerna
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Bilagetabell 3 e.
Sakmyndigheternas tillsynsarbete.

Naturvårdsverket

Min. %av tot. Max.Antal Antal
árspers. árspers. kostn.kostn.Kostn. tkrVerksamhetsgren avser

komm. komm.ársredovisn. Stk. enkät, kommunenl.
0 0kreftsloppsforskn. 38 14 674Miljö- o

20 2 16228 10 812invent., stat.Miljööverv.,
Miljöövervakning
Internationell rapportering
Inventering
Miljöstandardisering

2 700statistikOficiell

10 3 24484 32 437utredn.Aktionsprogram o
21agenda
kulturmiljönatur- o

trafik miljö0
styrmedelmiljöpol.

avfallkretslopp o
hushálln.,skydd, vattenresurs
miljökonsekvensbeskrivn.

utvärderinguppföljn. o

0 031 11 971internationellt arbete

2 549579 30495 1,522 8Miljölagstillämpning
råd etcföreskr, allmänna

miljölagarärenden enl.handl.
tillsynsfrágor

0012 4 634och ersättningarBidrag

0 0vård 19 337och 7Markförvärv

30 8 225071 27 417Information och utbildning
16 180579"lege/aktiviteter"kostnader förSumma
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Tabell Sakmyndigheternas3 tillsynsarbete

Vägverket
,Årsredovisn. Andel Uppsk.tot.av max.

KostnadVerksamhetsgren kostn. tillsynsom avser
tkr kommun, % för kommun

Sektorsuppgiften 783 800
Kollektivtrafik 4 200 10 420
Handikappfrågor 6 700
Yrkestrafik 2 900
Miljö 27 500
Trafiksäkerhet 281 300 10 28 130
Trafiksäk. miljö 36 900 10 3 690o
Väginformatik 11 900 10 1 190
Körkort 4 000
Grunddata 187 400
FoU 2 209

Myndighetsutövning 2 501 600
Föreskrifter 15 700 30 4 710
Tillämpn. regler 409 700av

fordon 5 600varav
yrkestrafik 4 900varav
körkort 121 900varav
fordons- förarkontroll 62 700varav o

Statsbidrag 2 076 300

väghållningStatlig 11 830
000

Övrig uppdragsverksam-
het
felparkering 10 650
informationsuttag 12 155

|Summa I J 140kostnader för Tage/aktiviteter" 38
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Kronologisk förteckning
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