Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

SFS 2009:48
Utkom från trycket
den 17 februari 2009

utfärdad den 5 februari 2009.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 11 §, 5 kap. 36 § samt 6 kap.
1 och 37 §§ kommunallagen (1991:900)2 ska ha följande lydelse.

3 kap.
11 § Föreskrifter om rätt för kommuner och landsting att uppdra beslutanderätten i vissa anställningsfrågor till en sammanslutning av kommuner eller
landsting finns i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

5 kap.
36 § Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst
en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om
ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.
För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet.
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter
som begärt återremittering.
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.

6 kap.
1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
37 § Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt
en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande
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kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas
till förvaltningschefen.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.
På regeringens vägnar
MATS ODELL
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)
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