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Länsstyrelsen  i  Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Värmlands län

Upphandlingsmyndigheten

Miljömärkning Sverige Aktiebolag

Statens skolverk

Myndigheten för yrkeshögskolan

Folkbildningsrådet

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Universiterskanslersärnbetet

Universitets— och högskolerådet

Lunds universitet

Stockholms universitet

Trafikverket

Transportstyrelsen

Konkurrensverket

Bolagsverket

Tillväxtverket

Statens jordbruksverk

Livsmedelsverket

Boverket

Lantmäteriet

Kungl. Musikaliska Akademien

Stiftelsen Nordiska museet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)

Kalmar läns landsting

Skåne läns landsting

Stockholms läns landsting

Västernorrlands läns landsting
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Alingsås kommun

Borgholmskommun

Degerfors kommun

Enköpings kommun

Falu kommun

Gislaveds kommun

Göteborgs kommun

Hammarö kommun

Karlstads kommun

Kiruna kommun

Kumla kommun

Lunds kommun

Lysekils kommun

Malmö kommun

Nordmalings kommun

Nykvarns kommun

Oxelösunds komun

Sala kommun

Sandvikens kommun

Svedala kommun

Stockholms kommun

Söderhamns kommun

Vansbro kommun

Vellinge kommun

Ydre kommun

Ystads kommun

Åsele kommun

Älvdalens kommun

Älvsbyns kommun

Örnsköldsviks kommun
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Academia AB

Aktiemarknadsnämnden

Almi Företagspartner AB

Controlcert Scandinavia AB

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

Friskolornas riksförbund

HS Certifiering AB

Idéburna skolors riksförbund

Intertek Certification AB

Kiwa Sverige AB

KRAV ekonomisk förening

ProSanitas Certifiering AB

Saminvest AB

Svenskt Friluftsliv

SMAK Certifiering Aktiebolag

Sveriges advokatsamfund

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Riksidrottsförbund

Sveriges Veterinärförbund

100 Synskadades Riksförbund

101 Swedfund International AB

102 Valiguard AB

Remissvaren i två exemplar ska ha kommit in till justitiedepartementet

senast den 28 november 2017.Svaren bör lämnas både på papper och per

e—posti pdf— och Word-format till u.L6 re erin sk nsliehse.

Iremissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller

materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
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redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att

svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna

synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens

promemoria Svara på remiss  — hur och varför (SB PM  20032).  Den kan

laddas ner från Regeringskansiiets webbplats www.regermgense.

%"
Mathias  afs ten

Departementsråd

Kopia till

Wolters Kiuwers kundservice, 106 47 Stockholm
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BilagaKS 2017/211/2

1 Promemorians huvudsakliga
innehåH

Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar
och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny
förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker
förvaltning — ny förvaltningslag (prop. 2016/  17:180).  Den nya

förvaltningslagen träder enligt förslaget i propositionen i kraft den
1 juli  2018.  Med anledning av det behandlas inte i denna
promemoria författningar eller bestämmelser som upphör att gälla
före den  1  juli 2018, såsom förordningen  (2016:1368) om
extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter. Inte heller
behandlas författningar som har tillkommit efter utgången av juli
2017.

I den nya förvaltningslagen finns bestämmelser som helt eller
delvis motsvarar bestämmelserna i den gällande förvaltningslagen.
Flera föreslagna bestämmelser innehåller vissa materiella ändringar.
Till exempel utvidgas tillämpningsomrädet för flera av förfarande-
reglerna, såsom bestämmelserna om muntlig handläggning (14 §),
om parters rätt att få del av uppgifter (16 och 17§§) och om
motivering av beslut (20 §), genom att den nuvarande
begränsningen till myndighetsutövning tas bort. I promemorian
föreslås att hänvisningar till bestämmelser i den gällande
förvaltningslagen i ett antal författningar anpassas till den
numreringen av paragrafernai förslaget till ny förvaltningslag.

I syfte att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet moderniseras
reglerna i den nya förvaltningslagen där förfarandet hos
förvaltningsmyndigheterna regleras mer heltäckande än i dag och
vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i
praxis slås fast i nya bestämmelser. För att dessa förstärkningar av
rättsäkerheten för enskilda ska få största möjliga genomslag i
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Promemorians  huvudsakliga  innehåll Ds  2017:42

rättstillämpningen föreslås i promemorian att uppräkningar i olika
författningar till bestämmelser i förvaltningslagen kompletteras
med hänvisningar till helt nya bestämmelser som finns i den nya
förvaltningslagen. Detta gäller till exempel bestämmelserna om
legalitet, objektivitet och proportionalitet (nya  5  §) och om
dokumentation av beslut (nya 31 §).

Dessutom lämnas några förslag till ändringar i ett antal
specialförfattningar som bedöms nödvändiga med anledning främst
av att tillämpningsomrädet för handläggningsreglerna i den nya
förvaltningslagen utvidgas på olika sätt. Det rör sig bland annat om
undantag från partsinsyn och kravet på kommunikation i
upphandlingsärenden och undantag från kraven på mOtivering av
beslut och kommunikation i ärenden om betygssättning och
antagning inom skolväsendet och militär utbildning.

De författningsändringar som avser hänvisningar till den
nuvarande förvaltningslagens forumbestämmelse (22 a 5) och
kopplar till beslut om rättelse eller om information enligt
personuppgiftslagen  (1998:204) föreslås träda i kraft den 25 maj
2018.Övriga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli
2018.
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Yttrande avseende promemorian Följdändringar till ny

förvaltningslag (Ds 2017:42)

Sala kommun har erbjudits möjlighet att avge yttrande angående promemorian

Följdändringar till ny förvaltningslag [Ds  2017:42].  I remissen ligger att regeringen

vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och

förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i

propositionen En modern och rättssäker förvaltning — ny förvaltningslag (prop

2016/17:180).

I den nya förvaltningslagen finns bestämmelser som helt eller delvis motsvarar

bestämmelserna i den nu gällande förvaltningslagen. Men många bestämmelser i

den nya förvaltningslagen innehåller ändringar som utvidgar tillämpningsområdet

t ex vad gäller muntlig handläggning, parts rätt att få del av uppgifter och om

motivering av beslut. Detta görs genom att begränsningen till myndighetsutövning

tas bort. I promemorian föreslås att hänvisningarna i ett antal författningar

anpassas till numreringen i förslaget till ny förvaltningslag. Dessa ändringar

tillstyrks.

I promemorian föreslås också att olika författningar kompletteras med helt nya

bestämmelser som finns i den nya förvaltningslagen och som innebär en kodifiering

av rättsläget såsom det kommit till uttryck i praxis eller specialförfattning. Det gäller

till exempel bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet, om

utredningsansvaret, om åtgärder vid långsam handläggning och om dokumentation

av beslut. Dessa kompletteringar tillstyrks i huvudsak då denna reglering tydliggör

för både enskilda och myndigheter vad som gäller.

Att komplettera uppräkningen i socialtjänstlagen 11 kap 8 §  med paragraferna 11

och 12, som innehåller bestämmelser om åtgärder när handläggningen försenas, är

lovvärd. Dock finns det säkerligen ett antal kommuner där socialtjänstens

handläggare redan idag är mycket hårt belastade, varvid dessa nya paragrafer inte

kommer att underlätta ärendehanteringen. '

Promemorians förslag att det i upphandlingslagarna införs bestämmelser som

reglerar undantag från den nya förvaltningslagens bestämmelser om partsinsyn och

kommunikation tillstyrks då detta torde bidra till en ökad tydlighet för både

enskilda och myndigheter.

Sammanfattning

Kommunen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag till följdändringar i lagar

och författningar, med anledning av den nya förvaltningslagen.
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