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Svar på medborgarförslag om kommunledningens 
implementering av den nya förvaltningslagen 

INLEDNING 

Dnr 2020/1200 

LRF Sala Kommungrupp via Per Nyström inkom den 3 september 2020 med 
rubricerat medburgaTföTsla . 
Förslagsställarna vill veta hur kommunledningen implementerat den nya 
förvaltningslagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2019? 

Beredning 
Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 201-05-18 
Yttrande från kommunjurist 2021-02-03 
Medborgarförslag från LRF Sala Kommungrupp 2020-09-03 

Ledningsutskottets beslut 2021-05-26, § 116 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om kommunledningens 
implementering av den nya förvaltningslagen 
LRF Sala Kommungrupp via Per Nyström inkom den 3 september 2020 med 
rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställarna vill veta hur kommunledningen implementerat den nya 
förvaltningslagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2019. 
På vilket sätt har kommunledning och kommunchef verkställt att kommunens olika 
enheter i sin dialog med kommunens invånare, kommunicerar och hanterar och 
tillämpar ärenden efter förvaltningslagens intentioner? 

Medborgarförslaget har remitterats till kommunjurist för yttrande. 

I yttrandet hänvisas till några av de viktigaste lagstiftningar som reglerar 
kommunernas arbete. Kommunallagen och förvaltningslagen är de två lagstiftningar 
som genomsyrar kommunen som helhet. Under de senaste åren har bägge 
lagstiftningarna omarbetats för att bland annat passa in i ett mer modernt samhälle. 
I januari 2018 träde nya kommunallagen (2017:725) samt nya förvaltningslagen 
(2017:900) i kraft. 

I Sala kommun har berörda handläggare informerats om ändringarna och arbetar 
därefter. Vad gäller kommuniceringen av den nya förvaltningslagen är den stora 
skillnaden att kommunicering ska ske även vid handläggning där 
"myndighetsutövning" inte krävs. Däremot gäller fortfarand e regler om att till 
exempel kommunikation, motivering och underrättelse inte behöver ske om det är 
"uppenbart obehövligt". 

Att informera och utbilda om de lagar som reglerar handläggning av ärenden i en 
kommun är ett arbete som måste ske kontinuerligt och så är även fallet i Sala 
kommun. I mars 2021 ska ett kansli tillrättas i Sala kommun. Kansliet ska bland 
annat se över hur sådan information och utbildning kan tillgängliggöras till 
handläggare. 

2021-05-18 

SALA KOMMUN 
Kommunsty relsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224 -74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sa la.se 
www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

ande rs.wigelsbo@sala.se 
Oirekt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.a.tt.7/edborgarförslaget besvarat 

il{;;;;elsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSEN, STAB 
Armine Kanakanian 
Kommunjurist 

YTTRANDE 

Yttrande över Medborgarförslag om kommunledningens 
implementering av den nya förvaltningslagen 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 

SK 2020/1200 
2021-02 )3 13:35:57 

DIARIENR ~92il1od41 
MISSIV 

2021-02-03 

LRF Sala Kommungrupp har, genom ordförande Per Nyström, skickat in ett 
medborgarförslag där svar på följande fråga önskas: "på vilket sätt har kommunledning 
och kommunchef verkställt så att kommunens olika enheter i sin dialog med kommunens 
innevånare, kommunicerar och hanterar och tillämpar ärenden efter förvaltningslagens 
intentioner?". 

Handläggning av ärenden, kommunicering, beslutsfattande m.m. i svenska kommuner 
regleras av ett stort antal lagstiftningar beroende på ärendetyp och vilken myndighet 
som ärendet handläggs av. Kommunallagen och förvaltningslagen är två lagstiftningar 
som genomsyrar kommunen som helhet. Under de senaste åren har bägge lagstiftningar 
omarbetats för att bl.a. passa in i ett mer modernt samhälle. I januari 2018 trädde nya 
kommunallagen (2017:725) samt nya förvaltningslagen (2017:900) i kraft. Detta har 
inneburit att kommuner har fått se över samt utbildas i de nya regleringarna i 
lagstiftningarna. 

I Sala kommun har berörda handläggare informerats om ändringarna och jobbar 
därefter. Vad gäller kommunicering enligt nya förvaltningslagen är den stora skillnaden 
att kommunicering ska ske även vid handläggning där "myndighetsutövning" inte krävs. 
Däremot gäller fortfarande regler om att till exempel kommunikation, motivering och 
underrättelse inte behöver ske om det är "uppenbart obehövligt". 

Att informera och utbilda om de lagar som reglerar handläggning av ärenden i en 
kommun är ett arbete som måste ske kontinuerligt och så är även fallet i Sala kommun. I 
mars 2021 kommer ett kansli att tillrättas i Sala kommun. Kansliet kommer bl.a. se över 
hur just sådan information och utbildning kan tillgängliggöras till handläggare. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att Ange att-sats 



Medborgarförslag SALA kommun från LRF Sala Kommungrupp. 

Vi som verkar inom de gröna näringarna är beroende av att tillämpningen av reg ler och förordningar görs 
med stor kunskap om hur våra näringar fungerar. 

Vi kan inte flytta vår produktion, jorden och skogen finns ju där vi bor och verkar. 

Därför är det viktigt att de personer som arbetar inom den kommunala förvaltningen har kunskap om, hur 
lagar och förordningar förändras över tid. 

LRF Sala Kommungrupp vill veta hur kommunledning implementerat den nya förvaltningslagen som blev 
verklighet vid halvårsskiftet 2019. 

På vilket sätt har kommunledning och kommunchef verkställt så att kommunens olika enheter i sin dialog 
med kommunens innevånare, kommunicerar och hanterar och tillämpar ärenden efter förvaltningslagens 
intentioner ? 

MVH LRF SALA kommungrupp : Ordf: Per Nyström. 

Frågor ti ll Per Nyström: 111111111111111 

,5·v.. /( , ¾ - 20 2. (} 

/Je-. )(/~ 
6 "Fr' /v / 5 I-,y; ",,, ) 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 0 3 
Oiarienr 

Dob: 
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