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Kommunallag (1991:900) 

t kap. Indelning, medlemskap 

Indelning i kommuner och landsting m. m. 
1 § Sverige är indelat i kom m u ner och landsting. 

Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i 
denna lag eller i särskilda föreskrifter. Lag (2002:249). 

2 §Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet. 

3 § Föreskrifter om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i 
kommuneroch landsting. 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns 
i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 
och domstolarna under krig eller krigsfara m. m. 

Föreskrifter om kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i 
fredstid finns i lagen (2006:544) om kom m u n ers och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Lag (2006:632). 

Medlemskap 
4 §Medlem aven kommun är den som ärfolkbokförd i kommunen, ägerfast egendom i kommunen eller ska 
betala kommunalskatt där. 

Medlem av ettlandsting är den som är medlem aven kommun inom landstinget. Lag (2011:1344). 

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter 

Allmänna befogenheter 
1 §Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlem mar och som inte skall handhas 
enbart av staten , en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. 

2 §Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. 

3 §Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för 
medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det. 

4 §Om kommunernas och landstingens befogenheter och skyld igheter på vissa områden finns det särski lda 
föres kritter. 

5 §Om kommunernas och landstingens rätt att meddela föreskrifter och att för skötseln av sina uppgifter ta ut 
skatt finns det föreskrifter i regeringsformen. 

6 § Stockholms läns landsting får ha hand om sådana angelägenheter inom en del av landstinget som 
kom m unerna där egentl igen skall sköta, om det finns ett betydande behov av samverkan och detta inte kan 
tillgodoses på något annat sätt. 

Särskilt om näringsverksamhet m.m. 
7 §Kom m u ner och landsting får driva näringsverksam het, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt m ed lem ma rna i kom m une n eller landstinget. r 

8 §Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller 
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landstinget. 
Individuellt inriktat stöd till enski lda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. 

Kommunalt partistöd 
9 §Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fu llmäktige. Ett parti är representerat om det 
har fått mandat i fu llm äktige för vi lket en va ld ledamot är faststä lld enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

Partistöd får ges också ti ll ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett 
år efter det att representationen upphörde. 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053). 

1 O§ Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att 
det oti llbörligt gynnar ellerm issgynnar ett parti. 

Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap . vallagen 
(2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Lag (2013:1 053). 

11 §Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årl igen ska lämna en skriftlig redovisning som vis- ·· 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 §första stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari- 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får bes luta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport 
enligt första och andra styckena. Lag (2013:1 053). 

12 §Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fu llmäktige minst en gång per år. Lag (2013:1053). 

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och 
verksamhetsformer 

Fullmäktige 
1 §l varje kommun och i varje landsting finns det en beslutande fö rsam ling: kommunfullmäktige i 
kommunerna och landstingsfullmäktige i landstingen. 

Nämnder 
2 §Kommunfullmäktige ska ll tillsätta en kommunstyrelse och landstingsfu llmäktige en landstingsstyrelse. 

Närmare föreskrifter om styrelsen finns i 6 kap. 1-6 §§. 

3 §Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller 
landstingets uppgifter en ligt särski lda författningar och för verksam h eten i övrigt. 

3 a§ Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter enligt 3 §. 
En gemensam nä m n d får fu llgöra uppgifter för vilka det en ligt särskilda författningar s kall finnas en eller fl e,_ 

nämnder i varje kommun eller landsting. Sådana uppgifter som kommun- eller landstingsstyrelsen har vid höjd 
beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap får dock inte fullgöras aven gemensam nämnd. Särskilda 
bestämmelser om gemensam nämnd fin ns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och 
omsorgs området 

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen och ingår i denna 
kommuns eller detta landstings organisation. Lag (2006:632). 

3 b§ Vad som gäller för en nämnd en ligt denna lag skall, om inget annat sägs , även gälla en gemensam 
nämnd. Lag (1997:550). 

3 c§ En gemensam nämnds behörighet och befogenhet skall närmare preciseras i en överenskommelse 
mellan de berörda kommunerna och landstingen. Lag (1997:550). 

4 §Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt föreskrivet, bestämma nämndernas 
verksamhetsområden och inbördes förhå llanden. Fullmäktige får därvid besluta 
1. att en nä m n d skall ha hand om en eller flera verksam heter i hela kom m une n eller landstinget, 
2. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller landstinget, 
3. att en nämnd skall ha hand om verksam heten vid en ellerflera anläggningar, 
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