Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

SFS 2013:313
Utkom från trycket
den 31 maj 2013

utfärdad den 23 maj 2013.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter
dels att 6 kap. 5–7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 4 a §, av följande lydelse.

6 kap.
4 a § En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund
får efter överenskommelse med den myndighet som avses i 1 § andra stycket
2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens vägnar i ärenden
enligt den lagen.
Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.
34 § kommunallagen (1991:900).
5 §2 Föreskrifterna i 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) om uppdrag att
besluta på nämndens vägnar tillämpas på ärenden enligt 4 § första stycket och
4 a § första stycket.
6 §3 Beslut som anställda i en inköpscentral fattar på en nämnds vägnar ska
anmälas till den som har lämnat uppdraget. Detsamma ska gälla beslut som
den myndighet som avses i 4 a § fattar på en nämnds vägnar.
7 §4 Föreskrifterna i 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen (1991:900) om jäv
tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar beslut på en nämnds vägnar. Detsamma ska gälla den som hos den myndighet som har fått ett uppdrag
enligt 4 a § fattar beslut på en nämnds vägnar.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
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Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212.
Senaste lydelse 2012:389.
Senaste lydelse 2012:389.
Senaste lydelse 2012:389.

1

SFS 2013:313

På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)
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