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HÄRRYDA KOMMUN ●

Lagar som styr
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• Regeringsformen (RF)

• Förvaltningslagen (FL)

• Kommunallagen (KL)

• Lagen om vissa kommunala 
befogenheter och annan författning
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Statsskickets grunder, RF 
• All offentlig makt i Sverige utgår från folket

• Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän 
och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse

• Den offentliga makten utövas under lagarna
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Styrande principer, RF
• Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans frihet och värdighet

• Allas likhet inför lagen samt saklighet och opartiskhet ska beaktas 

• Myndighetsutövning ska ske självständigt
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Förvaltningslagen
• Legalitet

• Objektivitet

• Proportionalitet

• Service

• Tillgänglighet

• Samverkan
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Principer i kommunallagen (KL)
• 1 kap. 2 § KL: Kommuner sköter på demokratins och den kommunala 

självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i kommunallagen 
eller annan författning 

• Kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse, 
lokaliseringsprincipen styr 

• Kommunen får inte ha hand om sådana angelägenheter som någon 
annan ska ha hand om

• Likställighetsprincipen
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Principer i kommunallagen, forts.
• Beslut med retroaktiv verkan är bara tillåtet i undantagsfall 

• Rätt att ta ut avgifter 

• Självkostnadsprincip 

• Kommunal näringsverksamhet ska inte ha vinstsyfte och ska avse 
allmännyttiga anläggningar eller tjänster 

• Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får bara ges i 
undantagsfall
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Jäv i fullmäktige 
• Ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående

• Du ska själv anmäla jäv

• Ordföranden eller annan ledamot kan påtala att ledamot är jävig

• Fullmäktige kan pröva frågan om jäv

• Strängare jävsbestämmelser i nämnderna 
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Tack!
Har ni frågor? 


	Vad säger lagen? 
	Lagar som styr
	Statsskickets grunder, RF 
	Styrande principer, RF
	Förvaltningslagen
	Principer i kommunallagen (KL)
	Principer i kommunallagen, forts.
	Jäv i fullmäktige 
	Tack!�Har ni frågor? 

