
 1 

LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-11 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Per  

Virdesten och Annika Brickman. 

 

Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala  

föreskrifter 

 

Enligt en lagrådsremiss den 21 mars 2013 (Utrikesdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre 

marknaden. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Magnus 

Bygdemark, biträdd av kanslirådet Maria Ramstedt och 

departementssekreteraren Anna Strandbacke. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås att det i lagen (2009:1079) om tjänster på 

den inre marknaden införs en paragraf om att en kommun som avser 

att meddela föreskrifter som innehåller krav som påverkar tillträdet till 
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eller utövandet av en tjänsteverksamhet ska anmäla förslaget till 

Europeiska kommissionen. Förslaget är motiverat av den skyldighet 

att anmäla sådana föreskrifter som Sverige har enligt direktiv 

2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (EU:s 

tjänstedirektiv). 

 

Av motivtexten framgår att avsikten i själva verket inte är att 

kommunen ska anmäla förslaget till kommissionen utan istället till 

Kommerskollegium, som i sin tur ska anmäla förslaget till 

kommissionen (jfr 2 § förordningen /2009:1078/ om tjänster på den 

inre marknaden). Detta är tänkt att framgå genom en 

förordningsändring med stöd av ett nytt normgivningsbemyndigande i 

15 a § andra stycket. 

 

Eftersom avsikten alltså inte är att kommunerna ska anmäla sina 

förslag till föreskrifter direkt till kommissionen utan i stället till 

Kommerskollegium, som därefter ska anmäla sådana förslag till 

kommissionen, bör paragrafens första stycke formuleras på t.ex. 

följande sätt. 

 

En kommun som avser att meddela föreskrifter som innehåller krav 
som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet 
ska anmäla förslaget till föreskrifter till den myndighet som 
regeringen bestämmer. 
 

Det bör framhållas att en sådan ordning, som också betonas i 

remissen, inte innebär att Kommerskollegium ska göra någon 

”överprövning” av kommunernas förslag till föreskrifter innan de 

anmäler dessa till kommissionen. 

 

Det kan i sammanhanget noteras att den anmälningsskyldighet som 

gäller i fråga om förslag till föreskrifter från statliga myndigheter inte 

till någon del regleras i lagen utan endast i förordningen. I lagen finns 

emellertid bestämmelser som gäller för ”behöriga myndigheter”. De 
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ska bl.a. verka för att tjänstedirektivets principer får genomslag i 

Sverige. Med behörig myndighet avses i lagen både statliga och 

kommunala myndigheter. Det kan diskuteras om inte regleringen för 

hela den offentliga sektorn på detta område skulle bli tydligare om 

även anmälningsskyldigheten för behöriga myndigheter, såväl 

statliga som kommunala, reglerades på ett likartat sätt. Detta skulle 

t.ex. kunna ske genom att ordet ”kommun” i den föreslagna 

paragrafens första stycke byttes ut mot orden ”behörig myndighet”.      

 

 

 

 

 

 

 

 
 


