Ny kommunallag
(2017:725)

Ny kommunallag
6 kap. 38 §
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ny kommunallag
Författningskommentar till 6 kap. 38 §
Enligt tredje punkten får ärenden som rör myndighetsutövning
mot enskilda inte delegeras om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Som exempel på
sådana ärenden kan nämnas beslut om återkallelse av
beviljade tillstånd, exempelvis färdtjänsttillstånd.

Ny förvaltningslag (2017:900)

Ny förvaltningslag från och med 1 juli 2018
Varför ny förvaltningslag?
➢ För att öka allmänhetens förtroende för att offentliga
förvaltningsuppgifter sköts korrekt och på det sätt som är avsett.
➢ Förvaltningslagen ska ge en grundläggande och gemensam struktur för
kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid handläggning av
ärenden.

➢ Förvaltningslagstiftningen har successivt förstärkts med syftet att stärka
den enskildes rättssäkerhet.
➢ Detta gäller särskilt kommunala verksamheter.

Ny förvaltningslag från och med 1 juli 2018
Varför ny förvaltningslag?
➢ För att skapa en mer heltäckande hantering av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna.
➢ För att i lag reglera vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i
praxis.

➢ För att lagfästa åtgärder mot långsam handläggning. Enskilda kan kräva att ett ärende
avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. Den som t.ex. ansöker
om eller begär insatser kan begära att ärendet ska avgöras om det inte gjorts efter sex
månader.

Ny förvaltningslag från och med 1 juli 2018
Åtgärder som stärker den enskildes rättigheter
➢ Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.
➢ Ett allmänt krav på lämplighet införs för ombud och biträde.

➢ Tydliga och klara bestämmelser införs om hur ett ärende inleds och vad som
gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.
➢ En persons rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks.

➢ Kraven för motivering av beslut skärps.
➢ Skärpta bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut.
➢ Tydliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

