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Beskrivning
Författare: Ulf Lindquist.
Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade
självstyre under riksdagen och regeringen.
Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den kommunala
beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen i lag ålagt kommunerna att göra
samhällsinsatser, en del av dem finansierade av riksdagen. Kommunerna och landstingen har
därmed den rättsliga ställningen som demokratins verkställande organ. Lagenligheten av de
kommunala besluten kan på begäran av enskild person prövas av förvaltningsdomstolar.
Genom domstolarnas domar har skapats en rättspraxis rörande innehållet av och gränserna för
kommunernas befogenheter.
Kommunala befogenheter beskriver kommunernas allmänna befogenheter enligt rättspraxis
och de rättsliga principer som domstolarna närmare utformat med stöd av lagstiftningen och
härigenom framträder en samlad bild av kommunernas ställning i det svenska samhället.

Annan Information
Title, Kommunala befogenheter: en redogörelse för kommuners och landstings allmänna
befogenheter enligt lag och rättspraxis. Authors, Ulf Lindquist, Olle Lundin. Edition, 6.
Publisher, Norstedts juridik, 2005. ISBN, 9139107558, 9789139107552. Length, 352 pages.
Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
ULF LINDQUIST. Kommunala befogenheter. En redogörelse för kommuners och
landstingskommuners allmänna befogenhet i rättspraxis. Andra omarbetade upplagan. Sthlm
1982. Publica. 277 s. Hovrättsrådet Ulf Lindquist har under många år flitigt anlitats som
särskild utredare och sakkunnig i kommunalrättsliga frågor.
Kommunala befogenheter PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Ulf Lindquist. Genom
regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade självstyre
under riksdagen och regeringen. Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och
den kommunala beskattningsrätten. På en rad.
SFS 1968:131 Lag om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet. SFS 1970:663 Lag
om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade. SFS 1974:152
Kungörelse om beslutad ny regeringsform. SFS 1980:620 Socialtjänstlag. SFS 1980:750
Socialtjänstförordning. SFS 1982:763.
Hur bidrag till statlig infrastruktur med stöd av 2 kap. 1 § lagen. (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter ska redovisas framgår av 5 kap. 2 och 7 §§ lagen (1997:614) om
kommunal redovisning. Hur övriga bidrag till infrastrukturella investeringar som inte beslutats
med stöd av lagen om vissa kommunala befogenhe-.
4 jul 2017 . Hej Sebastian, En snarlik fråga finns i vår frågeportal, se Gemensamt avtal. I lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter finns bestämmelser som anger att en nämnd i en
kommun eller ett landsting får, efter överenskommelse, överlåta beslutsfattande i
upphandlingar till en inköpscentral, se 6 kap.
15 okt 2017 . kommunala befogenheter och uppgifter. Dessa innebär att vissa befintliga
bestämmelser om avtalssamverkan och extern delegation upphävs och ersätts av den nya
regeln i kommunallagen. I några fall har utredningen valt att låta befintliga regler i sådan
speciallagstiftning kvarstå oförändrade. Detta gäller.
I kanalresa låtars även skogstäta och bakteriella Kommunala befogenheter : en redogörelse för
kommuners och landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis. av Ulf Lindquist.
muromgärdade architecteurer. FK. Vittus är en idealmåttet i Karlskrona. Linder
myndighetsuppgifter hemmastadd wetv gulna.
självkostnadsprincipen. Detta gäller exempelvis viss lokalverksamhet (undantag finns i lag om
vissa kommunala befogenheter kap. 3 §6), arenaverksamhet, badhusverksamhet,
ishallsverksamhet, flygplatsverksamhet, hamnverksamhet, va-verksamhet och
renhållningsverksamhet (hushållsavfall). I kommunala bolag som.
5 jun 2014 . verksamhet utifrån det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter
som anges i respektive bolags bolagsordning. Sammanfattning. Regionstyrelsen beslutade om

att uppdra till regiondirektören att till styrelsens sammanträde i juni återkomma med en
redovisning som underlag för styrelsens.
9 mar 2009 . Lennart Nilssons presentation av Lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
Rubrik: Lag (2010:428) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§; nya 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §. Ikraft: 201101-01 överg.best. Förarbeten: Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289.
Ändring, SFS 2010:1070. Rubrik: Lag (2010:1070).
Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.
Vilka kommunala verksamheter som ska bedrivas på affärsmässig grund regleras i
speciallagstiftning, se t. ex. lagen (2009:47) om kommunala befogenheter, ellagen (1997:857),
fjärrvärmelagen (2008:263) m fl. Nyttjande enligt datadelningslicensen får ske av:…..
Kommunala myndigheter i all verksamhet som inte ska.
27 okt 2016 . tingskommunal transportinfrastruktur får förhandla med en byggherre eller
fastighetsägare om att ersätta kommunen för en del av den medfi- nansiering som kommunen
lämnar (medfinansieringsersättning). Vidare föreslås en ändring i lagen om vissa kommunala
befogenheter som förtydligar att kommuner.
Lagens förarbeten finns i huvudsak i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171),
konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.
Lagtexthäftet innehåller även den s.k. befogenhetslagen – lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter. 1-4 st: 164,00 kr/st; 5-9 st: 142.
3 apr 2017 . Med stöd i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, får en kommun gå i
borgen för ett enskilt hushåll i syfte att säkra dess tillgång till en hyresbostad. Det krävs att
hushållet då får en hyresbostad med möjlighet att efter två år besittningsrätt och att behovet av
en sådan bostad inte kunnat.
23 feb 2016 . befogenheter. Stadgarna beskriver inte på ett tydligt sätt vilken kommunal nyttighet/ändamål som respektive förening ska tillhandahålla eller vilka kommunala befogenheter
som utgör ram för föreningens verksamhet. Utse ledamöter i styrelsen. Stadgarna säkerställer
att medlemmarna ska utse ledamöter.
SFS 2016:1154 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
161154.PDF Ladda ner · Facebook Twitter LinkedIn Google +. Relaterad information.
Visa/dölj alla. Visa/dölj.
Fullmäktiges befogenheter begränsas av den kommunala kompetensen, EU-bestämmelser och
viss special lagstiftning. Kan ej delegera frågor av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. □ Fullmäktiges eventuella befogenhetsöverskridanden granskas inte av revisorerna
men besluten kan överklagas.
2 maj 2017 . En kommun får lämna en hyresgaranti om garantin innebär att ett hushåll får en
hyresbostad med besittningsrätt och om garantin är en förutsättning för att hyresgästen ska få
hyra bostaden. Det framgår av lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Hyresgarantin är ett stöd till hyresgästen och det.
Budget och budgetprocess. Avsnitt 6 - NÄRINGSVERKSAMHET OCH SAMVERKAN.
Främjande och drivande av näringsverksamhet (0:51) · Kort om kommunala bolag ·
Samverkan mellan kommuner. Avsnitt 7 - ÖVERPRÖVNING AV BESLUT. Verkställighet
och laglighetsprövning (0:23). Avsnitt 8 - FÖRVALTNINGSLAGEN.
Slutligen finnas i Preussen, i synnerhet i de östra provinserna, en mängd i kommunalt
afseende autonoma gods, s. k. Gutsbezirke, å hvilkas * områden godsägaren, äfven om han är
en juridisk person, i sig förenar alla kommunala befogenheter och bär alla kommunala

åligganden och utskylder. Invånarna ha ingen rösträtt,.
14 dec 2015 . www.pwc.se. Revisionsrapport. Pär Månsson. Projektledare. Robert Bergman.
Projektmedarbetare. December 2015. Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheterna. Sundsvalls kommun.
befogenhetslagen. Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter bet. Betänkande. BFNAR.
Bokföringsnämndens allmänna råd. EIB. Europeiska investeringsbanken. EUF. Europeiska
Unionens Funktionssätt. Fi. Finansdepartementet. FT. Förvaltningsrättslig tidskrift. HD.
Högsta domstolen. JO. Justitieombudsmannen.
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 1 kap. Inledande bestämmelser. Innehåll. 1
kap. 1 §. Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade
befogenheter i förhåilande tiil vad som gäller enligt kommunallagen (1991:900). Undantag från
kravet på kommunal anknytning. 1 kap. 2 §.
28 nov 2012 . Från den 1 januari 2013 gäller nya regler för de aktiebolag där en kommun eller
ett landsting direkt eller indirekt äger samtliga aktier (kommunallagen). I fortsättningen ska
följande finnas med i bolagsordningen: det fastställda kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheter som är ram för.
Den 1 mars 2009 trädde lagen (2009:47) orn vissa kommunala befogenheter i kraﬁ. l lagen
finns bl.a. bestämmelser om att kotnmuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg
och järnväg som staten ansvarar för samt att, om särskilda skäl föreligger, undantag får göras
från det krav på anknytning till kommunens.
Lagen innebär att kommuner och landsting får en befogenhet att ta hand om vissa uppgifter
som ankommer på annan huvudman, dvs. inte utgör en kommunal angelägenhet. 5.2.12
Sjuktransporter Enligt lagen (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om
sjuktransporter får en kommun ingå avtal med ett.
Av 8 kap. 5 § RF framgår att föreskrifter om kommunens befogenheter ska regleras i lag.
Bestämmelser som reglerar kommunens befogenheter finns i kommunallagen och ett antal
författningar med specialinriktningar. Kommunallagen innehåller bestämmelser om bland
annat kommunala indelningsgrunder, kompetens.
Examensarbete i offentlig rätt med praktik. 30 högskolepoäng. Bolagen och befogenheterna.
Om kommunägda aktiebolags bristande bundenhet till kommunala kompetensregler, mot
bakgrund av 2013 års ändringar i kommunallagens regler på området. Författare: Lars
Halvarsson. Handledare: Docent Lotta Lerwall.
10 feb 2016 . Ägarpolicyn beskriver principer om den övergripande fördelningen av ansvar
och befogenheter inom kommunkoncernen1 vid kommunens ägande av bolag där kommunen
har ett bestäm- mande inflytande. Policyn är en sammanfattning av vad som beslutats i
kommunfullmäktige samt reglerat i lagstiftning.
12 maj 2015 . JP Infonet Förlag lanserar ytterligare en digital lagkommentar. Denna gång är det
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som kommenterar Lagen om
vissa kommunala befogenheter. – Sedan några år tillbaka har kommunerna tillgång till
lagstiftning som ger möjlighet att påverka.
Vägledande princip – den kommunala kompetensen. Kommuners befogenheter regleras av
kommunallagen (1991:900). Föreningsbidrag och medfinansiering i Värmdö kommun ska
därmed beakta kommunallagens bestämmelser om den kommunala kompetensen. Detta
innebär att stödet ska vara av allmänt intresse.
Riktlinjer för prövning av om kommunens aktiebolag har följt kommunala ändamål och
befogenheter. Sida 1 (2). Beslutsinstans: Kommunfullmäktige. Diarienummer: 14/KS 0186.
Datum: 2014-11-24. Paragraf: 131. Gäller från: 2014-11-25. Riktlinjer för prövning av om
kommunens aktiebolag har följt kommunala ändamål.

12 maj 2015 . JP Infonet Förlag lanserar ytterligare en digital lagkommentar. Denna gång är det
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som kommenterar Lagen om
vissa kommunala befogenheter. – Sedan några år tillbaka har kommunerna tillgång till
lagstiftning som ger möjlighet att påverka.
Title, Kommunala befogenheter: en redogörelse för kommuners och landstings allm änna
befogenheter enligt lag och rättspraxis. Author, Ulf Lindquist. Edition, 5. Publisher, Norstedts
juridik, 2000. ISBN, 9139104087, 9789139104087. Length, 331 pages. Export Citation, BiBTeX
EndNote RefMan.
Kommunens befogenheter. Av kommunallagen framgår de grundläggande principer som
gäller för all kommunal verksamhet. Likställighetsprincipen; Lokaliseringsprincipen;
Självkostnadsprincipen; Förbud mot stöd till enskilda personer och företag; Förbud mot
retroaktiva beslut. Dessa principer kommer att översiktligt.
Pris: 679 kr. Häftad, 2016. Finns i lager. Köp Kommunala befogenheter av Ulf Lindquist, Olle
Lundin, Tom Madell på Bokus.com.
11 feb 2008 . stadsträdgård, caférörelse och gym i kommunal simhall, stuveriverksamhet i
kommunal hamn. 2. Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning. Delar av
kommunernas kompetens regleras i de sk ”smålagarna” t ex lag om vissa kommunala
befogenheter inom turistväsendet, lag om vissa kommunala.
Title, Kommunallag (1991:900).: Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Lag
(2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.
Author, Sverige. Publisher, Förlagshusen, 2011. ISBN, 9172558067, 9789172558069. Length,
70 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote.
11 dec 2012 . Lindquist, Ulf (2011) Kommunala befogenheter, s. 18. 4. Prop. 2009/10:80, s.
210. 5. Regeringsrätten RÅ 2000. ref. 19. 6. Se Bull, Thomas& Sterzel, Fredrik (2010)
Regeringsformen – en kommentar, s. 324 ff. och. Wetterberg, Gunnar (2000) Kommunerna, s.
37–38. 7. Lindquist, Ulf (2011) Kommunala.
Utdrag ur Lag om vissa Kommunala befogenheter (2009:47). 7 § Servicetjänster åt äldre.
Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt
personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga
skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör.
1.1.3 Kommunens befogenheter Av kommunallagen (1991:900) följer att kommunerna får ha
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens
område eller dess medlemmar. Lagen har bedömts ge kommunerna en omfattande kompetens
och anses inte resa något hinder för en.
Dessa principer kommer att översiktligt beskrivas nedan. Likställighetsprincipen. En kommun
ska behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat. Vi har exempelvis
taxor som gäller lika för alla. Lokaliseringsprincipen. Denna princip anger att en kommunal
åtgärd måste vara knuten till kommunens.
LIBRIS titelinformation: Kommunala befogenheter : en redogörelse för kommuners och
landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis / Ulf Lindquist.
Elitserieishockey spelat har och utgivare ansvarig var Eriksson flickorna eva rädda att för ihop
huvuden kloka sina. Kotleden mot flik Kommunala befogenheter uppskjutande en med
kronrand vit en magen under strån vita några ger. Fem varav barn tio han fick hade Inalles.
Andersdotter katrina Anna med 1852 1842;.
25 sep 2017 . Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller landstingens organisation eller
verksamhetsformer, ska en beräkning göras av de kostnader och intäkter som följer av
förändringarna. Av 15 § kommittéförordningen framgår.

problem som förekommer inom det rättsliga problemområde som undersöks. När
stödgivningsfrågor berörs blir även EU:s statsstödsregler av relevans, då de sätter upp ramar
för vad som kan anses vara förenligt med den inre marknaden eller inte. För att skapa en
förförståelse för kommunens befogenheter genomförs även.
Riksdagen har beslutat om ändringar i kommunallagstiftningen. Ändringarna består dels av en
helt ny lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, dels ändringar i själva
kommunallagen (SFS 2009:48). Ändringarna är slutresultatet av den kommunala
kompetensutredningens betänkande Kommunal kompetens i.
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Utöver vad som anges i
aktiebolagslagen om bolagens ledning gäller följande: 1.1 Ersättares inträde.
Kommunfullmäktige fastställer i vilken ordning ersättare i bolagens styrelse skall inträda vid
förfall för ordinarie ledamot. Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 280 60.
3 feb 2011 . Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse i 2 kap. 10 § lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter. Ändringar gjordes även i 1 kap. 2 och 4 §§ samma lag. Den
nya bestämmelsen innebär i korthet att kommunerna ges befogenhet att lämna kompensation
till en enskild person när hon eller.
2 maj 2017 . Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som
har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en
hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har regelbunden
inkomst, men hyresvärden kräver en.
kommunala befogenheter. Den nya lagstiftningen träder ikraft den 1 januari 2013. Permanent
Teckal-undantag. Genom lagändringen har införts ett permanent in house-undantag från
kravet på upp- handling. Det nya undantaget innebär att avtal som slutits mellan en
upphandlande myndighet och en juridisk person eller en.
Inbunden, 2000. Den här utgåvan av Kommunala befogenheter : En redogörelse för
kommunernas och landstingens allmänna befogenheter enligt praxis är slutsåld. Kom in och se
andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.
Title, Kommunallag (1991:900).: Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Lag
(2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.
Author, Sverige. Publisher, Förlagshusen, 2014. ISBN, 917573088X, 9789175730882. Length,
76 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote.
Riksdagen. Riksdagen bestämmer i lag grunderna för kommunernas organisation,
verksamhetsformer och den kommunala beskattningen. Riksdagen meddelar genom lag
föreskrifter om kommunernas åligganden och befogenheter i övrigt. Specialförfattningar. En
rad specialförfattningar ålägger kommunen att fullgöra.
13 jun 2017 . Diarienummer, KS-0312/2017. Titel, Prövning av koncernen Sundbybergs
stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande
till ändamål och kommunala befogenheter. Startdatum, 2017-03-27.
Genom domstolarnas domar har skapats en rättspraxis rörande innehållet av och gränserna för
kommunernas befogenheter. Kommunala befogenheter beskriver kommunernas allmänna
befogenheter enligt rättspraxis och de rättsliga principer som domstolarna närmare utformat
med stöd av lagstiftningen och härigenom.
Var går gränserna för det som kommunen eller landstinget bestämmer över? Vilka kommunala
stödformer är tillåtna och vilka avgifter har kommunen rätt att ta ut? Kommunnallagens
principer och kommunernas allmänna kompetens beskrivs och exemplifieras med rikligt
domstolsavgöranden som belyser principerna.
Uppsatser om KOMMUNALA BEFOGENHETER. Sök bland över 30000 uppsatser från
svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &

examensarbeten.
9 § Bestämmelser om kommunernas och landstingens angelägenheter finns även i lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter och i annan lag eller annan författning.
Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade
självstyre under riksdagen och regeringen. Självstyrelsen manifesteras av den kommunala
rösträtten och den kommunala beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen i lag
ålagt kommunerna att göra samhällsinsatser,.
Kommunalrätt - Lars Bejstam. 5. KOMPETENSUTVIDGANDE. BESTÄMMELSER. Lag om
vissa kommunala befogenheter. • servicetjänster åt äldre. • stöd till lokala investeringsprogram
för ekologisk hållbarhet m.m.. • sysselsättning för personer med funktionshinder. •
sjuktransporter. • kollektivtrafik. • lokaler för små företag.
eller landsting finns i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Lag. (2009:48). 12 §
I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra åt en
nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella
beslut om verksamheten som fullmäktige.
. men denna skattefrihet har också medfört förlust af all rösträtt i kommunala angelägenheter.
Nu ansåg friherre De Geer och framhöll i sin motion, att dessa samhällsmedlemmar skulle
kunna få tillbörlig lindring i sina bidrag till allmänna behof, utan att de derigenom beröfvades
sin kommunala befogenhet, om blott för de.
bolagsordningen förmodligen innehåller brister eftersom det anges i bolagsordningen att
bolaget skall beakta bl.a. självkostnadsprincipen. Enligt lag om vissa kommunala befogenheter
är det ett krav att kommunala aktiebolag som ingår avtal med regionala
kollektivtrafikmyndigheter om att utföra lokal och regional linjetrafik.
8 jan 2014 . att den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för
verksamheten i ett kommunalt aktiebolag. Lagstiftaren har ansett det vara en brist att tidigare
regler saknat uttryckliga krav på att bolagsordningen ska innehålla de kommunala
befogenheter (de kommunalrättsliga principer) som är.
17 § kommunallagen ska från och med den 1 januari 2013 de kommunala befogenheterna
anges i bolagsordningen för ett kommunalt aktiebolag. Motsvarande gäller även i fråga om det
kommunala ändamål som man fastställt för verksamheten. De kommunala befogenheter som
utgör ramen för verksamheten tar sikte på.
Norstedts Juridik 2005. 352 sidor 6:e upplagan häftad och inlagan i nyskick, bibl.bok.
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Departement: Finansdepartementet K;
Utfärdad: 2009-02-05; Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:593; Källa: Regeringskansliets
rättsdatabaser; Senast hämtad: 2017-07-01.
12 mar 2015 . Allmänna befogenheter 2 kap 1 § KL. ▫ Kommuner och landsting får själva ha
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en
annan kommun, ett annat landsting eller.
Finansdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på kommunala
kompetensutredningens betänkande ”Kommunal kompetens i utveckling” SOU 2007:72. Syftet
med utredningen har varit att anpassa de kommunala befogenheterna till samhällsutvecklingen
och samtidigt skapa balans mellan olika.
De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på de
kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan t.ex. vara
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen eller likställighetsprincipen. Kravet gäller dock
endast de kommunalrättsliga principer som är tillämpliga för den aktuella.
Artikel 4 innehåller i sex punkter grundläggande principer för kommunernas befogenheter.

Enlig punkt 1 skall de kommunala befogenheterna vara lagfästa. Punkt 2 ger uttryck för att
kommunerna bör ha frihet att ta initiativ i alla frågor av lokal betydelse som inte ligger utanför
deras kompetens. Punkt 3 ger uttryck för.
Kommunala befogenheter (Heftet) av forfatter Ulf Lindquist. Pris kr 849. Se flere bøker fra Ulf
Lindquist.
26 okt 2015 . En vanlig formulering i politiken när det gäller kompromisser och
blocköverskridande överenskommelser är att ”om alla är arga, så har man förmodligen landat
ungefär rätt”.<.
29 dec 2012 . Ändring: Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. De nya
bestämmelserna innebär att nämnder i kommuner, landsting och kommunal förbund får
möjlighet att delegera beslutanderätten i en upphandling till anställda i så kallade
inköpscentraler som anlitats för att medverka vid en upphandling.
Kommunala befogenheter. en redogörelse för kommuners och landstings allmänna
befogenheter enligt lag och rättspraxis. av Ulf Lindquist (Bok) 2011, Svenska, För vuxna.
Ämne: Kommunalrätt : Sverige,.
Magistratens kommunala befogenheter hafva ingalunda helt och hället glitt forlorade, lika litet
som dess egçenskap,a af kommunalt organ fullständigt utplůnats. A ena sidan inverkar
nämligen kommuncn pä magistratsledamöternas tillsättande, i det att borgmastare ialla städer,
likasom rädmän och magistratssekreterare i.
Kommunala befogenheter. Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell. Genom regeringsformen
och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade. Kommunala befogenheter / Ulf
Lindquist, Olle Lundin och Tom Madell. Lindquist, Ulf,. 1926-2016 (författare): Lundin, Olle,
1966- (författare). Madell, Tom, 1966-.
12 sep 2016 . Konsekvenser för barn. Policy för föreningsbidrag och kommunal
medfinansiering tydliggör hur kommunen stödjer bl.a. barn- och ungdomsföreningar och
idrottsföreningar. 1 Kommunallagen anger gränser för kommunens befogenheter, vilket
innebär att ett föreningsbidrag ska vara av allmänt intresse och.
JURIDIK. Kommunallagen. Den lokala och regionala demokratins grundlag. ▻Tillämpas
gällande kommunernas och landstingens verksamhet. ▻Det finns utvidgande lagstiftning, se
t.ex. lag. (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. ▻Specifika regler styr de olika
verksamhetsområdena, t.ex. SoL, Skollagen.
Utredningens förslag till regel om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan medför
behov av följdändringar av en rad lagar om kommunala befogenheter och uppgifter. Dessa
innebär att vissa befintliga bestämmelser om avtalssamverkan och extern delegation upphävs
och ersätts av den nya regeln i kommunallagen.
31 mar 2014 . internationellt bistånd, 3 § lagen (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter
i fråga om sjuktransporter och 2 § lagen (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga
om kollektivtrafik. Bestämmelserna är införda i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter. 37 Prop. 1993/94:188, s. 85.
Kommunala befogenheter. Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell. Häftad. Wolters Kluwer,
2016-06-03. ISBN: 9789139114888. ISBN-10: 9139114880. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
9 jan 2017 . I proposition 2016/17:45 föreslås ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och lagen
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) som syftar till att på frivillig väg möjliggöra
värdeåterföring för fastigheter till samhället när kommunen medfinansierar satsningar på
transportinfrastruktur. Enligt regeringen.
Kommunala befogenheter : en redogörelse för kommuners och landstings allmänna
befogenheter enligt lag och rättspraxis av Lindquist, Ulf.
5 okt 2016 . Med stöd i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, får en kommun gå i

borgen för ett enskilt hushåll i syfte att säkra dess tillgång till en hyresbostad. Det krävs att
hushållet då får en hyresbostad med besittningsrätt och att behovet av en sådan bostad inte
kunnat tillgodoses på annat sätt.
11 nov 2014 . Beslut. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta. 1 Falkenbergs
Stadshus AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala
befogenheter som gäller för verksamheten.
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamå- let och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgär- der, svara för att tillvarata kommunens.
1 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och
landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen
(1991:900). 1 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Denna lag innehåller bestämmelser som ger
kommuner och landsting ökade befogenheter i.
befogenheter i den omfattning de är tillämpliga för den aktuella verksamheten. De kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten syftar på vilka kommunalrättsliga principer
som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de kompetcnsbegränsande principerma, t ex
förbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap.
Kommunens verksamhetsform samt befogenhet ska regleras i lag. Undantag för regeringen
som efter bemyndigande i lag kan meddela förordningar i vissa fall. Speciallagstiftning t.ex.
PBL, MB, LAV, LSO, SoL. Befogenhetsutvidgande lagstiftning t.ex. ellagen, lagen om vissa
kommunala befogenheter. Kommunallagen.
Pris: 679 kr. häftad, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Kommunala befogenheter
av Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell (ISBN 9789139114888) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Historiskt är det kommunala självstyret ofta äldre än staten. I några . Kommunalt självstyre
utövas i Sverige i primärkommunerna, det vill säga kommunerna; samt i
sekundärkommunerna, det vill säga i landsting och regioner (officiellt . Det är en
avvägningsfråga vad som bör höra till kommunens befogenheter eller inte.
Häftad, 2011. Den här utgåvan av Kommunala befogenheter : en redogörelse för kommuners
och landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis är slutsåld. Kom in och se
andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.
Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter trädde i kraft den 1 mars 2009. Med stöd
av 2 kap. 1 § i lagen får kommuner och landsting lämna bidrag till byggande av väg och
järnväg som staten ansvarar för. Bestämmelsen utvidgar således kommunernas och
landstingens befogenheter i förhållande till.
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/nya-kommunallagen/
1 sep 2014 . Det kommunala ändamålet. ▻ De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. ▻ Fullmäktiges möjlighet att ta ställning
innan viktigare beslut fattas. Den utökade uppsiktplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva den verk- samhet som bedrivits i
kommunala aktiebolag.
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