
 

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 15 i tidigare publicerade SFS 2022:1600. Rättelsen 
avser den lag som anges efter 8 kap. 13 §. 
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SFS 2022:16007 §    Regeringen får utöver vad som följer av 3–5 §§ meddela 
1. föreskrifter om verkställighet av lag, och 
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. 
Regeringens föreskrifter enligt första stycket får inte avse riksdagen eller 

dess myndigheter. Regeringen får inte heller med stöd av bestämmelsen i 
första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala beskatt-
ningen. Lag (2010:1408). 

 
8 §    Att regeringen får meddela föreskrifter i ett visst ämne hindrar inte att 
riksdagen meddelar föreskrifter i samma ämne. Lag (2010:1408). 

 
Föreskrifter som meddelas av andra än riksdagen och regeringen 
 

9 §    Riksdagen kan bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter enligt 
2 § första stycket 2 om föreskrifterna avser 

1. avgifter, eller 
2. skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen. Lag 

(2010:1408). 
 

10 §    Om riksdagen enligt detta kapitel bemyndigar regeringen att meddela 
föreskrifter i ett visst ämne, kan riksdagen också medge att regeringen 
bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela före-
skrifter i ämnet. Lag (2010:1408). 

 
11 §    Regeringen får bemyndiga en myndighet under regeringen eller 
någon av riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Ett 
bemyndigande till riksdagens myndigheter får dock inte avse förhållanden 
inom riksdagen eller dess myndigheter. Lag (2010:1408). 

 
12 §    Föreskrifter som en myndighet under regeringen meddelat med stöd 
av ett bemyndigande enligt 10 eller 11 § ska underställas regeringen för 
prövning om regeringen bestämmer det. Lag (2010:1408). 

 
13 §    Riksdagen kan bemyndiga Riksbanken att meddela föreskrifter inom 
dess ansvarsområden enligt 9 kap. och dess övriga uppgifter i fråga om det 
finansiella systemet, kontanter och andra betalningsmedel, fredstida kris-
situationer och höjd beredskap och internationell verksamhet. 

Riksdagen kan bemyndiga riksdagens myndigheter att meddela före-
skrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter. Lag 
(2022:1566). 

 
Stiftande av grundlag och riksdagsordningen 
 

14 §    Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första 
beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte 
fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen 
i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gå 
minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i 
riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om 
undantag. Ett sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och 
minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för beslutet. Lag 
(2010:1408). 
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