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Resultatet av ett långt arbete  
                  och en del återstår 

Privata utförare – insyn och kontroll  

En kommunallag för framtiden  

Ekonomiska förutsättningar, urbanisering, migration, bostäder… 



Andra viktiga frågor  

Frågan om  

avtalssamverkan 
 

EU-rätten 

 

Delvis ny struktur 
 



Det viktigaste… 
 

Kommunalråden; 

och de förtroendevalda  

  

 

 

Delegationsregler 

Styrelsens ställning 

 

De anställda, 

direktören 

Anslagstavla på  

webben 



Strukturen delvis ny  

 

1. Grunderna för den 
kommunala verksamheten 

2. Kommunala 
angelägenheter 

3. Organisation och 
verksamhetsformer 

4. De förtroendevalda 

5. Fullmäktige 

6. Styrelsen och nämnderna 

 

7. Anställda  

8. Delaktighet och insyn 

9. Kommunal samverkan 

10. Överlämnande av 
kommunala 
angelägenheter 

 

11. Ekonomisk förvaltning 

12. Revision 

13. Laglighetsprövning 

 



Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut som rör 

andra nämnders verksamhet. 

  

Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra 

nämnders myndighetsutövning,  

tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör 

enskilda. 

Ledning och styrning 

  Styrelsens ställning 

 

           

- en möjlighet till starkare styrning  



Ledning och styrning 

Övriga organisationsfrågor  

Beställare utförare  

Underställd nämnd bort 

Nämnd utan anslag 



Ledning och styrning 

    Ett kapitel om de anställda 

En direktör  

En instruktion 

Förvaltningschefer 



De förtroendevalda 

Enhetlighet och mindre särreglering 

  Valbarhet för kommunal och landstingsråd  

  Uppdragets upphörande  

  När upphör ett uppdrag? 

  Omval, ny sammanräkning och extra val  

  Villkoren för kommunalråd vid föräldraledighet och   

sjukdom – vikarie m.m. motsvarande de anställda  



Delegationsfrågor 

Nya rutiner för anmälan av 
delegerade beslut 

Nämndbeslut om anmälan av  
delegationsbeslut 

 

Brådskande beslut  
 

Vidaredelegerade beslut 

Extern delegation förbjuden 
 



Digitalisering 

Anslagstavlan finns på webben 

Den fysiska anslagstavlan ersätts  

Tid, plats och ärenden, justeringsdag, 
protokoll , delegationsbeslut, hur man  
överklagar 

Utformning 

Den digitala klyftan  



Revision 

Nytt kapitel – små ändringar 

Budgeten en fråga för presidiet 

Yttrande och upplysningsrätt  

för de sakkunniga 

Processen i fullmäktige 

Valbarhet och fyllnadsval   



Överklagande 

Laglighetsprövning 

Medlemskap   

I stort som idag (EU-medborgare en nyhet) 
     

 Överklagbara beslut – som idag 

    inte alla budgetbeslut och 

    inte beslut om resultatreserver 

 
Verkställighetsbegränsning vid överklagande 

Synnerliga skäl  



Att arbeta med… 

Styrelsens ställning 

Direktörsinstruktion 

Anslagstavla 

Utbildning  



En ny förvaltningslag 
från 1 juli 2018 

 

 



Tillämpningsområdet förändras 
 

• Myndighetsutövning utmönstras som begrepp  

• Upphandlingsärenden – kompletterade förslag   

• Hälso- och sjukvård – utvidgning 

• Anställningsärenden – undantas 

• Kollektivavtal – i grunden privaträttsligt  

Ärendehandläggning och faktiskt handlande  

• Speciallagstiftning och viss föreskriftsrätt för regeringen  

• Kommunala ärenden med laglighetsprövning (till dels)     

• Brottsbekämpande verksamhet hos vissa myndigheter 

Begränsningar 
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• Legalitet 

 

• Objektivitet 

 

• Proportionalitet 
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• PARTSINSYN 

 

• TOLKA 

• ÖVERSÄTTA 

 

• OMBUD  
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• Ankomstdag 

Tillämpning i kommunala ärenden 


