
           LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-22 

 

Närvarande:  F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt 

justitierådet Kerstin Calissendorff. 

 

Bättre tillgång till kommunala föreskrifter  

 

Enligt en lagrådsremiss den 9 februari 2012 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om 

ändring i kommunallagen (1991:900).  

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Mats Rundström.  

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I remissen föreslås att det ska införas en regel i kommunallagen av innebörd att 

kommunala föreskrifter ska kungöras på visst sätt samt att gällande kommunala 

föreskrifter ska finnas tillgängliga på kommunens eller landstingets webbplats. 

 

Kravet på kungörande ska enligt den föreslagna paragrafen gälla ”kommunala 

föreskrifter”. I remissen anförs att tillkännagivanden av kommunala föreskrifter 

inte bör begränsas till normgivning som fattats med stöd av vissa bemyndigan-

den utan förfarandet bör vara tillämpligt för all kommunal normgivning. Vidare 

talas det om föreskrifter som beslutas av kommunalförbund och i författnings-

kommentaren sägs att det av 3 kap. 21 § kommunallagen följer att bestäm- 

 

 

 



melserna i paragrafen även är tillämpliga på kommunalförbund. De angivna 

uttalandena är enligt Lagrådets mening något oklara. 

 

Med begreppet ”föreskrifter” måste rimligen avses detsamma som i regerings-

formen, dvs. regler som är bindande för enskilda och myndigheter och som 

gäller generellt (se t.ex. prop. 2009/10:80 s. 216). I 8 kap. 1 § regeringsformen 

anges att föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen 

genom förordning samt att föreskrifter, efter bemyndigande av riksdagen eller 

regeringen, också kan meddelas av bl.a. kommuner. I vilka fall bemyndiganden 

får ges till kommuner regleras i 8 kap. 9 och 10 §§ regeringsformen. Med 

kommunala föreskrifter måste således förstås föreskrifter meddelade med stöd 

av bemyndiganden i de nu angivna paragraferna.  

 

Kommunalförbund nämns inte i regeringsformen – den talar endast om 

kommuner. Kommunalförbunden regleras i 3 kap. 20–28 §§ kommunallagen. 

Enligt 20 § får kommuner och landsting bilda kommunalförbund och lämna över 

vården av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Enligt 22 § ska – när 

ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns bestämmel-

ser om i en särskild författning – den författningens bestämmelser om kommu-

ner eller landsting gälla för förbunden. Detta kan dock enligt Lagrådets mening 

inte medföra att det som sägs i regeringsformen om kommuner ska anses gälla 

för kommunalförbunden (se 1 kap. 7 § och 14 kap. 1 § regeringsformen samt 

prop. 2009/10:80 s. 208 f.). Ett kommunalförbund kan således inte utnyttja ett 

bemyndigande för en kommun att meddela föreskrifter. Det sagda torde för 

övrigt följa redan av att ett kommunalförbunds uppgifter är att ha hand om 

vården av en angelägenhet. Det har också vid föredragningen upplysts att 

uttalandet i remissen främst tar sikte på kommunalförbundens interna 

föreskrifter. 

 

För kommunalförbunden ska det enligt 3 kap. 27 § kommunallagen finnas en 

förbundsordning som ska fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. I 

denna ska bl.a. finnas föreskrifter om förbundets budgetprocess (3 kap. 28 § 

13). Trots användningen av ordet föreskrifter i bestämmelsen kan inte heller 

förbundsordningen – mot bakgrund av vad som ovan anförts om att regerings-



formen inte ger kommunalförbunden någon föreskriftsmakt – vara att se som en 

kommunal föreskrift. 

 

 

 

 


