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Kommunens rättsliga ställning
• Sverige är indelat i kommuner

• Landsting och kommuner
• Grundlagsskyddade institutioner (14 kap. RF)
• Kommunal självstyrelse får endast regleras i lag (14:2 RF)

• Ej begränsas mer än nödvändigt (14:3 RF)
• Kommunerna har mycket stark ställning inom sitt område
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Kommunens rättsliga ställning

Kommunallagen

• Kommunallagen är kommunernas ”grundlag”
• Sätter ramarna för kommunens verksamhet
• Ny kommunallag from 1 januari 2018

• Bestämmelser om vad kommunerna får och inte får göra
• Vem som är medlem
• Hur kommunen ska skötas
• Hur beslut följs upp
• Hur beslut överklagas
• mm
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Kommunens rättsliga ställning

Vem är kommunmedlem?
• Den som är folkbokförd
• Ska betala kommunalskatt
• Äger fast egendom
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Kommunala angelägenheter

Vad får kommunen göra?

• Ta ut skatt
• Meddela föreskrifter
• Ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till området eller 

medlemmarna
• Andra uppgifter enligt lag

• OBS lag om vissa kommunala befogenheter
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Kommunala angelägenheter

…och inte göra?

• Utföra uppgifter som andra ska göra
• Dvs stat eller andra kommuner eller landsting

• Ta hand om angelägenheter som inte är av allmänt intresse eller som inte har 
anknytning till området eller medlemmarna
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Obligatorisk och frivillig verksamhet
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Kommunal verksamhet



Obligatorisk och frivillig verksamhet

8

Frivillig kommunal verksamhet

Är det en angelägenhet av allmänt intresse med 
anknytning till området eller medlemmarna?

• Äga fast egendom utanför kommunen?
• Badhus?
• Bibliotek?

Uppgift som andra ska göra?
• ”Huddinge kärnvapenfri kommun”
• ”Huddinge ska inte köpa varor från landet X 

av politiska skäl”



Obligatorisk och frivillig verksamhet

9

Obligatorisk verksamhet

Kommunens ansvar framgår i speciallagstiftning
• Skollagen
• Plan- och bygglagen
• Livsmedelslagen
• Alkohollagen
• Hälso- och sjukvårdslagen
• Socialtjänstlagen
• ….



Obligatorisk och frivillig verksamhet
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Obligatorisk verksamhet

Krav på kommunal verksamhet framgår i respektive 
speciallag

Kommunallagen styr formerna för den obligatoriska 
verksamheten

Alltid nämnden som är beslutsfattare
Alltid nämnden som ansvarar för verksamheten



God förvaltning
Förvaltningslagen gäller i kommunens verksamhet vid ärendehandläggning

Krav på:
• Objektivitet och saklighet
• Tydlighet och service
• Legalitet 
• Proportionalitet
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God förvaltning
Myndigheten har bara skyldigheter –
motsvaras av enskildas rättigheter

12



God förvaltning

Kommunallagens likställighetsprincip

Möjliggör att de som inte är medlemmar i 
kommunen får särbehandlas

Möjliggör att sakliga skäl medför möjlighet att 
särbehandla medlemmar

I rena myndighetsärenden har denna princip liten 
betydelse.

2 kap. 3 § KL
Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat.
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