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Förord

Den kommunala självstyrelsen i Sverige har en lång historia.
Grunden lades 1862 då kommunerna blev egna juridiska enheter.
Självstyrelsen innebär att kommunerna kan utveckla sina
verksamheter enligt lokala förutsättningar och intressen. Friheten
är dock inte oinskränkt. Det är riksdagen som beslutar om
kommunernas uppgifter och befogenheter och det finns en mängd
lagar som begränsar självstyrelsen.
I kommunerna uppstår ibland konflikter mellan vad som är
tillåtet enligt lag och lokala intressen, där ansvarsfrågorna kan bli
särskilt besvärliga att hantera. Ett tydligt exempel är det s.k.
Gullspångsfallet där kommunen köpte en maskin från ett lokalt
företag och sedan hyrde ut den till samma företag mot en blygsam
ersättning. Kommunen gjorde sig då skyldig till både brott mot
kommunallagen och vägran att rätta sig efter kammarrättens dom.
Det gick dock inte att ställa några kommunala beslutsfattare till
svars eller göra något åt de fattade besluten. Exemplen på fall där
kommunala beslutsfattare utan påföljd vägrar rätta sig efter
rättsregler och domar är många. I juridiken kallas företeelsen för
kommunalt lag- och domstoltrots.
Det är naturligtvis anmärkningsvärt att förtroendevalda i Sverige
kan ignorera lagar och domar utan risk för påföljd och utan att de
felaktiga besluten kan rättas. Än mer anmärkningsvärt är det att
flera statliga utredningar har försökt lösa problematiken utan
nämnvärd framgång. Mot den bakgrunden är det naturligt att
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) intresserar
sig för frågan om hur kommunalt trots kan angripas.
I den här rapporten till ESO beskriver professor Olle Lundin
olika fall av kommunalt lag- och domstolstrots och försöker
förklara varför företeelsen förekommer. Att hävda att trotset är en
följd av den kommunala självstyrelsen faller enligt författaren på
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sin egen orimlighet. En mer trolig, men därmed inte legitim,
förklaring kan vara att kontrasten mellan den nationella lagstiftningen och de lokala intressena stundtals blir ohanterlig. Det
kan t.ex. vara väldigt svårt för lokala politiker att inte stödja en
konkurshotad arbetsgivare på orten även om det är förbjudet. I
andra fall kan kommunen anse sig sakna ekonomiska resurser för
att i rimlig tid uppfylla sina skyldigheter enligt den nationella
rättighetslagstiftningen.
Oavsett hur förståeliga dessa skäl kan anses vara, kan det enligt
författaren aldrig vara acceptabelt att kommunalt trots förekommer
i en rättsstat. I rapporten presenteras därför flera konkreta åtgärder
för att komma till rätta med problematiken:
– Kommunerna ska vara tvungna att rätta ett beslut som upphävts
av domstol.
– Kommunala beslut ska inte annat än undantagsvis kunna
verkställas innan överklagandetiden gått ut.
– Det ska införas ett tydligt och personligt tjänstefelsansvar för de
förtroendevalda.
– De kommunala tjänstemännen, som förmodas representera
sakkunskapen i det kommunala beslutsfattandet, ska ges en
starkare ställning och få möjlighet att meddela avvikande
mening i beslutsprotokoll.
Arbetet med denna rapport har följts av en referensgrupp
bestående av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har
letts av universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg, tidigare ledamot i
ESO:s styrelse. Som alltid i ESO-sammanhang har författaren själv
ansvar för slutsatser och förslag i rapporten. Det är min förhoppning att rapporten ska ge en bra grund för den fortsatta
diskussionen om hur trotsproblematiken kan lösas.
Stockholm i februari 2015
Hans Lindblad
Ordförande i ESO
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Sammanfattning

Det kan verka märkligt, men det är ett faktum att de förtroendevalda i Sveriges kommuner har ett mycket begränsat rättsligt ansvar
för de beslut de fattar. Åtminstone inom områden som inte är
specialreglerade och som inte innebär myndighetsutövning.1 Det
innebär exempelvis att en kommun kan sälja ett kommunalt badhus
för en krona till en enskild, trots att beslutet överklagats och är i
strid med kommunallagen. De lokala politikerna kan inte ställas till
svars mer än på det politiska planet, av det egna partiet eller av
väljarna på valdagen. Denna brist på rättsligt ansvar har uppmärksammats löpande av JO under de senaste decennierna.2
I den allmänna diskussionen har dock företeelsen, som har
kommit att kallas kommunalt lag- och domstolstrots, hamnat lite i
skymundan. Lagstiftaren har inte heller förmått hantera
problemen. Lagtrots innebär att en kommun mer eller mindre
avsiktligt ignorerar gällande lagar och vidtar åtgärder, fattar beslut
eller bedriver verksamhet i strid med gällande rätt. Domstolstrots
innebär att en kommun inte följer en domstols dom eller beslut.
Dessa två typer av trots är olika till sin karaktär men de behandlas
ofta som en och samma företeelse under rubriken kommunalt
trots.
Ett av de tidigaste exemplen är Gullspångsfallet från 1988. Där
åtalades kommunstyrelsens ledamöter för att ha verkställt ett
beslut trots att domstolen uttryckligen förbjudit det. I strid med
kommunallagen hade fullmäktige beslutat att ge ekonomiskt stöd
till en lokal näringsidkare. Beslutet hade överklagats och domstolen
hade beslutat om verkställighetsförbud. Kommunstyrelsen stödde
1
Myndighetsutövning är ett juridiskt tekniskt begrepp som innebär, förenklat, att man
beslutar om ingripande mot enskild, förbud m.m., förmåner till enskild, och liknande. Det
ska vara ett uttryck för samhällets makt mot den enskilde.
2
Se exempelvis avsnitt 4.2., 4.9. och 4.10.
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ändå näringsidkaren ekonomiskt vilket ledde till att Justitiekanslern
(JK) åtalade styrelsens ledamöter för tjänstefel. Ledamöterna
friades senare av Högsta domstolen (HD) eftersom tjänstefel inte
är tillämpligt då kommunen överträtt kommunallagen.
Frågan om hur kommunalt trots ska motverkas har utretts flera
gånger, framför allt under 1990-talet och början på 2000-talet. De
senaste åren har det inte i nämnvärd omfattning diskuterats, trots
JO-ämbetets tämligen konsekventa framställningar. I princip i varje
årlig ämbetsberättelse från JO finns ett eller flera fall av kommunalt
trots. Frågan hanteras dock inte av lagstiftaren för närvarande.
Tidigare utredningar, som föreslagit både kommunalbot och
sanktioner riktade mot enskilda förtroendevalda, har i princip inte
lett till någonting. Problemet har ofta uppfattats som alltför
komplicerat och förslagen har bemötts med argumentet att
åtgärderna är intrång i den kommunala självstyrelsen.
En väsentlig fråga är varför kommunalt trots över huvud taget
existerar? Det borde vara självklart att alla kommuner ska rätta sig
efter befintliga rättsregler och domstolars domar och beslut.
Sannolikt finns dock flera förklaringar till trotset.
En förklaring kan vara att kommunerna uppfattar viss lagstiftning som svårhanterlig och inte anpassad till deras behov. Till
exempel är kraven på offentlig upphandling av varor och tjänster
ofta problematiska. Lagen om offentlig upphandling är erkänt svår
att tillämpa och frestelsen att göra en direktupphandling i strid mot
regelverket, utan ett komplicerat och kostsamt förfarande, är
sannolikt stor. Flera fall av kommunalt trots återfinns just inom
upphandlingsområdet. I dag är dock sanktionerna relativt skarpa
och problemen med kommunalt trots på upphandlingsområdet
kommer sannolikt att minska i omfattning.
En annan förklaring är lockelsen att stödja lokala företag
ekonomiskt. Enligt kommunallagen är möjligheterna att ge stöd till
lokala näringsidkare mycket begränsade. Ett företag som är en stor
arbetsgivare i kommunen kan inte få någon hjälp av kommunen vid
en ekonomisk kris och en hotande konkurs, även om det ligger i
kommunens intresse att hjälpa företaget och se till att kommunmedlemmarna har jobb och inkomst. Här kan frestelsen vara stor
att ge ekonomiskt stöd i strid med kommunallagens regler. Sådana
fall uppmärksammas ibland av massmedia.
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En tredje förklaring är förekomsten av områden där enskilda
genom lagstiftningen har getts omfattande rättigheter som kan vara
svåra att uppfylla för kommunerna. Exempelvis inom LSS-området,
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, har enskilda
omfattande rättigheter som kan vara mycket kostsamma för en
kommun.
Dessa tre exempel visar på områden där den kommunala
verkligheten inte är i samklang med lagstiftningens krav. Det är
emellertid inte acceptabelt att kommunerna ignorerar de lagregler
eller domstolsbeslut som inte ligger i deras intresse eller som de
anser vara felaktiga. Oavsett vilka skäl som ligger bakom
kommunalt trots måste företeelsen hanteras av lagstiftaren.
I det här sammanhanget måste också noteras att en liknande
problematik med trotsiga kommuner i princip inte existerar i de
övriga nordiska länderna. I Finland är tjänstefelet fortfarande
tydligt straffrättsligt reglerat. Brott mot tjänsteplikt, som regleras i
40 kap. finska strafflagen, innebär i princip att fel och försummelser i tjänsten är straffbara. Lag- och domstolstrots angrips
med ett personligt straffrättsligt ansvar. Också i det danska
systemet finns personligt ansvar, där det kan utdömas böter till
beslutsfattare som ignorerar lagregler och domar. I Norge finns
tillsynsmyndigheter som t.o.m. ex officio, dvs. på eget initiativ, kan
ändra eller upphäva kommunala beslut. Den svenska bristen på
kontroll, ansvar och sanktioner är därmed unik i ett nordiskt
perspektiv.
Ett sätt att komma till rätta med det kommunala trotset är att
förändra den lagstiftning som har svårt att vinna gehör i den
kommunala sektorn, exempelvis genom utöka kommunernas
möjligheter att ge ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare. Ett
uppenbart problem med det är att enskilda kommuners intressen
mycket väl kan vara i strid med viktiga nationella intressen. Ett
annat, och möjligen större, problem är att den svenska lagstiftaren
inte ensam råder över frågan. Att ge stöd till näringsidkare bryter i
de flesta fall mot EU-rättens förbud mot statsstöd. Även kravet på
offentlig upphandling följer av EU-rätten. All lagstiftning kan helt
enkelt inte anpassas till enskilda kommuners behov och
önskningar.
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Det finns dock andra sätt att angripa det kommunala trotset. De
centrala förslag som framförs i denna rapport kan sammanfattas i
följande punkter:
– Återinför ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med
tillhörande sanktionsmöjligeter
– Inför åtalsplikt för kommunala arbetsgivare vid vissa typer av
brott
– Förtydliga de kommunalanställdas funktion och ansvar med
ett särskilt kapitel i kommunallagen som bl.a. stärker deras
ställning (t.ex. genom en möjlighet att anmäla avvikande
uppfattning vid beslut) och reglerar hanteringen av
förtroendeskadliga bisysslor
– Skärp kravet på rättelse i kommunallagen så att en kommun i
större omfattning än i dag ska vara tvungen att rätta beslut
som upphävts av domstol
– Ändra huvudregeln för verkställighet av kommunala beslut så
att det i mindre omfattning än i dag kan ske innan klagotiden
löpt ut
– Inför en möjlighet för förvaltningsdomstol att förena
verkställighetsförbud med ett vite
I längden är det oacceptabelt att svensk lag, beslutad av riksdagen i
demokratisk ordning inte efterlevs i alla kommuner. En sådan
ordning riskerar att vittra sönder medborgarnas respekt för hela
rättssystemet och är knappast förenlig ens med grundläggande krav
på en rättsstat.
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It may seem odd, but elected representatives in Swedish
municipalities have very limited legal liability for their decisions –
at least in areas that are not specially regulated or do not involve
the exercise of public authority.3 This means, for example, that a
municipality can sell a municipal swimming facility to an individual
for one krona, even if the decision has been appealed and violates
the Local Government Act. Local politicians can only be held
accountable at a political level, by their own party or by voters on
election day. This lack of legal liability has been highlighted
repeatedly by the Parliamentary Ombudsmen in recent decades.4
In the general discussion, however, this phenomenon – referred
to as municipal contempt of the law and contempt of court – has
been somewhat overshadowed. And legislators have not been able
to handle the problem. Contempt of the law means that a
municipality more or less deliberately ignores applicable laws and
takes action, decisions or conducts operations in violation of these
laws. Contempt of court means that a municipality does not
comply with a court order or judgment. These two types of
contempt are different in character but are often treated as one and
the same under the heading of municipal contempt.
One of the earliest is examples is the Gullspång case from 1988,
in which members of the municipal executive board were charged
with enforcing a decision that had been expressly prohibited by a
court. In violation of the Local Government Act, the executive
board had decided to provide financial support to a local business
operator. The decision had been appealed and the court had
3
The exercise of public authority is a legal term that involves, simply put, deciding on action
against individuals, prohibitions etc., and benefits to individuals and similar. It is an
expression of the power of society over the individual.
4
See, for example, sections 4.2, 4.9 and 4.10.

11

Summary

2015:2

decided on a prohibition against enforcement. The municipal
executive board financially supported the business operator
regardless, which led to the Office of the Chancellor of Justice
charging the members of the board with misconduct. The members
were subsequently acquitted in the Supreme Court because
misconduct is not applicable when municipalities breach the Local
Government Act.
The question of how to combat municipal contempt has been
investigated several times, particularly in the 1990s and early 2000s.
It has not been discussed to any great degree in recent years,
despite fairly consistent petitions from the Office of the
Parliamentary Ombudsmen. Virtually every annual official report
by the Parliamentary Ombudsmen contains one or more cases of
municipal contempt. However, the issue is not currently being
handled by legislators. Previous inquiries, which proposed both
municipal fines and sanctions against individual elected
representatives, have essentially not produced any results. The
problem has often been viewed as too complicated and it has been
argued that the measures in the proposals constitute an intrusion
on local self-government.
A pertinent question is why does municipal contempt exist at
all? Surely it ought to be natural for all municipalities to follow
existing legal rules and the judgments and decisions of the courts?
However, there are likely to be several explanations for the
contempt.
One explanation may be that municipalities perceive certain
legislation as cumbersome and maladjusted to their needs. For
example, the requirements concerning public procurement of
goods and services are often problematic. The Public Procurement
Act is notoriously difficult to apply and the temptation to make a
direct award in violation of the regulations, without a complicated
and costly procedure, is no doubt great. It is precisely in the area of
public procurement that several cases of municipal contempt can
be found. Today, however, the sanctions are relatively severe and
the problems of municipal contempt in the area of public
procurement will likely reduce in scope.
Another explanation is the temptation to support local
businesses financially. Under the Local Government Act, the
possibility of providing support to local business operators is very
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limited. A company that is a large employer in a municipality
cannot receive any help from the municipality in the event of a
financial crisis and imminent bankruptcy, even if it is in the
municipality’s interests to help the company and make sure that
the members of the municipality have jobs and incomes. Here, the
temptation to provide financial support in violation of Local
Government Act regulations can be great. Such cases are
occasionally highlighted in the media.
A third explanation is the existence of areas in which individuals
have been given considerable legal rights that can be difficult for
municipalities to meet. For example, the Act concerning Support
and Service for Persons with Certain Functional Impairments
provides individuals with considerable rights that can be very costly
for a municipality.
These three examples show areas in which the municipal reality
is not in tune with the requirements of the legislation. However, it
is not acceptable for municipalities to ignore legal regulations or
court orders that are not in their interests or they do not agree
with. Regardless of the reasons behind municipal contempt, the
phenomenon must be handled by legislators.
In this connection, it must be noted that the problem of
municipal contempt is essentially non-existent in the other Nordic
countries. In Finland, misconduct is still clearly regulated in
criminal law. Violation of official duty, which is regulated in
Chapter 40 of the Finnish Penal Code, makes misconduct and
neglect in official duty an offence. There is personal criminal
liability for contempt of the law and contempt of court. The
Danish system also contains personal liability, and decision-makers
who ignore legal regulations and judgments can be fined. In
Norway, supervisory authorities can ex officio reverse or amend
municipal decisions. The Swedish lack of supervision, liability and
sanctions is thus unique from a Nordic perspective.
One way to rectify municipal contempt is to change the
legislation that the municipal sector has difficulty supporting, such
as by increasing the ability of municipalities to provide financial
support to individual business operators. An obvious problem is
that the interests of individual municipalities may be contrary to
important national interests. Another, possibly greater, problem is
that Swedish legislators do not have sole control over the issue. In
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most cases, providing support to business operators violates State
aid prohibitions in EU law. The requirements concerning public
procurement also derive from EU law. Quite simply, not all
legislation can be adapted to the needs and wishes of individual
municipalities.
However, there are other ways to tackle municipal contempt.
The central proposals put forward in this report can be summarised
in the following points:
– Reintroduce extended criminal liability for misconduct,
including related sanctions
– Introduce a duty to prosecute on municipal employers for
certain types of offences
– Clarify the function and responsibility of municipal
employees with a special chapter in the Local Government
Act to strengthen their position (for example, through the
possibility of registering a diverging opinion in decisions)
and regulate the handling of secondary occupations that
undermine public confidence
– Tighten the requirement on rectification in the Local
Government Act so that municipalities to a greater extent
than currently are forced to rectify decisions that have been
reversed by a court
– Amend the general rule for enforcement of municipal
decisions so that enforcement is less able than at present to
take place before the period for appeal expires
– Introduce a possibility for the administrative court to
combine a prohibition against enforcement with a
conditional financial penalty
In the long run, it is unacceptable for Swedish law, democratically
approved by the Riksdag, the Swedish Parliament, not to be
followed by all municipalities. This risks eroding the respect of
citizens for the entire legal system and is hardly compatible with
the basic requirements of the rule of law.
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Inledning

”Att myndigheter inte respekterar domstolsavgöranden är allvarligt
och strider mot grundläggande krav på offentliga organs uppträdande.
Jag är mycket kritisk till det inträffade. Jag finner det anmärkningsvärt
att kommunerna inte ens med anledning av JO-anmälan synes ha
insett det olämpliga i sitt agerande utan i stället öppet hävdar att
Regeringsrätten, landets högsta förvaltningsdomstol, har meddelat
felaktiga domar.”5

Ovanstående citat är ett uttryck för Justitieombudsmannens (JO)
reaktion när en kommun gjort sig skyldig till domstolstrots, dvs.
inte följt en domstols dom eller beslut. Ärendet handlade om en
kommun som enligt dåvarande rättsläge var skyldig att upphandla
avfallstjänster, även av sina egna kommunalägda företag.6 Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD) hade avdömt ett mål, det s.k. Sysavmålet (RÅ 2008 ref. 26), där det slogs fast att det inte var tillåtet att
direktupphandla av sina egna företag. Detta accepterades inte av
alla kommuner, utan direktupphandlingar genomfördes ändå. I det
specifika JO-ärendet var det fråga om att HFD hade beslutat att
Tomelilla och Simrishamn skulle göra om genomförda upphandlingar. Trots att mer än ett år gått sedan rättens domar hade
dock ingenting hänt i kommunerna. Kommunernas agerande, eller
rättare sagt underlåtenhet till agerande, kan här ses som ett uttryck
av domstolstrots.

5
Uttalande av JO Cecilia Nordfeldt i beslut (Dnr 3026–2009) angående Tomelilla och
Simrishamns kommuner som inte följer lagakraftvunna domar avseende skyldigheten att
upphandla avfallstjänster.
6
I dag finns möjlighet att göra direktupphandling av sina egna företag under vissa förutsättningar (det s.k. ”inhouse-undantaget” i 2 kap. 10a § i LOU).

15

Inledning

2015:2

1.1

Bakgrund

Till begreppet domstolstrots kan även läggas kommunalt lagtrots.
Lagtrots innebär att gällande regler inte följs. Lagtrots är en mer
svårfångad företeelse än domstolstrots. Ifråga om domstolstrots
finns det en dom eller ett beslut av en domstol, antingen att agera,
som i fallet ovan där kommunerna borde göra om upphandlingen,
eller att inte agera, exempelvis när en domstol beslutat om
inhibition (förbud att verkställa visst beslut). Då kommunen agerar
i strid med domstolens dom eller beslut är det relativt tydligt att
domstolstrots föreligger. Lagtrotset däremot är ett uttryck för
bristande vilja eller förmåga att följa den lagstiftning som finns.
Ibland hamnar sådant agerande i domstol för överprövning via en
enskild klagande, antingen genom kommunalbesvär eller genom
förvaltningsbesvär (dvs. överklaganden enligt kommunallagen eller
förvaltningslagen). Vanligare är att olagliga beslut inte överprövas
utan att de efter tre veckor vinner laga kraft.
Även tillsynsmyndigheter kan, genom inspektioner eller
anmälningar, slå ner på olagligheter i kommunal verksamhet.
Utvecklingen det senaste decenniet har varit att tillsynsmyndigheterna fått allt skarpare verktyg i förhållande till den kommunala
sektorn. Den utvecklingen kan iakttas inom exempelvis
skolområdet, socialtjänstområdet och inom offentlig upphandling.
Olagliga beslut eller olaglig kommunal verksamhet kan också uppmärksammas av massmedia och därigenom få viss spridning.
Kommunalt lag- och domstolstrots används ofta som ett
begreppspar. Ett flertal utredningar har behandlat frågan om hur
det kommunala trotset ska hanteras och flera lagändringar har
genomförts i syfte att komma till rätta med problemet.7 Det har
dock främst genomförts inom vissa specifika områden, exempelvis
socialtjänst och konkurrensrätt.
En komplicerad aspekt av kommunalt lag- och domstolstrots är
just själva ”trotset”. Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder
trots bl.a. ”demonstrativt motstånd” eller ”vägran att acceptera eller
foga sig efter visst förhållande”. Rent språkligt förutsätter trots
uppsåt. Det är naturligtvis problematiskt att visa att medvetet trots
finns. För det första är kommunen en juridisk person helt utan
7

Se vidare kapitel 6 där flera olika förslag i lagstiftningssammanhang diskuteras.
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känslor och medvetande. Det är tjänstemännen och de förtroendevalda i en kommun som kan visa trots. En kommun är en komplex
organisation bestående av fullmäktige, ett stort antal nämnder och
en omfattande tjänstemannaorganisation. Var hittar vi de eventuellt
trotsiga tjänstemännen och/eller förtroendevalda? I ett ärende där
en domstol beslutat att kommunen ska vidta, eller låta bli att vidta,
en viss åtgärd ligger ansvaret i normalfallet hos en nämnd att följa
domstolens dom eller beslut. Det är således det organ, eller i vissa
fall den person, förtroendevald eller anställd, som har skyldighet att
agera eller inte agera, som vi ska rikta uppmärksamheten mot. Det
är dock inte alltid enkelt att identifiera var ansvaret för ett visst
agerande ligger. I fallet då en domstol beslutat om inhibition (dvs.
förbud mot genomförandet av ett beslut) är det väldigt enkelt och
tydligt. Den eller de som beslutar att verkställa ett beslut, trots att
det finns ett verkställighetsförbud, gör sig skyldig till en
lagöverträdelse och domstolstrots. I fallet då en kommun är skyldig
att bedriva viss verksamhet eller ge vissa förmåner och detta inte
genomförs, är det inte lika enkelt. Om en kommun har svårt att
leva upp till lagstiftningens krav på att till exempel kunna erbjuda
omsorg till familjer från det att barnen uppnått ett års ålder är det
mycket svårare att identifiera var ansvaret ligger och hur man ska se
på eventuellt trots. Den nämnd som är ansvarig för barnomsorg är
naturligtvis ansvarig för att omsorgen inte är utbyggd i tillräcklig
omfattning. Problemet kan dock ligga på fullmäktigenivå, om inte
tillräckliga resurser har anslagits för ändamålet.8 För att vi ska
kunna diskutera i termer av trots krävs att fullmäktigeförsamlingen
varit medveten om att de anslagna resurserna inte varit tillräckliga.
Så kan exempelvis vara fallet om den ansvariga nämnden uppmärksammat fullmäktige på problemet eller om situationen fortgått
under flera år.
Ett område där trotsproblematiken är särskilt aktuell är
kommunalt stöd till näringslivet. Sådant stöd är i princip olagligt
om det inte ges på generella grunder. Stöd till näringslivet i
allmänhet är med andra ord tillåtet. Icke desto mindre händer det
att kommuner på olika sätt vill stödja specifika lokala närings8
På ett mer principiellt plan kan bristande resurser även bero på att för lite resurser fördelas
till kommunerna från staten. Finansieringsprincipen, d.v.s. att reformer som kräver resurser
på den kommunala nivån ska åtföljas av motsvarande statsbidrag, efterlevs inte alltid från
statens sida.
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idkare. Orsakerna till detta kan vara flera, men en kan vara arbetsmarknadsskäl. I praktiken är det möjligt att ge stöd till lokala
näringsidkare även om kommunallagen inte tillåter det. Det första
steget är att fullmäktige beslutar att det ska ingås ett avtal med en
lokal näringsidkare. Om syftet är att överföra kommunala medel
till näringsidkaren kan detta exempelvis ske genom försäljning av
en fastighet till underpris, eller köp av en vara eller tjänst till
överpris. Nästa steg är att kommunstyrelsen verkställer beslutet
och ingår avtalet. Om det i ett senare skede visar sig att en
förvaltningsdomstol upphäver beslutet, spelar det mindre roll för
själva transaktionen och avtalet. Om fullmäktiges beslut att ingå
avtal upphävs, innebär det endast att kommunen är skyldig att
återställa situationen om möjligt. Om ett bindande avtal ingåtts
anses det vanligen som gällande och någon skyldighet till rättelse
finns därmed inte. En viss snabbhet i kommunens agerande kan
således sätta kommunallagen ur spel. Ett sådant förfarande utgör
ett relativt tydligt exempel på kommunalt lagtrots.9

1.2

Rapporten

Den här rapporten har tre syften. Det första är att visa att
kommunalt lag- och domstolstrots existerar genom att ge exempel
på sådana fall. Dessa exempel hämtas från olika rättskällor;
domstolsdomar, JO:s ämbetsberättelse, förarbeten och rapporter
från tillsynsmyndigheter. Det är dock viktigt att påpeka att det är
mycket svårt att med precision visa hur vanligt lag- och
domstolstrots är. Det är endast en liten andel av kommunernas
beslut och åtgärder som når fram till JO, som är en extraordinär
tillsynsmyndighet, eller som kommer upp som ett överklagande till
förvaltningsdomstolarna och därmed gör ett tydligt avtryck i
rättskällorna. JO:s tillsyn och domstolarnas överprövning är
beroende av enskildas initiativ.10 Det kräver mycket kunskap och
resurser av den enskilde att anmäla en kommunal verksamhet eller
åtgärd, eller att begära överprövning. Att med exakthet försöka
kvantifiera fenomenet kommunalt lag- och domstolstrots torde
9

Exempel på sådant förfarande finns i avsnitt 4.4 och 4.10.
JO bedriver även viss tillsynsverksamhet på eget initiativ.

10
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knappast vara möjligt, men detta är inte heller syftet med
rapporten.
Det andra syftet med rapporten är att försöka förklara och
beskriva hur lag- och domstolstrots kan finnas och varför det finns.
Det finns luckor i det svenska rättssystemet. Förklaringarna kan
tänkas vara flera. Avsaknaden av sanktionsmöjligheter innebär för
det första att det är svårt att rättsligt komma åt problemet. Enbart
inom det snäva området myndighetsutövning kan sanktioner
utdömas.
Troligvis är det dock inte bara en fråga om bristande sanktioner,
utan det finns sannolikt även strukturella förklaringar till förekomsten av kommunalt trots. Generellt kan konstateras att en stor
del av den kommunala verksamheten drivs i dag i bolagsform.
Företags- och marknadstänkande har kommit att prägla den
kommunala verksamhet som utförs av de kommunala bolagen. I
vissa fall innebär den organisatoriska uppbyggnaden i kommunen
att marknadstänkande präglar även den verksamhet som bedrivs i
nämndform. I Borås kommun ansåg företrädare för kommunen att
den beställar- utförarmodell som kommunen hade innebar att
exempelvis lokaliseringsprincipen sattes ur spel om kommunen
p.g.a. överkapacitet var tvungen att sälja tjänster till andra
kommuner och till enskilda.11
Det har nyligen införts nya regler i kommunallagen, med
avsikten att förmå kommunerna att ta ett fastare grepp om
styrningen av de kommunala företagen.12 Det finns dock exempel
på rättsregler som kan innebära en motsättning mellan kommunala
och statliga intressen. Förbudet mot att ekonomiskt stödja enskilda
företag är ett exempel på ett område där lagstiftningen och
kommunernas behov och önskan inte helt går i takt.

11
Beställar- utförarmodellen innebär att vissa nämnder är beställare och andra nämnder är
utförare. Utförarnämnderna bedriver sin verksamhet i konkurrens med privata alternativ.
Om en utförarnämnd förlorar sina kommunala uppdrag i konkurrens med privata företag så
uppstår överkapacitet i nämnden. Den har helt enkelt inga ”kunder”. Borås kommun menade
då att man kunde avyttra sina tjänster på annat håll, exempelvis till privata
konsumenter/användare. I annat fall skulle nämnden vara tvungen att säga upp personal, sälja
maskiner m.m. Förfarande förbjöds dock av Stockholms tingsrätt på talan av
Konkurrensverket, se tingsrättens dom, 2014-03-31, i mål nr T 911-12.
12
Se 6 kap. 1 a och 1 b §§ KL. Innebörden är bl.a. att kommunstyrelsen en gång om året
måste ta ställning om kommunala bolag hållit sig inom det kommunala ändamålet med
bolaget och inom den kommunala kompetensen.
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Rapportens tredje syfte är att ge förslag på hur kommunalt lagoch domstolstrots kan stävjas. Genom decennierna har flera förslag
lagts fram på hur problemet kan åtgärdas, men få reella reformer
har genomförts. Exempelvis har möjligheten att kriminalisera
företeelsen avfärdats.13 Inte heller har ett ökat skadeståndsansvar
ansetts vara rätt väg att gå. Emellertid har en ökad anmälnings- och
rapporteringsskyldighet införts för de kommunala revisorerna
rörande en nämnds underlåtenhet att verkställa domstols dom. De
utökade möjligheterna för olika tillsynsmyndigheter, som
beskrivits ovan, är också små steg att försöka hantera kommunalt
trots inom vissa utpekade områden. Ett helhetsgrepp saknas dock
fortfarande och de förslag på sanktioner mot förtroendevalda som
tidigare lagts fram, har alla fastnat i lagstiftningsapparaten.

13

Se avsnitt 7.2 för en diskussion om straffrättsligt ansvar.
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Kommunalt lag- och domstolstrots är en mångfacetterad rättslig
företeelse. Det finns flera olika sidor av problemet. Att det finns
ett kommunalt lagtrots kan, som ovan nämnts, bero på att dagens
reglering ibland inte överensstämmer med de kommunala
intressena. En annan faktor som förtjänar att påpekas är att det
kanske inte är möjligt i landets samtliga kommuner och landsting
att upprätthålla den kompetens och de resurser som den samlade
lagstiftningen kräver. Åtminstone inom den kommunala sektorn
kan det helt enkelt vara så att vissa kommuner är för små för att
kunna möta de välfärdsstatliga kraven.
I följande kapitel ska det svenska kommunala systemet
beskrivas i de delar som är av relevans för problematiken med
kommunalt trots. Kommunallagens regler om kommunal
kompetens och om överklagande kommer att behandlas. Likaså
kommer en beskrivning av hur kontrollen av den kommunala
verksamheten sker. Syftet är att ge en översiktlig bild av systemet
där kommunalt trots kan förekomma och på det viset försöka öka
förståelsen för problematiken.

2.1

Allmänt om kommunallagen och
kommunalrätten

Kommunallagen (1991:900), KL, kan beskrivas som en slags grundlag för kommunerna. Den reglerar bl.a. kommunernas kompetens,
befogenheter och organisation. Kommunernas befogenheter har
framförallt utvecklats genom rättspraxis under decennier. Det
innebär att den nu gällande kommunallagen från 1991 innehåller
vissa ”kodifieringar” av principer som vuxit fram i HFD:s rättsskapande verksamhet.
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Det kommunalrättsliga landskapet har förändrats under de
senaste åren. Den allmänna internationaliseringen av samhället
påverkar de svenska kommunerna och deras befogenheter. Ur ett
rättsligt perspektiv tar EU-rätten allt större plats i det svenska
rättslivet, vilket har omfattande påverkan på kommunernas
befogenheter och innebär att den svenska kommunalrätten
förändras.
I 2 kap. 1 § KL anges att kommunen själva får ha hand om
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens område eller dess medlemmar.14 Kommunmedlemmarnas kollektiva intresse är som huvudregel styrande för vad
en kommun får göra. Ytterst ska verksamheten komma kommunmedlemmarna till del genom att de gemensamma resurserna, såsom
intäkter från kommunalskatten, ska förbrukas i medlemmarnas
intresse.
Exempel på verksamhetsområden som traditionellt ansetts ligga
inom kompetensområdet är kommunikation, kultur och bostadspolitik. Därutöver finns en rad regleringar där kommunerna getts
särskilda befogenheter exempelvis ifråga om tjänsteexport eller
turismfrämjande. Ytterligare en aspekt av den kommunala
kompetensen är den stora mängd regleringar där kommunerna
åläggs uppgifter, t.ex. inom socialtjänst, räddningstjänst, barnomsorg och äldrevård. I stor utsträckning är det fråga om
välfärdsstatsuppgifter som utförs i kommunal regi.
Inom kompetensområdet finns några begränsningsregler. En
viktig sådan är likställighetsprincipen.15 Regeln uttrycks i 2 kap. 2 §
KL på följande sätt. ”Kommunen ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl till annat”. Kommunen får som
utgångspunkt inte särbehandla vissa medlemmar och inte heller
gynna en grupp kommunmedlemmar på bekostnad av en annan
grupp.16 Om det finns sakliga skäl kan vissa avsteg från principen
göras.

14
En viktig avgränsning i sammanhanget är att kommunen inte får agera där annan har
exklusiv kompetens. Det gäller exempelvis utrikespolitik eller försvarsfrågor, vilka faller
under statligt ansvar. Detta har dock ingen relevans för problematiken som behandlas i
denna framställning.
15
Se prop. 1990/91:117 s. 29.
16
Se vidare prop. 1990/91:117 s. 149.
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En annan viktig begränsningsregel är självkostnadsprincipen. Av
8 kap. 3c § KL framgår att kommunen inte får ta ut avgifter till
högre belopp än vad tjänsten kostar att tillhandahålla. Principen har
beröringspunkter både med förbudet mot spekulativ verksamhet
(se nedan) och likställighetsprincipen. Självkostnadsprincipen
infördes i kommunallagen 1994.17
Den sista begränsningsregeln som ska beröras i denna rapport är
att kommunen inte får ägna sig åt spekulativ verksamhet. Detta
framgår i 2 kap. 7 § KL. Med det avses att kommunen inte får
bedriva verksamhet enbart med syfte att göra ekonomisk vinst.
Syftet med kommunens verksamhet ska vara att betjäna de egna
medlemmarna.18
Generellt sett kan kompetensregleringen i stort beskrivas som
en slags skyddsreglering, för enskilda och kollektiv av kommunmedlemmar, där syftet är att se till att kommunmedlemmarnas
resurser förbrukas i deras intresse. Det lokala samhällsintresset står
i förgrunden. Den slutliga frågan är om det som kommunen har för
avsikt att göra är något som kan sägas gynna det lokala intresset.
Detta perspektiv ska hållas i minnet vid tolkning eller resonemang
kring kommunala kompetensfrågor.
Väsentligt i sammanhanget är att kommunalrätten i princip är
neutral vad gäller valet av juridisk form för att bedriva kommunal
verksamhet. De kommunala företagen är formellt fristående
juridiska personer. Det innebär dock inte att kompetensreglerna
blir irrelevanta. I rättsfallet RÅ 1992 ref 52 konstaterar HFD att
självkostnadsprincipen formellt inte gäller i bolagen. Domstolen
ansåg dock att när en kommun bedriver en verksamhet genom
bolag får detta inte medföra att viktiga kommunalrättsliga principer
åsidosätts. Kommunen får inte, genom att använda ett bolag,
försöka ta ut sådana avgifter som det inte skulle ha varit möjligt för
kommunen att ta ut om man bedrivit verksamheten i egen regi.
Slutsatsen av fallet är att självkostnadsprincipen, och även andra
kompetensbegränsningar, måste tillämpas av de kommunala
bolagen.
En aspekt av den kommunala kompetensen är att den förändras
i takt med samhällsutvecklingen. Exempelvis torde det inte varit
17
18

Genom prop. 1993/94:188.
Prop. 1990/91:117 s. 151.
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kompetensenligt för en kommun för 15 år sedan att lägga ned
resurser på bredbandsanslutning eller internetuppkoppling riktade
till medlemmarna. Tillgången på datorer i hemmen var då sannolikt
för begränsad. I dag är dock läget ett annat och många kommuner
är aktiva inom IT-området. Även om frågan aldrig prövats i
domstol torde det vara klart att det ligger inom den kommunala
kompetensen. Detta eftersom en stor majoritet av kommunmedlemmar har tillgång till datorer och kan tillgodogöra sig de
satsade kommunala resurserna på exempelvis en bredbandsanslutning.

2.2

Kommunalrättslig fördjupning

2.2.1

Tolkning av rättspraxis

Inom det kommunalrättsliga området finns en rättskälleproblematik som är speciell. Vad gäller den kommunala
kompetensen utgör praxis från framförallt HFD den viktigaste
rättskällan. Regelverket i 2 kap. KL är till stora delar lagfäst
praxis.19 Reglernas utformning är relativt vag vilket innebär att de
knappast kan tolkas utan att praxis används. Eftersom modern
praxis är en bristvara så är det ofta svårt att i det konkreta fallet
bedöma om en viss verksamhet eller åtgärd ligger innanför eller
utanför den kommunala kompetensen.
För att praxis ska skapas krävs att en enskild kommunmedlem
överklagar ett beslut fattat av fullmäktige eller nämnd. Kommunalbesvärsprocessen och dess slutpunkt, domstolens dom, är det som
driver utvecklingen av den allmänna kompetensen framåt.
Rättsprocessen är dock speciell och kräver mycket av den klagande
för att framgång ska nås. Kommunalbesvärsprocessen beskrivs mer
utförligt nedan.
När rättsfall tolkas inom detta område är det väsentligt att ta
hänsyn till processens särart. Alla kommunmedlemmar har besvärsrätt, dvs. rätt att överklaga beslut. Utgångspunkten i kommunalrätten är att i princip alla fullmäktige- och nämndbeslut är
överklagbara. Syftet är att medlemmarna ska kunna se till att
19

Prop. 1990/91:117 s 28.
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verksamheten utövas i enlighet med lagstiftningen. Kommunalbesvär kan därmed beskrivas som en slags allmän medborgartalan.20
Det är den enskilde kommunmedlemmen som ställs mot
kommunen i processen. Den klagande, dvs. den enskilde
kommunmedlemmen, har bevisbördan. Han eller hon ska alltså visa
att det överklagade beslutet på något sätt strider mot någon
rättsregel. Domstolens funktion är begränsad och kan liknas vid
domstolsrollen i en dispositiv civilprocess, dvs. en process där två
parter står emot varandra och processledning från domstolens sida
är minimal. Parterna, den enskilde klagande och kommunen, ska
göra upp och domstolen avkunnar sedan sin dom. Det är tämligen
vanligt att domstolen avslår besvären med motiveringen att den
klagande inte har visat att det överklagade beslutet inte strider mot
lagen. Det innebär dock inte alltid att det överklagade beslutet är
korrekt. Beslutet kan mycket väl vara felaktigt men den klagande
har inte på ett övertygande sätt lyckats visa detta för domstolen.
Detta måste hållas i minnet då rättspraxis tolkas och analyseras.
2.2.2

Förbudet mot understöd till enskild

Det finns ett allmänt förbud inom kommunalrätten att stödja
enskilda eller grupper av enskilda.21 Förbudet innebär att en
kommun inte får ge bort eller sälja egendom, ideella rättigheter
m.m. under marknadsvärdet. Tankegången kan beskrivas som att
det får inte ske en förmögenhetsöverföring från kommunen till en
enskild. Det som den enskilde förvärvar från kommunen måste
ersättas med ett ekonomiskt värde som motsvarar förvärvet.
Förbudet mot stöd av enskild kan inte utläsas ur kommunallagen men framgår av rättspraxis. Den bärande tanken bakom
förbudet är att det inte ligger i det lokala kollektivets intresse att
förbruka resurser på någon enskild.22 Ibland utrycks förbudet så att
stöd endast kan lämnas då det finns stöd i lag. Det är emellertid en
självklarhet och innebär bara att de allmänna kompetensreglerna får
ge vika för specialreglering.
20

Prop. 1990/91:117 s 132.
Detta genombryts av en rad olika rättighetslagar, t.ex. socialtjänstlagen (SFS 2001:435),
där grundtanken är just att kommunen ska bistå enskilda.
22
Prop. 1990/91:117 s 28.
21
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Förbudet är alltså inte absolut. I vissa fall kan det vara av allmänt
intresse att understöd lämnas. Det har då varit fråga om att från
kommunens sida förebygga eventuella framtida skadeståndsanspråk
från de berörda. Ett sådant exempel är ett fall av uppförande av
enskild avloppsanläggning där kommunen hade gett tillstånd för
anläggning, men där ägaren av grannfastigheten klagade och
menade att avloppsanläggningen förorenade hans jordbruksmark.23
Ägarens besvär prövades av länsstyrelsen och kammarrätten utan
framgång för den klagande. Kammarrätten beslutade dock att
kommunen fortlöpande skulle kontrollera vattenkvaliteten och
vidta nödvändiga åtgärder. Trots domarna i överprövningsinstanserna beslutade kommunfullmäktige att ge ett bidrag om
100 000 kronor för flyttning av avloppsanläggningen. Fullmäktiges
beslut överklagades. Den klagande anförde bl.a. att beslutet innebar
ett otillbörligt gynnande av enskild. Regeringsrätten uttalade att
fullmäktige hade haft rimlig anledning att anta att kommunen
skulle kunna bli skadeståndsskyldig i framtiden om inte avloppsanläggningen flyttades. Regeringsrätten menade därför att utbetalande av bidraget var kompetensenligt. I det aktuella fallet
fanns ingen rättslig tvist, utan kommunens agerande kan betraktas
som ett föregripande av en eventuell tvist. I ekonomiskt hänseende
torde fullmäktiges beslut vara fördelaktigt både för den enskilde
och för kommunen, då en rättstvist i allmänna domstolar kan bli
både tidsödande och kostsam. Oklart är dock hur stor risken för en
eventuell tvist mellan kommunen och en eller flera enskilda ska
vara för att kommunens bidrag till enskild ska betraktas som
kompetensenligt.
Som nämnts innebär förbudet av stöd till enskild att förmögenhetsöverföring inte får ske mellan en kommun och en enskild. Det
innebär att försäljning och uthyrning av fastigheter, inventarier och
liknande alltid ska genomföras med hänsyn till marknadsvärdet.
Om ersättningen till kommunen motsvarar marknadsvärdet, om nu
detta kan uppmätas, har kommunen inte orsakats någon
ekonomisk skada och den enskilde inte gjort någon ekonomisk
vinst. Den kommunala förmögenheten är därmed oförändrad.

23

RÅ 1992 ref 71.
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Förbud mot understöd till enskilda företag

Denna princip har stora beröringspunkter med förbudet mot stöd
till enskild. Emellertid har förbudet mot stöd till enskilda företag
vuxit fram som en särskild princip.
Inom detta område finns en relativt omfattande rättspraxis.24
Att ha ett rikt och aktivt lokalt näringsliv är något som ligger i en
kommuns intresse. Sådant genererar arbetstillfällen och skatteinkomster. Därför kan också en kommun stötta näringslivet med
olika åtgärder. Kommunala ”företagsparker” där exempelvis
industrifastigheter hyrs ut till subventionerade priser är relativt
vanliga. En kommun kan understödja det lokala näringslivet i
generellt avseende. Stödet ska rikta sig till hela det lokala näringslivet eller åtminstone en större grupp. Individuellt inriktat stöd är i
princip inte tillåtet. Av 2 kap. 8 § KL framgår att en kommun
allmänt får främja näringslivet men att individuellt inriktat stöd
endast får lämnas om det finns synnerliga skäl. Sådana skäl gäller i
princip endast för att upprätthålla eller skapa en slags
minimistandard på servicen i kommunen. Därför har det i rättspraxis accepterats att en kommun understött den enda bensinstationen i kommunen eller det enda hotellet i tätorten.25
Förbudet mot stöd till enskild gäller oavsett hur stödet ser ut
(t.ex. borgensförbindelse, lån till fördelaktig ränta eller subventionerad lokalhyra). Undantaget ”synnerliga skäl” är mycket begränsat
och relevant i endast ett fåtal fall. All försäljning av kommunal
egendom, fast eller lös, eller annat som kan vara av ekonomiskt
värde, exempelvis ideella rättigheter till privata företag ska därför
ske till marknadsvärde. Försäljning under marknadsvärdet är att
betrakta som understöd till enskild näringsidkare.
2.2.4

Likställighetsprincipen

En kommun ska behandla sina medlemmar på ett likvärdigt och
rättvist sätt. I 2 kap. 2 § KL stadgas att kommunen ska behandla
sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat.
24
För en omfattande redogörelse för kommunalrättens förhållande till näringslivet, se SOU
2007:72, ”Kommunal kompetens i utveckling”.
25
Se RÅ 1979 Ab 14 och RÅ 1995 ref 98.
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Principen grundar sig på en tanke om ekonomisk rättvisa. Alla
kommunmedlemmar ska kunna ta del av de gemensamma medlen
på lika villkor och i samma omfattning. I det ligger att medlemmarna ska behandlas lika när de agerar i egenskap av kommunmedlemmar.26 Likställighetsprincipen upprätthålls relativt strikt i
rättspraxis.27
Principen uttrycktes i lagtext vid införandet av den nya
kommunallagen 1991. Det betonades att det ska finnas en objektiv
grund för att kommunen ska kunna särbehandla vissa medlemmar.
Det innebär att kommuner och landsting måste kunna motivera en
särbehandling av kommunmedlemmar sakligt och objektivt, om det
inte finns uttryckligt lagstöd för en sådan.
Likställighetsprincipen innebär ett krav på att kommunmedlemmarna är likställda både avseende rättigheter och skyldigheter.28
Det innebär vidare att en kommunmedlem inte får ges förmåner i
större utsträckning än andra kommunmedlemmar. Medlemmen får
inte heller åläggas avgifter eller andra skyldigheter i vidare mån än
de som drabbar andra kommunmedlemmar.
I rättsfallet RÅ 1996 ref 9 hade kommunfullmäktige beslutat att
ge rabatt på båttrafik till fastboende kommunmedlemmar på ön
Ven. Rabatten skulle möjliggöra att öborna kunde åka billigare
mellan Ven och fastlandet så att tillgängligheten på den kommunala
servicen, som framför allt fanns på fastlandet, skulle öka för denna
grupp. Kommunen menade att de öboende hade högre kostnader
för att kunna ta del av den kommunala servicen, jämfört med övriga
kommunmedlemmar på fastlandet. HFD underkände dock
kommunens resonemang och upphävde beslutet som stridande mot
likställighetsprincipen. Domstolen motiverade inte domslutet
närmare utan konstaterade endast att förfarandet stred mot kravet
på likställighet.
Det finns exempel i praxis där kommunens verksamhetsansvar
ansågs vara ett sakligt skäl för olikbehandling. I RÅ 1991 ref 19 fick
barnomsorgspersonal förtur i barnomsorgskön, i syfte att främja
rekryteringen av personal till verksamheten. Kommunens verksamhetsansvar tog då över och detta ansågs av domstolen vara ett
26
Närmare vad det innebär kan självfallet diskuteras och inte sällan har detta misstolkats och
medfört att likställighetsprincipens tillämpningsområde blivit orimligt snävt.
27
Se exempelvis nedan behandlade RÅ 1996 ref 9.
28
Se bl.a. RÅ 1995 ref 24 I.

28

2015:2

Det svenska systemet

sakligt skäl för olikbehandling. Även organisatoriska skäl kan
ibland medföra olika servicenivå inom en kommun utan att det
innebär att likställighetsprincipen kränkts.29
Kravet på likabehandling innebär också att olika fall skall
behandlas olika. Exempelvis i rättsfallet RÅ 1997 ref 66 tog en
kommun ut planavgift enligt fastställd taxa med stöd av plan- och
bygglagstiftningen. Den sökande hade dock haft egna kostnader
för detaljplaneläggning, vilket inte togs hänsyn till av kommunen.
Beslutet upphävdes därför som stridande mot likställighetsprincipen. Fallet visar tydligt att de allmänna kommunalrättsliga
principerna också är tillämpliga på specialreglerade områden.
En väsentlig fråga är vilka typer av kommunala verksamheter,
eller situationer, som omfattas av likställighetsprincipen, och när
det finns undantag. I förarbeten har det uttryckts så att
likställighetsprincipen är tillämpbar då kommunen har direkt
kontakt med kommunmedlemmarna, just i deras egenskap av att
vara kommunmedlemmar. Principen är därför inte aktuell vid
upphandling eller i övrigt när kommunen sköter sin förmögenhetsförvaltning.30 Ett annat exempel är när kommunen har kontakt med
sina anställda i deras egenskap av att vara arbetstagare snarare än
kommunmedlemmar, t.ex. vid en lönekonflikt. Kommunen
uppträder då i egenskap av arbetsgivare. En arbetstagare kan således
inte hänvisa till kravet på likställdhet för att kräva samma lönenivå
som sina kollegor.
Ytterligare ett undantag från likställighet är när kommunen
köper eller säljer fastigheter.31 I ett sådant fall ska kommunen se till
att få ut bästa pris och agera marknadsmässigt. De grundläggande
tankegångarna i 8 kap. KL om ekonomisk förvaltning, med bl.a.
krav på god avkastning, tar då över. Enkelt uttryckt kan läget i
princip beskrivas som att likställighetsprincipen gäller om det finns
ett nyttjandekollektiv. I annat fall ska kommunens ekonomiska

29

Se vidare prop. 1990/91:117 s. 150.
Prop. 1990/91:117 s. 150 och Madell, T. (1998), ”Det allmänna som avtalspart - särskilt
avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar”, Norstedts
juridik, s. 185.
31
Se prop. 1990/91:117 s. 150.
30
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intresse tas hänsyn till. Ytterligare viktiga undantag är de som följer
av specialregleringar.32
2.2.5

Ekonomisk förvaltning

Ett övergripande ekonomiskt krav för all kommunal verksamhet är
att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Kravet anges i kommunallagen33 och gäller både
kommunala myndigheter och kommunala företag. Kravet innefattar inte bara tjänster som produceras åt medborgarna utan också
aktiviteter av rent förmögenhetsrättslig natur. Vidare finns en
allmän princip om självkostnad, som primärt avser situationer då
kommunen tar ut avgifter för sin verksamhet.34 Principen gäller
dock inte överlåtelse av fast och lös egendom, utan där finns i
stället ett krav på marknadsmässig prissättning utifrån kravet på
god ekonomisk hushållning.35 Även för immaterialrättsliga värden
som skapats av en kommun är huvudregeln att självkostnadsprincipen inte gäller.
Kravet på god ekonomisk hushållning får inte läggas till grund
för laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § KL av olika kommunala
beslut.36 Kravet på god ekonomisk hushållning får i stället sin
största betydelse som ett mål för den ekonomiska förvaltningen,
och som tolkningsbakgrund till olika åtgärder som kommunen
vidtar. Som nämnts får kravet på god ekonomisk förvaltning också
konsekvenser för kommunens hantering av den egna egendomen
och förmögenheten, exempelvis är kommunen skyldig att försöka
uppnå marknadspriser vid försäljning av egendom.
2.2.6

Avknoppning

De två senaste decennierna har det blivit allt vanligare att en
kommun väljer att överföra en del av sin verksamhet eller en
32
Vad gäller exempelvis kommunala energiföretag anges i 7 kap. 2 § Ellagen (1997:857) att
verksamheten ska drivas på affärsmässig grund. Därigenom får likställighetsprincipen anses
vara urkopplad.
33
8 kap. 1 § KL.
34
8 kap. 3 c § KL.
35
Se prop. 1993/94:188, s. 83.
36
Prop. 1990/91:117, s. 110 f.
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specifik del av verksamheten till privata aktörer, så kallad
”avknoppning”. I samband med det aktualiseras en rad kommunalrättsliga frågor som även är av intresse när frågan om kommunalt
trots ska belysas. En grundläggande fråga är om det är förenligt
med den allmänna kommunala kompetensen, enligt den tidigare
genomgången ovan, att göra sig av med viss verksamhet. Svaret är
framför allt beroende på hur överföringen, avknoppningen,
genomförs. Det som bör uppmärksammas i detta sammanhang är
likställighetsprincipen, förbudet mot understöd till enskild samt
förbudet mot understöd till enskilda företag. Till detta kommer
kravet i åttonde kapitlet KL att en kommun ska ha en god
ekonomisk hushållning.37
Den första frågan är om kommunen kan frånsäga sig en viss
verksamhet, eller verksamhetsgren. Av speciallagstiftning följer att
vissa verksamhetstyper, eller verksamhetsgrenar, är obligatoriska.
En kommun har exempelvis ansvar, enligt skollagstiftningen, för
att skolverksamhet finns inom kommunen. Det innebär dock inte
att kommunen själv måste bedriva den utan enbart att kommunen
är ansvarig för att sådan verksamhet finns och kan erbjudas
kommunmedlemmarna. Att skolverksamhet sedan drivs genom
privata initiativ är ett, av flera möjliga, sätt att uppfylla de rättsliga
kraven och tillfredsställa kommunmedlemmarnas behov.
Generellt finns alltså inga rättsliga problem med att en kommun
inte bedriver en viss verksamhet i egen regi utan i stället ser till att
verksamhet utförs av privata aktörer. Emellertid krävs särskilt
lagstöd om verksamheten innebär en överföring av myndighetsutövning från kommunen till den privata sektorn. Detta följer av
regeringsformen och är ett väl känt krav.38 Dessutom tillkommer
de situationer då lagstiftaren (staten) kräver att kommunen utför
en viss uppgift. Exempelvis krävs att kommunen sköter de allra
flesta uppgifter vad gäller hantering och planering av räddningstjänst på kommunal nivå. Utrymmet för att anlita entreprenörer
eller på annat sätt överföra denna sorts verksamhet till den privata
sektorn är därmed begränsat.39 I övrigt finns relativt stort utrymme
37
Se vidare Statskontorets rapport 2008:10 ”Prissättning vid överlåtelse av offentlig
verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) – kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter”.
38
Se 12 kap. 4§ regeringsformen.
39
Se 3 kap. lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.
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för att en viss verksamhet kan överföras från kommun till privata
aktörer, så länge det sker på marknadsmässiga villkor och med
hänsyn till ovanstående nämnda principer.
2.2.7

Förhållandet mellan förtroendevalda och anställda i
kommunalrätten

Den enkla utgångspunkten i kommunallagen är att de anställda i
princip inte existerar. Endast ett fåtal regler berör de anställda
direkt, framför allt delegationsregler och regler om medbestämmandeformer i 7 kap. KL. Dessutom finns särskilda kompetensregler som ger möjlighet att anställa politiska sekreterare. De
anställdas ställning, funktion och eventuella ansvar saknar däremot
helt reglering i dagens kommunallag.
I förarbetena till kommunallagen diskuteras frågan om de
anställda bör regleras. I kontexten att 1991 års kommunallag ska ge
ökat kommunalt självstyre med bl.a. ökad målstyrning och ökad
förekomst av ramlagar konstateras att det är sannolikt att de
anställdas betydelse och handlingsutrymme kommer att öka. ”En
utveckling mot ett mer målstyrt system kan förstärka tendensen att
låta de anställda ansvara för att ärenden bereds och verkställs.”40
Frågan hade även diskuterats i tidigare förarbeten och till och med
utmynnat i ett relativt försiktigt formulerat förslag som fokuserade
på att precisera de förtroendevaldas uppgifter, samt att i ett
konkret bestämmelse ange att de förtroendevalda biträds av
anställda. Förslaget ledde dock inte till lagstiftning.41 Att lagstifta
om förhållandet mellan förtroendevalda och anställda vore enligt
propositionen fel väg att gå. Dels skulle det kunna leda till en
olycklig diskussion om gränsdragningen mellan politik och
förvaltning, dels skulle det innebära ett minskat utrymme för de
olika kommunerna att göra lokala anpassningar av sin organisation.
Det påpekas också särskilt att de praktiska problemen med att de
anställda får och behöver ökat utrymme, kan lösas praktiskt genom
ökade delegationsmöjligheter, vilket dagens kommunallag medger.42 Det är alltså bl.a. med hänsyn till den lokala självstyrelsen och
40

Prop. 1990/91:117 s. 88.
Se prop. 1990/91:117 s. 88 f.
42
Prop. 1990/91:117 s. 89.
41
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förekomsten av generösa delegationsmöjligheter, som det saknas
reglering rörande de anställda.43
Den finska kommunallagen, som är mest relevant som
jämförelsematerial då det finska systemet i stor utsträckning liknar
det svenska, innehåller ett särskilt kapitel där de anställda regleras.
Det är dock svårt att hämta någon närmare inspiration därifrån då
regleringen sedan 2003 är urvattnad. Däremot innehåller det finska
systemet en intressant konstruktion om ansvarsfördelningen i
kommunerna. Det stadgas att kommunens förvaltning, ekonomi
och övriga verksamhet leds av en kommundirektör som är
underställd kommunstyrelsen. Att den högste tjänstemannen i
kommunen, kommundirektören, lyfts fram i lagstiftningen visar på
en viktig skillnad mot det svenska systemet och ett erkännande av
denna funktions betydelse. Noterbart är också att kommundirektören, eftersom denne är vald av fullmäktige, enligt den finska
lagstiftningen också kan ställas till svars inför fullmäktige genom
bl.a. revisionsansvaret.
I dag fattas de flesta beslut som rör den svenska kommunala
verksamheten direkt av de anställda, ibland med stöd av delegation
och ibland utan delegation. Detta återspeglas inte i dagens
kommunallagstiftning, då denna utgår från att de flesta verksamhetsbeslut fattas i de kommunala nämnderna, vilket var fallet i
slutet av 1800-talet och början på 1900-talet.
En viktig fråga i det sammanhanget är de anställdas kompetens
och behörighet. Utgångspunkten är att den samlade kompetensen
ligger hos nämnden och att den sedan delegeras nedåt. Det borde
innebära att den anställde som inte fått någon kompetens delegerad
till sig inte har behörighet att fatta några beslut. Så är dock inte
fallet i dag. Som anställd inom en viss förvaltning följer automatiskt
behörighet att fatta beslut i vissa frågor, exempelvis att verkställa
beslut. Denna kompetens, ibland benämnd ”tyst delegation”, är
dock helt oreglerad i kommunallagen, se nedan.
Enligt Bohlin bör en anställd betraktas, ur ett rättsligt
perspektiv, som ett biträde eller rådgivare åt den nämnd som han
eller hon är anställd hos. Med det följer också ett mycket begränsat
43
Notera att de anställdas ställning i kommunallagen är en av de frågor som den nu pågående
kommunallagsutredningen närmare undersöker. Se ”En kommunallag för framtiden” (FI
2012:07).
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rättsligt ansvar för de råd som den anställde ger nämnden. Det är
en logisk men mycket otidsenlig syn på roll- och ansvarsfördelningsfrågan mellan förtroendevalda och anställda. Den stora
majoriteten av kommunalt förtroendevalda utför uppdragen på sin
fritid. Systemet bygger också på att de förtroendevalda är lekmän
och tjänstemännen ska bidra med sakkunskap. Den anställdes
beredning, råd och upplysningar kan därigenom få helt avgörande
betydelse för de beslut som de förtroendevalda i nämnden fattar.
Det avspeglas dock inte i ansvarsbilden. Utgångspunkten är att
nämnden och de förtroendevalda själva bär hela ansvaret, såväl
rättsligt som politiskt.44
De anställdas befogenheter i kommunallagen har behandlats i en
akademisk avhandling; Intern kommunal kompetensfördelning av
Höök (2000). Den genomgång av rättsläget som där görs visar att
de anställda har befogenheter som de fått på flera olika sätt. En
företeelse är det som benämns som s.k. tyst delegation. Med tyst
delegation avses att det anses ligga inom de anställdas befogenheter
att verkställa nämndbeslut, utan delegation.
Frågan om de anställdas befogenheter har i någon mån
beröringspunkter med frågan om kommunalbesvär och överklagbarhet. Detta kommer dock inte att beröras här. Noterbart är att
frågan om de anställdas ställning i kommunallagen för närvarande
utreds av kommunallagsutredningen.45

44
45

Se Bohlin 2011, s. 85 f.
En kommunallag för framtiden (FI 2012:07).
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3

Kontroll av kommunal
verksamhet

Syftet med detta avsnitt är att översiktligt undersöka hur den
kommunala verksamheten kontrolleras och vilka olika möjligheter
och instrument som finns. Hur upptäcks kommunala felaktigheter
och hur kan de eventuellt korrigeras och i förekommande fall
beivras? Det är viktigt att se vilket kontrollsystem som finns för att
bättre förstå företeelsen kommunalt trots och i vilken kontext den
ingår.46
Kontrollen av den kommunala verksamheten och av de beslut
som fattas av kommunala tjänstemän och förtroendevalda sker på
flera olika sätt. Den viktigaste och i det enskilda fallet mest
omfattande och effektiva kontrollen återfinns i de möjligheter som
finns att överklaga (besvärsinstitutet). Enskildas möjlighet att
överklaga kommunala beslut är en grundläggande rättighet och en
väsentlig del av kontrollsystemet. Den möjlighet/risk som finns att
ett beslut kan överprövas bidrar sannolikt till att beslutsfattaren
försöker fatta beslut som är korrekta utifrån givna regler och
förutsättningar.
Det finns två olika typer av besvärsinstrument, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning, tidigare benämnt kommunalbesvär.
Utmärkande för denna typ av kontroll och överprövning är att den
sker på initiativ av den enskilde. Antingen den som är direkt berörd
av ett beslut, en part, genom förvaltningsbesvär, eller av en
kommunmedlem som kan vara både direkt och indirekt berörd,
genom laglighetsprövning.
46
För en mer detaljerad genomgång av systemet för kommunal kontroll se Lundin
(2010)”Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet”, ESO-rapport
2010:6.
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Ett annat kontrollinstrument, den kommunala revisionen, kan
betraktas som ett rent kommunalinternt kontrollinstrument. Till
det ovanstående ska läggas olika statliga myndigheters kontroll och
granskning av kommunal verksamhet. Det finns ett helt ”batteri”
med statliga myndigheter som utövar tillsyn av kommunal
verksamhet. Det är både fråga om normal tillsynsverksamhet, t.ex.
Skolinspektionen i förhållande till kommunala skolor, och
extraordinär tillsyn, exempelvis genom JO och Justitiekanslern
(JK).

3.1

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

3.1.1

Allmänt om laglighetsprövning

Laglighetsprövning regleras i 10 kap. KL. Institutet, dvs.
möjligheten att överklaga kommunala beslut, benämndes tidigare
”kommunalbesvär” och detta begrepp används fortfarande
språkligt. Ordet ”laglighetsprövning” är mer en beskrivning av vad
domstolen gör vid prövningen, nämligen endast en prövning av
lagligheten i beslutet.47 Termen ”kommunalbesvär” är dock ett
begrepp som vanligen används trots att det utmönstrats ur KL, och
termen används därför flitigt i denna framställning.48
Den kommunala konvalescensprincipen medför att om ingen
kommunmedlem ”[k]lagar … blir även det i beslutsögonblicket
olagliga lagligt”49. Lagakraftvinnandet botar i princip alla
olagligheter som beslutet innebär.50 Det innebär att en kommun,
fullmäktige eller en nämnd, är oförhindrad att fatta olagliga beslut

47
Denna begränsade prövning återfinns dock även på andra håll, exempelvis vid rättsprövning enligt lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut eller då domstol
prövar om ett vite ska dömas ut.
48
Laglighetsprövning har således två betydelser. En för vad domstolen gör och en för själva
besvärsinstitutet. Det medges även i förarbetena att begreppsbytet inte är helt lyckat men
avsikten var att öka läsbarheten och förståelsen av kommunallagen. Se prop. 1990/91:117 s.
132 f.
49
Kaijser (1976) ”Utvecklingstendenser inom svensk kommunalrätt” i Eek m.fl. (1976)
”Svensk rätt i omvandling: studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman, Folke Schmidt”.
50
Såvida det inte är fråga om en så grov rättslig felaktighet att beslutet utgör en nullitet, dvs.
är icke-existerande. Det är dock framför allt en akademisk spetsfundighet som har mycket
liten betydelse i verkligheten.
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och verkställa dessa.51 Besluten kan sedan i efterhand i princip inte
angripas på något sätt. Ett olagligt beslut kan i sin tur innebära att
en olaglig verksamhet börjar bedrivas och kan fortgå under mycket
lång tid.
Enligt Statskontoret (2012) ”Verkställighet och rättelse av
kommunala beslut” är laglighetsprövningar ett svagt skydd mot
olagliga beslut och det är en mycket liten andel kommunala beslut
som laglighetsprövas, enbart cirka 1 000 per år.52
3.1.2

Överklagbarhet

Huvudregeln inom kommunalrätten är att i princip alla beslut
fattade av fullmäktige och nämnderna är överklagbara. Detta följer
av 10 kap. 1 och 2 §§ KL. Enligt 10 kap. 3 § KL är besvärsreglerna i
kommunallagen subsidiära, dvs. finns andra regler i specialförfattning ska dessa tillämpas istället. Sådana besvärsregler återfinns inom de flesta specialregleringar, framförallt när det är fråga
om myndighetsutövning mot enskilda. En berörd enskild har då
vanligen möjlighet att anföra förvaltningsbesvär mot ett beslut som
gått denne emot. Överklagbarheten inom den kommunala sektorn
är således mycket vidsträckt.
3.1.3

Besvärsrätt och besvärstid

Att beslut är överklagbara, dvs. möjliga att överklaga, är en sak. En
helt annan sak är vem som har besvärsrätt, dvs. vem eller vilka som
har möjlighet att överklaga. Av 10 kap. 1 § KL följer att varje
medlem av en kommun eller landsting har rätt att få kommunens
och landstingets beslut överprövat i förvaltningsdomstol. Det är
alltså det kommunala medlemskapet som styr rätten att använda sig
av institutet kommunalbesvär. En rättsföljd av medlemskapet är
möjligheten att överklaga kommunala beslut som tillkommer alla

51
I vart fall inom den enbart av kommunallagen reglerade sektorn. Inom de specialreglerade
delarna finns, i anslutning till myndighetsutövning, ett straffrättsligt ansvar som kan
aktualiseras för beslutsfattarna.
52
”Verkställighet och rättelse av kommunala beslut”, Statskontorets rapport 2012:6, s. 59.
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medlemmarna.53 Det krävs således inte att vederbörande på något
vis är personligt berörd utan i egenskap av kommunmedlem54 är
man berörd då kommunen fattar beslut.
I 10 kap. 6 § KL stadgas om besvärstidens längd och dess
löpande. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till förvaltningsrätten, eller kommunen, inom tre veckor från den dag då
det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet, där
det aktuella beslutet återfinns, har justerats.
3.1.4

Rättelse av verkställighet

Ett beslut som kan överklagas enligt KL får verkställas innan det
har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det. Dock
inträder en rättelseskyldighet om ett beslut som upphävts efter
laglighetsprövning redan har verkställts.55 Det förekommer att
rättelse inte sker av ett kommunalt beslut som upphävts efter
laglighetsprövning. Skälet kan då vara att kommunen är civilrättsligt bunden till en avtalspartner i samanhanget. Det kan därför
vara lämpligt att kommunen, i avtalsförhandlingar, redan från
början anger som ett villkor i förhållande till motparten att giltigheten av avtalet görs beroende av att beslutet vinner laga kraft.56

3.2

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär är en möjlighet för enskilda att få en överprövning av ett myndighetsbeslut rörande den enskildes rättsliga
intresse, alltså en möjlighet att överklaga en myndighets beslut.
Denna process återfinns inom de specialreglerade områdena, t.ex.
inom socialtjänsten, där utövandet av offentlig makt är stort och
behovet av rättsskydd därför också är stort. Väsentligt att komma
ihåg är att huvuddelen av den kommunala verksamheten är
53
Både fysiska och juridiska personer. Den som inte är myndig har dock ingen besvärsrätt.
Se RÅ 1979 2:43.
54
Medlemskapet regleras i 1 kap. 4 § KL. Enkelt uttryck är den som äger fast egendom,
folkbokförd eller ska betala skatt till kommunen också medlem i kommunen.
55
10 kap. 15 § KL.
56
Det kan dock innebära att det dröjer lång tid innan avtalet slutligen blir giltigt. En
domstolsprocess kan sträcka sig under flera år.
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specialreglerad och rättsmedlet förvaltningsbesvär därför mycket
vanligt förekommande.
Eftersom möjligheten att klaga med hjälp av kommunalbesvärsinstitutet är subsidiär, utesluter förekomsten av förvaltningsbesvär
möjligheten att anföra kommunalbesvär. Det får följden att det
finns ett stort antal beslut fattade av den kommunala förvaltningen
som inte kan angripas med kommunalbesvär utan endast med
förvaltningsbesvär.
Det individuella intresset är avgörande för besvärsrätten.
Besvärsmyndigheten, förvaltningsdomstol eller annan förvaltningsmyndighet, har en vidsträckt kompetens. Exempelvis är inte
besvärsmyndighetens prövning begränsad till enbart lagligheten,
även ett besluts lämplighet kan ifrågasättas. Vidare har den
klagande möjlighet att i högre instans få ett beslut av en annan
innebörd än det som överklagades. Besvärsmyndigheten kan alltså
göra positiva ändringar i det överklagade beslutet eller helt ersätta
beslutet med ett nytt. Besvärsmyndigheten har i princip samma
befogenheter som beslutsmyndigheten.57 Förvaltningsbesvär kan
vara ett effektivt rättsmedel när det är fråga om att för en enskild
utkräva rättigheter från det allmänna.
Det finns således stora skillnader mellan kommunalbesvär och
förvaltningsbesvär. I det sistnämnda är det individuella intresset
avgörande för vem som har besvärsrätt. När det är fråga om
kommunalbesvär har alla kommunmedlemmar besvärsrätt. Vidare
kan en förvaltningsdomstol ändra ett överklagat beslut när det är
fråga om förvaltningsbesvär. I en kommunalbesvärsprocess kan
domstolen endast upphäva beslutet.

3.3

Kommunala revisorer

Varje kommun har revisorer som har till uppdrag att granska den
egna kommunala verksamheten, primärt den som bedrivs under
nämnderna. Revisorerna utses av fullmäktige i början av en ny
mandatperiod och återrapporterar till fullmäktige en gång per år via
57

Beslutsmyndighet är således den myndighet som fattat beslutet. Ett beslut kan sedan
överprövas av en besvärsmyndighet, en domstol eller en annan förvaltningsmyndighet.
Exempelvis inom livsmedelsområdet utgör länsstyrelsen besvärsmyndighet vad gäller
kommunala beslut, dvs. kommunala beslut överklagas till länsstyrelsen.
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en revisionsberättelse. Enligt KL är de att beteckna som
förtroendevalda. Revisionens uppdragsgivare är fullmäktige och
granskningsobjektet utgörs primärt av nämnderna och deras verksamhetsområde. Om domstolskontrollen, som behandlats ovan, är
att betrakta som en slags extern kontroll, och besvärsmyndigheterna som externa kontrollorgan, är den kommunala revisionen
att betrakta som ett internt kontrollorgan.
Visserligen kan revisorerna ur granskningsobjektets perspektiv
te sig som kommande utifrån. Emellertid är det inte fråga om några
kommunexterna revisorer som utför granskningen. Revisorerna
utses vanligen ur de egna leden, dvs. inom de politiska partierna. I
någon mån kan man uttrycka det som att de förtroendevalda
granskar sig själva.58 Revisorerna prövar om verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. De ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande och om
nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Intressant att notera är
att revisorerna har en uppgift som syftar till att motverka
domstolstrots. Av 9 kap. 9 § 3 st KL stadgas att revisorerna ska
anmäla till berörd nämnd om en förvaltningsdomstols avgörande
har åsidosatts. Det innebär att om en sådan dom inte efterlevs av
nämnden, exempelvis inte tillämpas och verkställs, så ska
revisorerna rapportera det till nämnden.59

3.4

JO:s och JK:s tillsyn

Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) är statliga
organ som utövar tillsyn över offentliga funktionärer, dvs.
tjänstemän och förtroendevalda. Enkelt uttryckt är JO riksdagens
granskningsorgan och JK är regeringens. Själva granskningsfunktionerna är i vissa avseenden tämligen likartade även om JK har
ett stort antal andra uppgifter utöver själva granskningsuppdraget
medan JO har en mer renodlad granskningsfunktion.
58
Den kommunala revisionen har under de senaste decennierna varit under diskussion och
dess effektivitet har ibland ifrågasatts. Se exempelvis Lundin (1999) ”Kommunal revision –
en rättslig analys”. Ett antal reformer har genomförts med smärre förändringar. Exempelvis
har explicita jävsregler införts. Grundkonstruktionen, med på partipolitiska grunder utsedda
revisorer, finns dock fortfarande kvar.
59
För bakgrunden se Ds 2000:53 ”Kommunalt domstolstrots” och prop. 2001/02:122
”Åtgärder mot kommunalt domstolstrots”, s.16 f.
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Justitieombudsmannen (JO)

JO:s granskning är främst inriktad på enskildas rättigheter i
förhållande till det allmänna. Lägg därtill att granskningen ska
utföras med respekt för den kommunala självstyrelsen och
slutsatsen blir att det framförallt är de nämnder som ansvarar för de
specialreglerade områdena, t.ex. socialtjänstområdet, som JO
granskar. Granskningen initieras ofta genom anmälningar från
enskilda, inte sällan av den som drabbats av en oförrätt från det
allmännas sida. JO agerar dock även på eget initiativ och genomför
inspektioner och andra undersökningar vilka i sin tur kan initiera
ett mer specifikt granskningsärende.
Den skarpaste sanktion som JO-ämbetet förfogar över är
möjligheten att väcka åtal mot enskild befattningshavare, förtroendevald eller tjänsteman. Det är dock mycket ovanligt att
denna sanktion riktas mot en kommunal befattningshavare.60 Det
vanliga är att JO avslutar granskningsärendet med ett uttalande om
eventuella felaktigheter i ärendet och hur saken borde ha hanterats i
förhållande till gällande lagstiftning. En anmälan till JO kan aldrig
innebära att rättelse erhålls i det enskilda fallet. Ombudsmannen
saknar befogenhet att överpröva och upphäva beslut. JO:s beslut
innebär sålunda endast en möjlighet att få ett erkännande av att
man behandlats felaktigt av en myndighet eller tjänsteman och att
sanktioner kan riktas mot en eller flera enskilda befattningshavare.61
3.4.2

Justitiekanslern (JK)

Justitiekanslerns tillsyn över den kommunala verksamheten och de
kommunala befattningshavarna är tämligen likartad som den JO
utför och regleringen av JK:s kompetens i förhållande till den
kommunala sektorn är nästan identisk med den som reglerar JOämbetet. De typer av ärenden där JK har granskat kommuner rör

60
JO väcker relativt sällan åtal och när så sker så är det vanligen poliser, domare eller åklagare
som är föremål för åtal.
61
En enskild som drabbats riktigt illa kan med JO:s uttalande i handen driva en
skadeståndsprocess mot det allmänna.
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ofta frågan om utlämnande av allmänna handlingar.62 Mer sällan är
det fråga om granskning av specifika kommunala verksamhetsområden, t.ex. plan- och byggområdet. JK:s uttalanden får inte
heller samma spridning som JO:s ämbetsberättelse.

3.5

Statliga förvaltningsmyndigheters tillsyn

Det finns ett stort antal statliga myndigheter som utövar tillsyn
över den kommunala verksamheten.63 Dels utövas statlig tillsyn
inom vissa områden där kommunen bedriver faktisk verksamhet,
exempelvis skolområdet där Skolinspektionen har det centrala
tillsynsansvaret, dels utövas statlig tillsyn inom områden där
kommunen också utövar tillsyn.
Den statliga tillsynen blir då ett slags övertillsyn, dvs. tillsyn
över hur den kommunala tillsynen bedrivs. Ett exempel finns inom
miljöområdet där bl.a. Naturvårdsverket har det centrala tillsynsansvaret. De statliga tillsynsmyndigheternas kompetens i förhållande till tillsynsobjekten, kommunerna, varierar kraftigt. Det
vanliga är att tillsynsmyndigheten i princip saknar maktmedel att
tvinga en kommun att följa lagar och regler inom granskningsområdet. Tillsyn blir då ett slags allmän tillsyn och styrningen av
kommunen får ske med ”mjuka” medel, exempelvis skriftväxling,
upprättande av rapporter eller utfärdande av rekommendationer.

62
Se exempelvis JK-beslut 2005-03-30 Angående kritik av kommuns hanterande av
utrikessekretess eller JK-beslut 2004-09-28 Angående frågan om det finns en rättighet att få
en pappersutskrift av innehållet på en CD.
63
Det är oftast inte endast kommunal verksamhet som granskas av myndigheten utan det är
den specifika verksamhet som den granskande myndigheten har ansvar för som granskas,
exempelvis så granskar Skolinspektionen även privatägda skolor.
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I detta kapitel ges en rad exempel på kommunalt trots. Dessa
exempel är hämtade från olika håll. Vissa kommer från de sedvanliga rättskällorna, såsom överprövningar i domstol och JO:s
ämbetsberättelse. Andra exempel är hämtade från media. Avsikten
med kapitlet är att visa att trotsproblematiken förekommer/existerar. Vissa fall redovisas mer utförligt, främst för att de är
komplicerade och relaterar till ett flertal beslut vid olika tillfällen.
Redovisningen gör inget anspråk på att vara uttömmande, tvärtom
är den bara ett skrap på ytan som visar ett tvärsnitt av de fall som
finns.64 Framställningen börjar med det ”äldsta” fallet,
Gullspångsfallet, som är bland det första fall där trotsproblematiken framkommer. Övriga fall, vilka redovisas i kronologisk
ordning, är hämtade från olika delar av landet och berör olika
områden vilket visar att trots förekommer i små såväl som stora
kommuner och inom all kommunal verksamhet. Värt att notera är
att JO synes vara frustrerad över att det inte finns någon lämplig
sanktionsmöjlighet i de fall där det inte är fråga om trots vid
myndighetsutövning.
Någon vedertagen definition av vad som är lag- respektive
domstolstrots finns inte. Lokaldemokratiutredningen har i sitt
delbetänkande ”Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och
lagtrots”65 preciserat att med domstolstrots avses situationen att en
kommun inte har respekterat en dom som har undanröjt ett
kommunalt beslut, att kommunen inte har respekterat ett
domstolsbeslut om inhibition, att kommunen inte har följt ett
åläggande i en dom eller att kommunen inte har medgett en enskild
64

6.
65

För en sammanställning av ytterligare fall se Ds 2000:53 ”Kommunalt domstolstrots” kap.
SOU 1993:109.
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person en social förmån som en domstol har ansett att denne har
rätt till.66 Kommittén ansåg att begreppet lagtrots var mindre
precist och mer omfattande, och menade att det innefattar alla
åtgärder då kommunen låter bli att utföra en uppgift som enligt
lagen är obligatorisk för kommunen.67 Utredningens försök till
definition kan sannolikt ifrågasättas men används i denna rapport i
brist på bättre.
Trotset är en komplex företeelse som inte så lätt låter sig fångas.
Som framställningen kommer att visa är det som förekommer
oftast en kombination av lag- och domstolstrots. Kommunen
bryter mot någon lag eller tillämpar den inte alls vilket, om någon
aktivt agerar genom exempelvis överprövning, mynnar ut i en dom
som inte alltid följs. Vad som är ”värst”, att kommunen bryter mot
en lag eller att kommunen inte följer en dom från en domstol är
svårt att gradera. För den enskilde kan det sannolikt upplevas som
värre om kommunen inte följer en lagakraftvunnen dom, eftersom
en domstol då slagit fast att kommunen har agerat fel men den
enskilde ändå inte får rätt.

4.1

Gullspångsfallet, trots mot KL och domstols
beslut

Gullspångsfallet är ett av de första, i varje fall ett av det första som
rönt stor uppmärksamhet, och kanske det mest kända exemplet på
när en kommun medvetet trotsat såväl lag som domstol.
Bakgrunden är följande. Ett företag i Gullspångs kommun
drabbades av ekonomiska problem, och att kommunen därmed såg
en risk i att företaget skulle hamna på obestånd och att arbetstillfällen skulle försvinna från kommunen. Kommunen beslutade då
att stödja företaget genom att köpa en maskin från företaget.
Kommunen köpte maskinen för 400 000 kronor för att därefter
omedelbart låta företaget hyra samma maskin för 100 kronor per
år.
Kommunens beslut att köpa maskinen överprövades av
kammarrätten som i ett inhibitionsbeslut, förbud att verkställa,
66
67

SOU 1993:109, s. 15.
SOU 1993:109, s. 30.
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meddelade att kommunen inte fick betala köpeskillingen. I strid
med kammarrättens inhibitionsbeslut beslutade kommunstyrelsen
om utbetalning av delar av köpesumman. Kammarrätten undanröjde därefter kommunens beslut att ingå avtalet eftersom det,
enligt kammarrätten, utgjorde ett otillåtet stöd till enskild
näringsidkare. Kammarrättens dom att undanröja det kommunala
beslutet blev därmed meningslös eftersom avtalet redan var
ingånget och pengarna utbetalda.
Som en följd av att Gullspångs kommun inte följde kammarrättens dom och fullföljde köpet av maskinen, väckte JK talan mot
kommunstyrelsens ledamöter.68 Åtalet ogillades i såväl tingsrätt
som hovrätt varpå JK överklagade till Högsta domstolen (HD).69
HD konstaterade att kommunfullmäktiges beslut innebar att
ekonomiskt stöd lämnats åt ett enskilt företag, och att kommunfullmäktige genom sitt beslut överskred sin befogenhet. Vidare
konstaterade HD att det efter kammarrättens dom var klart att
kommunfullmäktiges beslut tills vidare inte skulle gälla och inte
heller fick verkställas. När kommunstyrelsen trots det godkände
avtalet om köp av maskinen, skedde detta i direkt strid med
kammarrättens inhibitionsbeslut. Kommunstyrelsens beslut hade
således utgjort ett led i kommunens agerande att lämna ekonomiskt
stöd åt en enskild näringsidkare.
HD konstaterade att för att någon skulle kunna dömas till
ansvar enligt de dåvarande bestämmelserna om myndighetsmissbruk eller vårdslös myndighetsutövning i 20 kap. 1 § BrB krävdes
att någon gjort fel i myndighetsutövning.
Det fanns inte några särskilda föreskrifter om stöd till
näringsidkare som kommunen borde ha följt. Enligt HD var inte
beslutet att köpa maskinen att anse som myndighetsutövning. Inte
heller var det myndighetsutövning när kommunen ignorerade
kammarrättens inhibitionsbeslut, varför HD ogillade åtalet.
Fallet visar att lokala beslutsfattare som fattar felaktiga beslut
grundade på enbart den allmänna kommunala kompetensen som
regleras i andra kapitlet KL inte kan sanktioneras rättsligt. Den
eventuella ”sanktion” som kan inträda är kritik från JO-ämbetet
vilket flera andra ärenden som presenteras här visar.
68
69

JK 1985 s. 171.
NJA 1988 s. 26.
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Torsby kommuns uppförande av en simhall, trots
mot LOU och domstols dom

Kommunfullmäktige i Torsby kommun beslutade vid sammanträde
den 29 april 1999 att godkänna ett antal överenskommelser med
föreningen ”Team Torsby”. Enligt överenskommelserna skulle
kommunen, till föreningen, upplåta ett markområde för uppförande av en simhall. Därefter skulle kommunen hyra simhallen av
föreningen, med rätt för kommunen att efter hyrestidens utgång
lösa ut simhallsbyggnaden och inventarierna till restvärde. Förutsättningen var att kommunfullmäktiges beslut vann laga kraft, samt
att kommunen skulle finansiera sin del i projektet, 20 miljoner
kronor, genom upplåning. Något anbudsförfarande hade inte ägt
rum.
Ärendet anmäldes till JO70 där anmälaren hävdade att Torsby
kommun gjort sig skyldig till domstolstrots vid tillämpningen av
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid överprövningen
enligt LOU beslutade kammarrätten om inhibition, verkställighetsförbud. Fullmäktiges beslut, att hantera simhallsfrågan utan upphandling, fick inte verkställas. Kammarrätten beslutade senare att
byggnationen av simhallen skulle upphandlas enligt bestämmelserna i LOU.
Efter kammarrättens beslut om inhibition fattade fullmäktige
ett nytt beslut som innebar att kommunens del av projektet skulle
finansieras genom upplåning. Beslutet innebar att kommunen
skulle fortskrida med sina planer och fortsättningsvis inte
upphandla simhallsbygget. Anledningen till att ett nytt beslut
fattas, med liknande innebörd, är att det första beslutet inte fick
verkställas enligt domstolen. Istället fattas ett nytt beslut som inte
omfattas av inhibition trots att det är i princip likadant.
JO konstaterade att kommunstyrelsen inte hade lämnat några
upplysningar om åtgärder som vidtagits för att följa domstolens
förordnanden utan istället i huvudsak anfört att kommunen ansett
att det av olika skäl fanns svårigheter att följa förordnandena.
Kommunstyrelsen har, enligt JO, ett övergripande ansvar för den
kommunala förvaltningen och till styrelsens särskilda uppgifter hör
att bereda och yttra sig i de ärenden som ska handläggas av
70

JO beslut 2001-12-17, dnr 3497-2000.
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kommunfullmäktige samt att verkställa fullmäktiges beslut.
Styrelsen hade berett ärendena i fullmäktige och hade enligt JO en
skyldighet att tillse att besluten var förenliga både med gällande
lagstiftning och domstolens beslut om inhibition. Enligt JO får det
”givetvis inte förekomma att en kommunal nämnd föreslår
fullmäktige att fatta beslut som innebär att ett av domstol meddelat
verkställighetsförbud skall kringgås”.71 Kommunstyrelsen hade
framfört till JO att styrelsen, trots kammarrättens beslut om
verkställighetsförbud, ansåg sig fri att avgöra på vilket sätt
kommunens åtaganden skulle finansieras och att denna fråga över
huvud taget inte kunde prövas av domstolen. Denna uppfattning
har dock självfallet inte, enligt JO, gett styrelsen rätt att agera i
strid mot kammarrättens beslut om verkställighetsförbud.
JO drog även slutsatsen att kommunen verkställde det nya
beslutet om att finansiering skulle ske genom upplåning, och att
ansvaret för det faller på kommunstyrelsen. Vid verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut måste det anses vara kommunstyrelsens ansvar att pröva om beslutet går att verkställa eller inte.
Olagliga beslut, såsom i detta fall, ska givetvis inte verkställas.
Enligt kammarrätten är det kommunens ansvar att genomföra
en upphandling enligt bestämmelserna i LOU. Kommunen hade
anfört praktiska svårigheter att genomföra en sådan upphandling,
men det ger inte, enligt JO, anledning till något annat ställningstagande än allvarlig kritik från JO. JO menade att kommunstyrelsen genom att inte följa kammarrättens beslut om verkställighetsförbud, själv försvårade situationen.
Sammanfattningsvis konstaterade JO att kommunstyrelsen hade
agerat felaktigt i flera avseenden. Att myndigheter som i detta
ärende inte respekterar domstolsavgöranden är allvarligt och strider
mot grundläggande krav på offentliga organs uppträdande.
JO menade att det hade varit motiverat att vidta åtgärder mot de
ledamöter av kommunstyrelsen som medverkat till kommunens
oriktiga handlande, men att det inte fanns rättsliga möjligheter för
detta. Det är inte möjligt att ingripa med åtal för tjänstefel
eftersom beslutsfattandet i de aktuella frågorna inte är att anse som
myndighetsutövning i brottsbalkens mening. De förtroendevalda
omfattas inte heller av något lagreglerat eller kollektivavtalsreglerat
71

JO beslut 2001-12-17, dnr 3497-2000, s. 5.
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disciplinansvar. Mot bakgrund av det så utdelade JO mycket
allvarlig kritik.
Här är det fråga om trots mot såväl lag som domstol. JO
konstaterar att det inte är möjligt att ställa någon till ansvar
eftersom det inte är fråga om myndighetsutövning men av JO:s
uttalanden går det att dra slutsatsen att om det varit möjligt så hade
det varit befogat.

4.3

Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt, trots mot
LOU och domstols beslut

I november år 2000 beslutade Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt att
ett företag skulle få bedriva mottagningsverksamhet i Lund under
en viss tidsperiod. Någon upphandling hade inte skett. Ett
konkurrerande företag ansökte hos länsrätten om överprövning av
beslutet för att en upphandling skulle ske. Länsrätten beslutade att
upphandlingen omedelbart skulle avbrytas.72
Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt hävdade att avtalet var slutet
några dagar innan länsrättens beslut. Länsrätten godtog inte detta
utan menade i sin dom att något avtal inte var slutet när länsrätten
fattade sitt beslut. Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt överklagade
länsrättens dom till kammarrätten som konstaterade att avtal
ingåtts och att länsrätten därför inte kunde pröva frågan.
Här är alltså fråga om att ett landsting gör en otillåten direktupphandling. En konkurrent överklagar och länsrätten beslutar att
den otillåtna upphandlingen ska avbrytas omedelbart. Trots detta
beslut så ingår landstinget ett avtal och berövar därmed
konkurrenterna all möjlighet att få saken överprövad i domstol.
Det är således fråga om trots mot LOU och trots mot domstolens
beslut.73 Det medför senare att den klagande parten inte, trots
framgång i länsrätten, får någon möjlighet att konkurrera med ett
anbud.

72

Företagarombudsmannen, ärende nr FO-2001-020.
Idag är det inte möjligt att göra på detta sätt. I princip är avtal som är oförenliga med LOU
inte giltiga. Eller rättare sagt, de kan ogiltigförklaras.
73
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Nyköpings kommun och Ryanair, trots mot KL
och LOU

Ett av det mer intressanta fallen de senaste åren kommer från
Nyköpings kommun och gäller hanteringen av stöd till flygbolaget
Ryanair. Kommunstyrelsen beslöt där att godkänna ett förslag till
”Avtal om marknadsföringsinsatser m.m.” mellan kommunen och
Ryanair plc, Irland. Ärendet hade inte beretts innan det kom upp
för beslut i kommunstyrelsen, utan enligt uppgift delgavs
ledamöterna avtalet i samband med sammanträdet. Avtalet hade
inte heller på något sätt behandlats av kommunfullmäktige. Efter
votering med sex röster mot fem (reservationerna blev också fem)
togs beslut i kommunstyrelsen att ingå avtalet med Ryanair.
Beslutet justerades omgående. Avtalets innebörd var att kommunen för vissa marknadsföringsinsatser under en tioårsperiod, i
förskott skulle betala 55 miljoner kronor till Ryanair.
Beslutet överklagades till länsrätten enligt KL:s regler om
laglighetsprövning. De grunder som åberopades av de överklagande
var bl.a. att det var ett otillåtet stöd till enskild och att kommunstyrelsen saknat befogenhet att besluta i ärendet. Länsrätten
meddelade verkställighetsförbud. När beslutet delgavs kommunen
hade kommunstyrelsens beslut redan verkställts, innebärande att 40
miljoner kronor utbetalats till Ryanair.
Beslutet överklagades även enligt reglerna i LOU med yrkande
att länsrätten skulle besluta att upphandlingen skulle göras om.
Grunden var att LOU inte hade tillämpats trots att det var fråga
om upphandling. Länsrätten dömde att LOU var tillämplig och att
upphandlingen, alltså beslutet att ”köpa” marknadsföringstjänst,
skulle göras om. Strax därefter beslutade kommunstyrelsen att
utbetala resterande 15 miljoner kronor till Ryanair enligt avtalet,
trots det rådande verkställighetsförbudet och trots att länsrätten
beslutat att upphandlingen måste göras om.
Det finns många inlagor och andra meningsyttranden i detta
fall, men klart är dock att detta är ett av de tydligaste uttrycken för
både kommunalt lag- och domstolstrots. Det fanns flera situationer
och tillfällen där kommunen mycket väl hade kunnat respektera
både lagen och domstolens beslut, men valde att inte göra det.
Motiveringen var att kommunen ansåg sig civilrättsligt bunden av
avtalet, och därmed riskerade avtalsbrott som följd om de
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ytterligare utbetalningarna inte gjordes. Intressant är att hela
ärendet inleds med ett tydligt brott mot kommunallagens
kompetensregler. Detta var ett typiskt ärende som enbart fullmäktige kunde ha hanterat då beloppen var mycket stora och
ärendet var av principiell betydelse. Eftersom frågan om inte
fullmäktige borde besluta i detta ärende även togs upp på
styrelsemötet av en ledamot som yrkade att ärendet skulle överlämnas till kommunfullmäktige, måste kommunstyrelsen ha varit
medveten om problematiken. Efter det följde dock beslut och
åtgärder som var olagliga.
Det kan även nämnas att det i kommunfullmäktige fördes en
lång diskussion kring frågan om ansvarsfrihet för de av
kommunstyrelsens ledamöter som deltog i beslut och verkställighetsbeslut om avtalet med Ryanair. Med röstsiffrorna 33 för, 15
emot och 4 som avstod beviljades ansvarsfrihet. Detta trots att
styrelsen fattat beslut som stred mot såväl lag som domar från
domstol. Om styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet hade fullmäktige
kunnat besluta om att entlediga hela styrelsen.
Under förloppet bröt kommunen sannolikt mot kommunallagen i flera avseenden. Dels genom stöd till enskild näringsidkare
och dels genom överskridande av kommunstyrelsens kompetens i
förhållande till fullmäktige. Dessutom skulle den upphandlade
tjänsten hanterats enligt regelverket i LOU. Regelbrotten är tydliga
och av stor praktisk betydelse för kommunens ekonomi.
Fullmäktige har dock full frihet att bevilja ansvarsfrihet. Hela
historien reser dock frågor om ansvar och ansvarsutkrävande i
kommunal verksamhet och påminner i det avseendet om det s.k.
Gullspångsfallet ovan.

4.5

Upplands Väsbys kommun och Väsby
simsällskap, trots mot LOU och domstols dom

Upplands Väsby kommun fattade under år 2004 ett antal beslut
som innebar att Väsbys Simsällskap skulle hyra kommunens
simhall under tre år. Därutöver beslutades att simsällskapet skulle
ges ett årligt driftbidrag från kommunen. Kommunens beslut
överprövades av länsrätten enligt LOU varpå länsrätten beslutade
att upphandlingen skulle göras om. Kommunen överklagade inte
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länsrättens dom. Därefter väcktes i kommunstyrelsen frågan om
kommunen avsåg att upphandla driften av simhallen. Kommunstyrelsens ordförande besvarade frågan enligt följande:
”Mitt enkla och tydliga svar är att vi avser inte att föreslå att driften av
simhallen vare sig ska upphandlas eller ändras. Vår avsikt har aldrig
varit att upphandla driften. Vår avsikt var att inleda ett samarbete
mellan kommun och Väsby SS om driften av simhallen. Något som
inte i första hand styrdes av ekonomiska överväganden. Vi anser att
samarbete genom t.ex. föreningsdrift är värdefullt för båda parter.
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har i enighet slutit
avtal med simklubben. Dessa båda beslut har vunnit laga kraft och har
inte överklagats under besvärstiden.
Vi har alltså inte för avsikt att bryta ett ingånget civilrättsligt bindande
avtal. Något som dessutom med säkerhet skulle medföra båda
skadeståndsanspråk och badwill. Om vi på något sätt hanterat frågan
felaktigt när det gäller att åstadkomma föreningsdrift tänker vi pröva
andra former för att lösa det. Vi har också skrivit till förbundet för
kommuner och landsting för att få råd i detta ärende. Rättsläget är
minst sagt oklart.
Jag vill också framföra att frågan om partnerskap mellan det offentliga
och det privata och då även ideella föreningar s.k. OPP är högst
aktuell. Om det ska bli verklighet måste t.ex. frågan om hur kommun
och föreningar eller kommun och företag tillsammans ska kunna driva
olika projekt få en lösning. Det får märkliga konsekvenser om lagen
om offentlig upphandling skulle vara överordnad annan lagstiftning
t.ex. kommunallagen och avtalslagen och även samarbetstanken.”74

Uttalandet tydliggör att kommunen här trotsar en lagakraftvunnen
dom och förbiser gällande lagstiftning (LOU).
Ett annat, men relaterat, fall gäller Upplands Väsby kommun
som genom flera beslut träffat överenskommelser med innebörden
att Väsby Simsällskap, mot viss ersättning, skulle tillhandahålla
driften av Vilundaparkens simhall.75 Länsrätten hade beslutat, i en
lagakraftvunnen dom, att upphandlingen av tjänster för drift av
verksamheten vid simhallen skulle göras om. Trots detta beslutade
kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun i april 2005 att inte
upphandla driften av simhallen. Förfarandet anmäldes till JO.
Kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun anförde bland
annat följande i sin inlaga till JO. ”Upplands Väsby kommun och
74
75

KKO 05-013 s. 2 f.
Det är alltså i JO-ärendet fråga om olika situationer men i samma kommun.
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Väsby Simsällskap, som är en ideell förening, har tecknat ett
hyresavtal som omfattar badanläggning och kontor. Kommunen
och simsällskapet har dessutom tecknat ett tilläggsavtal till
hyresavtalet som avser drift av simhallen. Hyresavtalet och tilläggsavtalet är bindande civilrättsliga avtal som kommunen inte kan
bryta utan att drabbas av uppenbar risk för skadestånd.”76
JO anför i sitt beslut följande. ”Länsrätten har vid sin prövning
av upphandlingsmålet beslutat att kommunens upphandling skulle
göras om. Domstolen har uppenbarligen ansett att det inte till följd
av de avtal som ingåtts fanns några hinder för att pröva målet i sak
och besluta att upphandlingen skulle göras om. Om kommunen av
något skäl inte kunde acceptera länsrättens dom skulle kommunen
givetvis ha överklagat den för att försöka åstadkomma en ändring
av domen. Kommunen överklagade inte domen, som därför vann
laga kraft.
Sammantaget ansåg JO att Upplands Väsbys kommun varit
skyldig att följa länsrättens beslut om att upphandlingen skulle
göras om. Anmälaren hade begärt att JO skulle inleda ett straffrättsligt förfarande mot ledamöterna i kommunstyrelsen, och
anfört att myndighetens underlåtenhet att följa länsrättens
avgörande varit att betrakta som tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB.
En förutsättning för att det ska anses vara tjänstefel är såsom
tidigare påpekats att någon vid myndighetsutövning har åsidosatt
vad som gäller för uppgiften. JO konstaterade att man i ett tidigare
ärende, gjort bedömningen att upphandling inte innefattar
myndighetsutövning, och att ett straffrättsligt förfarande därför
inte kunde bli aktuellt i ärendet.
Eftersom förtroendevalda inte heller omfattas av något lagreglerat eller kollektivavtalsreglerat disciplinansvar kan ett
disciplinärt förfarande gentemot ledamöterna i kommunstyrelsen
inte heller komma i fråga enligt JO. I detta avseende konstaterade
JO att man stannar vid den ”mycket allvarliga kritik som ligger i
det förut anförda.”
JO ansåg dock att det finns ett behov av sanktionsmöjligheter
inom detta område. ”[K]an jag konstatera att mer ingripande
sanktioner inte kan bli aktuella i fall som det förevarande. Som
nämnts har jag också i ett tidigare ärende funnit att en kommun
76
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trotsat ett domstolsavgörande i ett mål enligt LOU. Jag kritiserade
kommunen men fann liksom i detta ärende inte förutsättningar att
driva saken vidare. Mina erfarenheter talar för att det finns ett
behov av ytterligare sanktionsmöjligheter på området. Jag översänder därför en kopia av detta beslut till Regeringskansliet,
Finansdepartementet.”77
JO är i detta beslut tydlig med att ett det finns behov av
sanktionsmöjligheter för att kunna sanktionera trots mot lagakraftvunna domar.

4.6

Malmö kommuns ambulansverksamhet, trots
mot domstols dom

I en anmälan till JO klagades på Räddningsnämnden i Malmö
kommun.78 Klaganden anförde att kommunen hade gjort sig
skyldig till lag- och domstolstrots genom att lämna ett anbud om
ambulansverksamhet utanför den egna kommunen. Detta trots att
Regeringsrätten vid tidigare prövning fastslagit att det inte är någon
kommunal angelägenhet att avtalsvägen åta sig sådana uppgifter.
Det strider mot lokaliseringsprincipen.
JO skickade anmälan till Räddningsnämnden i Malmö för
yttrande. Nämnden anförde att Malmö kommun lämnat anbud i en
upphandling av ambulanssjukvården i Skåne för perioden 2000–
2004. Upphandlingen överklagades till länsrätten som upphävde
beslutet med hänsyn till att engagemanget stred mot lokaliseringsprincipen. Malmö kommun överklagade till kammarrätten som
avslog överklagandet. Kommunen överklagade till Regeringsrätten
som beviljade prövningstillstånd. Under hela processen fortsatte
Malmö kommun att upphandla ambulansverksamhet, i avvaktan på
slutlig dom i målet.
En ny upphandling för perioden 2005–2009 initierades av
Region Skåne hösten 2003. Regeringsrätten meddelade sin dom.
Där framgick att kommunen saknade kompetens inom området.
Räddningsnämnden överskred sina befogenheter då de deltog i
upphandling i en annan kommun. Domen meddelades just före jul77
78

JO beslut 2007-06-29, dnr 3006-2005 s. 10.
JO beslut 2005-06-14, dnr 112-2004.
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och nyårshelger och anbudstiden utgick efter helgerna i januari.
Domen väckte frågor inom den handläggande arbetsgruppen
huruvida det fanns utrymme för tolkning av den och om man
kunde missta sig om domens innebörd. Inom den handläggande
organisationen rekommenderades därför att det anbudsunderlag
man arbetat fram skulle ges in till Region Skåne.
JO framhöll i sitt beslut att Regeringsrätten hade konstaterat att
det inte var förenligt med den kommunala kompetensen att en
kommun hade hand om driften av sjuktransporter för ett
landstings räkning, men att det rättsläge som därmed uppkom
ledde slutligen fram till en lagändring. JO tog därför inte ställning
till frågan om den kommunala kompetensen, men ifrågasatte
lämpligheten i att Räddningsnämnden, direkt efter Regeringsrättens dom, upprepade det förfarande som domstolen underkänt.
Mot den bakgrunden var JO kritisk till kommunens agerande i
upphandlingsärendet.

4.7

Täby kommuns beslut om ”avknoppning” av en
kommunal gymnasieskola, trots mot KL,
Skollagen och domstols dom

Under 2006 ansökte personalen vid den kommunala gymnasieskolan, Tibble gymnasium, i Täby kommun, om tillstånd till
Skolverket att genom sitt bolag bedriva gymnasieskola i Täby
kommun. Skolverket beviljade ansökan. Bolaget hade till
kommunen anmält sitt intresse av att få överta verksamheten vid
Tibble gymnasium. Frågan om att på detta sätt förändra formerna
för driften av skolan var kontroversiell såväl politiskt som bland
elever och personal, och protesterna mot avknoppningen fick stor
uppmärksamhet i media.
Vid ett extrainsatt fullmäktigesammanträde i maj 2007 beslutade
kommunfullmäktige att avveckla den kommunala verksamheten vid
Tibble gymnasium, samt att godkänna att ett ramavtal träffades
mellan kommunen och bolaget. Ramavtalet innefattade bl.a.
hyresavtal och verksamhetsavtal. Fullmäktige beslutade även att
sälja inventarier och utrustning i Tibble gymnasium till bolaget för
9,2 miljoner kronor. Dagen efter kommunfullmäktiges beslut
verkställdes besluten genom att ett antal avtal mellan Täby

54

2015:2

Exempel på kommunal trots

kommun och bolaget ingicks. Bolaget påbörjade sin skolverksamhet höstterminen 2007. Hela processen gick således väldigt
fort, ca två månader, från Skolverkets beslut i mitten av mars till
fullmäktiges beslut och verkställigheten av besluten i maj.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades av flera kommunmedlemmar till länsrätten, med yrkande om att det skulle
upphävas. Det framställdes också ett yrkande om inhibition.
Länsrätten avslog yrkandet om inhibition och senare även
överklagandena i sin helhet.79 Domen överklagades till kammarrätten som i april 2009, dvs. knappt två år efter det att beslutet
fattats och verkställts, upphävde länsrättens dom och kommunfullmäktiges beslut.80 Kammarrätten konstaterade att det varit fråga
om en verksamhetsövergång och att det totala värdet på verksamheten översteg värdet på inventarier och utrustning. Genom att
”bara ta betalt” för inventarier och utrustning bedömdes
kommunen av kammarrätten ha lämnat ett individuellt riktat stöd
till bolaget, vilket stred mot KL. Fullmäktiges beslut om
verksamhetsavtal bedömdes också strida mot Skollagen
(1985:1100), då bolaget enligt detta avtal skulle ges lägre ersättning
än vad som föreskrivs i Skolverkets riksprislista. Domen vann laga
kraft.
Med anledning av kammarrättens dom meddelade bolaget, efter
en förfrågan från Täby kommun, att bolaget inte gick med på att
låta ingångna avtal gå tillbaka eller omförhandlas. I maj 2009
beslutade kommunstyrelsen, efter utredning, att föreslå fullmäktige
att inte vidta några åtgärder om rättelse av verkställigheten av de
upphävda besluten. Fullmäktige beslutade den 25 maj 2009 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Beslutet fattades med
stöd av minoritetsskyddsbestämmelserna i KL. Efter viss
kompletterande utredning föreslog kommunstyrelsen återigen att
fullmäktige skulle besluta att inte vidta några rättelseåtgärder.
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget, med
motiveringen att det inte bedömdes finnas någon rimlig möjlighet
att åstadkomma en rättelse av verkställigheten.

79
80

Länsrätten i Stockholms län, mål nr 10633-07.
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 584-08.
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Ärendet anmäldes till JO81 som uppmanade kommunen att yttra
sig. Täby kommun anförde då bland annat det hade krävts ett
snabbt beslut eftersom Skolverkets beslut kom sent, och det var av
vikt för eleverna som stod inför ett val att veta i vilken form skolan
skulle bedrivas till hösten. Kommunen var ”fullständigt övertygad
om att fullmäktiges beslut var fullt lagligt.”82
Kommunens uttalande kan ifrågasättas men också förstås.
Ärendet var politiskt kontroversiellt och ledde till en debatt som
även gav eko i riksmedia. Debatten handlade vid den tidpunkten
framförallt om frågan om beslutets lämplighet, och inte om dess
laglighet, vilket också länsrättens dom i december 2007 gav stöd
för. Kommunen konstaterade i sitt yttrande till JO att kammarrätten i sin dom underkänt kommunens agerande i två avseenden;
dels att kommunen inte vidtagit någon utredning om verksamheten
haft något ”goodwill-värde”, dels att kommunens avtal med bolaget
om skolpengens storlek stod i strid med skollagen. För att om
möjligt kunna åstadkomma ett avtalsläge som bättre överensstämde
med kammarrättens dom fördes under sommaren och hösten 2009
diskussioner med bolaget och kommunen lät utföra två oberoende
värderingar av ”goodwill-värdet” på Tibble gymnasium vid avknoppningstidpunkten. Sedan värderingen slutförts kom parterna
under senhösten 2009 överens om att bolaget skulle betala
ytterligare 6,6 miljoner till kommunen i ersättning för ”goodwill”.
JO konstaterade att besluten verkställdes påfallande snabbt och
att handlingarna inte tydde på att det gjordes någon prövning av
det slag som lagen förutsätter. Det var inte heller fråga om någon
tvångssituation som motiverade ett snabbt verkställande av beslut.
Det fanns därför enligt JO skäl att ”erinra kommunstyrelsen om
att laglighetsprövningen är en viktig del av kommunmedlemmarnas
demokratiska kontroll över att kommunens organ följer gällande
regler.”83 Kommunstyrelsen hade, enligt JO, ”tagit för lätt på sin
uppgift i detta hänseende. Omständigheterna motiverade en rättslig
analys, och det kan numera konstateras att det skulle ha varit av
värde om man hade stannat upp och utfört en prövning i enlighet
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JO beslut 2010-06-30, dnr 3129-2009.
JO beslut 2010-06-30, dnr 3129-2009, s. 8 f.
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JO beslut 2010-06-30, dnr 3129-2009, s. 10.
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med den bestämmelse man faktiskt tillämpade. Kommunstyrelsen
måste kritiseras för att så inte skedde.”84
Kommunstyrelsen hade i sitt yttrande till JO framfört att man
var fullständigt övertygad om att fullmäktiges beslut var lagliga.
Detta ifrågasattes av JO som menade att ”åtskilligt talar för att det
vid den tidpunkten förelåg en beaktansvärd risk för att besluten
skulle upphävas efter överklagande och att det var den slutsats
kommunstyrelsen borde ha kommit till, om den ägnat saken
vederbörlig uppmärksamhet.”85
Avslutningsvis kritiserade JO kommunstyrelsen i Täby för att
ha genomfört besluten om verksamhetsövergången utan att först
ha prövat om det funnits verkställighetshinder enligt 10 kap. 14 a §
KL. Kommunstyrelsens uppfattning att besluten framstod som
lagliga när de fattades kunde ifrågasättas, men inte tillbakavisas som
grundlös.

4.8

Lessebo kommuns stöd till Kosta köpmanshus,
trots mot KL och domstols dom

Lessebo kommuns kommunfullmäktige beslutade i februari 2007
att satsa 23 miljoner kronor i fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus,
vilket kommunen var delägare i tillsammans med New Wave
Group. Beslutet överklagades till länsrätten som konstaterade att
beslutet var att anse som stöd till enskild näringsidkare och därför
inte tillåtet.86 Kommunen överklagade till kammarrätten87 som kom
fram till samma beslut som länsrätten. Därefter överklagade
kommunen till regeringsrätten som inte medgav prövningstillstånd.
Redan efter länsrättens dom klargjorde kommunstyrelsens
ordförande att kommunen inte avsåg att följa domen. Han angav
senare i ett pressuttalande angående den kritik som framfördes på
grund av detta:
”Det är (S) som gjort detta. Jag får ta den kritiken. Länsrätten har ju
heller inga sanktioner att komma med. Visst är det en svår fråga om vi
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äventyrar rättsäkerheten. Men en majoritet av fullmäktige har ju sagt
ja. För mig är det den högsta demokrati som finns.”88

Kommunstyrelsens ordförande ansåg således att ett beslut i
fullmäktige som senare, genom en dom av en domstol, visat sig
strida mot lag ändå ska gälla eftersom det är fattat i demokratisk
ordning. Uttalandet kan ses som ett uttryck för att avsaknaden av
sanktioner gör vissa politiker beredda att trotsa såväl lagar som
domstolar för att uppnå det som de anser vara rätt.

4.9

Simrishamn och Tomelilla kommuners köp av
avfallstjänster (SYSAV), trots mot LOU

Simrishamns och Tomelilla kommuner handlade löpande och utan
föregående offentligt upphandlingsförfarande tjänster för omhändertagande av avfall från Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV).
Regeringsrätten hade i domar under 2008 fastställt att kommunerna skulle göra om de aktuella upphandlingarna av avfallshanteringen, och då med tillämpning av bestämmelserna i LOU.89
Drygt ett år efter Regeringsrättens lagakraftvunna avgöranden hade
kommunerna ännu inte påbörjat några upphandlingar, varpå fallet
anmäldes till JO.90
JO uppmanade kommunerna att yttra sig över anmälan.
Kommunerna framhöll då sammanfattningsvis att de hade rätt att
utan upphandling köpa avfallshanteringstjänster från SYSAV under
förutsättning att kommunerna försäkrade sig om att företaget inte
genom ”oskälig prissättning, konkurrenssnedvridande korssubventionering etc. missbrukar den dominerande ställning som
detta ger bolaget”.91 Kommunerna grundade sin bedömning på
ståndpunkten att Regeringsrättens domar inte var förenliga med
EU-rätten på området, och utvecklade skälen för sin ståndpunkt på
ett utförligt sätt.
JO konstaterade att kommunerna i och med Regeringsrättens
domar var skyldiga att följa länsrättens beslut att upphandlingen
88
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skulle göras om, men att så inte hade skett. Kommunerna lät alltså
SYSAV fortsätta utföra avfallshanteringen. JO anförde i sitt beslut
följande:
”Att myndigheter inte respekterar domstolsavgöranden är allvarligt
och strider mot grundläggande krav på offentliga organs uppträdande.
Jag är mycket kritisk till det inträffade. Jag finner det anmärkningsvärt
att kommunerna inte ens med anledning av JO-anmälan synes ha
insett det olämpliga i sitt agerande utan i stället öppet hävdar att
Regeringsrätten, landets högsta förvaltningsdomstol, har meddelat
felaktiga domar. Det förhållandet att regeringen föreslagit ny lagstiftning på området påverkar inte min bedömning.”

JO är medveten om att ett straffrättsligt förfarande mot berörda
tjänstemän och ledamöter i kommunen inte är aktuellt. ”Jag får
med hänsyn till detta stanna vid den mycket allvarliga kritik som
ligger i det anförda.”92
Kommunernas agerande i detta fall utgör alltså ytterligare ett
tydligt exempel på såväl lag- som domstolstrots. De berörda
kommunerna menade att Regeringsrätten har ”dömt fel” och att
kommunerna då inte behövde rätta sig efter domen. Att
demokratiskt valda förtroendevalda inte följer lagakraftvunna
domar som även de grundar sig på demokratiskt fattade beslut,
utan hävdar att dessa domar är felaktiga, är anmärkningsvärt, vilket
även JO konstaterar.

4.10

Övertorneå kommuns försäljning av sim- och
sporthall, trots mot KL och domstols dom

Kommunfullmäktige i Övertorneå kommun beslutade i september
2008 att godkänna att kommunen sålde sin sim- och sporthall för
en (1) krona till en enskild näringsidkare. I beslutet angavs att
fastighetens bokförda värde var 2 412 470 kronor. Det upplystes
också om att hyresavtal för sim- och sporthallen skulle tecknas av
kultur- och fritidsnämnden.
I oktober 2008 verkställdes fullmäktiges beslut genom att köpekontrakt m.m. undertecknades av kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktiges beslut överklagades av
92
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en kommunmedlem till länsrätten med yrkande om att beslutet
skulle upphävas. Överklagandet innehöll även ett yrkande om
inhibition. Länsrätten beslutade om inhibition, verkställighetsförbud. Länsrätten fann att utredningen entydigt talade för att
försäljningen utgjorde stöd till en enskild näringsidkare i strid med
bestämmelserna i 2 kap. 8 § KL och undanröjde kommunfullmäktiges beslut.93 Beslutet överklagades inte. Domen anmäldes
vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2008, men utan att
kommunen vidtog någon åtgärd med anledning av domen.
Efter en anmälan till JO94 uppmanades Övertorneå kommun att
yttra sig. Kommunen framhöll då att man konstaterat att det fanns
civilrättslig bundenhet i förhållande till avtalsparten redan före
inhibitionsbeslutet inträtt mellan Övertorneå kommun och
köparen. Detta eftersom köparen vid förfrågan meddelat
kommunen att civilrättslig bundenhet ingåtts i och med att köpekontrakt, köpebrev och hyresavtal upprättats.
Vidare anförde kommunen att ”Omständigheten av redan ingångna civilrättsliga avtal innebär att kommunen prövat möjligheten till en återgång av upphävt beslut men att detta har varit
omöjligt i detta ärende. Ett eventuellt återgångsförfarande i detta
ärende hade därför medfört omfattande ekonomiska skadeståndsanspråk. Övertorneå kommun anhåller därför att Riksdagens
ombudsmän lämnar inkommen anmälan utan åtgärd.”95
JO var i sitt beslut mycket kritisk till Övertorneå kommuns
agerande och anförde följande: ”Beslutet verkställdes innan det
vunnit laga kraft. Det saknas spår av att någon prövning av det slag
lagen föreskriver ägde rum. Det finns därför skäl att erinra
kommunstyrelsen om att laglighetsprövningen är en viktig del av
kommunmedlemmarnas demokratiska kontroll över att kommunens organ följer gällande regler. Kommunstyrelsen synes inte ha
förstått sin uppgift i detta hänseende.”96
Vidare konstaterade JO att ”[d]et som framkommit ger intryck
av att kommunstyrelsen helt ignorerat regler som den varit skyldig
att följa. Så långt saken här utretts går det inte att säkert säga om
detta skett av okunnighet eller om det rört sig om medvetet lag93
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och domstolstrots. Den frihet lagstiftningen ger en kommunstyrelse att under vissa förutsättningar verkställa beslut av
kommunfullmäktige innan dessa vunnit laga kraft har i alla
händelser utnyttjats på ett sådant sätt att laglighetsprövningen
kringgåtts. Den demokratiska funktion som denna är avsedd att
fylla har därmed satts ur spel. Kommunstyrelsens förhållningssätt
är ytterst anmärkningsvärt och förtjänar allvarlig kritik.”97
JO ansåg således att det som Övertorneå kommun gjort var
mycket allvarligt och borde ha medfört någon form av sanktion,
men konstaterade även i detta fall, att någon sådan möjlighet inte
fanns enligt gällande regler. JO avslutade beslutet med att upplysa
om att en kopia av beslutet sänts till regeringskansliet.

4.11

Härnösands kommuns försäljning av fastighet till
ICA, trots mot KL och domstols dom

Härnösands kommun ingick den 23 och 30 december 2009 avtal
om överlåtelse och försäljning av en fastighet till ICA. I avtalet
fanns ett villkor avseende köpets bestånd och avtalets giltighet.
Bland annat framgick av avtalet att ”[o]m kommunfullmäktige inte
godkänner [kontraktet] genom beslut som vinner laga kraft, är avtalet
till alla delar förfallet”.98 Kommunfullmäktige i Härnösand
beslutade vid sammanträde den 25 januari 2010 att godkänna
avtalet.
Fullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten.99
Grunden till överklagandet var att en annan spekulant, kort före
kommunfullmäktiges sammanträde, lämnat ett bud att betala 2,5
miljoner kronor mer för samma fastighet. Vidare yrkade sökande
om inhibition, så att rätten alltså skulle förbjuda Härnösands
kommun att verkställa den överklagade försäljningen.
Härnösands kommun yttrade sig i målet och yrkade om avslag
avseende inhibitionen. Kommunen angav att det aktuella avtalet
enligt villkoren inte kunde verkställas förrän det fanns en lagakraft-
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vunnen dom, samt att kommunen inte heller hade för avsikt att
verkställa avtalet.100
Förvaltningsrätten avslog yrkandet om inhibition med följande
motivering ”Härnösands kommun har i svar uppgett att
kommunen inte har för avsikt att verkställa kontraktet förrän det
överklagade beslutet har vunnit laga kraft samt att det av det
aktuella avtalet följer direkt att detta inte kan verkställas om
kommunfullmäktige inte godkänner avtalet genom beslut som
vunnit laga kraft”101.
Innan målet avgjordes av förvaltningsrätten verkställde
Härnösands kommun avtalet om markförsäljning, genom att
utfärda köpebrev till ICA och ta emot överenskommen ersättning.
Därefter upphävde förvaltningsrätten kommunfullmäktiges
överklagade beslut. Det angavs att markförsäljningen till ICA
innebar såväl olagligt kommunalt stöd till enskild näringsidkare,
som otillåtet statsstöd enligt EU:s statsstödsbestämmelser. Efter
domstolens avgörande beviljades ICA lagfart för fastigheten och
påbörjade byggnation.
I detta fall trotsade kommunen alltså förvaltningsrättens dom,
men kan också sägas ha vilselett rätten genom att uppge att
kommunen inte avsåg att verkställa försäljningen innan beslutet
vunnit laga kraft, för att därefter göra precis tvärt om.

4.12

Avslutande kommentar angående exemplen

Ovanstående exempel är relativt tydliga att tolka ur ett
trotsperspektiv. Politiker och tjänstemän verkar antingen vara
relativt medvetna om att gällande rättsregler inte respekteras, eller
så är det tydligt att en besvärsinstans beslut eller dom inte
respekteras. I ett fall hävdar kommunen att man inte ska verkställa
ett beslut innan det vunnit laga kraft, frågan var om domstolen
skulle meddela inhibition eller inte, men verkställde ändå
omedelbart då domstolen inte meddelade inhibition (Härnösand
och ICA). Agerandet tyder inte på respekt för vare sig domstolen
eller lagreglerna. Klart är att åtminstone JO många gånger funnit
100
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det rådande rättsläget frustrerande och otillfredsställande, då det
saknas sanktioner att använda vid uppenbart trots. Inom vissa
områden har situationen förändrats. Till exempel kan en kommun
tvingas betala sanktionsavgift vid brister inom upphandlingsområdet och avtal som strider mot LOU kan förklaras ogiltiga.
Problemet kvarstår dock vad gäller bristen på individuella
sanktioner, eftersom varken tjänstemän eller förtroendevalda kan
sanktioneras med gällande regler förutom vid myndighetsutövning.
Risken för individuella påföljder i situationer av kommunalt trots
är obefintlig.
Fler exempel än de som redovisats här finns i kapitel 4 där
kommuner, till följd av sin trots, tvingats att betala sanktionsavgifter. För den läsare som vill ta del av ytterligare fall av
kommunal trots finns fler exempel i Statskontorets rapport
”Verkställighet och rättelse av kommunala beslut”102 och i
promemorian ”Kommunalt domstolstrots”.103 JO har i ett beslut104
noga redovisat vad som gäller vid verkställande av kommunala
beslut som inte vunnit laga kraft. JO framhåller där tydligt att
”[d]en offentliga makten utövas under lagarna. Kommunernas
självbestämmanderätt fritar inte kommunala organ från skyldigheten att lyda lag”105. Uttalandet kan tyckas vara självklart men som
denna framställning visat, är så inte alltid fallet.
JO har i flera fall också uttryckt sitt missnöje mot bristen på
rättsliga åtgärder mot trots, genom att skicka regering eller
departement en kopia av sitt beslut. Utifrån det går det att dra
slutsatsen att JO är för att det införs någon form av möjlighet till
rättslig sanktion av den eller de personer som är att anse som
ansvariga, även i de fall det inte är fråga om myndighetsutövning.
Vidare kan brådskan som många kommuner har att verkställa
beslut ifrågasättas. Precis som JO påpekat i ett flertal fall så är det
viktigt att kontrollen av den kommunala verksamheten i form av
överprövning av beslut fungerar. Om kommunerna sätter i system
att snabbt verkställa beslut som sedan, vid en överprövning inte
visar sig vara i enlighet med gällande rätt, inte kan ändras på grund
av att det redan är verkställda kringgås laglighetsprövningen. Den
102
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demokratiska funktion som laglighetsprövningen är avsedd att fylla
sätts då ur spel.
Det kan även ifrågasättas hur starkt det argument som ofta
använts av kommunerna att ”kommunen är bunden av ett civilrättsligt avtal” är. Att reglera att avtalet är villkorat av att ett beslut
vunnit laga kraft är fullt möjligt. I några av de redovisade fallen har
så skett men kommunen har ändå ingått bindande avtal innan
besluten vunnit laga kraft. Det är då inte avtalen som är problemet
utan snarare kommunens agerande.
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I detta kapitel diskuteras olika förklaringsmodeller till varför det
kommunala trotset över huvud taget existerar. Det finns flera
problemområden där det kommunala trotset kan ha en rationell
förklaring. Några av dessa exemplifieras här.
Lokala styrelser i någon mer bestämd form har troligen funnits
långt före 1100-talet i form av byalag, häraden (hundare) samt så
småningom kyrksocknar på landsbygden.106 I och med 1862 års
kommunalförfattningar blev kommunerna självständiga juridiska
personer och den statliga ”inblandningen” begränsades till besvärsoch underställningsinstituten.107 Den kommunala självstyrelsen
som finns i dag härstammar i stort från 1862 års kommunalförfattningar.
Den kommunala självstyrelsen är inte, och kan inte vara,
obegränsad. Staten bär det yttersta ansvaret för verksamheten i
samhället. Riksdagen beslutar enligt RF 8 kap 2 § p 3 i lag om
”grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer
och för den kommunala beskattningen samt kommunernas
befogenheter i övrigt och deras åligganden”. En viktig del i den
kommunala självstyrelsen är beskattningsmakten. Kommunerna
har enligt RF 14 kap. 3 § rätt att ” ta ut skatt för skötseln av sina
angelägenheter”. Under de senaste decennierna tid har kommunerna från staten fått ett allt större ansvar för vad som i vardagligt
tal benämns ”vård, skola och omsorg”.
Det är alltså mot den bakgrunden som analysen om varför
begreppet kommunalt trots finns måste göras. Å ena sidan finns
den kommunala självstyrelsen; kommunen bestämmer själv om vad
106
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och hur den vill agera med olika verksamheter till gagn för
kommunmedlemmarna. Å andra sidan ålägger staten allt mer av
framför allt välfärdsverksamheter till kommunerna att utföra. Detta
många gånger utan att full finansiering erhålls. Det gör att den
kommunala självstyrelsen i praktiken minskar, exempelvis möjligheten för kommunerna att satsa på andra investeringar såsom olika
fritidsaktiviteter i form av kulturhus och idrottsanläggningar.
Kommunens kostnad för exempelvis ett LSS-boende108 kan vara
ända upp till drygt 4 200 kronor dygn för en brukare.109 Om en
eller flera personer med det behovet väljer att flytta till eller från en
kommun får det således påverkan på kommunens ekonomi.
Mot bakgrund av ovanstående kan det vara frestande att
ignorera ett lagakraftvunnet beslut om någon form av bistånd.
Genom att inte verkställa beslut ”sparar” kommunen pengar som
kan användas till andra insatser som kanske är mer populära och får
väljarna nöjda. Det kan också vara så att kommunen stödjer en viss
näringsidkare, trots förbudet mot understöd av enskilda företag,
för att få en företagsetablering i kommunen som på sikt gynnar
kommunen ekonomiskt i form av ökade skatteintäkter. Det kan
även vara så att kommunen säljer ut exempelvis en skola till kraftigt
underpris för att få ”rätt köpare”, vilket även det räknas som en
form av trots mot gällande regler.
Det är svårt att tro att kommunalt trots beror på ren okunskap,
även om det sannolikt förekommer. Att politiker, i många fall
heltidspolitiker, eller anställda tjänstemän inte förstår att en dom
avkunnad av en svensk domstol gäller, måste anses vara osannolikt.
På samma sätt torde politiker och tjänstemän inom kommunalförvaltningen ha god kunskap om gällande regler inom deras
arbetsområde. Orsaken får nog i stället sökas i ideologisk övertygelse, ekonomiska överväganden och den i princip obefintliga
risken för den enskilde att ställas till svars för trots.
Det går däremot att konstatera när det blev rättsligt möjligt för
kommunalt anställda och förtroendevalda att förbigå domstolars
beslut och gällande rättsregler. Detta skedde i samband med
ansvarsreformen 1975 då sanktionsreglerna för förtroendevalda
108
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kopplades ur, och ansvaret för anställda flyttades från straffrätten
till arbetsrätten. Utöver detta har den kommunala självstyrelsen
successivt stärkts. Som exempel kan nämnas att de obligatoriska
nämnderna försvann i samband kommunallagsreformen 1991, samt
att riktade statsbidrag blivit mer sällsynt (till förmån för generella
bidrag). Utvecklingen har inneburit att kommunernas och de
förtroendevaldas frihet har ökat de senaste decennierna och att
statens möjlighet till styrning minskat.
Pendeln har emellertid sakta börjat svänga tillbaka. På flera
områden har tillsynsmyndigheter fått skarpare verktyg för att
granska att kommunerna verkligen lever upp till de rättsliga kraven
på sin verksamhet. Exempelvis infördes 2002 möjligheten att
utdöma sanktionsavgift inom socialtjänst- och LSS-området mot
de kommuner som inte följde förvaltningsdomstols dom och såg
till att enskilda fick de rättigheter som dessa lagar ger dem.
Ytterligare ett exempel utgörs av Skolinspektionen, som bildades
2008 och gavs relativt stora befogenheter för att se till att
kommunala skolor lever upp till lagstiftningens krav. På samma sätt
fick Konkurrensverket 2009 möjlighet att förbjuda, vid konkurrensskadeavgift, kommunal verksamhet eller åtgärder som är
marknadsstörande och strider mot kommunallagen. Flera sådana
ärenden ligger nu i Stockholms tingsrätt för avgörande. Generellt
finns alltså en utveckling mot större statlig kontroll av
kommunerna. Något samlat grepp om trotsproblematiken har dock
ännu inte tagits, utan det rör sig snarare om enskilda punktinsatser.
Att lokalt valda politiker och tjänstemän ibland inte följer
lagstiftningen eller domstols dom framgår av exemplen i kapitel 5.
Hur kommer det sig? Inte sällan kan förklaringen vara att han eller
hon helt enkelt vill kommunens bästa och lagreglerna tillfälligtvis
står i vägen. Det tydligaste exemplet är förbudet i 2 kap. 8 § KL där
förbudet mot individuella stöd till företag stadgas. I dagens
utformning är förbudet relativt nytt.110 Det finns ett undantag från
förbudet, nämligen om det finns synnerliga skäl. Exempel på ett
110
I ett kommunalrättsligt perspektiv är det nytt. Mycket av kommunalrätten kan direkt
härledas till 1862. En hel del hände även på 30-, 40-, och 50-talen. Dagens kommunallag är
från 1991 och därmed, kommunalrättsligt sett, tämligen ny. Förbudet mot stöd till enskilda
företag fanns även innan. Dock fanns ett undantag från förbudet, om det fanns ”särskilda
skäl”. Idag finns detta undantag om det finns ”synnerliga skäl”. Det är i rättslig mening en
avsevärd skärpning. Av förarbetena framgår att det som definitivt inte längre var tillåtet var
lokala arbetsmarknadsskäl.
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sådant skäl är då privata krafter inte förmår att ge kommunmedlemmarna en lägsta samhällelig service, t.ex. om det saknas en
bensinstation eller en livsmedelshandel i kommunen. Det kallas
ibland för marknadsmisslyckande. I en sådan situation, som är
mycket ovanlig i dag, kan kommunen antingen genom stöd eller
genom att själv bedriva den, se till att verksamheten finns i
kommunen. Däremot anses inte ett synnerligt skäl, och därmed ett
undantag från förbudet, vara att stödja ett lokalt företag med
hänvisning till arbetsmarknadsskäl. Här blir det tydligt att statens
och kommunens intressen kolliderar. Att en lokalt vald politiker
inte bara kan stå och se på när arbetsmarknaden och näringslivet i
den egna kommunen håller på och kollapsar är självklart. Att det
ligger i det kommunala intresset att stödja det lokala näringslivet är
även det självklart. Kommunallagen är i detta hänseende inte i
harmoni med kommunernas intressen. Frestelsen att genomföra
åtgärder i strid med kommunallagen kan därmed vara stora.
En annan problematisk aspekt av kommunalrätten är lokaliseringsprincipen. Kommunerna får i princip inte sälja tjänster till
varandra. Det innebär att om en kommun upparbetat en särskild
kompetens inom ett visst område så får denna inte säljas till andra
kommuner. Förklaringen är att kommunens verksamhet enbart ska
vara till för de egna medlemmarna, inte för andra kommuners
medlemmar. Följden blir att de svenska kommunerna är tvingade
att utveckla sin egen kompetens inom alla verksamhetsområden
eftersom kommunerna inte får sälja tjänster till varandra. Det är en
ålderdomlig rest från 1862 års tänkande, där kommunerna sågs som
isolerade öar och samarbete med omvärlden ansågs vara i strid med
kommunmedlemmarnas intresse. I den bemärkelsen är lokaliseringsprincipen en stelbent rest från det förflutna.111
Den kommunala organisationen är speciell. Av kommunallagen
kan utläsas att det är de förtroendevalda i nämnderna och
fullmäktige som bestämmer och axlar ansvaret för de beslut som
fattas och den verksamhet som bedrivs. De anställda, tjänstemännen, har flera uppgifter i organisationen. De ska bl.a. stå för
111
Självfallet finns konkurrensaspekter i detta. Om lokaliseringsprincipen avlägsnas eller
luckras upp kommer kommuner att kunna sälja och köpa tjänster till varandra, sannolikt till
men för privata näringsidkare. Det finns dock områden där kommuner och landsting besitter
unik kompetens som knappast återfinns i den privata sektorn. Det vore rationellt och rimligt
att man inom sådana områden fritt kunde låta tjänsteutbyte flöda mellan kommunerna.
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sakkunskapen. De anställda är osynliga i rättslig mening. Det finns
exempelvis ingen möjlighet för en tjänsteman att få en skiljaktig
mening tagen till protokollet. De aktörer som står för sakkunskapen ges inget utrymme att visa sig. Det är inte svårt att
tänka sig ett system där en föredragande tjänsteman ges möjlighet
att få en avvikande mening noterad i protokollet. Det skulle
sannolikt innebära att det är svårare för majoriteten i en nämnd att
avvika eller gå emot den ståndpunkt eller förslag som föredras av
tjänstemannen.
En annan förändring skulle kunna vara att tvinga nämnden att
förhålla sig till den tjänstemannens förslag och yttrande. Om
majoriteten i nämnden ska fatta ett beslut med helt annan innebörd
måste detta beslut motiveras i förhållande till förslaget. En liknande
konstruktion finns vad gäller fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet.
Om fullmäktige väljer att frångå revisorernas rekommendation så
måste det motiveras.112 Tanken är att tvinga fullmäktige att tänka
en gång till och sedan genom en motivering stå för det beslut som
avviker från revisorernas rekommendation.

112

Se 5 kap. 25a § KL.
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Tidigare utredningar kring
trotsproblematiken

Den kommunala trotsproblematiken har varit föremål för flera
statliga utredningar. Det är endast en del av dessa som lett fram till
förändringar i lagstiftningen. I detta avsnitt ska de viktigaste
utredningarna, deras slutsatser och resultat redovisas.113 Avsnittet
behandlar både de utredningar som bidragit till förändringar och de
som inte gjort det. Syftet är att ge en bild av hur lagstiftaren
resonerat kring problematiken.
Nedan följer några av de mer eller mindre omfattande förslagen
till åtgärder mot kommunalt lag- och domstolstrots. De flesta
utredningarna har endast i mindre mån lett fram till ett förändrat
rättsläge och orsakerna till detta är säkerligen flera. En gemensam
nämnare verkar vara att trotsproblematiken uppfattas som så
komplex att ytterligare utredningar först behöver genomföras. I
det avseendet leder inte utredningarna framåt utan tvärtom till
ytterligare utredningsarbete. Dessa fördjupade och ytterligare
utredningar om kommunalt trots har dock inte lett till något
förändrat rättsläge.

6.1

Förslag om kommunalbot

Vid mitten av 1980-talet förekom en del uppmärksammade fall där
kommuner medvetet satte sig över domstolsavgöranden i s.k.
kommunalbesvärsmål (numera mål om laglighetsprövning).114
Bland annat rörde det sig om överträdelser av verkställighetsförbud
113
Det finns även äldre utredningar som behandlar trotsproblematiken eller närliggande
frågor. Dessa används i denna rapport men redovisas inte särskilt.
114
Se bl.a. Gullspångsfallet NJA 1988 s. 26.
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som meddelats av förvaltningsdomstol. JO och JK redovisade i
mitten av 1980-talet i beslut som för kännedom överlämnades till
regeringen och riksdagen ett antal sådana fall. Det framhölls att det
fanns anledning för statsmakterna att vidta lämpliga åtgärder för att
förebygga ytterligare överträdelser, genom att öka lagstiftningens
möjligheter till ingripande.
Mot bakgrund av bl.a. vad JO och JK uttalat i de nämnda
besluten tillsattes 1986 den s.k. Kommunalansvarsutredningen.
Den särskilda utredaren skulle enligt direktiven förutsättningslöst
undersöka om regelsystemet behövde kompletteras med
bestämmelser som motverkade att kommuner och landsting
överträdde gränserna för den kommunala kompetensen, eller satte
sig över domstolarnas avgöranden i kommunalbesvärsmål.115
Kommunalansvarsutredningen redovisade i september 1989 sitt
uppdrag i betänkandet Kommunalbot (SOU 1989:64). Undersökningen avsåg straff för tjänstefel, disciplinansvar, uppsägning,
avskedande, entledigande, skadestånd, vite, tillsyn, kontroll,
statsbidrag, JO:s och JK:s granskning, politiskt ansvar och
gemensamt ansvar i form av sanktionsavgifter och företagsbot.
Utredningen kom fram till att det fanns ett alltför stort avstånd
mellan den kommunala verkligheten och den rättsliga regleringen,
samt att det befintliga sanktionssystemet mot kommunala
lagöverträdelser inte var effektivt. Någon egentlig ändring föreslogs emellertid inte. Utredningens förslag var att det befintliga
sanktionssystemet skulle kompletteras med en ny sanktion;
kommunalbot. Denna sanktion skulle vara en generell ekonomisk
påföljd för fel som innebar ett grovt åsidosättande av vissa
föreskrifter i lag eller överträdelser av domstolsbeslut om
verkställighetsförbud eller annat förordnande av domstol riktad
mot kommuner och landsting. De föreskrifter som avsågs var de
som gäller kommunernas eller landstingens befogenheter eller
uppdrag. Följaktligen avsågs både de specialreglerade områdena
men även den allmänna kompetensen enligt dagens andra kapitel i
kommunallagen. Beloppet för boten skulle vara lägst 100 000 och
högst 10 miljoner kronor.116

115
116
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Beslut om kommunalbot skulle enligt utredningen prövas av
kammarrätten efter ansökan av JO. Kommunalboten skulle riktas
mot kommunen eller landstinget, inte mot de förtroendevalda
personligen som haft det primära ansvaret för handlingen eller
underlåtenheten.117
Som förebild till lagförslaget stod reglerna om företagsbot i 36
kap. BrB. En viktig skillnad var dock att företagsbot utgår om ett
brott begåtts, medan kommunalbot skulle kunna utgå så snart en
objektivt konstaterad grov lagöverträdelse skett.118 Tillämpningsområdet för kommunalbot avsågs att omfatta sådana lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller speciellt för kommuner
och landsting. Kommunalboten skulle inte gälla vid åsidosättanden
av bestämmelser i t.ex. avtalslagen eller köplagen. Frågan om vad
som är ett grovt fel skulle bero på en värdering, slutligen gjord av
domstol.119
Flertalet remissinstanser var kritiska till sanktionen kommunalbot som sådan, men ansåg att någon form av sanktion borde
införas, i första hand vid domstolstrots. De remissinstanser som
ställde sig negativa pekade bl.a. på att förslaget var för långtgående
och skulle innebära väsentliga inskränkningar i den kommunala
självstyrelsen. Vissa remissinstanser menade att boten var ett för
trubbigt vapen eftersom den i realiteten skulle komma att drabba
kommunens medlemmar i stället för de ansvariga politikerna.
Också JO:s tilltänkta roll väckte kritik. Eftersom fullmäktige inte
står under JO:s tillsyn är JO förhindrad att ingripa i t.ex. sådana fall
där fullmäktige fattat ett kompetensöverskridande beslut. Genom
det föreslagna systemet med kommunalbot skulle JO få till uppgift
att utreda förhållanden och ta initiativ till rättsliga åtgärder på
områden som i alla andra avseenden ligger utanför JO:s tillsynskompetens. JO:s huvudinvändning mot förslaget var därför att det
överensstämde dåligt med ämbetets roll i rättsordningen. Förslaget
om kommunalbot ledde, sannolikt på grund av den omfattande
remisskritiken, inte till någon lagstiftning.120
117

Se SOU 1989:64 s. 12.
Det finns mängder av lagöverträdelser som inte är brottsliga, dvs. sanktionerade straffrättsligt. För att kommunalbot skulle kunna utdömas krävdes inte att ett brott begåtts utan
att en grov lagöverträdelse skett.
119
Se SOU 1989:64 s. 14.
120
Se Ds 1990:62 där remissvaren publicerades.
118
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Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och
lagtrots

Frågan om sanktioner mot domstolstrots och lagtrots var åter
föremål för initiativ i riksdagen i samband med att riksdagen 1991
behandlade förslaget till ny kommunallag.121 Under våren 1992
tillsattes den s.k. Lokaldemokratikommittén.122
Kommittén fick till uppgift att slutföra det påbörjade arbetet
med att utforma ett sanktionssystem som gjorde det möjligt att
komma till rätta med domstolstrots, lagtrots och liknande
överträdelser från kommuners och landstings sida. Kommittén
borde, enligt direktiven, i det sammanhanget överväga möjligheten
av att införa ett personligt ansvar för de förtroendevalda.123
I delbetänkandet Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och
lagtrots redovisade kommittén sitt uppdrag i denna del.124 Följande
fyra former av domstolstrots förekom enligt kommittén på
området laglighetsprövning:
En kommun som:
– vidhåller beslut som har förklarats olagliga och därför upphävts
av en förvaltningsdomstol
– upprepar ett beslut trots en upphävande dom eller fattar ett nytt
likartat beslut
– verkställer ett beslut trots att en domstol beslutat om
verkställighetsförbud
– inte rättar ett redan verkställt beslut eller inte rättar beslutet i
den utsträckning som det är möjligt.125
Kommittén gick inte in på någon närmare bestämning av begreppet
lagtrots.
I likhet med Kommunalansvarsutredningen undersökte
Lokaldemokratikommittén vilka olika kontrollmöjligheter och
121

Se prop. 1990/91:117 ”En ny kommunallag”.
Dir. 1992:12 ”Åtgärder för att stärka den lokala demokratin”, kommittén hade flera frågor
på sitt bord bl.a. även sekretessfrågor m.m.
123
Se direktiven avsnitt 4.2.
124
Genom SOU 1993:109.
125
Se SOU 1993:109 s. 32.
122
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sanktioner som finns. Dessutom övervägdes flera olika alternativ
till skärpta regler. Mot bakgrund av fullmäktiges särskilda ställning,
ett av kommunmedlemmarna direktvalt organ, ansåg kommittén
inte att det borde införas några möjligheter att vidta åtgärder direkt
mot fullmäktige. En kriminalisering av domstolstrots och lagtrots
avvisades av flera skäl. Bland annat åberopades Åklagarutredningens syn på de principiella frågorna om kriminalisering.
Vidare befarades att en kriminalisering skulle få allvarliga kommunaldemokratiska konsekvenser. Den redan besvärliga situationen
vid rekryteringen till kommunala förtroendeuppdrag riskerade att
bli ytterligare försämrad vid en kriminalisering av dessa överträdelser.126
Utredningen avvisade vidare skadestånd som en lösning. Med
hänvisning till att skadeståndets funktion främst är avsedd att
reparera snarare än förebygga, ansågs inte skadestånd vara en
lämplig sanktion mot kommunalt domstolstrots och lagtrots.127
En fråga som behandlades av utredningen var utökad statlig
tillsyn genom centrala tillsynsmyndigheter. Det avvisades dock.
Däremot kunde utökade tillsynsuppgifter för länsstyrelsen tänkas.
Detta förutsatte dock att uppgifterna var begränsade och höll sig
inom noga preciserade ramar.128
Kommitténs utgångspunkter var dels att de kommunala organen
måste acceptera resultatet av domstolarnas laglighetsprövning, dels
att medborgarna har rätt att få sina i lag fastställda sociala
rättigheter förverkligade.129 Kommittén framhöll också att hänsyn
måste tas till den kommunala självstyrelsen såsom den kommer till
uttryck i regeringsformen och den Europeiska konventionen om
kommunal självstyrelse.130
Med dessa utgångspunkter var kommitténs principiella
inställning att kommuner och landsting skulle ges skyldighet att
själva vidta åtgärder mot domstolstrots och lagtrots. Huvudförslaget för båda formerna av trots var att granskningen av lagligheten i verksamheten inom nämnderna skulle bli en obligatorisk
uppgift för de kommunala revisorerna. I kommunallagen skulle
126

SOU 1993:109 s. 35 f.
SOU 1993:109 s. 45 f.
128
SOU 1993:109 s. 82.
129
Just trots avseende sociala rättigheter var ett i direktiven särskilt utpekat område.
130
Se SOU 1993:109 s. 87.
127
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uttryckligen anges att nämnderna har rätt att vägra att verkställa
beslut av fullmäktige som har överklagats eller som är uppenbart
olagliga.131 För vissa former av domstolstrots i samband med
laglighetsprövning ansåg kommittén dock att dessa åtgärder var
otillräckliga. Kommittén föreslog därför dessutom att det skulle
införas ett personligt vitesansvar för de förtroendevalda i
nämnderna. Förslagen innebar att en möjlighet skulle öppnas för
förvaltningsdomstolarna att använda vite som påtryckningsmedel
för att förhindra domstolstrots. Det innebar i sin tur att ett
verkställighetsförbud skulle kunna förenas med vite, och att ett
vitesföreläggande skulle kunna utfärdas i syfte att tvinga fram en
rättelse om ett redan verkställt beslut upphävts.132
Vad avser frågan om åtgärder mot domstolstrots i samband med
förvaltningsbesvär föreslogs inget personligt vitesansvar. Enligt
kommitténs förslag skulle länsstyrelsen däremot få befogenhet att
utfärda ett föreläggande vid vite, riktat mot kommunen eller
landstinget. Detta för att tvinga dem att inom rimlig tid verkställa
domstolsbeslut om insatser för enskilda enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och LSS.133 Föreläggande vid vite skulle dock få utfärdas
endast undantagsvis, t.ex. när man låtit bli att verkställa beslutet på
grund av motsträvighet. Att föreläggandets mottagare här var
kommuner och landsting och inte deras förtroendevalda,
motiverades med att domstolstrots inom det specialreglerade
området många gånger inte berodde på motsträvighet från de
förtroendevaldas sida utan på faktisk resursbrist och på att
uppgiftsfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna ibland var
oklar. Kommittén ansåg därför att det skulle vara orimligt med ett
personligt vitesansvar i dessa fall.134
Kommitténs huvuduppgift var att föreslå åtgärder som skulle
förstärka den lokala demokratin. Detta uppdrag, menade
kommittén, stod i visst motsatsförhållande till uppdraget att föreslå
åtgärder mot kommunalt domstolstrots och lagtrots. Det fanns
därför en viss tvekan, enligt kommittén, mot att föreslå sanktioner
mot domstolstrots i samband med förvaltningsbesvär. Det anfördes
bl.a. att det var fråga om ett grundläggande problem om
131

Som i det finska systemet.
SOU 1993:109 s. 94 f.
133
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
134
Se SOU 1993:109 s. 112.
132
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fördelningen av uppgifter, juridiskt och ekonomiskt ansvar mellan
de statliga myndigheterna och domstolarna å ena sidan och
kommuner och landsting å den andra. ”Ytterst handlar det om
vilket innehåll den kommunala självstyrelsen skall ha och hur den
lokala demokratin värderas.”135 Vidare anförde kommittén att det
behövdes andra och mer övergripande åtgärder än införande av
sanktioner för att nå en hållbar och långsiktig lösning på
problemen.136
Lokaldemokratikommitténs delbetänkande remissbehandlades
och en sammanställning av remissyttrandena publicerades.137 Totalt
47 instanser yttrade sig över förlaget. Av dessa biföll 18 i princip
huvuddelen av förslagen. Tjugosju av de övriga avrådde från eller
var tveksamma till flertalet av förslagen. JO ansåg att förslagen var
ett betydelsefullt steg framåt och biföll därför dessa i huvudsak.
Svenska Kommunförbundet var negativt till förslagen och
betonade att erfarenheten visar att det är sällsynt att kommunerna
medvetet sätter sig över reglerna om den kommunala kompetensen
eller domstolsavgöranden. Man menade därför att det inte
behövdes något heltäckande förslag. Förbundet delade dock
utredningens grundsyn i fråga om lämpligt sanktionssystem och
anförde att det föreslagna systemet kunde tjäna som utgångspunkt
för vidare bedömningar, men att det var alltför komplicerat för att
läggas till grund för lagstiftning.138
De Handikappades Riksförbund ansåg att betänkandet i
konflikten mellan kommunal självstyrelse och respekt för lagen,
alltför vinklat hade försvarat den kommunala självstyrelsen. En
majoritet av remissinstanserna godtog att det infördes ett
personligt vitesansvar för trots mot verkställighetsförbud. När det
gällde förslaget om vitesansvar vid underlåten eller otillräcklig
rättelse godtogs detta av ungefär hälften av remissinstanserna.
Däremot avrådde flertalet, däribland samtliga kommuner, från
kommitténs förslag om att införa ett sanktionssystem för
domstolstrots och lagtrots i samband med förvaltningsbesvär.139

135

SOU 1993:109 s. 123.
SOU 1993:109 s. 145 f.
137
I Ds 1994:103.
138
Se Ds 1994:103 s. 48.
139
Ds 1994:103 s. 48.
136
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Flera av remissinstanserna ansåg att denna fråga borde skjutas
upp tills ansvarsförhållandet mellan staten och kommunerna när
det gäller att garantera medborgarnas sociala rättigheter har
klarlagts.

6.3

Ett förslag om personligt vitesansvar i mål om
laglighetsprövning

Lokaldemokratikommitténs förslag bearbetades inom regeringskansliet och i maj 1995 presenterades departementspromemorian
Kommunalt domstolstrots och lagtrots – ett förslag om personligt vitesansvar i mål om laglighetsprövning.140 Promemorian tog sin utgångspunkt i Lokaldemokratikommitténs betänkande och remissyttrandena över detta. Med hänvisning till de mycket splittrade
uppfattningarna hos remissinstanserna och till att vissa mer
grundläggande problem om förhållandet mellan staten och
kommunerna först borde lösas, valde man att endast ta upp vissa av
kommitténs förslag.141
I promemorian konstaterades inledningsvis att tyngdpunkten i
den allmänna debatten och även inriktningen på föreslagna åtgärder
sedan mitten av 1980-talet förskjutits. Från att tidigare fokusera på
fall där kommuner och landsting åsidosätter domstolarnas
avgöranden i mål om laglighetsprövning, till de fall där de
åsidosätter domar i mål som rör förvaltningsbesvär och då främst
mål enligt SoL och omsorgslagen (numera LSS). Anledningen till
denna förskjutning ansågs bero dels på det ökade inslaget av s.k.
rättighetslagstiftning, dels på den alltmer besvärliga ekonomiska
situation som många kommuner och landsting befann sig i. Det
betonades att det utifrån rättsstatlig utgångspunkt inte var
acceptabelt att offentliga organ inte följer lagar och domstolsavgöranden. Ytterligare sanktionsmöjligheter ansåg vara nödvändiga.142
I promemorian föreslogs ett personligt vitesansvar vid domstolstrots i samband med mål om laglighetsprövning. Förslaget
överensstämde i väsentliga delar med Lokaldemokratikommitténs
140

Ds 1995:27.
Ds 1995:27 s. 19.
142
Ds 1995:27 s. 31.
141
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förslag. En sammanfattande syn på sakernas tillstånd gavs i
promemorian:
– En ytterligare kriminalisering av domstolstrots och lagtrots är
inte önskvärd.
– En ökad statlig kontroll av och tillsyn över kommunerna bör
undvikas.
– Förslaget om obligatorisk laglighetsgranskning, genom
revisorerna, av nämndernas verksamhet bör avvakta en mer
omfattande och genomgripande översyn av den kommunala
revisionens ställning och arbetsuppgifter.143
Enligt promemorian borde inte Lokaldemokratikommitténs förslag
att lagreglera nämndernas rätt att vägra verkställa beslut
genomföras. Frågan om att införa ett sanktionssystem för
domstolstrots och lagtrots i samband med förvaltningsbesvär samt
den närmare utformningen av ett sådant system borde avvakta till
dess att ansvarsförhållandet mellan staten och kommunerna, när
det gäller att garantera medborgarnas sociala rättigheter, har
klarlagts. Det antogs att frågan skulle kunna bli aktualiserad i
Socialtjänstkommitténs, dvs. i en annan utrednings, arbete.144
Totalt 30 instanser yttrade sig över departementspromemorian.
Förslaget om ett personligt vitesansvar vid trots mot
verkställighetsförbud i mål om laglighetsprövning tillstyrktes eller
lämnades utan anmärkning av 19 instanser, däribland JO, JK och
Svenska Kommunförbundet. Ungefär hälften av instanserna
tillstyrkte eller hade inte någon anmärkning mot förslaget om ett
personligt vitesansvar vid utebliven eller otillräcklig rättelse av
upphävda beslut som tidigare hade verkställts. Svenska
Kommunförbundet avstyrkte förslaget med hänvisning bl.a. till
oklara förutsättningarna för när rättelse krävs, vilket gör att det
även är oklart när det beror på motsträvighet. Förslaget har ännu
inte lett till förändrad lagstiftning.

143
144

Ds 1995:27 s. 37.
Se Ds 1995:27 s. 42.
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Lindqvists nia – nio vägar att utveckla
bemötandet av personer med funktionshinder

Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
(Bemötandeutredningen) lade i mars 1999 fram betänkandet
Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder.145 Ett av förslagen gällde åtgärder för att motverka
kommunalt trots mot domar enligt LSS och SoL.146
Utredningen föreslog att länsstyrelserna skulle få ökat tillsynsansvar och möjlighet att förelägga kommuner och landsting att vid
vite bygga ut sin service så att den enskilde kunde erbjudas den
insats han eller hon hade rätt till. Länsstyrelsen skulle också kunna
förelägga en kommun eller ett landsting att i rimlig tid verkställa
domar som gav enskilda rätt till viss insats. Ett sådant föreläggande
skulle kunna förenas med vite. I remissbehandlingen ansåg de flesta
av remissinstanserna att kommunalt domstolstrots är oacceptabelt
och tillstyrkte förslaget i huvudsak. Svenska Kommunförbundet
underströk i sitt remissyttrande den allvarliga situation som
uppstår när vissa kommuner – om än få – inte verkställer domar
bl.a. med hänvisning till bristande resurser. Förbundet anförde att
det inte beror på ovilja från kommunernas sida att leva upp till
lagens innehåll. En viktig orsak är i stället avsaknaden av fullständig
finansiering från statens sida.

6.5

Sanktionsavgifter inom socialtjänst- och LSSområdet

1999 beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till ändringar i bl.a. LSS och SoL. Lagförslagen byggde i
huvudsak på den s.k. Lindkvists nia.147
Lagrådet var mycket kritisk till förslagen på följande grunder.
”Som framgår av remissen har det länge varit en omdiskuterad fråga
hur kommuner som medvetet sätter sig över vad som åvilar dem
145

SOU 1999:21.
Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
147
Se prop. 1999/2000:79 ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken”.
146
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enligt olika lagbestämmelser skall kunna förmås att fullgöra sina
skyldigheter. Detsamma gäller i fråga om kommuners underlåtenhet att följa en lagakraftvunnen dom. Olika förslag till lösning har
presenterats men hittills har inget lett till lagstiftning. Förslagen i
remissen innebär därför en betydande nyhet. Mot den bakgrunden
framstår det som förvånande att det inte av remissen framgår vilket
behov som finns av en särskild reglering på just socialtjänstområdet. Visserligen finns i remissen vissa uppgifter om icke
verkställda domar. Någon analys av domarna eller av skälen till att
verkställighet inte skett redovisas dock inte. Det kan därför inte
bedömas i vad mån den uteblivna verkställigheten berott på t.ex.
ändrade förhållanden eller om kommunen eller landstinget annars
haft godtagbara skäl för sitt dröjsmål.”148
Lagrådet ansåg således inte att det var möjligt att dra några
slutsatser om skälen till varför kommunerna inte uppfyller sina
lagstadgade skyldigheter. Lagrådet saknade också analys av vilka
slag av insatser som de icke-verkställda domarna avsett, eller om
det funnits förutsättningar för verkställighet enligt utsökningsbalkens (UB) regler.149 Utsökningsbalken är, enligt Lagrådet, den
normala vägen för att tvinga fram verkställighet av en lagakraftvunnen dom. Vidare påpekades att det var anmärkningsvärt att inte
rättsläget analyserats djupare på denna punkt. Som en följd av
denna bristande analys ansåg Lagrådet det svårt att se varför det
skulle behövas en särskild möjlighet att förelägga vite när det gäller
försörjningsstöd som en enskild berättigats till enligt socialtjänstlagen. Detta eftersom det, enligt Lagrådet, verkar vara en
kommunal förpliktelse som kan verkställas enligt UB.150
Trots kritiken från Lagrådet fortsatte lagstiftningsarbetet och en
proposition överlämnades till riksdagen. I propositionen föreslogs
att riksdagen, efter vissa justeringar, skulle anta de förslag till
lagändringar som behandlats i Lagrådet. I propositionen anförde
regeringen följande.
”Som framgått av den tidigare redogörelsen har det länge funnits ett
behov av att göra något åt problemet med att kommuner och landsting
trotsar domar som ger den enskilde rätt till en insats enligt LSS och
148

Prop. 1999/2000:79 s. 154 f.
Utsökning innebär att den som har rätt till en insats kan vända sig till kronofogden och få
hjälp med verkställigheten.
150
Prop. 1999/2000:79 s. 82 f.
149
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SoL. Svårigheterna att finna en juridiskt hållfast lösning som dessutom
låter sig förenas med principen om den kommunala självstyrelsen har
emellertid varit betydande och gjort att problemet kvarstått år efter år
till stort förfång för bl.a. funktionshindrade personer. Den generella
frågan om domstolstrots undersöks nu på nytt inom
Justitiedepartementet och ett utredningsförslag i ämnet kan förväntas
under hösten 2000.

Regeringen anser emellertid att skadeverkningarna för enskilda på
LSS- och socialtjänstområdet är så oacceptabla att åtgärder som
motverkar domstolstrots måste företas redan nu.”151
Regeringen framhöll att den tog allvarligt på den kritik mot
förslaget som framförts av Lagrådet. Man menade dock att det var
regeringens uppfattning att det var angeläget att inte ytterligare
fördröja införandet av ett påtryckningsmedel för att förmå
kommuner och landsting att följa domstolsutslag om rätt till vissa
insatser enligt LSS och SoL.152
Angående kritiken från Lagrådet om att det inte framgick av
remissen vilket behov som fanns av en sådan reglering, hänvisade
regeringen till undersökningar som Socialstyrelsen hade genomfört
inom området. Regeringen menade att även om det endast var ett
fåtal icke-verkställda domar om rättigheter inom socialtjänstområdet var det, ur den enskilde drabbade personens perspektiv,
oacceptabelt. Därför fanns det således skäl att vidta åtgärder
oavsett problematikens omfattning.153
Vid domstolstrots som gäller LSS och SoL föreslog regeringen
således att länsstyrelsen ska kunna förelägga en kommun eller ett
landsting att vid vite följa en lagakraftvunnen dom som ger den
enskilde rätt till en viss insats enligt respektive lag. Senare ändrades
den sanktionstekniska utformningen och sanktionsavgifter
infördes i stället för vite. De nya bestämmelserna om sanktionsavgifter trädde i kraft 1 juli 2000.
I lagförslaget inkluderades inte Bemötandeutredningens förslag
om att länsstyrelsen skulle kunna vitesförelägga en kommun att
bygga ut sin LSS-verksamhet som ett sätt att komma till rätta med
lagtrots. Endast den del som avsåg domstolstrots blev verklighet
till slut.
151

Prop. 1999/2000:79 s. 82 f.
Prop. 1999/2000:79 s. 82.
153
Prop. 1999/2000:79 s. 82.
152

82

2015:2

6.6

Tidigare utredningar kring trotsproblematiken

Kommunalt domstolstrots

År 1999 tillsatte regeringen ytterligare en utredning och gav
utredaren i uppdrag att göra en rättslig analys av hur ett
sanktionssystem som gör det möjligt att motverka kommunalt
domstolstrots bör utformas. I uppdraget låg att göra avvägningar i
fråga om vilka sanktioner som bör användas, vem eller vilka
sanktionerna ska riktas mot och hur kännbara sanktionerna bör
vara, samt om det sanktionssystem som utredaren förordar bör
gälla generellt, anpassas till olika sektorer eller utgöra en
kombination av dessa modeller.154
Utredningen genomförde vissa undersökningar för att ta reda på
hur vanligt förekommande det är att kommuner och landsting
sätter sig över domstolarnas avgöranden och vilka verksamhetsområden som berörs. Undersökningarna visade att det område där
de flesta fallen förekommer var inom LSS- och socialtjänstområdet
där kommunen eller landstinget dröjt alltför länge med att fullgöra
sina skyldigheter efter en lagakraftvunnen dom.
Vidare förekom ett antal fall inom den s.k. fria sektorn, med
vilket avses den verksamhet som i huvudsak grundar sig på
bestämmelser i kommunallagen. En del av dessa fall rörde
överträdelser av förbud av domstol att verkställa ett kommunalt
beslut som bedömts som olagligt. Andra fall har rörde underlåtenhet att rätta verkställigheten när ett redan verkställt beslut
upphävts av domstol.
Eftersom det inte, enligt utredaren, gick att se att det fanns
någon gemensam orsak till trotset utan det berodde på olika
orsaker, i vissa fall trots eller ovilja, i andra fall främst ekonomiska
orsaker eller bristande rutiner och okunnighet, så föreslogs ingen
generell sanktion.155 Istället föreslogs särskilda sanktioner för vart
och ett av de områdena där utredaren hade funnit att trots
förekom.
Vidare ansåg utredaren, i likhet med tidigare utredningar, att
någon skärpt kriminalisering i syfte att motverka domstolstrots
inte borde genomföras.156 Anledningen till den ståndpunkten var,
enligt utredaren, dels svårigheten att utforma erforderliga bestäm154

DS 2000:53 s. 9.
DS 2000:53 s. 10.
156
DS 2000:53 s. 115.
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melser, dels kommunaldemokratiskt grundade skäl. Som exempel
på sådana skäl nämns svårigheten att rekrytera personer som är
villiga att åta sig förtroendeuppdrag. Antalet politiskt förtroendevalda hade enligt utredningen minskat från 200 000 i mitten på
1950-talet till ca 50 000 år 1995. Det sjunkande antalet medlemmar
i de politiska partierna hade gjort det svårt att rekrytera till
fullmäktige och nämnder och en utvidgning av det straffbelagda
området för att motverka domstolstrots skulle enligt utredaren
innebära ökade svårigheter avseende rekryteringen till politiska
uppdrag.157
De förslag som utredningen lade fram var följande. Inledningsvis föreslogs att de kommunala revisorerna skulle i, den mån det
behövs för att motverka domstolstrots, få vidgade möjligheter att
granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.
Revisorerna föreslogs också åläggas en anmälningsskyldighet
gentemot berörd nämnd och fullmäktige när de upptäckt att domstolstrots förekommit. En skyldighet som aktualiseras vid alla
typer av domstolstrots.
För att motverka domstolstrots som gäller domstolsavgöranden
inom området för laglighetsprövning föreslog utredningen, utöver
sanktionsbestämmelser, nya regler om när verkställighet av
kommunala beslut får ske och om rättelse av verkställighet. Den
föreslagna bestämmelsen om när verkställighet får ske rörde beslut
som överklagas genom ansökan om laglighetsprövning. Enligt
bestämmelsen får ett sådant beslut verkställas innan det har vunnit
laga kraft om inte särskilda skäl talar däremot.
När det gällde rättelse av verkställighet av beslut som upphävts
av domstol föreslogs ett förtydligande tillägg till gällande regel i KL
nämligen att beslut om sådan rättelse ska meddelas utan oskäligt
dröjsmål.
Inom den fria sektorn ansåg utredaren att en särskild sanktion
borde införas för att motverka domstolstrots i form av överträdelse
av verkställighetsförbud och av underlåtenhet att ta upp frågan om
rättelse till behandling och förordade en vitessanktion som var
riktad mot beslutsfattarna personligen. Utredningsförslaget innebar att det i KL skulle införas bestämmelser angående den nya
vitessanktionen. Enligt dessa bestämmelser skulle en förvaltnings157
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domstol, som beslutar att ett överklagat beslut tills vidare inte får
verkställas, också vid vite kunna förbjuda samtliga ledamöter och
ersättare i berörd nämnd att vidta åtgärd som strider mot förbudet.
Avsåg verkställighetsförbudet ett beslut av fullmäktige skulle
vitesbeslutet riktas mot samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen
eller annan nämnd som var ansvarig för verkställigheten.
Vidare föreslogs att det i KL skulle finnas en möjlighet att
vitesförelägga nämndledamöter att rätta beslut. Gällde rättelsen ett
beslut av fullmäktige kunde styrelsens ledamöter föreläggas att i
styrelsen väcka frågan om att göra en framställning till fullmäktige
angående rättelse.
Den 1 juli 2000 hade vissa ändringar i LSS och socialtjänstlagen
trätt i kraft. Ändringarna var avsedda att motverka domstolstrots
inom dessa lagars tillämpningsområden. Ändringarna innebar att
länsstyrelsen fick förelägga en kommun eller ett landsting vid vite
att avhjälpa brister i verkställigheten av en lagakraftvunnen dom
som gav en enskild rätt till vissa förmåner enligt någon av lagarna.
När lagändringarna antogs hade det förutsatts att frågan om
åtgärder mot domstolstrots skulle övervägas på nytt även avseende
LSS-området och socialtjänsten.
Utredaren ansåg att när det gällde behovet av åtgärder mot
domstolstrots på LSS-området var det mycket som talade för att
det borde finnas tillgång till en särskild sanktion. I fråga om
domstolstrots inom socialtjänstens område konstaterade utredaren
att behovet av en sanktion var mindre, men att det ur en
allmänpreventiv synpunkt ansågs föreligga ett behov även där och
att en sanktion på detta område borde vara riktad mot kommunen
eller landstinget som juridisk person.
Frågan var då om den införda vitessanktionen skulle behållas
eller ersättas med en sanktionsavgift. Utredningen ansåg att en
sanktionsavgift bättre skulle fylla funktionen än vite och föreslog
en sådan ordning.
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Åtgärder mot kommunalt domstolstrots

I mars 2002 överlämnade regeringen propositionen ”Åtgärder mot
kommunalt domstolstrots” till riksdagen.158 Propositionen och dess
förslag var i stort i överenstämmelse med de förslag som utredaren
lämnat i departementspromemorian ”Kommunalt domstolstrots”.159 I propositionen konstaterades att ytterligare åtgärder
behövde vidtas för att motverka att kommuner och landsting satte
sig över de allmänna förvaltningsdomstolarnas avgöranden men att
en skärpt kriminalisering eller en utvidgning av skadeståndsansvaret inte var lämpliga åtgärder.160 Vidare konstaterade
departementschefen att det fanns ett stort behov av åtgärder mot
domstolstrots inom LSS området men att behovet var mindre inom
socialtjänstområdet och att skadeverkningarna för enskilda till följd
av domstolstrots var oacceptabla.
Inom området för laglighetsprövning hade det, enligt
utredningen, endast förekommit ett fåtal fall av domstolstrots men
några av dessa hade, enligt departementschefen, ansetts särskilt
stötande eftersom det visat sig att det helt saknats möjlighet att
ingripa mot det kommunala agerandet. Dessa fall rörde när en
kommun verkställt ett kompetensöverskridande beslut trots att en
allmän förvaltningsdomstol meddelat ett verkställighetsförbud eller
när kommunen inte rättat ett verkställt beslut som upphävts av
domstol. Departementschefen framhöll att det är ”helt
oacceptabelt i en rättsstat att domstolsavgöranden som beslutats i
laga ordning inte respekteras. Särskilt betänkligt är det om det är
myndigheter som sätter sig över vad domstolarna har bestämt. Ett
sådant agerande riskerar att undergräva medborgarnas förtroende
för samhällsorganen.”161 Mot bakgrund av det var det enligt
departementschefen angeläget med åtgärder för att motverka
kommunalt domstolstrots.
Departementschefen delade den uppfattning som flera tidigare
utredningar hade haft, att skärpt kriminalisering för att motverka
trots, inte är rätt väg. Inte heller ansågs en utvidgning av skade-
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Prop. 2001/02:122.
Ds 2000:53.
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ståndsansvaret vara någon framkomlig väg för att minska
företeelsen.
De förslag som regeringen lade fram för riksdagen var ett tillägg
i KL att revisorernas granskning även skulle omfatta ärenden som
avser myndighetsutövning mot någon enskild, när granskningen
gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna
förvaltningsdomstolar. Vidare att om revisorerna i sin granskning
fann att det förelåg misstanke om att allmän förvaltningsdomstols
avgörande åsidosatts skulle revisorerna anmäla det till berörd
nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtog åtgärder
utan oskäligt dröjsmål, var revisorerna skyldiga att rapportera det
till fullmäktige.
För att komma åt problemet av trots vid laglighetsprövning
föreslogs att det i KL skulle införas en bestämmelse innebärande
att ett beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får
verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl
talar emot det och en reglering om att när ett redan verkställt
kommunalt beslut har upphävts skall ett beslut om rättelse av
verkställighet meddelas utan oskäligt dröjsmål.
Däremot infördes inte promemorians förslag om en möjlighet
att vid överträdelse av verkställighetsförbud och underlåten rättelse
rikta vitesförbud eller vitesförelägganden mot ledamöter och
ersättare i berörd nämnd. Anledningen till att möjligheten till
vitesföreläggande inte infördes var regeringens förhoppning att de
ändringar som föreslagits avseende kommunala besluts verkställbarhet och rättelse av sådana beslut skulle leda till att antalet fall av
domstolstrots minskade eller rent av upphörde.
I LSS föreslogs en bestämmelse innehållande att en kommun
eller ett landsting som underlåter att utan oskäligt dröjsmål
tillhandahålla en insats enligt 9 § LSS eller bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen som någon är berättigad till enligt en domstols
avgörande, skulle åläggas att betala en särskild avgift. Sanktionsavgiften skulle enligt förslaget få bestämmas till lägst 10 000 kronor
och högst en 1 miljon kronor.
I promemorian hade det även föreslagits åtgärder för att
motverka kommunernas trots att verkställa sina egna gynnande
beslut om insatser enligt LSS och socialtjänstlagen. Regeringen
hade vid tidpunkten givit Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete
med länsstyrelserna kartlägga och analysera antalet ej verkställda
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domstols- och myndighetsbeslut enligt 9 § LSS och 6 b och 6 f §§ i
dåvarande socialtjänstlagen och ville avvakta med åtgärder till dess
att utredningen var klar men departementschefen framhöll att
regeringen avsåg att återkomma i frågan.

6.8

Avslutande ord angående tidigare utredningar

Ovanstående utredningar är exempel på när frågan om kommunalt
trots har utretts. Det finns även andra utredningar.162 Uppenbart är
att frågan om trots är svårhanterlig och de flesta förslagen har inte
lett till ändrad lagstiftning. Sanktionsavgifter inom socialtjänst- och
LSS-området infördes dock.

162
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Se exempelvis SOU 2004:118, ”Beviljats men inte fått”.

7

Hur hanteras trotsföreteelsen i
dagens rättssystem?

7.1

Sanktioner

I detta kapitel kommer trotsföreteelsen och dess hantering i dagens
rättssystem att diskuteras. Det finns, som tidigare redovisats, en
rad olika instrument för kontroll av kommunal verksamhet. Det
finns dock inte så många olika sanktioner att tillgå. I fall av trots är
det knappast troligt att de kommunala beslutsfattarna ändrar sig
enbart för att ett kontrollinstrument, exempelvis kommunens
revisorer, påtalar en olaglighet. Överhuvudtaget kan det i vissa fall
vara verkningslöst med en kontroll som inte slutligen backas upp
av sanktioner.163
Vad kan då betraktas som sanktioner? Sanktioner är något
negativt som drabbar den eller de som handlat felaktigt. Vid sidan
av de rättsliga sanktionerna bör även läggas politiska sanktioner.
Det lokalpolitiska trycket om en felaktighet uppmärksammas kan
ibland medföra att förtroendevalda tvingas lämna sina uppdrag eller
inte väljs om för ytterligare en mandatperiod. Den typen av
sanktion kommer dock inte att beröras vidare i denna framställning.164
I denna framställning ligger fokus på de rättsliga korrektionsmedlen, alltså möjligheterna för att utkräva ansvar eller
reparation, om någon lidit skada. Sanktionerna kan delas upp i två
huvudtyper. Dels ”personliga” sanktioner, där en eller flera
163
Det finns självfallet ett värde i att felaktigheter uppmärksammas och därmed kan åtgärdas.
De flesta felaktigheter görs omedvetet och ett kontrollinstrument kan därmed ha en viktig
funktion i att lyfta dessa till ytan för korrigering. Eller för att skapa en möjlighet att göra det
hela korrekt nästa gång. När det gäller trots är så inte riktigt fallet.
164
För en fördjupad diskussion om revisionsansvar m.m. se Lundin (2010) ”Revisionen
reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet”, ESO-rapport 2010:6.
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personer ställs till svars för sitt handlande eller underlåtenhet att
handla, dels ”kollektiva” sanktioner, där kommunen som juridisk
person ställs till svars för sitt handlande eller underlåtenhet till
handlande.

7.2

Personliga sanktioner

Ett sätt för samhället att visa att ett beteende inte är önskvärt är att
utkräva straffrättsligt ansvar enligt brottsbalkens bestämmelser.
Det straffrättsliga ansvaret innebär att domstolen, i efterhand,
fastställer vem som ska hållas ansvarig för en handling eller
underlåtenhet till handling. Straffansvar måste enligt svensk rätt
riktas mot en fysisk person. En juridisk person kan ”straffas” på
annat sätt exempelvis genom företagsbot, sanktionsavgift eller
förverkande men detta utgör inte straff i juridisk mening. Det är
domstolen som bestämmer var straffansvaret ska placeras. Det är
inte möjligt att placera straffansvaret genom interna beslut inom
myndigheten. Den interna arbets- och ansvarsfördelningen
(delegationsordningen) är inte avgörande för placeringen av det
straffrättsliga ansvaret men får normalt ändå betydelse vid
domstolens utdömande av ansvar. Nedan följer en kort genomgång
av några av de vanligaste brotten i brottsbalken som kan komma
ifråga för en förtroendevald eller anställd tjänsteman i sin roll som
kommunal beslutsfattare.
7.2.1

Tjänstefel, 20:1 BrB

Enligt 20 kap. 1 § BrB ska den som med avsikt eller av oaktsamhet
vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet
åsidosätter vad som gäller för uppgiften, dömas för tjänstefel till
böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen kan anses som
ringa med hänsyn till gärningsmannens befogenheter, uppgiftens
samband med myndighetsutövningen i övrigt eller på grund av
andra omständigheter, ska gärningsmannen inte dömas till ansvar.
Om brottet är uppsåtligt och att anse som grovt, ska vederbörande
dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst
sex år. Det centrala rekvisitet är vid myndighetsutövning.
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Stadgandet avser både förtroendevalda och tjänstemän i en
kommun. Ett viktigt undantag finns. Den som är ledamot av en
beslutande statlig eller kommunal församling, till exempel
kommunfullmäktige, är inte underkastad ansvar för dessa brott. En
fullmäktigeledamot kan således inte ställas till ansvar för deltagande
i fullmäktiges beslutsfattande Tanken är att denna grupp har ett
politiskt ansvar inför sina väljare. En följd av det är att fullmäktige
även är undantagen JO:s och JK:s granskning. Det är dock relativt
sällsynt att fullmäktige fattar beslut om myndighetsutövning
eftersom denna typ av beslut oftast hanteras på nämndnivå. Viktigt
att notera är att det endast är i egenskap av fullmäktigeledamot som
en person inte kan fällas till ansvar för tjänstefel. Den som, vid
sidan av fullmäktige, också är ledamot av nämnd kan begå brottet,
och ställas till ansvar, i sin roll som nämndledamot.
Det straffrättsliga tjänsteansvaret var kraftigt inskränkt mellan
1976 och 1989.165 Anledningen var den hämmande inverkan som
alltför stränga ansvarsregler ansågs ha på den offentliga förvaltningen.166 Före 1975 års ämbetsansvarsreform var det straffbara
området betydande och omfattade gärningar som ibland betraktades som bagatellartade. Straffbarheten omfattade även obetydliga
förseelser som berodde på oförstånd eller oskicklighet vilket gjorde
att domstolarna belastades i onödan.167 Tjänstefelet ersattes, under
perioden 1976–89, med myndighetsmissbruk som var betydligt
svårare att utkräva ansvar för.
Förändringarna i det offentliga tjänsteansvarssystemet blev
kritiserade.168 En rad motioner väcktes under åren efter ansvarsreformen med krav på utvärdering av förändringarna. Ett omfattande utredningsarbete genomfördes, vilket till sist mynnade ut i
att tjänsteansvaret utökades något 1989.169 Motiveringen till
ändringen var att ett sanktionssystem som inte var effektivt
riskerade att medföra att allmänhetens förtroende för rättsväsendet
minskade.170 Denna ändring i riktning mot det gamla tjänstefelet
utökade det bestraffningsbara området och gäller än i dag.
165
För en detaljerad redovisning av tjänsteansvarsreformerna se Warnling-Nerep (1995), s.
455-468.
166
Prop. 1975:78 s. 145.
167
BrB-kommentaren s. 386 f.
168
Se bl.a. Riberdahl 1979 s. 139-142.
169
Se BrB-kommentaren s. 442-449 där bakgrunden till 1989 års reform redovisas.
170
Prop. 1988/89:113 s. 7 ff.
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Rekvisitet vid myndighetsutövning innebär dock en avsevärd
inskränkning i jämförelse med rättsläget innan 1976.
Det finns således en tydlig koppling mellan straffansvar och
myndighetsutövning. För att ansvar enligt 20 kap. 1 § BrB ska
kunna utdömas måste handlingen eller underlåtenheten ha skett vid
myndighetsutövning. Myndighetsutövning brukar definieras som
beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets
maktbefogenheter för medborgarna.171 Det ska vara fråga om ett
beslut om en förmån eller avslag på en sådan förmån, exempelvis
bygglov, eller en rättighet såsom rätt till bistånd enligt
socialtjänstlagen. Den kopplingen gör att många beslut som fattas i
en kommun, vare sig det sker i fullmäktige, en nämnd eller av en
tjänsteman, inte omfattas av straffansvaret i 20 kap. 1 § BrB.
Som exempel på detta kan nämnas det ovan nämnda
”Gullspångsfallet (se avsnitt 4.1).172 Där beslutade fullmäktige att
lämna ekonomiskt stöd åt ett enskilt företag genom att kommunen
köpte en maskin. Beslutet överprövades och kammarrätten beslöt
att beslutet tills vidare inte skulle gälla. Kommunstyrelsen beslöt
trots detta att godkänna avtal angående köpet. Beslutet prövades i
mål om ansvar för myndighetsmissbruk, alternativt vårdslös
myndighetsutövning, men eftersom kommunstyrelsens förfarande
inte var myndighetsutövning utdömdes inget ansvar. Det saknades
koppling till myndighetsutövning.
Att ansvar kan utkrävas enligt 20 kap. 1 § BrB av tjänstemän vid
kommunen visar ett annat fall som rör en chef vid socialförvaltningen i en kommun.173 Chefen skulle i sin tjänst, förutom
att ha ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet, bl.a.
besluta om att inleda utredning enligt lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), samt initiera omedelbart
omhändertagande enligt samma lag. Chefen ansågs ha agerat
oaktsamt när han dels inte inledde en LVM-utredning inom den
tidsfrist som beslutats, dels inte tidigare vidtog åtgärder för ett
omedelbart omhändertagande. Vederbörande hade således av
oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften och dömdes för
tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB.
171

Prop. 1971:30 s. 285.
NJA 1988 s.26.
173
RH 2011:27.
172
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Tjänstefelsbrottet är således förändrat i jämförelse med tiden
innan 1975. Idag är det väsentliga rekvisitet vid myndighetsutövning. Det innebär bl.a. att då kommunen verkar i den frivilliga
sektorn, idrott, kultur m.m. så saknas ett rättsligt ansvar för
beslutsfattarna. Vidare innebär det att beslut om otillåtet stöd till
företag, felaktigheter vid upphandlingar inte heller är sanktionerat
på ett personligt plan.174
7.2.2

Trolöshet mot huvudman, 10:5 BrB

10 kap. 5 § BrB stadgar att om någon, som på grund av förtroendeställning, exempelvis högre tjänstemän eller valda politiker, fått till
uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet,
självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka
skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin
förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, ska
vederbörande dömas för trolöshet mot huvudman till böter eller
fängelse i högst två år. Missbruket kan bestå i såväl rättsligt som
faktiskt handlande och även i underlåtenhet, t.ex. att låta bli att
utöva den skötsel av en verksamhet som man åtagit sig.
Rättspraxis visar att det är ovanligt att någon kommunal
tjänsteman eller förtroendevald politiker ställs till svars för
trolöshet mot huvudman. Från rättspraxis kan framhållas ett fall då
en vice vd för ett kommunalt bolag (energibolag) dömdes för att ha
lånat ut olja till ett fristående bolag utan att se till att det ställdes
säkerheter för lånet. Oljan återlämnades inte vilket orsakade skada
för kommunen och dess energibolag.175
Sådana fall där det handlar om olagligt företagsstöd skulle i
princip denna brottstyp kunna aktualiseras. Om det olagliga stödet
bedöms motsvara en ekonomisk skada och en förtroendevald
orsakat denna vid utövandet av sitt uppdrag. Saken har dock aldrig
prövats i svensk domstol såvitt känt.

174
En kommun kan dock ådömas en sanktionsavgift, i vissa fall, vid en felaktig upphandling
enligt LOU.
175
NJA 1983 s. 441.
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Sanktionsavgifter är ett ekonomiskt sanktionsmedel som sedan
slutet av 1900-talet i ökad utsträckning har börjat användas. Den
vanligaste och mest kända sanktionsavgiften torde vara skattetillägg
som på senare tid debatterats flitigt. Införandet av sanktionsavgifter skedde inte utan motstånd. Den vanligaste kritiken mot
sanktionsavgifter är att de, i realiteten, innebär ett straff utan att
omges av de rättssäkerhetsgarantier som straffrätten innehåller.
För att tillgodose önskemålet att sanktionsavgifterna skulle
utformas enligt enhetliga principer angavs i förarbetena till
bestämmelsen i 36 kap. 4 § BrB, om förverkande, vissa riktlinjer för
hur sanktionsavgifter borde utformas.176 Riktlinjerna innebär bland
annat att sanktionsavgifter:
– kan komplettera bestämmelser om förverkande
– att de bara får förekomma inom speciella och klart avgränsade
rättsområden
– att de bör kunna beräknas så att de i förväg går att förutse och
fastställa
– att om avgiftsskyldigheten ska bygga på ett strikt ansvar bör det
förutsättas att det finns starkt stöd för ett antagande om att
överträdelser på området inte kan förekomma annat än som en
följd av uppsåt eller oaktsamhet
– att inget hinder mot att låta avgiftsregler som i första hand
riktas mot juridiska personer vara tillämpliga vid sidan av straffrättsliga bestämmelser för fysiska personer och att administrativa myndigheter kan tillåtas debitera sanktionsavgifter
Sanktionsavgifter har gemensamt att de innebär ett åläggande av
betalningsskyldighet vid överträdelser av särskilda författningsbestämmelser. Sanktionsavgifterna regleras i författning och de
tillfaller det allmänna. En sanktionsavgift är således en ekonomisk

176

94

Prop.1981/82:142 s. 26, bet. 1981/82:JuU53, rskr. 328.
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sanktion och den åläggs för ett olagligt beteende. På det sättet
liknar den böter och företagsbot.
I promemorian, Ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet177 anges att sanktionsavgifter formellt och materiellt ligger
utanför det straffrättsliga systemet och av den anledningen inte
måste utformas i enlighet med de allmänna principer som gäller för
straffrätten. De flesta sanktionsavgifter kan dömas till både fysiska
och juridiska personer. Ansvaret är vanligtvis strikt, dvs.
betalningsskyldighet utdöms när en regelöverträdelse objektivt kan
konstateras. Ett sådant strikt ansvar anses vara godtagbart på
områden där de som kan tänkas bli avgiftsskyldiga kan förväntas ha
en god kännedom om vilka föreskrifter som gäller och dessutom en
särskild anledning att övervaka att de inte överträds.
För att fastställa sanktionsavgifter används oftast schabloner.
Sanktionsavgifter har regelmässigt både ett repressivt och ett
vinsteliminerande inslag. Det medför att avgifterna ofta uppgår till
belopp som överstiger de böter som kommer i fråga för brott som
kan bedömas vara av liknande svårighetsgrad som överträdelsen.
Utmärkande för sanktionsavgifter är också att avgiften i många fall
kan åläggas av förvaltningsmyndigheter. Exempelvis kan en
byggnadsnämnd besluta om sanktionsavgifter enligt PBL i vissa
fall.
7.3.2

Ett exempel – Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) ger rätt till särskild hjälp för personer med utvecklingsstörning eller autism. Det kan även vara personer som i vuxen ålder
fått en hjärnskada efter sjukdom eller olycka, eller andra
funktionshinder som gör att personen har svårigheter och behöver
hjälp. Det kan vara rätt till olika former av boende, personlig hjälp,
hjälp till sysselsättning eller meningsfull fritid.
Den som anser sig ha rätt till stöd och service kan ansöka om
hjälp hos kommunen som sedan utreder och beslutar om hjälp ska
ges, och i så fall i vilken form och i vilken omfattning. Ett avslag på
177

Ds Ju 1981:3 s. 83.
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ansökan om hjälp kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Ett beslut om stöd och service ska i princip verkställas omedelbart.
Det ligger dock i sakens natur att det inte kan ske för vissa typer av
insatser, men hjälpen och stödet ska ges inom skälig tid. Vad som
är skälig tid avgörs i det enskilda fallet.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en
berättigad insats enligt LSS ska, enligt 28 a § LSS, åläggas att betala
en särskild avgift. Detsamma gäller om en kommun som inte inom
skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att
verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits, eller inte inom skälig
tid tillhandahåller en insats som någon är berättigad till enligt en
domstols avgörande.178
Den särskilda avgiften fastställs, efter ansökan av Inspektionen
för vård och omsorg, av förvaltningsrätten. Avgiften är lägst 10 000
kronor och högst 1 miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs
ska det särskilt tas hänsyn till hur lång tid dröjsmålet har pågått och
hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. Avgiften får sänkas om det
finns synnerliga skäl, och i mindre allvarliga fall tas ingen avgift ut.
Regleringen om den särskilda avgiften infördes den 1 juli 2002.
Före det fanns sedan ett par år en möjlighet att vid vite förelägga en
kommun att fullgöra sin skyldighet enligt LSS. Anledningen till att
systemet med vitesföreläggande ersattes av ett system med
sanktionsavgifter var att sanktionsavgiften får effekt som
påtryckningsmedel på ett tidigare stadium. Ett vitesföreläggande
får motsvarande effekt betydligt senare eftersom vitet kan utfärdas
först när verkställigheten dröjt alltför länge. När vitesföreläggandet
väl utfärdats får kommunen eller landstinget dessutom ytterligare
en tids uppskov.179
Ytterligare en anledning till att ett system med sanktionsavgifter
infördes är att den administrativa hanteringen av en sanktionsavgift
är enklare än den som krävs för vitessanktionen. Ett system med
vite innebär att varje enskilt fall kan komma att handläggas i två
skilda förfaranden; ett som avser utfärdande av vitesföreläggande
och ett som rör utdömande av vitet. Systemet med sanktionsavgift
förkortar handläggningstiden, vilket har betydelse för den enskilde
178
Vad som är skälig tid får avgöras i det enskilda fallet, det är dock inte rimligt att
kommunen ska kunna tillhandahålla insatsen ”på dagen”. Se vidare prop. 2001/02:122 s. 23.
179
Prop. 2001/02:122 s. 21.
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som snabbare och enklare kan få stöd och hjälp. Departementschefen anförde i förarbetena till införandet av sanktionsavgifter i
LSS följande.
”Det finns ett stort behov av åtgärder mot domstolstrots inom LSSområdet. Det ligger i och för sig i sakens natur att vissa insatser enligt
denna lag är av den beskaffenheten att kommunen eller landstinget
måste få ett visst rådrum. Det har emellertid i stor utsträckning
förekommit att enskilda funktionshindrade fått vänta mycket länge
innan kommunen följt domstolens avgörande. I ett antal kommuner
har dessa dröjsmål varit mycket vanliga. Omfattningen utgör ett
problem inte bara för de enskilda personer som berörs utan också för
tilltron till samhällsorganen.”180

Det är kommunen som åläggs att betala sanktionsavgiften och inte
den eller de enskilda beslutsfattarna. Sanktionsavgiften hindrar
dock inte ett eventuellt straffrättsligt förfarande mot en enskild
tjänsteman eller förtroendevald som möjligen begått tjänstefel
genom att inte verkställa ett beslut eller en lagakraftvunnen dom.181
Från rättspraxis kan nämnas att Östersunds kommun ålades att
betala 250 000 kronor för att inte under åtta månader ha verkställt
ett beslut om särskilt boende.182 På samma sätt har Luleå kommun
ålagts att betala 500 000 kronor för att inte under 14 månader ha
verkställt ett beslut om särskilt boende.183
7.3.3

Ytterligare ett exempel - Socialtjänstlagen

Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina
behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd
av kommunen för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en
skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker
biståndstagarens möjligheter att leva ett självständigt liv.
En motsvarande reglering som i LSS finns i 16 kap. 6 a § SoL.
Den innebär att en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är berättigad till enligt ett beslut av
kommunen (oftast socialnämnden), ska åläggas att betala en
180

Prop. 2001/02: 122 s. 13.
Prop. 2001/02: 122 s. 23.
182
Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1802-11.
183
Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2943-11.
181
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särskild avgift. Vidare ska en kommun som inte inom skälig tid
tillhandahåller bistånd som någon är berättigad till enligt en
domstols avgörande åläggas att betala en särskild avgift.
Vid införandet av sanktionsavgifter i SoL anfördes i propositionen följande. ”När det gäller socialtjänstens område tyder de
undersökningar som gjorts på att domstolstrots inte förekommer
ofta. I några av de få fall som förekommit har de ansvariga
politikerna dömts för tjänstefel. Dessa omständigheter tyder på att
behovet av en sanktion här är mindre än inom LSS-området. Även
inom socialtjänstens område är dock skadeverkningarna för
enskilda till följd av domstolstrots oacceptabla.”184
Från rättspraxis kan nämnas att Vadstena kommun ålades att
betala 92 000 kronor för att inte ha verkställt ett beslut om särskilt
boende på åtta månader. Kammarrätten ansåg att endast två
månader av de totalt åtta månaderna var oskäliga eftersom
kommunen hade gjort vissa andra insatser under tiden.185

7.4

Vite

I lag om viten (1985:206) regleras den offentligrättsliga formen av
viten, vilka kommer att beröras här. Viten kan jämföras med
penningböter och kan utdelas till såväl en fysisk som juridisk
person.
Möjligheten för en myndighet att förelägga en person vite
förutsätter ett stöd i lag eller annan författning. Om sådant
bemyndigande finns ska myndigheten i varje enskilt fall bedöma
om ett föreläggande ska förenas med vite. Ett vite definieras som
ett penningbelopp som myndigheten, i förväg, bestämmer som
påföljd för en enskild eller juridisk person som inte följer ett
beslut. I vissa författningar kan det finnas bestämmelser om det
högsta respektive lägsta belopp som får sättas. Om någon sådan
bestämmelse inte finns ska vitet enligt 3 § lag om viten ”fastställas
till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan

184
185
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antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med
vitet”.
I lag om viten finns även en möjlighet att förelägga om ett så
kallat löpande vite. Det innebär att myndigheten redan i det
ursprungliga vitesföreläggandet bestämmer att ett visst belopp ska
förfalla med jämna mellanrum så länge inte föreläggandet följs. Om
föreläggandet innehåller ett förbud, kan ett löpande vite utformas
så att ett visst vitesbelopp förfaller varje gång förbudet överträds.
Om åtgärden innefattar en regelbundet återkommande förpliktelse,
kan föreläggandet innehålla en bestämmelse om att vitet förfaller
varje gång den vitesförelagda låter bli att fullgöra den förpliktelse
som han eller hon är skyldig till.186
Prövningen om utdömande av vite görs som huvudregel av
förvaltningsrätten. Undantag finns om det är reglerat i specialförfattning att det ska göras av en annan myndighet. Prövningen av
om vite ska utdömas är omfattande och innehåller flera frågor.
Inledningsvis måste konstateras att vitesföreläggandet är korrekt
både till form och grund för en dom eller beslut om uttagande av
vite. Därefter måste det utredas om den vitesförelagda verkligen
har brutit mot föreläggandets föreskrifter och om så är fallet, om
det har funnits några giltiga ursäkter för det. Om det därefter kan
konstateras att personen i fråga har brutit mot föreläggandet och
att det inte har tillkommit några nya omständigheter som måste tas
hänsyn till kan prövningen övergå till att bedöma rimligheten av
penningbeloppets storlek. Där kan beloppet minskas om
domstolen finner anledning till det.
Processen för att få ett vite utdömt är som framgår ovan ganska
omständig och utdragen, vilket kan förklara att den inte är så
vanligt förekommande inom det förvaltningsrättsliga området och i
vissa fall ersatt av sanktionsavgifter.
En relativ ny företeelse i myndighetssverige är myndigheter som
har till uppgift att utföra inspektioner. Som exempel kan nämnas
Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg. De
myndigheterna kan kombinera sina förelägganden med vite. På så
vis kan kommuner och landsting som inte följer skollagstiftning
eller hälso- och sjukvårdslagstiftning sanktioneras.
186

Prop. 1984/85:96 s. 28.
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En särlösning – Lag om offentlig upphandling

Det finns ett särskilt problem inom området offentlig upphandling
och trotsproblematik, nämligen att myndigheter, både statliga och
kommunala, inte alltid följer lagen om offentlig upphandling.
Problemet ledde fram till skärpta sanktionsregler i LOU. De nya
reglerna redovisas i korthet nedan, och innehåller bland annat en
avtalsspärr som innebär ett förbud mot att ingå avtal under en tid
från det att ett tilldelningsbeslut meddelats. Reglerna innebär också
möjlighet att ogiltigförklara ingångna avtal vid exempelvis otillåten
direktupphandling, samt möjlighet till att ålägga en upphandlande
myndighet sanktionsavgift (upphandlingsskadeavgift) vid exempelvis otillåten direktupphandling.187 De nya reglerna trädde i kraft
den 1 november 2011.
Vissa av de ovan beskrivna exempel på trots hade kunnat
hanteras annorlunda i dagens system. Flera av de ingångna avtalen,
t.ex. Väsby simsällskap, hade exempelvis kunnat ogiltigförklaras.
Kommunerna hade kunnat dömas till att betala sanktionsavgifter.
LOU innehåller dock inga personliga sanktioner.
7.5.1

Avtalsspärr

Enligt 16 kap. 1 § LOU inträder en avtalsspärr när en upphandlande myndighet har meddelat tilldelningsbeslut. En avtalsspärr är ett förbud mot att ingå avtal under en viss tid. Om
tilldelningsbeslutet meddelas muntligen till leverantörerna gäller
avtalsspärren i minst tio dagar. Om tilldelningsbeslutet meddelas på
annat sätt, exempelvis via traditionellt brev, eller både elektroniskt
och på annat sätt, gäller avtalsspärren i minst 15 dagar.
Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om
tilldelningsbeslutet. Den upphandlande myndigheten kan ålägga sig
själv en längre avtalsspärr än tio respektive 15 dagar, men inte en
kortare. Om myndigheten i underrättelsen om tilldelningsbeslutet
anger en längre avtalsspärr gäller denna, både som ett förbud mot
att ingå avtal och som en bortre tidsgräns för när en leverantör
senast kan ansöka om överprövning av upphandlingen.
187

Se prop. 2009/10:180 och SFS 2011:1030.
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Om en leverantör begär överprövning av en upphandling i
förvaltningsrätten innan en gällande avtalsspärr har löpt ut, börjar
en förlängd avtalsspärr att gälla automatiskt. Den förlängda
avtalsspärren syftar till att möjliggöra en domstolsprövning av
upphandlingar och innebär, på motsvarande sätt som avtalsspärren,
ett förbud mot att ingå avtal. Den förlängda avtalsspärren gäller
under målets handläggning i förvaltningsrätten och upphör att gälla
tio dagar efter att domstolen har avgjort målet. Syftet med
avtalsspärren är att ge anbudssökande och anbudsgivare tid att
överväga behovet av överprövning av upphandlingen. I förening
med övriga bestämmelser om avtalsspärr är syftet också att
möjliggöra en överprövning innan avtal sluts.188
Från praxis kan nämnas att Danderyds kommun ålades av
kammarrätten att betala 120 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.189 Bakgrunden var att kommunen tecknat avtal som stred
mot bestämmelserna om avtalsspärr. Förvaltningsrätten konstaterade dock att kommunen inte hade brutit mot de grundläggande
principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i
LOU. Därefter fastställdes att ingånget avtal fick stå kvar, trots att
det hade slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.
Kammarätten konstaterade att det fanns grund för att debitera
kommunen upphandlingskadeavgift, eftersom det endast i rena
undantagsfall kan anses att en överträdelse är ringa.
7.5.2

Möjlighet begära ogiltighet av ingångna avtal

Avtal mellan en upphandlande myndighet och en leverantör kan
ogiltigförklaras av domstol efter ansökan av leverantör. En talan
om ogiltighet förs i allmän förvaltningsdomstol. Avtal kan
ogiltigförklaras vid otillåtna direktupphandlingar, dvs. när ett avtal
har ingåtts med en leverantör utan att det skett någon annonsering,
trots att avtalet enligt LOU skulle ha föregåtts av ett annonserat
förfarande.
Avtal kan även ogiltigförklaras om det har tecknats i strid med
en avtalsspärr, förlängd avtalsspärr eller ett interimistiskt beslut.
Om en ansökan om överprövning av en upphandling redan har
188
189

Prop. 2009/10:180 s. 353.
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7009-12.
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hunnit göras innan avtalet ingås, kan leverantören justera sin talan i
målet till att avse ogiltigheten av avtalet. På samma sätt kan
kontrakt inom ett ramavtal, som kommit till efter en förnyad
konkurrensutsättning som har genomförts på ett felaktigt sätt,
ogiltigförklaras om leverantören som begär överprövning har lidit
eller kan komma att lida skada.
Följden av att ett avtal ogiltigförklaras blir att alla prestationer
som hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå. En leverantör
som har ingått avtal med en upphandlande myndighet som senare
ogiltigförklaras kan även ha rätt till skadestånd av myndigheten.
7.5.3

Upphandlingsskadeavgift på talan av Konkurrensverket

Kapitel 17 i LOU ger Konkurrensverket befogenhet att föra talan i
allmän förvaltningsdomstol om att en upphandlande myndighet ska
åläggas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift, som är en
sanktionsavgift som tillfaller staten.
Upphandlingsskadeavgift kan dömas ut om en myndighet har
gjort en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket får då själv
avgöra om en ansökan om utdömande av upphandlingsskadeavgift
ska ske. Däremot måste Konkurrensverket ansöka om utdömande
av upphandlingsskadeavgift om en domstol vid en överprövning av
ett avtals giltighet har fastställt att avtalet får bestå, trots att det har
tecknats i strid med en avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr.
Detsamma gäller om en domstol vid en överprövning av ett avtals
giltighet har fastställt att avtalet bör ogiltigförklarats, men att det
får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett samhällsintresse.
Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga 10 procent av det
aktuella upphandlingskontraktets värde. Den minsta avgiften är
10 000 kronor och den maximala avgiften är 10 miljoner kronor.
Vid beräkningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild
hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.
7.5.4

Sanktioner mot ansvariga enskilda tjänstemän eller
förtroendevalda

Ovanstående upphandlingsskadeavgift riktar sig till kommunen
som juridisk person. Någon sanktion för enskilda tjänstemän eller
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förtroendevalda finns inte i LOU. Den sanktion som skulle kunna
bli aktuell är brottsbalkens reglering om tjänstefel, 20 kap. 1 § BrB,
vilken det har redogjorts för tidigare i detta kapitel. Som framgått
av den redogörelsen förutsätter det att besluten i fråga är att
betrakta som myndighetsutövning.
De flesta som har yttrat sig i debatten i frågan huruvida offentlig
upphandling är att betrakta som myndighetsutövning eller inte, har
kommit fram till ett nekande svar. JO:s yttrande över den olagliga
direktupphandlingen i Torsby kommun, som redogjordes för
tidigare, är representativt.190 JO konstaterar att kommunstyrelsen
gjort sig skyldig till ett oriktigt handlande, som dessutom kan
kallas ”anmärkningsvärt”. JO anser ändå att det inte är möjligt att
ingripa med åtal för tjänstefel, eftersom beslutsfattandet i de
aktuella frågorna (dvs. offentlig upphandling) inte är att anse som
myndighetsutövning i brottsbalkens mening.
Frågan om offentlig upphandling är att anse som myndighetsutövning behandlades av Lagrådet vid granskningen av förändringar
i upphandlingslagstiftningen. Lagrådet skriver i sitt yttrande ”[I]
det remitterade förslaget (s. 235) sägs att förvaltningslagen
(1986:223), (FL), inte är tillämplig vid en myndighets handläggning
av upphandlingsärenden. Enligt Lagrådets uppfattning är detta ett
alltför kategoriskt uttalande. Klart är att upphandling inte är en
fråga om myndighetsutövning och att de bestämmelser i FL som
endast gäller vid myndighetsutövning inte är tillämpliga i
upphandlingsärenden. Däremot kan vissa andra bestämmelser i FL,
i den mån förfarandet inte regleras i upphandlingsförfattningarna,
vara tillämpliga i ett upphandlingsärende hos en myndighet. Detta
gäller t.ex. FL:s bestämmelser om jäv.”191 Lagrådet hävdar således, i
likhet med JO, att offentlig upphandling inte är en fråga om
myndighetsutövning.
Vad som kan konstateras är att det finns betydande skillnader
mellan situationer där det offentliga är köpare och där köparna är
privata subjekt. Den detaljerade regleringen av tillvägagångssättet
vid offentlig upphandling som nu gäller till följd av EUanpassningen, har bidragit till att sudda ut gränsen mellan offentlig
rätt och civilrätt.
190
191

Prop. 2006/07:128, bil. 14, s. 598.
Prop. 2006/07:128, bil. 14, s. 598.
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Hellners och Malmqvist (2007) sammanfattar karaktäristika hos
myndighetsutövning på följande sätt i sin kommentar till
förvaltningslagen:192
– att det ska vara fråga om beslut eller andra åtgärder som ytterst
är uttryck för samhällets maktbefogenheter gentemot enskild
fysisk eller juridisk person
– att myndigheten grundar sin befogenhet att bestämma på en
författning eller något annat beslut av regeringen eller riksdagen
– att ärendet utmynnar i ett bindande beslut för den enskilde
– att saken avgörs ensidigt genom beslut av myndigheten.
De tre första villkoren torde vara uppfyllda i fallet offentlig
upphandling. Kravet på ensidighet kan dock diskuteras, eftersom
upphandlingen mynnar ut i ett avtal och således inte avgörs
ensidigt. Wiweka Warnling-Nerep ifrågasätter den uppfattningen
och har i en artikel i Juridisk Tidskrift anfört ett annat tankesätt.193
Warnling-Nerep menar att upphandlingen inte ska ses som en
enhet utan att ”[M]an måste i stället vara beredd att se till olika
delar i upphandlingen. Mycket talar för att vissa av de beslut som
en kommun fattar enligt LOU, t.ex. tilldelning vid offentlig
upphandling, bör uppfattas som offentligrättsliga, och att det är
fråga om ett sådant maktförhållande att myndighetsutövning kan
föreligga. Den andra delen av en upphandling, närmare bestämt den
omedelbara kontakten mellan kommunen och det företag med
vilket avtal tecknas, utgörs däremot främst av ett civilrättsligt
förhållande.”194
Med den slutsatsen som Warnling-Nerep drar skulle det således
bli möjligt att ställa någon individ till ansvar för tjänstefel i
samband med konstaterade fel vid offentlig upphandling.
Warnling-Nereps slutsats har ännu inte vunnit framgång i svenska
domstolar men den öppnar för intressanta framtida prövningar,
speciellt inom ”trotsområdet”. Med det synsättet skulle det
exempelvis varit möjligt att ställa några personer till svars i det ovan
192

Hellners och Malmqvist (2007), kap. 3.
JT, Offentlig upphandling myndighetsutövning eller inte & ett nytt område för
kommunalt lag- och domstolstrots? Warnling-Nerep (2006), s. 384 ff.
194
Warnling-Nerep (1995), s. 399.
193
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nämnda ”Torsby-fallet” där kommunstyrelsen, enligt JO, handlat
felaktigt.

7.6

Tillsyn

Det finns ingen egentlig enhetlig definition av begreppet tillsyn.
Det går att urskilja vissa minimikrav på vad som kan betecknas som
tillsynsverksamhet. Ett sådant är att tillsyn sker på riksdagens eller
regeringens uppdrag och gäller kontroll av verksamhet som regleras
i, eller sker med stöd av, lag eller förordning. Den statliga
tillsynsverksamheten har sin utgångspunkt i statens övergripande
ansvar för den nationella politikens genomförande, men ska
bedrivas med respekt för den kommunala självstyrelsen.
Under senare tid har de krav som EU ställer på Sverige som
medlemsland när det gäller olika former av tillsyn medfört att olika
statliga myndigheter i högre grad fått arbeta för ökad vägledning
för att den kommunala tillsynen ska bli mer likartad över landet.
Den statliga tillsynen har därför utvecklats i riktning mot ökad
uppföljning, rådgivning och stöd.
7.6.1

Ett exempel – Skollagen

Skolinspektionen har tillsyn över skolväsendet och har därmed rätt
att på plats granska skolverksamheten. I praktiken innebär det att
Skolinspektionen har rätt komma in i verksamhetens lokaler, att
den som blir granskad är skyldig att lämna upplysningar, lämna
över handlingar och annat material som behövs för att kunna göra
tillsynen. Ett tillsynsbesök får genomföras oanmält.
Om en skola inte uppfyller kraven i gällande regelverk får
Skolinspektionen, enligt 26 Kap. 10 § skollagen, förelägga
kommunen att fullgöra sina skyldigheter enligt gällande regler. Ett
föreläggande kan enligt 26 kap. 27 § skollagen förenas med vite.
Skolinspektionen ska i föreläggandet ange de åtgärder som behövs
för att avhjälpa de påtalade bristerna. Dessa åtgärder är dock bara
förslag för att hjälpa kommunen som kan rätta till bristen på annat
sätt om de anser att det är bättre.
Om kommunen inte följer ett föreläggande får Skolinspektionen, när det gäller en verksamhet som bedrivs av en
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kommun eller ett landsting, enligt 26 kap.17 § skollagen, besluta att
staten på kommunens bekostnad ska vidta de åtgärder som behövs
för att åstadkomma rättelse. Detsamma gäller om kommunen grovt
eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt skollagen
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen.
7.6.2

Ytterligare ett exempel – Konkurrenslagstiftningen

Som nämnts ovan i avsnitt 7.5.3 har Konkurrensverket befogenhet
att föra talan i allmän förvaltningsdomstol om att en upphandlande
myndighet ska åläggas att betala en s.k. upphandlingsskadeavgift,
vid otillåten direktupphandling. Utöver det har Konkurrensverket
andra uppgifter på konkurrensområdet, bl.a. att ingripa mot privata
och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning
på marknaden samt mot konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet.
Konkurrenslagen (2008:579) syftar till att undanröja och
motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion
av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.
Konkurrensverket prioriterar i sin tillsyn att utreda ärenden som
har ett generellt intresse, leder till tydliga resultat och som främjar
en effektiv konkurrens.
Från praxis kan nämnas fallet ”Skelleftebuss” där Stockholms
tingsrätt biföll Konkurrensverkets talan om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27 § Konkurrenslagen.
Tingsrätten förbjöd Skelleftebuss vid vite om 1 miljon kronor, att
bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik där någon annan
än Skellefteå kommun var beställare.195 Bakgrunden var att den
beställningstrafik, dvs. inte linjetrafik eller skolskjuts motsvarande
det som Skelleftebuss bedrev, inte rymdes inom den kommunala
kompetensen och därför stred mot konkurrenslagen.

195
Stockholms tingsrätt, dom 2013-07-12, mål nr T 8160-11, Konkurrensverket, dnr
391/2011.
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Sammanfattning och analys rörande sanktioner

Som framgått av framställningen finns två huvudtyper av
sanktioner. För det första sanktioner som träffar den enskilda
personen, typiskt sett genom att personen åtalas vid tingsrätt för
exempelvis tjänstefel. En sådan sanktion blir väldigt tydlig på så
sätt att en enskild person utpekas som ”skyldig” för en felaktighet.
Den andra typen av sanktion, typiskt sett sanktionsavgift, träffar
den juridiska personen, alltså kommunen. Därmed pekas inte lika
tydligt någon enskild person ut för att ha begått något fel.
Det är naturligt att dessa olika typer av sanktioner uppfattas
olika för de som är inblandade. Att personligen bli dömd i
tingsrätten för tjänstefel uppfattas sannolikt av de flesta människor
som mycket olustigt. Att däremot kommunen får betala ett antal
tusen kronor för att kommunen brustit i att i tid genomföra en
åtgärd känns sannolikt inte lika allvarligt för en person som varit
delaktig i ett sådant förfarande.
De straffrättsliga, individuella, sanktionerna har inte som
primärt syfte att användas vid just kommunalt trots. De kan dock
mycket väl användas vid sådana tillfällen, framför allt brottsbalkens
bestämmelser om tjänstefel. Warnling-Nereps inlägg om att även
delar av upphandlingsprocessen skulle kunna utgöra myndighetsutövning är en intressant infallsvinkel, även om den inte fått gehör i
praxis.
När det gäller sanktionsavgifter har dessa införts med ett tydligt
syfte att minska det kommunala trotset inom främst LSS- och SoLområdet. Huruvida införandet av dessa avgifter har minskat det
kommunala trotset går inte att avgöra inom ramen för denna
rapport. Det som kan konstateras är att företeelsen inte har
upphört.
Ytterligare en principiellt intressant aspekt av sanktionsavgiften
är att avgiften betalas av kommunen till staten. Kommunmedlemmarnas gemensamma resurser ges alltså in till staten. Det är ett
märkligt dilemma. I någon mån kan det diskuteras om det kan
strida mot regeringsformens tanke att kommunen har
beskattningsrätt för att bedriva verksamhet som är till nytta för det
egna kollektivet.
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Medborgarna måste kunna lita på att myndigheterna följer gällande
rätt och domstolsbeslut. Detta är grundläggande för medborgarnas
förtroende för den offentliga förvaltningen. Kommunalt trots kan
urholka respekten för hela rättssystemet. Varför ska en medborgare
respektera lagregler när en kommun inte gör det?
Lagstiftaren har som ovan nämnts gjort vissa försök att komma
till rätta med det kommunala trotset. Gemensamt för dessa försök
är att de har fokuserat på att ställa kommunen till svars, inte den
eller de enskilda beslutsfattarna. Rimligheten i det kan diskuteras.
En konsekvens är att kommunmedlemmarna får betala dubbelt,
dels i form av skadestånd eller vite p.g.a. att åtgärden inte utförs
och sedan för själva åtgärden. Eftersom försöken inte heller har
medfört någon tydlig förbättring bör nästa steg vara att införa ett
personligt ansvar för den eller de som har fattat, eller underlåtit att
fatta, beslutet.
Det som komplicerar frågan är att olika former av trots har olika
bevekelsegrunder. När det gäller trots inom det specialreglerade
området har det konstaterats att detta till stor del inte beror på en
ovilja bland de förtroendevalda att följa gällande lagstiftning utan
på faktiska resursproblem.196 Däremot när det gäller domstolstrots
vid kommunalbesvär är det i högre grad fråga om rent trots från de
förtroendevalda. Det faktum att olika trots beror på olika saker gör
det svårt att lösa problemet med en åtgärd.
Det är därför viktigt att ta ett helhetsgrepp på problemet. Det
handlar dels om avvägningar mellan kollektivt och personligt
ansvar, dels om nivån på eventuella sanktioner. Samtidigt måste
också resursfrågan hanteras på ett rimligt sätt. Vissa trotssituationer uppkommer sannolikt uteslutande för att det saknas
196

Se t. ex. SOU 1993:109 s 100.

109

Diskussion, slutsatser och förslag

2015:2

resurser i kommunerna. Här finns en fråga om vilket ansvar staten
respektive kommunen har för att situationerna uppstår. Handlar
det om alltför betungande regelverk i förhållande till kommunernas
intäkter eller om felaktiga prioriteringar av de lokala politikerna?
Oavsett vilket så är det uppenbart att det uppstår konflikter som
får oacceptabla konsekvenser. Konflikter som i ett demokratiskt
samhälle måste kunna hanteras på ett bättre sätt än i dag. Detta
tycks förutsätta fördjupade diskussioner om både gränserna för
och finansieringen av vad som är att betrakta som statliga
respektive kommunala ansvarsområden.
Nedan kommer olika förslag till förändringar att presenteras
och diskuteras. Det handlar både om åtgärder riktade mot
kollektivet, dvs. kommunen i sin helhet, och mot enskilda aktörer
inom kommunen. Även statens ansvar för det kommunala trotset
kommer att beröras.

8.1

Åtgärder riktade mot kommunen

De åtgärder som vidtagits av lagstiftaren för att stoppa det
kommunala trotset har gemensamt att de är riktade mot
kommunen som kollektiv. Tydliga exempel på detta är regleringarna kring sanktionsavgifter för brott mot LSS och SoL.
8.1.1

Sanktionsavgifter

Sanktionsavgiftens styrka är att det är en förhållandevis snabb
reaktion på trotset. Det är också bakgrunden till att sanktionsavgiften valts i stället för vite på exempelvis området för LSS och
SoL.
8.1.2

Vite riktat mot kommunen

Att tvinga kommunen att vidta åtgärder vid vite har varit upp till
diskussion vid flera tillfällen. Fördelen med vite är att det ger
möjlighet till rättelse innan sanktionen faller ut. Det ger även
beslutsfattaren tydliga besked om vilket alternativ som ska väljas
för att sanktionen ska undvikas. Detta kan vara värdefullt särskilt i
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de situationer när det är svårt för kommunerna att veta de exakta
gränserna mellan vad som är tillåtet och otillåtet.
Nackdelen med vite är att processen för att utdöma det ibland är
krånglig och tidskrävande. Att sanktionsavgifter valts i stället för
vite har sin förklaring i att avgiften har fördelen med en snabbare
process.
8.1.3

Förändringar i verkställighetsreglerna

I dag är huvudregeln att kommunens beslut kan verkställas innan
klagotiden har gått ut. När ett beslut väl är verkställt är det svårt,
och ibland omöjligt, att få rättelse.
En lösning på denna problematik skulle kunna vara att förändra
det nuvarande regelverket så att huvudregeln i stället blir att
verkställighet inte får ske innan klagotiden gått ut. En sådan regel
bör förenas med möjligheten till direkt verkställighet när det finns
synnerliga skäl eller ett starkt allmänintresse som talar för det.197
Denna lösning skulle tvinga kommunerna att motivera varför ett
beslut ska verkställas innan besvärsfristen gått ut och ge enskilda
större möjlighet att få rättelse. Ett möjligt, men i sammanhanget
troligen mindre, problem med en sådan regel är att verkställigheten
av angelägna beslut kan dra ut på tiden om mindre välmotiverade
besvärsprocesser inleds enbart i just det syftet.

8.2

Åtgärder riktade mot enskilda, förtroendevalda
och/eller anställda

Sanktioner som riktar sig mot kommunen som kollektiv har flera
inneboende problem. För det första drabbas både den som utsätts
för trotset och övriga kommunmedlemmar dubbelt. Det blir
skattebetalarna som får betala notan för både processen och
åtgärden. För det andra drabbas inte de personer som ligger bakom
trotset. Med undantag för eventuella rent politiska konsekvenser
kommer de ansvariga undan. Det ligger inte heller i sakens natur att
det alltid utkrävs politiskt ansvar på lokal nivå. Det handlar trots
197
Det borde även gälla ingångna avtal oavsett om kommunen drabbas av skadestånd p.g.a.
att avtalet hävs.
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allt ofta om åtsidosättanden av nationella intressen, av riksdagen
beslutad lagstiftning, till fördel för lokala intressen.
8.2.1

Personligt vite

En möjlighet är att införa ett personligt vite för den som varit med
och fattat beslutet eller verkställt det. Exempelvis kan en domstols
dom i ett mål om laglighetsprövning förenas med ett beslut om att
rättelse ska ske innan en viss tidsfrist löpt ut. Den personkrets som
träffas av vitet torde vara samma personkrets som fattade det
upphävda beslutet. Det skulle sannolikt innebära att kraven på
rättelse i kommunallagen skulle behöva skärpas så att kommunerna
i större mån än i dag tvingas rätta beslut som upphävs även om de
redan verkställts.198
Att införa personligt vite i samband med verkställande av
kommunala beslut som blir förenade med verkställighetsförbud
föreslogs genom Ds 2000:53 om kommunalt domstolstrots.
Tanken var att en domstol kunde vid ett överklagande av ett
kommunalt beslut förena ett verkställighetsförbud med ett vite
riktat till de som verkställer beslutet. Det skulle vara ett effektivt
sätt att komma till rätta med ett sådant uppenbart domstolstrots
där kommunala beslut verkställs trots domstols förbud. Att en
sådan åtgärd skulle försvåra rekryteringen av förtroendevalda är
knappast troligt, men ett vanligt argument mot införande av en
sådan regel.
8.2.2

Straffrättsligt ansvar

Som framgår av kapitel 6 är tjänstefel kopplat till begreppet
myndighetsutövning. I vissa fall kan naturligtvis brottsbalkens
regler om tjänstefel komma att användas men det finns åtskilliga
fall av kommunalt trots som inte sker i samband med myndighetsutövning, exempelvis vid köp och försäljning av verksamheter och
fastigheter. Trolöshet mot huvudman är inte heller det en reglering

198

Det borde även gälla ingångna avtal oavsett om kommunen drabbas av skadestånd p.g.a.
att avtalet hävs.
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som är avsedd att användas vid trots. Det är möjligt att det i
speciella fall kan gå att tillämpa men det torde vara sällsynt.
En möjlighet för att fånga upp grövre överträdelser är att
återinföra en variant på det tjänstefelsansvar som avskaffades 1975.
En utvidgning av ansvaret till den situation som rådde innan 1975
skulle i princip innebära att alla lagöverträdelser för offentliga
funktionärer var straffbara. Den lösningen har dock förkastats av
samtliga tidigare utredningar och förefaller inte realistisk.
Återinförandet av ett utvidgat tjänstefelsansvar förutsätter därför
en omfattande utredning, överväganden och klargöranden om vad
som faktiskt ska vara straffbart och inte. Den kommunala
verkligheten är ibland i rättslig mening oerhört komplicerad och att
göra fel bör inte alltid vara straffbart. Att kunna sätta åt sidan
exempelvis LOU på ett sådant lättvindigt sätt som ibland görs bör
kanske kunna sanktioneras på ett personligt plan. Värt att notera är
också att vårt grannland Finland har kvar ett tjänsteansvar som i
stor utsträckning liknar det ansvar som fanns innan tjänsteansvarsreformen 1975. Det uppfattas inte som en problematisk
regel i Finland. Det synes också som att företeelsen kommunalt
trots i princip inte existerar i Finland.
8.2.3

De anställdas ställning

Att införa ett kapitel med särskilda bestämmelser i kommunallagen
för de anställda öppnar upp för en tydligare och bättre lagstiftning.
Exempelvis skulle de få regler som i dag återfinns i lagen om
offentlig anställning som rör de kommunanställda, framför allt om
förtroendeskadlig bisyssla, kunna föras in i kommunallagen. En
annan sak som skulle kunna motverka korruption och främja
transparens i den kommunala sektorn vore att införa den
åtalsanmälansplikt som finns för statliga arbetsgivare i 22 § lagen
om offentlig anställning. Skyldigheten att åtalsanmäla gäller vissa
typer av brott, tjänstefel och mutbrott, samt brott av viss
svårhetsgrad. Tanken med denna bestämmelse är att det inte enbart
är en fråga som rör den statliga arbetsgivaren och arbetstagaren.
Åtalsanmälningsskyldigheten avser bl.a. förhindra att brott löses
internt och inte av rättsväsendet, exempelvis genom att den
misstänkte säger upp sig eller avslutar sin tjänst med visst avgångs-
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vederlag. Det finns ett allmänt intresse av att brott begångna i
tjänsten anmäls till åtal och eventuellt prövas i domstol. En sådan
skyldighet borde också omfatta kommunala arbetsgivare. Samma
allmänna intresse som rättfärdigar regeln för statliga arbetsgivare
gäller också i kommunerna.
Ett annat problem med de anställda i kommunallagen är att de
knappt omnämns. I perspektivet olagliga kommunala beslut kan
det tyckas märkligt. De anställda, tjänstemännen, ska bl.a. stå för
sakkunskapen. En del av den sakkunskapen är vad en kommun får,
inte får, och måste göra, alltså lagligheten i den kommunala
verksamheten. Regelverket gör det knappast enkelt för tjänstemännen att få genomslag för eventuella synpunkter eftersom de i
kommunallagens mening knappt existerar. Den föredragande som
hävdar att ett tänkt beslut inte är lagenligt har ingen möjlighet att
påtala detta annat än vid själva föredragningen. Nämnden kan fatta
vilket beslut som helst och helt enkelt ignorera den som ska stå för
sakkunskap och insikter i laglighetsfrågan.
De anställdas ställning bör och kan därför stärkas.199 Om de ska
stå för ett främjande av lagligheten i beslut och verksamhet, är det
också motiverat att stärka deras ställning. Ett sätt kan vara att ge
den föredragande möjlighet att anteckna avvikande mening i
beslutet.

8.3

Statens ansvar

Som nämnts ovan beror trotsproblematiken på olika saker inom
olika områden. När det gäller det specialreglerade området är det
exempelvis ofta fråga om faktiska resursproblem snarare än en
ovilja att följa lagen. Inom detta område bär även staten ett särskilt
ansvar som beställare av de kommunala resurser som tas i anspråk.
LSS-området är ett exempel där lagstiftaren infört långtgående
rättighetsreglering som kommunerna är ansvariga för. Det är en
reglering där kostnaderna för kommunen är svåra att förutse och
där behoven kan vara svåra att möta även med planering och
långsiktighet. En eller ett par personer med omfattande behov kan
199
Sittande kommunallagsutredning kommer att lägga ett förslag till ny kommunallag som
tydliggör de anställdas ställning, ett eget kapitel i kommunallagen för de anställda.
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dra stora resurser ur den kommunala kassan. Finansieringsprincipen följs inte alltid av lagstiftaren. Förekomsten av underfinansierade reformer skapar naturligtvis problem och kan leda till
att trotsliknande situationer uppstår. Sådan underfinansiering
innebär i praktiken en inskränkning av den kommunala självstyrelsen som är mycket mer långtgående än reformer som rör
förtroendevaldas och tjänstemäns individuella ansvar.
8.3.1

Resurser till kommunerna

En uppenbar lösning på många av de trotsproblem som finns inom
de specialreglerade områdena är att helt enkelt ge kommunerna
ökade resurser. Detta kan exempelvis ske genom en fördelningsnyckel baserad på hur stor del av kommunens budget som belastas
av det specialreglerade området.
Ett problem är dock om de nationella reformambitionerna är
långt större än de faktiska tillgängliga offentliga resurserna. Även
det problemet bör dock kunna hanteras av rationella beslutsfattare.
8.3.2

Tillsyn

Ett sätt för staten att ta sitt ansvar inom de specialreglerade
områdena är att ha tillsyn över dem. Sådan tillsyn utövas också
exempelvis inom skolsektorn och inom konkurrensområdet.
Genom att koppla ett antal maktmedel till tillsynen kan staten styra
kommunerna rätt i tillämpningen av de aktuella regelverken.
Tillsynen har också skärpts på olika områden. Konkurrensverkets
numera skarpa instrument för att kunna sanktionera kommuner
som bryter mot den kommunala kompetensen och medför
marknadsskada, är en nyhet i det svenska rättslivet och ett sätt att
komma åt kommuner som överträder kommunallagen.
8.3.3

Kommunal självstyrelse

Det kan diskuteras var gränserna för den kommunala självstyrelsen
går och ska gå. Det kanske finns anledning att se över förbudet mot
stöd till enskilda. En reglering som gör det möjligt att stödja en
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enskild om det skulle gagna kommunen, exempelvis genom
arbetstillfällen, kanske är ett sätt att öka den kommunala friheten
och därmed undvika en del av trotsproblematiken. Här finns dock
flera komplikationer. En är den uppenbara risken för samhällsekonomiskt felaktiga beslut. En annan är riskerna för ageranden
som blir svåra att inrymma under EU:s statsstödsregler.
En annan lösning är att lyfta ut det specialreglerade området
från den kommunala kompetensen och lägga det på staten. Även
detta skulle dock vara problematiskt ur flera perspektiv. Dels skulle
den lokala förankringen gå förlorad och därmed även möjligheten
att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna. Dels
skulle en sådan reform tvinga fram en förändring av hur
skattemedel tas ut och fördelas över riket.
En annan aspekt på den kommunala självstyrelsen är att
förhållandet mellan stat och kommun är problematiskt på områden
där staten kräver, mer eller mindre absolut, nationell likvärdighet.
Skolområdet är ett sådant exempel där en av tillsynsmyndigheternas uppgifter är just att åstadkomma en likhet över riket.
Frågan är om det är rationellt att lägga ut en välfärdsuppgift på 290
olika huvudmän som åtnjuter ett betydande självstyre och i samma
andetag kräva en nationell likvärdighet. Om utrymmet för lokala
anpassningar, lokalt självstyre, är minimalt eller inget alls går hela
tanken på att lägga offentliga uppgifter lokalt förlorad.

8.4

Slutsatser och förslag

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i dag saknas rättsliga
möjligheter att angripa trotset. Rättsläget i Sverige har utvecklats så
att kommunerna och deras företrädare inom vissa områden kan
välja att bortse från gällande lagar och regleringar och t.o.m.
domstolars domar. Det finns ingen rättslig möjlighet att utkräva
ansvar eller sanktionera beslutsfattarna. Situationen är
anmärkningsvärd.
Det finns heller inga tecken på att trotset minskar, vilket
påverkar det allmänna rättsmedvetandet negativt. Det måste i en
rättsstat vara fullständigt klart att offentligrättsliga organ tillämpar
gällande rätt och följer lagakraftvunna domar.
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Det centrala syftet med denna framställning är belysa
trotsproblematiken, och att inventera och diskutera möjliga
åtgärder för att minska den. De utredningar som tidigare gjorts,
varav de flesta försvunnit i Regeringskansliet, innehåller förslag
som förtjänar seriösa överväganden. De ändringar i lagstiftningen
som genomförts har heller inte haft någon tydlig verkan.
För att komma till rätta med trotset är det nödvändigt att
reglera det personliga ansvaret. Att förtroendevalda och tjänstemän
öppet kan trotsa kommunallagen, eller för den delen någon annan
lag eller domstolars domar, och komma undan med det är inte
förenligt med grundkraven på en rättsstat.
Förslag på olika typer av personligt ansvar bemöts inte sällan av
argumentet att det försvårar rekryteringen av lokalpolitiker. Det
argumentet är svårt att ta på allvar. Vill vi verkligen ha förtroendevalda som inte kan tänka sig att ta ansvar? Med makt ska rimligen
följa ansvar.
Att hävda att det hela är ett uttryck för eller en följd av den
kommunala självstyrelsen är precis lika orimligt. Självstyret är en
konsekvens av den nationella lagstiftningen och kan därför inte
legitimera överträdelser av den.
I sammanhanget måste också noteras att en liknande
problematik med trotsiga kommuner i princip inte existerar i de
övriga nordiska länderna. I Finland har man behållit den gamla
betydelsen av tjänstefelet. Brott mot tjänsteplikt, som regleras i 40
kap. finska strafflagen, innebär i princip att fel och försummelser i
tjänsten är straffbara. Lag- och domstolstrots angrips med ett
personligt straffrättsligt ansvar i det finska systemet. Också i det
danska systemet finns personligt ansvar, där det kan utdömas böter
till beslutsfattare som ignorerar lagregler och domar. I Norge finns
tillsynsmyndigheter som t.o.m. ex officio, på eget initiativ, kan
ändra eller upphäva kommunala beslut. Den svenska bristen på
kontroll, ansvar och sanktioner är unik i ett nordiskt perspektiv.
Den inventering av möjliga åtgärder som gjorts inom ramen för
denna rapport visar att den enskilt mest betydelsefulla och juridiskt
mest rimliga åtgärd som kan vidtas är att införa sanktioner riktade
mot enskilda beslutsfattare. Därutöver finns som nämnts i
diskussionen ovan ett antal andra viktiga förändringar som kan
göras i lagstiftningen. De centrala förslag som framförs i denna
rapport kan sammanfattas i följande punkter:
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– Utred återinförande av ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med tillhörande sanktionsmöjligeter,
– Inför åtalsplikt för kommunala arbetsgivare vid vissa typer av
brott,
– Förtydliga de kommunanställdas funktion och ansvar med
ett särskilt kapitel i kommunallagen som bl.a. stärker deras
ställning (t.ex. genom en möjlighet att anmäla avvikande
uppfattning vid beslut) och reglerar hanteringen av
förtroendeskadliga bisysslor,
– Skärp kravet på rättelse i kommunallagen så att en kommun i
större omfattning än idag ska vara tvungen att rätta beslut
som upphävts av domstol,
– Ändra huvudregeln för verkställighet av kommunala beslut så
att det i mindre omfattning än idag kan ske innan klagotiden
löpt ut,
– Inför en möjlighet för förvaltningsdomstol att förena
verkställighetsförbud med ett vite
Det är dock väsentligt att ta ett samlat och större grepp om
trotsproblematiken. Det finns som nämnts två centrala aspekter på
trotset. Å ena sidan vill kommuner ibland agera på ett sätt som inte
är i överensstämmelse med gällande rätt, exempelvis stödja lokala
näringsidkare på olika sätt. Å andra sidan kan kommunerna ibland
vara förhindrade p.g.a. resursbrist att agera i enlighet med gällande
rätt, exempelvis inom socialtjänst och LSS. Det finns således
uppenbara glapp mellan lagstiftarens krav och kommunernas
vilja/förmåga. De skillnaderna måste tas på allvar och kan inte
tillåtas drabba enskilda eller kommunmedlemmarna.
Ur ett juridiskt perspektiv är den enskilt viktigaste åtgärden
införandet av sanktioner. Det är den rättsliga lösningen på
problem. En lagstiftning innehåller påbud av olika slag och om de
inte följs kan en sanktion inträda. Så fungerar lagstiftningstekniken. Att sanktionerna ska drabba kommunen som juridisk
person, och därmed kommunmedlemmarna, är vare sig rimligt eller
särskilt effektivt. Det enda som kan fungera är sanktioner på det
individuella planet. Juridiken kan dock inte förväntas att i grunden
lösa alla problem som uppenbaras i dessa sammanhang.
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Det går att hitta många exempel på områden där nationella och
lokala intressen inte harmonierar. De intressekonflikter som
uppstår är ofta också fullt logiska från bägge utgångspunkterna.
Det får dock anses vara ett oavvisligt krav på ett demokratiskt
samhälle att även svårartade sådana konflikter ska kunna hanteras
gemensamt och lösas med aktiv medverkan av båda parter.
Problemets lösning är inte att delar av det allmänna åsidosätter av
riksdagen stiftade lagar, av regeringen beslutade förordningar och
domstolars domar och beslut. Något sådant utrymme för den
kommunala självstyrelsen existerar inte. Det är inte heller en
lösning att lagstiftaren tittar åt annat håll och agerar som om
problemet inte finns.
Här finns uppenbart situationer som kan avhjälpas med
juridiken, men det är lika uppenbart att det i grunden också finns
problem av statsvetenskaplig och kanske framför allt samhällsekonomisk karaktär. Den långsiktiga och konsekventa lösningen på
några av de grundläggande problem som kommer till uttryck i
kommunalt lag- och domstolstrots synes förutsätta fördjupade
statsvetenskapliga och samhällsekonomiska diskussioner om både
gränserna för och finansieringen av de statliga och kommunala
ansvarsområdena. Det förtar dock inte betydelsen av och angelägenheten i de juridiska åtgärderna.
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- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
vägsektorn.
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