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Förord 

 
När vi skulle välja ämne för vår uppsats visste vi ganska direkt att vi ville skriva om något 

inom kommunalrätt. Att vi ville skriva om just detta ämne är mycket tack vare Christer 

Gardelli, som under kursen Offentlig rätt väckte vårt intresse för kommunalrätt.  
 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Bertil Bengtsson för den vägledningen vi fått och 

för hans värdefulla åsikter. Bertils stöd och engagemang har inte minst visat sig när vi tre 

veckor in i vårt skrivande valde att helt byta inriktning för vår uppsats.  
 

  



Sammanfattning  

 

Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån 

KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit 

sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på 

förslag. Vart ansvaret för kommunalt lag- och domstolstrots ska riktas har också varit en 

central del i vårt arbete. Vår metod har varit rättsdogmatisk och har kompletterats av en 

undersökning riktad till de förtroendevalda i kommunfullmäktige i Luleå kommun. Resultatet 

för arbetet har utmynnat i en förståelse för varför det inte finns några sanktioner mot 

kommunalt lag- och domstolstrots. Det har för regeringen funnits en 

gränsdragningsproblematik mellan legalitetsprincipen och det kommunala självstyret. Vårt 

resultat har lett fram till förslag på möjliga sanktioner som kan motverka kommunalt lag- och 

domstolstrots utan för stort ingrepp i det kommunala självstyret.  
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1. Inledning 

“Det kan jag lova henne här på stående fot. Hon ska ha en tomt där hon kan bygga ett hus”, 

säger Niska 

 

Efter att Charlotte Kalla vann Tour de Ski i början på 2008 uttalade Bengt Niska, 

kommunalråd i Kallas hemkommun Pajala, att hon ska få en fastighet eftersom hon var en 

reklampelare för kommunen. Dagen efter uttalade kommunalrådet att ett sådant beslut 

tydligen inte var lagenligt. Han förtydligade dock med att säga att om ingen överklagar är det 

möjligt att göra på detta sätt ändå.
1
  

 

Sverige är en demokratisk rättsstat och enligt RF
2
:s första paragraf ska den offentliga makten 

utövas under lagarna. Att kommuner är självstyrande stadgas i samma paragraf, men hur långt 

ska detta självstyre sträcka sig och ska inte kommunerna följa lagarna? Det kan förefalla 

självklart att de rättsregler som återfinns i våra olika lagar ska följas av både enskilda men 

även utav våra svenska kommuner, men detta är inte alltid fallet.  
 

När kommunfullmäktige och i vissa fall nämnderna fattar ett beslut har 

kommunmedlemmarna rätt att anföra besvär över beslutet. Om det inte förs besvär vinner 

beslutet laga kraft och blir bestående. Det innebär att de förtroendevalda kan fatta olagliga 

eller felaktiga beslut.  

 

I Sverige finns det idag inga sanktioner för när så kallade “trotsiga kommuner” bryter mot 

KomL
3
, det finns endast sanktioner när kommunen bryter mot vissa speciallagar. Kommuner 

som inte följer KomL eller nonchalerar domstols beslut behöver inte bekymra sig för negativa 

konsekvenser, för det finns inga. I denna uppsats vill vi uppmärksamma ämnet och göra ett 

försök att utreda om det skulle vara genomförbart och lämpligt med sanktioner mot 

kommunalt trots. En del av vår frågeställning handlar också om vem som i sådana fall ska 

bära ansvaret för ett lag- eller domstolstrots. Är det Bengt Niska som ska avsättas eller få en 

bot, eller ska Pajala kommun straffas för att deras kommunalråd inte följer lagen?    

1.1 Syfte 

Vårt syfte för denna uppsats är att utreda vad kommunalt lag- och domstolstrots innebär samt 

hur detta uppkommit. Det finns flera lagar som kommuner ska följa men vi har valt att 

fokusera på kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL. Jämförelser med olika 

speciallagar (t.ex. LSS
4
, LOU

5
, SoL

6
) kan dock förekomma i syfte att visa befintliga 

sanktioner. Vi ska utreda varför det än idag inte finns några sanktioner mot kommuner eller 

förtroendevalda trots ett flertal betänkanden inom ämnet. I ett av dessa betänkande framkom 

att det finns fyra utfall utav kommunalt lag -och domstolstrots, vi har dock valt att begränsa 

oss till två av dessa; underlåten rättelse samt då kommuner bryter mot verkställighetsförbud 

som domstol meddelat. Vidare ska vi undersöka vilka sanktioner som är möjliga och vilken 

som skulle kunna vara den mest lämpade för att motverka kommunalt lag- och domstolstrots.  

                                                        
1
 Sportbladets hemsida, http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article11325678.ab 

Hämtad: 2016-12-07 
2 Regeringsformen (1974:152) 
3 Kommunallag (1991:900) 
4 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
5 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling  
6 Socialtjänstlagen (2001:453) 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article11325678.ab
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För att uppnå detta syfte har vi utgått från följande frågeställningar; 

 

- Kan kommunalt domstolstrots leda till att rättssäkerheten äventyras? 

- Finns det en ovilja att reglera sanktioner mot kommunalt trots, och i så fall varför? 

- Vem eller vilka ska bära ansvaret för kommunalt trots och vad finns det för möjliga 

sanktioner? 

1.2 Metod 

Vi har använt oss av en traditionell juridisk metod, även kallad rättsdogmatisk metod. Denna 

innebär att frågeställningarna besvarats genom att rättskällorna utreds, det vill säga förarbete, 

lag, rättspraxis och doktrin, för att finna gällande rätt. Eftersom kommunalt lag-och 

domstolstrots endast finns reglerat på specialområden, men inte generellt för överträdelser av 

KomL, har vi inte kunnat utgå från nuvarande lagreglering på området.  
 

Eftersom vi valt att utgå från kommunalt trots av KomL och mer specifikt, trots av 2 kap. 8 § 

KomL, har aktuell rättspraxis från högsta instans inom området varit begränsad. Vissa utav de 

rättsfall vi granskat har inte prövats i högsta rättsinstans men då de blivit föremål för 

granskning av JO
7
 har vi ändå funnit dem av intresse att utreda. Ett av de fall

8
 som JO 

granskat gick inte att finna genom rättsdatabaser eller biblioteket på LTU. Detta beslut 

beställdes genom telefonkontakt med JO:s kansli i Stockholm. Samma gällde två av 

rättsfallen,
9
 dessa beställdes genom telefonkontakt med Förvaltningsrätten i Luleå samt 

Riksarkivet i Stockholm.  
 

1995 utgav Wiveka Warnling-Nerep en utförlig bok inom detta ämne. Vi ansåg först att detta 

var negativt för oss men senare kom vi att ändra inställning. Det har gått 21 år sedan denna 

bok utgavs och mycket kan ha hunnit hända under denna tidsperiod. Vi resonerade att vi 

genom vår uppsats skulle kunna bidra med ny information från propositioner, betänkanden 

och rättspraxis.  
 

Vi har även använt oss av en rättssociologisk metod. För att få inblick i hur 

kommunpolitikerna i Luleå kommun resonerar kring kommunalt lag- och domstolstrots har vi 

genom mail och telefon gjort en undersökning riktade till ordinarie ledamöter i 

kommunfullmäktige (förtroendevalda). Undersökningen bestod av fem frågor om kommunalt 

trots, se bilaga. Vi ville se om kommunpolitikerna var medvetna om vad fenomenet 

kommunalt trots innebär och i så fall hur de ställde sig till eventuella sanktioner. 

Rättssociologisk metod har till syfte att fokusera på rättens orsaker och dess konsekvenser och 

var därför en bra metod för oss i utarbetandet och framställandet av vår undersökning.
10

 

  

                                                        
7 Justitieombudsmannen 
8
 JO 1986/87 s. 297 

9
 Länsrätten i Norrbotten målnr.1999-08 och KRNS 2702-1983 

10 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 16 



 3 

2. Kommuner  

Detta avsnitt kommer handla om det kommunala självstyret, kommuners organisation, vad 

som förväntas av de förtroendevalda och vilka de kommunala befogenheterna är. Vad gäller 

kommuners organisation är det väsentliga för vår uppsats kommunfullmäktige, nämnderna 

och revisorerna. 

2.1 Det kommunala självstyret 

Sverige är indelat i kommuner och landsting.
11

 Kommunerna är självstyrande.
12

 Begreppet 

”självstyrande” har inte definierats i varken grundlag eller lag, men Bohlin anser att det till 

viss del går att utläsa ur KomL vad självstyret innebär. I KomL stadgas att kommunerna 

genom demokrati och självstyre sköter de angelägenheter som anges i KomL eller i särskilda 

föreskrifter.
13

 Bohlin menar att detta innebär att kommunerna är självständiga i relation till 

staten och att de inom vissa begränsningar har fri beslutanderätt. Kommunerna ska inom sitt 

geografiska område vara fria från statlig inblandning. Den kommunala beskattningsrätten som 

regleras i RF visar också på den kommunala självständigheten och självstyret.
14

 

Kommunernas självstyre omfattar all kommunal verksamhet.
15

  
 

Det finns dock gränser för det kommunala självstyret. Kommunerna måste följa 

legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § RF som stadgar att den offentliga makten utövas under lagarna. 

Det får även göras inskränkningar i den kommunala självstyrelsen om det anses nödvändigt.
16

 

Detta görs i sådana fall genom av riksdagen skapad lag. En annan markör är att det inte är 

kommunerna utan staten som har det yttersta ansvaret för samhället.
17

 Det är riksdagen som i 

lag bestämmer vilka de kommunala kompetensområdena är och det finns en uppsjö 

specialförfattningar som kommunerna måste förhålla sig till och följa.
18

  
 

Både Bohlin och Lindquist är överens om att det inte finns någon exakt gräns för vart den 

kommunala självstyrelsen slutar och de statliga befogenheterna börjar och att fördelningen av 

uppgifter mellan stat och kommun ändras och utvecklas successivt i takt med 

samhällsutvecklingen. Beroende på vad den sittande riksdagen anser kan även den 

kommunala kompetensen komma att förändras.
19

 

2.2 Den kommunala organisationen 

Varje kommun har relativt stor valfrihet i att själva bestämma hur den kommunala 

organisationen ska se ut. Det finns dock vissa saker som alla kommuner har gemensamt. Alla 

Sveriges kommuner har kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet, man kan 

jämföra kommunfullmäktige med riksdagen men på kommunal nivå.
20

 Fullmäktige har till 

uppgift att besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet men det kan också gälla frågor 

som är av extra vikt för kommunen. De främsta ärenden som fullmäktige beslutar om rör mål 

                                                        
11

 1 kap. 1 § KomL 
12

 1 kap. 1 § RF 
13

 1 kap. 1 § KomL 
14

 14 kap. 4 § RF och Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 26 
15

 Bohlin, s. 25 
16

 14 kap. 3 § RF 
17

 Bohlin, s. 26 
18

 Ibid, s. 27 
19

 Bohlin, s. 27 och Lindquist, Kommunala befogenheter, s. 18 
20

 Björkman/Riberdahl, Det kommunala förtroendeuppdraget, s. 34 
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och riktlinjer för kommunen, fastställande av budget, skatt samt organisation för nämnderna 

och ledamöterna i nämnderna.
21

 Fullmäktige får dock enbart handlägga och fatta beslut då de 

är beslutsföra vilket de är då minst hälften av alla ledamöter är närvarande.
22

 
 

Kommunstyrelsen är en kommunal nämnd även om namnet inte tyder på detta. Styrelsen är 

att betrakta som den mest betydelsefulla nämnden. Denna har till uppgift att leda och 

samordna administrationen av kommunens angelägenheter och därmed har den översikt över 

övriga kommunala nämnder. Styrelsen ska speciellt ägna sig åt att bereda ärende som 

fullmäktige ska handlägga samt yttra sig i dessa ärenden. Vidare ska styrelsen verkställa de 

beslut som fullmäktige fattar.
23

 Som nämnts ovan är det fullmäktiges uppgift att utse 

nämndorganisationen och vilka nämnder kommunen ska ha förutom den obligatoriska 

kommunstyrelsen. Nämndernas uppgift är att inom det verksamhetsområde som 

kommunfullmäktige fastställt sköta den kommunala verksamheten. Inom denna uppgift har 

nämnderna skyldighet att bereda ärende som sedan ska behandlas och avgöras av fullmäktige 

samt verkställa de beslut fullmäktige fattar.
24

 
 

Enligt KomL är det även kommunfullmäktiges uppgift att utse fem förtroendevalda revisorer. 

De kommunala revisorerna har på uppdrag av fullmäktige att självständigt granska hela den 

verksamhet som de kommunala nämnderna bedriver, till sin hjälp ska de anlita sakkunniga 

revisorer vid behov.
25

 2002 utökades kontrollen till att även gälla myndighetsutövning
26

 mot 

enskild. Regeringen ansåg att denna utvidgning var positiv, de ansåg att det möjliggjorde en 

effektiv kontroll över att avgörande från allmänna förvaltningsdomstolar inte åsidosätts.
27

 
 

Om revisorerna i sin granskning misstänker att ett brott begåtts ska de anmäla det till den 

nämnd det gäller, som i sin tur måste undersöka huruvida brott begåtts eller inte. Företar inte 

nämnden någon åtgärd utan oskäligt dröjsmål åligger det revisorerna att anmäla nämndens 

agerande till kommunfullmäktige. Anledningen till att anmälningsplikten infördes var att 

regeringen ansåg att revisorerna har en viktig roll för att försöka motverka kommunalt 

domstolstrots.
28

 

2.3 Ett ärendes gång 

Kommunala ärenden kan initieras på olika sätt, det kan till exempel vara en av de kommunala 

nämnderna som framkommit med förslag. Ett förslag kan även initieras genom motion från en 

eller flera förtroendevalda politiker, samt genom medborgarförslag från en eller flera 

kommunmedlemmar.
29

 I de fall ett förslag initieras av en nämnd eller ledamöter lämnas 

förslaget till kommunfullmäktige, men om det är kommunfullmäktige själva som uppkommit 

med förslaget lämnas det istället till kommunstyrelsen.
30

 
 

Efter att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fått in förslag skickar de det vidare till 

en av de kommunala nämnderna, vilken nämnd som får bereda ärendet beror på ämnet som 

                                                        
21

 Staaf/Zanderin, Kommunalrätt, s. 32-33  
22

 Staaf/Zanderin, s. 37  
23

 Ibid, s. 41 
24

 Ibid, s. 42  
25

 Ibid, s. 65 och s. 68  
26

 Myndighetsutövning är beslut fattade av en myndighet som är gynnande eller betungande för en enskild 
27

 Prop. 2001/02:122 s. 15 
28

 Ibid, s. 16 
29

 Björkman/Lundin, Kommunen och lagen, s.71 
30

 Staaf/Zanderin, s. 46 
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motionen gäller.
31

 Alla ärenden där beslut ska fattas utav fullmäktige måste beredas av en 

nämnd och kommunstyrelsen måste få tillfälle att yttra sig.
32

 Om nämnden anser att den 

behöver mer kunskap om ämnet och sakfrågan kan den skicka ut ärendet på remiss, 

exempelvis till intresseorganisationer. Detta för att få synpunkter på motionens innehåll. När 

nämnden fått tillbaka ärendet från en eventuell remiss och bearbetat klart ärendet 

sammanställer den vad de kommit fram till inför kommunfullmäktige.
33

 

    

Det är sedan upp till kommunstyrelsen att komma fram till ett förslag om beslut i ärendet, om 

sådant inte redan föreligger. Styrelsens ledamöter kan antingen tillstyrka eller avslå förslaget. 

Detta innebär att de antingen godkänner förslaget eller inte accepterar det. När 

kommunstyrelsen framkommit med ett förslag om beslut i frågan skickas ärendet vidare till 

kommunfullmäktige där beslutet tas upp till debatt och sedan fattas beslut under deras 

sammanträde.
34

 Under mötet ska protokoll föras, i detta ska det framgå vilka ledamöter som 

tjänstgjort och vilka ärenden som behandlats. Efter mötet ska protokollet inom fjorton dagar 

justeras och anslås på kommunens anslagstavla senast andra dagen efter de fjorton dagarna. 

Då protokollet anslagits börjar klagotiden löpa, under denna tid finns möjlighet att överklaga 

beslutet.
35

    

2.4 De förtroendevaldas ställning 

Att vara kommunalt förtroendevald innebär att man som lekman sitter med som ledamot eller 

ersättare i kommunfullmäktige, en nämnd, en fullmäktigeberedning eller som revisor. 

Ledamöterna i kommunfullmäktige är valda av kommunmedlemmarna genom direkta val. 

Övriga förtroendeposter tillsätts sedan av kommunfullmäktige.
36

 För att bli vald till ledamot i 

kommunfullmäktige krävs det att man har rösträtt i fullmäktigevalen. Förutom att ha fyllt 18 

och vara folkbokförd i kommunen krävs det inget mer för att kunna bli vald till ett kommunalt 

förtroendeuppdrag.
37

Reglerna om de kommunalt förtroendevalda återfinns främst i kapitel 

fyra i KomL.
38

 
 

Att vara förtroendevald innebär flera skyldigheter. Den huvudsakliga skyldigheten är att 

närvara på de möten de kallas till. På mötena finns även en skyldighet att delta i 

beslutsfattande.
39

 Trots skyldigheten att delta i beslutsfattandet har en förtroendevald 

möjlighet att låta bli att delta i omröstning eller beslut. Denna möjlighet ska dock användas 

restriktivt. Vad gäller ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild omfattas sådana 

ärenden av röstplikt för den förtroendevalda. En annan skyldighet är att den förtroendevalda 

ska sätta sig in i och vara påläst inför sammanträden och beslutsfattanden. Om en 

förtroendevald underlåter att förbereda sig i ärenden som innefattar myndighetsutövning mot 

enskilda kan straffrättsligt ansvar aktualiseras. Vad gäller ärenden som inte innefattar 

myndighetsutövning kan det leda till revisionsansvar.
40

 
 

                                                        
31

 Staaf/Zanderin, s. 46 
32

 Björkman/Lundin, s. 72 
33

 Staaf/Zanderin, s. 46 
34

 Staaf/Zanderin, s. 46 och Bohlin, s. 249 
35

 Björkman/Lundin, s. 76 
36

 Björkman/Riberdahl, s.28-29  
37

 Ibid, s. 47 
38

 4 kap. KomL 
39

 Björkman/Riberdahl, s.72  
40

 Ibid, s.73 
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Svenska kommunala förtroendevalda verkar i en rättsstat och måste följa lagstiftningen. 

Förutom att de kommunala besluten som tas måste vara fattade i demokratisk ordning måste 

de även vara lagenliga. Förtroendevalda måste i sitt uppdrag och i sitt beslutsfattande 

respektera och ta hänsyn till de medborgerliga grundläggande fri- och rättigheterna som 

stadgas i 2 kap. RF eftersom det kapitlet gäller för all offentlig förvaltning. De är även bundna 

av EKMR
41

. Handlingsfriheten i beslutsfattandet skiljer sig mellan de obligatoriska, de 

specialreglerade samt de frivilliga områdena.  De obligatoriska områdena har oftare en 

hårdare reglering genom speciallag.
42

 Förutom lag måste de förtroendevalda i sina beslut 

anpassa sig till kommunens ekonomi och den politiska situation som råder.
43

 En annan 

begränsning för handlingsfriheten är att beslut måste tas i enlighet med KomL:s 

procedurregler och de arbetsordningar som kommunfullmäktige själva sätter upp.
44

 
 

Fullmäktigeledamöter har ett begränsat straffansvar när dessa utövar sitt uppdrag och kan inte 

straffas för tjänstefel. Denna avgränsning har en mer principiell betydelse än en faktisk 

skillnad i straffansvaret eftersom tjänstefel endast kan aktualiseras vid myndighetsutövning 

vilket kommunfullmäktige mycket sällan ägnar sig åt. Anledningen till varför 

fullmäktigeledamöter är undantagna från tjänstefel är för att de är direkt valda.
45

 De anses 

istället ha ett politiskt ansvar. Politiskt ansvar innebär att den förtroendevalda inte av sitt parti 

nomineras vid nästa valtillfälle. Politiskt ansvar kan även krävas av väljarna eller partiet den 

förtroendevalda tillhör. Politiskt till skillnad från juridiskt ansvar har inte med brott mot lagen 

att göra utan handlar om exempelvis politiska bedömningar. Politiskt ansvar kräver inte ett 

juridiskt felaktigt handlande.
46

  

 2.5 Kommuners befogenheter 

Kommunernas befogenheter kallas ibland för den kommunala kompetensen. Båda uttryck har 

samma betydelse och kan användas växelvis.
47 Kommunerna får endast verka inom ramen för 

befogenheterna.48
  

 

Befogenhetskapitlet
49

 inleds med den allmänna kompetensen. Ett kommunalt beslut ska 

kunna hänföras till allmänintresset, det vill säga vara av intresse för kommunmedlemmarna. 

Allmänintresset reglerar även explicit ett förbud mot understöd till enskild. Det anses inte 

vara av allmänt intresse att stödja en enskild kommunmedlem. Den allmänna kompetensen 

knyter även an till den så kallade lokaliseringsprincipen. Denna innebär att de angelägenheter 

som är av allmänt intresse måste ha anknytning till de egna kommunmedlemmarna samt 

avgränsa sig till kommunens geografiska område. Lokaliseringsprincipen innebär även att den 

allmänna kommunala kompetensen slutar vid de angelägenheter som ankommer på staten 

eller någon annan.
50

 Efter lokaliseringsprincipen i KomL regleras likställighetsprincipen som 

innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för 

annat.
51

  

                                                        
41 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
42

 Björkman/Riberdahl, s.76 
43

 Ibid, s. 77 
44

 Ibid, s.78 
45

 Ibid, s. 136 
46

 Ibid, s.129 
47

 Lindquist, s. 18 
48

 Bohlin s. 101 
49

 2 kap. KomL 
50

 Lindquist, s. 35-36 
51

 Björkman/Lundin, Kommunen och lagen, s. 54 
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Sedan regleras retroaktivitetsförbudet. Kommuner får inte fatta beslut med retroaktiv verkan 

om det är till nackdel för kommunmedlemmarna. Undantaget är om det finns synnerliga skäl. 

Även principen om förbud mot att bedriva spekulativ verksamhet finns med i kapitel två i 

KomL.
52

 Det är kompetensenligt för en kommun att bedriva sedvanlig kommunal verksamhet 

såsom kollektivtrafik och bostadsföretag, men verksamheten får inte ha ett vinstsyfte.
53

 

Självkostnadsprincipen regleras i kapitel åtta i KomL och innebär att kommuner inte får ta ut 

högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som kommuner tillhandahåller 

(självkostnaden).
54

 
 

Den sista principen stadgar ett förbud mot individuellt stöd till enskilda näringsidkare om det 

inte finns synnerliga skäl för det. Ett upprätthållande av en miniminivå av kommersiell 

standard är synnerliga skäl för individuellt stöd till enskild näringsidkare. Detta aktualiseras 

främst i glesbygdskommuner där det kan vara långa avstånd mellan serviceinrättningar. Praxis 

har visat att det varit tillåtet för kommunen att understödja en näringsidkare som bedriver en 

bensinmack, livsmedelsbutik eller ett hotell.
55

 Dessutom måste EU-rättens regler om statsstöd 

beaktas.  Detta innebär enligt EUF-fördragets artikel 107.1 att stöd som kan snedvrida 

konkurrensen genom att gynna viss verksamhet eller ett specifikt företag är förbjudet med 

hänsyn till den gemensamma marknaden mellan EU-medlemsstater. Om kommuner vill ge 

stöd till en näringsidkare och synnerliga skäl föreligger måste det alltid anmälas till 

kommissionen som sedan beslutar om stödet är motiverat och förenligt med den inre 

marknaden.
56

 

  

                                                        
52

 Lindquist, s. 36 
53

 Björkman/Lundin, s. 48-49 
54

 Ibid, s. 57-58  
55

 RÅ 1979 ab 14, RÅ 1995 ref 98 och Bohlin, s.126-127 
56

 EUF-fördraget artikel 108.3 och Bohlin, s.127-128 
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3. Lag – och domstolstrots 

Detta kapitel kommer innehålla bakgrunden till uppkomsten av kommunalt trots samt 

skillnaderna mellan lag- och domstolstrots. Nedan kommer även möjliga förklaringar till 

varför kommunalt trots förekommer att behandlas.  

3.1 Vad innebär kommunalt trots? 

Kommunalt lagtrots innebär att kommunerna inte följer regler som återfinns i bland annat 

KomL. Domstolstrots innebär däremot att en domstol givit ett beslut i en fråga som 

kommunen inte rättar sig efter. Domstolstrots, till skillnad från lagtrots, är relativt lätt att 

upptäcka då det blir tydligt i och med en domstols dom. Lagtrots är svårare att upptäcka, 

eftersom det kan vara ett resultat av antingen en ovilja hos kommunerna att följa 

lagstiftningen eller bristfällig juridisk kunskap hos kommunerna.
57

 Lagtrots sker då 

kommuner mer eller mindre medvetet väljer att åsidosätta gällande rättsregler som de ska 

följa och fattar beslut i strid med gällande rätt. Dessa två olika sorters trots skiljer sig åt till sin 

karaktär åt men de bemöts ofta som en och samma – kommunalt trots.
58

 
 

Nedan förklaras två fall, ett för domstolstrots och ett för lagtrots, för att ge en bättre överblick 

om vad det innebär.  
 

Täby kommuns beslut om avknoppning av en kommunal gymnasieskola var ett fall där 

kommunen både trotsade reglerna i KomL samt domstolens domslut. Personalen på det 

kommunala gymnasiet Tibble gymnasium ansökte under 2006 om tillstånd hos Skolverket för 

att genom sitt bolag driva gymnasieskola i Täby kommun. Ansökan beviljades. Efter detta 

meddelades kommunen om att personalen var intresserade om att få överta den befintliga 

verksamheten på Tibble gymnasieskola.
59

 Kommunfullmäktige beslutade att avveckla den 

kommunala verksamheten på gymnasiet samt att sälja skolan för 9,2 miljoner. Dagen efter att 

beslutet togs verkställdes det och avtal ingicks mellan bolaget och kommunen.
60

 
 

Besvär anfördes men avslogs av LänsR
61

. De klagande fullföljde sin talan till KamR
62

 som 

kom fram till att beslutet var felaktigt och skulle upphävas. De klagande anförde att skolan 

enligt insatta bedömare hade ett marknadsvärde av minst 40 miljoner kronor. Att sälja skolan 

för enbart den summa som inventarier och utrustning uppgick till (9,2 miljoner) 

innebar gynnade av en specifik näringsidkare.
63

 Då priset inte motsvarade det 

marknadsmässiga värdet och det inte förelåg synnerliga skäl blev det fråga om stöd till 

enskild näringsidkare. KamR upphävde därför beslutet.
64

 

 

Täby kommun försökte efter KamR dom att omförhandla avtalen med bolaget. Bolaget gick 

dock inte med på att varken omförhandla eller upphäva avtalen. Efter detta meddelade 

kommunstyrelsen i förslag till kommunfullmäktige att rättelse inte skulle vidtas, vilket 

kommunfullmäktige godkände. Att kommunfullmäktige inte företog rättelse anmäldes till JO 

som vidtog granskning. JO meddelade att beslutet om försäljning hade verkställts 

                                                        
57

 ESO-rapport, Maktutövning under lagarna, s. 16 
58

 Ibid, s. 7 
59

 Ibid, s. 54 
60

 JO:s ämbetsberättelse 2010/11:JO1, s. 572 och ESO-rapport, s. 54-55 
61 Länsrätten 
62 Kammarrätten 
63

 Kammarrätten i Stockholm målnr. 584-08, s. 3 
64

 Ibid, s. 9  



 9 

anmärkningsvärt snabbt. JO ansåg vidare att kommunen inte prövat ärendet vad gäller 

verkställighetens tidpunkt på det sätt KomL kräver. JO påtalade för kommunstyrelsen att 

laglighetsprövning är en grundläggande och mycket betydelsefull del för 

kommunmedlemmarnas demokratiska kontroll av de styrande kommunala organen. Slutligen 

ansåg JO att kommunstyrelsen inte beaktat allvaret av att underlåta sådan prövning som 

KomL kräver.
65

  
 

Ett exemplifierande fall på kommunalt lagtrots var det så kallade Pajala-fallet. I december 

1986 beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Pajala att det inte skulle utföras någon 

fortlöpande livsmedelstillsyn i kommunen under nästkommande år. Som resultat sades 

kommunens hälsoinspektör upp. Beslutet att inte utföra livsmedelstillsyn stred mot de regler 

som fanns i dåvarande 24 § LivsmL
66

 och 48 § Livsmedelsförordningen, vilket 

uppmärksammades av JO och påtalades för kommunen. Kommunen tog inte till sig kritiken 

och nämnden fattade i juni 1987 ett nytt beslut som innebar att de skulle bibehålla sitt tidigare 

beslut. Detta ledde till ännu en granskning från JO. Kommunen beslöt under tiden som de för 

andra gången granskades utav JO att anställa en livsmedelsinspektör på halvtid. JO ansåg 

genom detta att kommunen återupptagit den tillsyn som de enligt lag är skyldiga att 

tillhandahålla och följer därför de gällande rättsreglerna.
67

 

3.2 Bakgrund 

Under mitten och slutet utav 1980-talet handlade den allmänna debatten om fall då kommuner 

satt sig över gällande rättsregler angående den kommunala kompetensen, eller trotsat 

domstolars beslut i laglighetsprövningsmål, så kallat lag- och domstolstrots.
68

 Det finns ingen 

klar definition om vad begreppen lagtrots samt domstolstrots innebär, eller någon allmänt 

godtagen terminologi.
69

 När kommunalt trots först uppmärksammades kallades det för 

“kommunalt lagtrots” eller kommunalt “domstolstrots”, beskrivningar som lever kvar än 

idag.
70

  
 

Denna debatt blev även aktuell i riksdagen genom motioner från olika riksdagsledamöter. 

Utgångspunkten i motionerna var densamma - kommuner ska inte få begå lag- och 

domstolstrots samt förslag på hur detta skulle kunna undvikas.
71

 Frågan om kommunalt trots 

aktualiserades också genom interpellationer till den dåvarande civilministern. 

Interpellationerna handlade alla om kommuners tendens att bryta mot lagen och eventuella 

åtgärder mot detta.
72

 Detta kom att leda fram till den utredning
73

 som regeringen 1986 tillsatte 

med uppdrag att utreda behovet av åtgärder mot kommunalt trots. Detta gjordes i syfte att 

motverka att kommuner överskrider den kommunala befogenheten samt trotsar de beslut 

domstolarna i laglighetsprövningsmål meddelat.
74

  
 

                                                        
65

 JO 2010/11:JO1, s. 572 
66 Livsmedelslag (1971:511) 
67

 Warnling-Nerep, Kommuners lag- och domstolstrots, s. 527 och JO 1988/89, s. 378 
68

 SOU 1989:64, s. 17 
69

 Riberdahl, Förvaltningsrättslig tidskrift, s. 103 och Prop. 2001/02:122, sid. 11 
70

 Riberdahl, s. 103 
71

 Se bl.a. Motion 1983/84:470 
72

 Se bl.a. RD 1983/84:88 och RD 1984/85:11 
73

 SOU 1989:64 
74

 Ibid, s. 3 och s. 17 
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År 2000 gjordes en enkätundersökning av Justitiedepartementet.
75

 Utgångspunkten i 

undersökningen var alla mål i RegR
76

 från 1994 till 1990 som handlade om 

laglighetsprövning och där kommuner förlorat. Anledningen till undersökningen var att få 

underlag för hur vanligt det är med kommunalt trots och för att se om det förekommer mer 

eller mindre inom vissa specifika områden.
77

 Totalt omfattade undersökningen 68 domar där 

43 domar gällde kommuner och 10 domar gällde landsting. Eftersom tre kommuner och ett 

landsting aldrig inkom med svar föll sju domar bort från undersökningen. 43 domar av de 61 

domar som undersökningen avsåg verkställdes före de upphävdes av domstol. Av dessa 43 

var det 31 kommuner som rättade de upphävda besluten i den mån det var möjligt. Dessa 31 

fall omfattades även av fall då rättelse av verkställigheten inte skett på grund av att 

kommunen ansett det omöjligt att vidta rättelse. Detta innebar att det var tolv kommuner där 

det inte genom undersökningen framgår om någon rättelse skett överhuvudtaget.
78

  
 

Regeringen gav i augusti 2011 statskontoret i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning 

kommuner inte rättar verkställda beslut som efter laglighetsprövning blivit upphävda av 

domstol.
79

 Mellan den 1 september 2006 och den 30 juni 2011 hade totalt 6400 mål om 

laglighetsprövning prövats utav Förvaltningsrätterna i Sverige. Utav dessa mål var det 401 

mål där kommunala beslut upphävts, från dessa hade 320 mål verkställts innan de vunnit laga 

kraft. Då domstolen meddelat att besluten skulle upphävas kom rättelse i fråga. Av de 320 var 

det totalt 44 beslut där ingen rättning alls hade skett, en siffra som motsvarar cirka 14 %.
80

 

3.3 Olika former utav kommunalt trots 

Kommunalt lag- och domstolstrots kan förekomma på olika sätt, i Lokaldemokratikommitténs 

utredning från 1993 framkom fyra olika former utav kommunalt domstolstrots. Dessa fyra är 

följande:  

 

- Ett tveksamt beslut blir föremål för omedelbar verkställighet 

- Ett olagligt beslut vidmakthålls eller upprepas vid ett senare beslutstillfälle 

- Inhibitionsbeslut respekteras inte 

- Rättelseåtgärder vidtas inte sedan kommunalt beslut upphävts 

 

Kommittén ansåg att de två sistnämnda formerna var av allvarligare karaktär gentemot de 

första två, vilket de tog i beaktning i sin slutsats om att införa sanktioner eller inte.
81

 

 

Warnling-Nerep skriver att även om det kan te sig bra med en uppdelning av de problem som 

förekommer är den inte alltid nödvändig. Då en kommun agerar trotsigt kan det falla in under 

fler av de ovan nämnda områdena. Hon förklarar detta med ett fiktivt exempel. En kommun 

verkställer ett beslut omgående trots att så inte borde ha skett. Domstolen hinner inte alltid 

fatta beslut om inhibition, det vill säga verkställighetsförbud, men då inhibition meddelas 

ignoreras detta ibland av kommunerna. Om beslutet sedan ska upphävas enligt domstolsbeslut 

anser kommunen att rättelse kan vara svårt att åstadkomma. Ifall då rättelse sker kan det 

hända att kommunen vid senare tillfälle fattar ett snarlikt beslut som det första olagliga.
82

 

                                                        
75

 Ds 2000:53 
76 Regeringsrätten 
77

 Ds 2000:53, s. 9 
78

 Ibid, s. 83-84 
79

 Statskontoret, Verkställighet och rättelse av kommunala beslut, s. 4 
80

 Ibid, s. 7-8 
81

 SOU 1993:109, s. 10 
82

 Warnling-Nerep, s. 544 
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3.3.1 Verkställighet och rättelse av kommunala beslut  
 

Kommunala beslut som kan överklagas får, om inte särskilda skäl talar mot det verkställas 

innan de vunnit laga kraft. Detta innebär att beslut i princip får verkställas omgående efter att 

protokollet från mötet justerats. Dock bör en individuell bedömning ske där för- och nackdelar 

för verkställighet vägs mot varandra. Hänsyn till effektivitet av att beslut verkställs omgående 

väger tungt i denna bedömning. För att uppnå en så effektiv förvaltning som möjligt kan 

omedelbar verkställighet ibland vara nödvändigt, exempelvis då besluten gäller budget. Detta 

gäller också då det inte råder några tvivel om att beslutet är lagligt. Ibland bör däremot frågan 

om verkställighet skjutas upp tills beslutet vunnit laga kraft. De avgörande faktorerna för ett 

sådant uppskjutande är oftast inte självklara. Kommunen måste då väga effektiviteten mot 

kommunmedlemmarnas intresse att kunna överklaga. Om ett beslut verkställs omgående kan 

möjligheten att föra besvär förefalla meningslös, exempelvis om ett beslut att riva en byggnad 

verkställs omgående. Detta blir extra viktigt då beslutet innefattar civilrättslig bundenhet 

genom olika avtal, möjligheten att återta ett sådant beslut måste bedömas. En möjlighet är 

dock att inta en klausul i avtalet med innebörden att avtalets bundenhet görs beroende på om 

beslutet vinner laga kraft eller inte.
83

   
 

I 10 kap. 15 § KomL stadgas att i de fall en kommuns beslut överklagats och domstolen 

kommit fram till att beslutet ska upphävas och beslutet redan verkställts ska rättelse ske utan 

oskäligt dröjsmål. Det är upp till det organ som fattade beslutet att besluta om rättelse.
84

  
 

Om beslut av rättelse inte sker uppkommer domstolstrots. Att rättelse inte sker kan ha olika 

orsaker. I den undersökning statskontoret gjorde framkom att på grund av lång tid mellan 

verkställigheten tills dess beslut upphävdes var det svårt för kommuner att vidta rättelse. Den 

vanligaste orsaken till att rättelse inte skedde var att kommunen ingått ett civilrättsligt avtal 

med bindande verkan och på grund av detta kunde inte rättelse ske då kommunerna inte kunde 

komma ur avtalen.
85

 

3.3.2 Inhibition av kommunala beslut 

 

Om ett kommunalt beslut överklagas kan domstolen meddela om verkställighetsförbud, så 

kallad inhibition. Detta förbud gäller omgående och tills dess att det upphävs, domstolen kan 

på eget initiativ besluta om inhibition. Den klagande får också lov att yrka inhibition.
86

 Om 

klagande inte åberopat inhibition i samband med sin överklagan och domstolen inte beslutat 

om detta kan den klagande när som under processens gång åberopa inhibition. Domstolen 

måste då pröva yrkandet även om det inkom efter att klagotiden löpt ut.
87

 Inhibition gäller 

således inte per automatik då ett beslut överklagas utan det är upp till domstolen att bestämma 

om det ska meddelas eller inte.
88

 Domstolarna tillämpar möjligheten till inhibition restriktivt, 

vilket Justitiedepartementet ansåg borde leda till att de få beslut om inhibition som meddelas 

ska respekteras av kommuner.
89

  

3.4 Varför förekommer kommunalt trots? 

                                                        
83

 Dahlman, Kommunallagen, s. 606-607 
84

 Statskontoret, s. 10 
85

 Ibid, s. 8 
86

 Lindquist, s. 73-74 
87

 Bohlin, s. 274-275 
88

 Björkman/Lundin, s. 95 
89

 Ds 2000:53, s. 130 
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Det finns troligtvis ett flertal förklaringar till varför kommunalt trots förekommer. Att 

kommuner till exempel bryter mot 2 kap. 8 § KomL kan till exempel ha samband med 

frestelsen att hjälpa företag inom kommunen är större än att följa lagens regler. Om ett företag 

som är en stor arbetsgivare i kommunen hotas av konkurs, vilket skulle leda till arbetsbrist 

och förlorade inkomster för kommuninvånarna, kan det ses som en självklarhet för 

kommunen att stödja företaget ekonomiskt.
90

 På samma sätt kan detta vara en förklaring till 

att kommuner stödjer enskilda näringsidkare, att denne ska etablera sig i kommunen vilket i 

sin tur leder till högre skatteintäkter.
91

 Denna typ av trots drar dock ofta till sig 

uppmärksamhet och får därför plats i det offentliga rummet i olika medieuppslag.
92

 En annan 

förklaring kan vara att kommuner anser lagstiftningen vara svårhanterlig. Bland annat har 

LOU tidigare fått kritik för att vara just svårtolkad och detta kan locka kommuner att 

åsidosätta lagens regler och direktupphandla.
93

  

 

Lundin ställer sig dock frågande till förklaringen att kommunalt trots beror på 

förtroendevaldas okunskap. Han anser det osannolikt att politiker, som ibland har detta som 

heltidsuppdrag, inte ska kunna förstå sig på en avkunnad dom. Förklaringen bör enligt Lundin 

finnas i både ideologisk övertygelse, ekonomiska övervägande samt att risken för straff i 

princip är obefintlig.
94

 

 

Båda ovan nämnda förklaringar är enbart potentiella anledningar till varför kommunalt trots 

förekommer. De visar dock båda på att den kommunala verkligheten inte stämmer överens 

med de krav som lagstiftaren satt upp i bland annat KomL, eftersom kommunalt trots faktiskt 

förekommer.
95

  
 

Warnling-Nerep anser att en anledning till varför kommunalt trots förekommer kan vara 

bristande resurser och hårt pressad ekonomi i samband med att kommunerna ständigt får nya 

obligatoriska skyldigheter. En annan anledning menar Warnling-Nerep kan vara att samtidigt 

som kommunen åläggs fler uppgifter utvecklas och anpassas inte lagstiftningen till de 

förändrade förhållanden som de nya uppgifterna för kommunerna innebär.
96

  
 

Lundin anser att oberoende orsaken till varför kommunalt trots förekommer är det inte 

acceptabelt. Han anser vidare att det är upp till lagstiftaren att hantera detta.
97

 Warnling-Nerep 

är däremot av åsikten att vissa former av kommunalt trots ska få lov att förekomma, hon anser 

det inte vara möjligt att på ett generellt sätt utkräva ansvar för kommuners lag- och 

domstolstrots. Warnling-Nerep anser vidare att det inte möjligt att på ett generellt sätt 

karaktärisera kommuners kompetensöverskridande beslut som lagtrots, då det ofta är svårt att 

förutse RegR:s bedömning i laglighetsprövningsmål.
98

    
 

Ett problem med kommunalt trots är risken för att det kan komma att försvaga 

rättsmedvetandet men också att respekten för rättsreglerna inom den kommunala 

organisationen försvagas. Detta understöds genom att det i dagsläget inte finns sanktioner mot 

                                                        
90

 ESO-rapport, s. 8 och Warnling-Nerep, s. 543 
91

 ESO-rapport, s. 66 
92

 Warnling-Nerep, s. 543 och ESO-rapport, s. 8 
93

 ESO-rapport, s. 8 
94

 Ibid, s. 66 
95

 Ibid, s. 9 
96

 Warnling-Nerep, s. 147  
97

 ESO-rapport, s. 9 
98

 Warnling-Nerep, s. 147 
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trotset. Lundin menar i och med detta att KomL kan bli mer en inspirationskälla för 

kommunerna än regler som de facto måste följas.
99

  
 

 

 

  

                                                        
99

 Lundin, Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet, s. 41-42 
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4. Sanktioner  

I detta avsnitt kommer vi utreda vilka förslag om sanktioner mot kommunalt lag- och 

domstolstrots som har funnits och om det finns några i nuläget några. Vi kommer även att 

undersöka vem eller vilka möjliga sanktioner kan riktas mot. 

 

4.1 Mot vem ska sanktioner riktas? 

Oberoende av vilka sanktioner som diskuterats för att motverka kommunalt lag- och 

domstolstrots, har frågan vem dessa sanktioner ska riktas mot uppkommit. Frågan är om 

eventuella sanktioner ska riktas mot kommunen i sig som juridisk person eller om de istället 

ska riktas mot de förtroendevalda och anställda inom kommunen.
100

  
 

Sanktioner som riktas mot förtroendevalda kan få till effekt att de beslutfattande vill 

frånkänna sig ansvar för beslut de fattar. Om sanktioner istället riktas mot kommunen kan det 

drabba kommunmedlemmarna i dubbel bemärkelse, eftersom det drabbar kommunens 

ekonomi och genom det även dess medlemmar.
101

  
 

I utredningen om kommunalbot fick sakkunnige Ridderstrand-Linderoth lämna ett särskilt 

yttrande. Hon påpekade att om sanktionerna inte riktas mot de personer som fattat besluten i 

fråga kan det få till effekt att sanktionerna inte får den preventiva effekt som var tänkt.
102

 En 

annan aspekt som diskuterades i utredningen var möjligheten att färre kan lockas till att bli 

förtroendevald politiker om man riskerar personligt straffansvar.
103

 

 

Warnling-Nerep anser att sanktioner mot de förtroendevalda istället för mot kommunen som 

organ kan vara att föredra eftersom ett personligt straffansvar kan bidra till en mer lagenlig 

förvaltning. Dock ställer hon sig frågande till om det kan bidra negativt till att i framtiden 

förmå personer att ställa upp till kommunala förtroendeuppdrag. Hon ställer sig också 

frågande till om det är rimligt att ledamöter i kommunfullmäktige står utan straffansvar 

medan ledamöter i de kommunala nämnderna inte gör det. Den slutsats hon kommer till är att 

det inte funnits någon politisk vilja att åstadkomma förändring i denna fråga, 

kommunfullmäktige ska genom detta vara immun.
104

 Förklaringen om att personligt ansvar 

kan komma att försvåra att i framtiden finna kandidater till de politiska uppdragen och att 

politiskt straffansvar därför inte ska utdömas godtas inte av Lundin. Han anser detta argument 

vara svårt att ta på allvar och ställer sig frågande till om vi verkligen vill ha förtroendevalda 

som inte tar ansvar. Lundin anser vidare att “med makt ska rimligen följa ansvar”.
105

 

 
 
 
 

4.2 Genomgång av förslag om sanktioner mot kommuner 

                                                        
100
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101
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103
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104
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 15 

I flera betänkanden och även i en proposition har frågan om sanktioner tagits upp, men 

lagstiftaren har trots detta valt att inte reglera området med hjälp av sanktioner. 
 

Det var 1986 som civildepartementet på regeringens bemyndigande tillsatte en 

utredningsgrupp som fick i uppgift att analysera om det fanns ett behov av sanktioner mot 

kommuners lag- och domstolstrots. Utredningen skulle undersöka hur sanktioner i sådana fall 

skulle se ut, vart eller vem de skulle riktas mot samt hur de skulle utformas. Utredningen kom 

att kallas ”kommunalansvarsutredningen” och lämnade sitt utlåtande till regeringen 1989.
106

 

Betänkandet resulterade i ett förslag om kommunalbot.
107

 Betänkandet ledde inte till någon 

lagändring. 
 

Nästa delbetänkande inom ämnet kom 1993 och berörde förtroendevaldas ansvar vid lag- och 

domstolstrots. Kommittén antog namnet ”Lokaldemokratikommittén” och hade i uppgift att 

överväga olika åtgärder för att stärka den lokala demokratin
108

 men även att utforska vilka 

möjligheter det fanns för att förebygga kommuners lag- och domstolstrots. Kommitténs 

utgångspunkter var att laglighetsprövningen ska ha ett faktiskt innehåll och att enskildas 

rättigheter ska uppfyllas. Svårigheten med att utforma ett förslag till åtgärder ansåg 

kommittén var att lika stor hänsyn måste tas till det kommunala självstyret som till det faktum 

att den offentliga makten ska utövas under lagarna.
109

 

 

Kommittén kom fram till att sanktioner för kommunalt trots behövs, men att de ska se olika ut 

beroende på vad det är för trots. Kommittén var mot en kriminalisering av kommunalt trots 

eftersom de ansåg att det skulle kunna få negativ inverkan på kommunaldemokratin. Av 

samma skäl samt med beaktande av kommunfullmäktiges ställning ansåg de inte det lämpligt 

att rikta direkta åtgärder mot kommunfullmäktige. Inte heller skadestånd ansågs lämpligt, då 

skadestånd i första hand har en reparativ funktion. För att motverka kommunalt lag- och 

domstolstrots ansåg kommittén att fokus skulle läggas på en sanktion med preventiv 

verkan.
110

 

 

Delbetänkandet resulterade i ett förslag att kommuner själva skulle sköta åtgärderna mot 

eventuella överträdelser av KomL samt domstolstrots. Kommunens revisorer skulle få 

uppgiften att granska lagligheten av verksamheten inom nämnderna. Efter granskning skulle 

revisorerna få befogenhet att väcka ärenden i fullmäktige samt i nämnderna rörande 

granskningen av densamma. Kommittén föreslog även en ändring av KomL som skulle 

innebära en rätt för nämnderna att neka att genomföra överklagade eller direkt olagliga beslut 

(beslut som strider mot 10 kap. 8 § KomL) tagna av fullmäktige. Nämnderna skulle genom 

detta få en granskande funktion.
111

 

 

Förändringarna i revisorernas och nämndernas uppgifter skulle innebära ett större personligt 

ansvar för de förtroendevalda vid lag- och domstolstrots. Kommittén gjorde skillnad mellan 

lagtrots och domstolstrots och ansåg att det för domstolstrots i samband med 

laglighetsprövning på två grunder skulle finnas ett personligt vitesansvar för de 

förtroendevalda i nämnderna.
112

 

 

                                                        
106

 SOU 1989:64, s.3-4 
107

 Ibid, s. 9 
108

 SOU 1993:109, s. 3 
109

 Ibid, s. 9 
110

 Ibid, s. 9 
111
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112
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Departementspromemorian “Kommunalt domstolstrots”, utformad av före detta statsrådet 

Britta Lejon
113

, ledde fram till en proposition år 2001. Syftet med departementsserien var att 

utreda frågan hur ett sanktionssystem för att motverka kommunalt domstolstrots skulle se ut. 

Propositionen i sin tur handlade om åtgärder mot kommunalt domstolstrots och behandlade 

inte lagtrots.
114

 Resultatet från undersökningar i departementspromemorian medförde att inga 

förslag på generella sanktioner för domstolstrots framlades. Procentuellt hade det visat sig att 

den största andelen domstolstrots fanns inom det specialreglerade området och därför 

arbetades det istället fram förslag på sanktioner inom de specialreglerade områdena LSS och 

SoL.
115

 

 

Regeringens utlåtande i propositionen var att det krävs nya åtgärder för att kunna motverka 

kommunalt domstolstrots. Regeringen fastslog att en kriminalisering eller utökat 

skadeståndsansvar inte skulle få den effekten som man önskade uppnå. JO ansåg i ett 

remissyttrande över förslaget i propositionen, till skillnad från regeringen, att ett straffansvar 

skulle vara den mest ändamålsenliga och effektiva sanktionen.
116

 
 

Vad gäller domstolstrots med grund i laglighetsprövning för överträdelser av KomL 

förekommer det inte i samma utsträckning som domstolstrots mot bland annat LSS, men ska 

dock ses på särskilt allvarligt eftersom det inte finns några sanktioner mot ett sådant 

handlande. Regeringen ansåg att det var ”helt oacceptabelt” att det i en rättsstat förekommer 

domstolstrots, speciellt då det är myndigheter som trotsar domstolsbeslut. Regeringen menade 

att när kommuner begår domstolstrots sätts förtroendet för dem ur spel och 

kommunmedlemmar tappar tilliten för samhällsorganen. Med anledning av detta vill 

regeringen införa sanktioner mot kommunalt domstolstrots.
117

  
 

Sanktionerna ska ske i form av utvidgad granskning av den kommunala verksamheten. Det är 

revisorerna som ska få ökade granskningsmöjligheter. Granskning ska även inbegripa ärenden 

som innefattar myndighetsutövning mot enskild, men endast när granskningen har direkta 

samband med hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar. I 

propositionen förtydligas att revisorernas laglighetsgranskning inte är en egentlig 

laglighetsprövning. Det ankommer istället på de kommunala nämnderna i deras 

beredningsarbete att granska lagligheten av beslut. Revisorernas granskning ska även 

innefatta en anmälningsskyldighet till berörd nämnd, och om nämnden inte agerar, till 

fullmäktige.
118

   
 

En förändring som trädde i kraft genom propositionen var reglerna för när beslut som kan 

överklagas genom laglighetsprövning får verkställas. De nya reglerna innebar att beslut får 

verkställas innan de vunnit laga kraft under förutsättning att det inte finns särskilda skäl som 

talar mot det. Denna förändring och försvårande av verkställighet skulle enligt regeringen 

bidra till att risken för att verkställighet som sedan måste gå tillbaka skulle minska. Detta 

skulle i sin tur minska risken för domstolstrots på grund av underlåtelse att vidta beslut om 

rättelse.
119

 En annan förändring blev tidsfristen för rättelse av upphävda, verkställda beslut. 

Den nya lagregeln innebar att beslut om rättelse av ett verkställt, upphävt beslut skulle ske 

utan oskäligt dröjsmål. Lagändringen motiverades av regeringen med att kommunerna 

                                                        
113
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114
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115
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tidigare avvaktat en lång tid innan beslut om rättelse gjorts och i vissa fall hade ett beslut om 

rättelse aldrig tagits.
120

  
 

Det senaste bidraget till förändring av KomL är en SOU
121

 från 2015 med namnet ”En 

kommunallag för framtiden” och kommer närmare behandlas i avsnitt 7.
122

 

4.3 Kommunalbot  

Förslaget om att införa kommunalbot som sanktion för kommunalt lag- och domstolstrots 

kom från Kommunalansvarsutredningen 1989. Kommunalboten skulle riktas mot kommunen 

som juridisk person och innebära en generell ekonomisk påföljd för grova lagöverträdelser 

samt vid överträdelser av domstolars inhibitionsbeslut.
123

 Kommunalboten skulle bli aktuell 

när kommunerna överskred den allmänna kompetensen stadgad i KomL men skulle även 

kunna tillämpas vid överträdelser av speciallagar. Kommunalbotens belopp skulle minst vara 

100 000 kronor och kunna uppstiga till 10 miljoner kronor.
124

 Att summan kunde varieras i så 

stor omfattning baserades på att kommunerna hade olika ekonomiska förhållanden.
125

 

 

Reglerna om företagsbot i 36 kap. BrB
126

 var utgångspunkten för utformandet av 

kommunalbot. Skillnaden mellan företagsbot och kommunalbot var att företagsbot blir 

tillämplig först när ett brott begåtts, medan tanken med kommunalbot var att den skulle kunna 

aktualiseras så fort det förelåg en faktisk objektiv lagöverträdelse.  Med objektiv 

lagöverträdelse menas en lagöverträdelse som inte är brottslig eller regleras straffrättsligt, 

men ändå strider mot det som är föreskrivet i KomL. Det skulle vara JO:s uppgift att föra 

talan hos KamR för att yrka om kommunalbot.
127

 

 

I utredningens förslag framgick det att kommunalbot skulle användas vid grova överträdelser 

av KomL.  Ett vanligt kommunalt beslut upphävt av domstol skulle inte räknas som grovt 

utan det var först under ”speciella omständigheter” som sanktionen skulle kunna tillämpas, 

exempelvis om kommunen underlät att rätta ett upphävt kommunalt beslut. Ett annat exempel 

var då domstolen i tidigare dom förklarat att ett kommunalt beslut varit 

kompetensöverskridande, men att kommunen trots detta på nytt tar samma 

kompetensöverskridande beslut.
128

 Ovanstående exempel är inte uttömmande utan det var 

domstolen som slutligen skulle göra en värdering utav vilka lagöverträdelser som skulle anses 

vara grova.
129

 

 

Förslaget möttes av stark kritik. Argumenten mot förslaget var bland annat att en 

kommunalbot skulle få allt för inverkande roll på det kommunala självstyret.
130

 Flera 

remissinstanser yttrade att förslaget var ett ”trubbigt vapen” eftersom det genom att vara en 

ekonomisk sanktion riktad mot kommunen i sig och inte mot de förtroendevalda, skulle 

drabba kommunmedlemmarna negativt. Kritik riktades också till att det var JO som skulle 

                                                        
120
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föra talan om kommunalbot. JO:s tillsyn sträcker sig inte till kommunfullmäktige och JO är 

oförmögen att vidta åtgärder när kommunfullmäktige fattat ett lagstridigt beslut. Hade 

förslaget om kommunalbot förverkligats hade det inneburit en behörighet för JO över 

områden som annars inte ligger inom JO:s tillsyn. JO påpekade att en sådan uppgift inte 

stämde överens med JO:s egentliga roll i rättsordningen. Förslaget om kommunalbot 

förverkligades inte främst med anledning av den omfattande kritik som riktades mot det.
131

  

4.4 Sanktionsavgift 

En sanktionsavgift är ett alternativ till böter och vite med syfte att motverka ett rättsstridigt 

beteende.
132

 Förslag om att införa sanktionsavgift mot förtroendevalda för överträdelser av 

KomL eller vid domstolstrots av beslut hänförliga till överträdelser av KomL har inte varit 

aktuellt. Regeringen har motiverat detta med att säga att fullmäktiges ledamöter i första hand 

har ett politiskt ansvar och inte ett juridiskt, eftersom de är direktvalda.
133

 

  

Inom det specialreglerade området finns dock ekonomiska sanktioner i form av 

sanktionsavgift, så kallad ”särskild avgift”. Propositionen
134

 framlade förslag på ändringar av 

LSS och SoL angående sanktioner för kommuner som dröjer oskäligt länge med att verkställa 

domar beträffande skyldigheter enligt LSS och SoL. Förslaget innebar en sanktionsavgift för 

kommunen om minst 10 000 kronor och högst en miljon kronor.
135

 Förslaget lagstadgades 

2002 i syfte att motverka lag- och domstolstrots inom de ovan nämnda områdena.
136

 

Sanktionsavgift tillfaller staten och inte den enskilde.
137

  

4.5 Skadestånd  

I gällande rätt finns det möjligheter att rikta skadeståndskrav mot kommunen.
138

 Skadestånd 

ska utgå när kommunen genom felaktig myndighetsutövning orsakat personskada, sakskada 

eller ren förmögenhetsskada. Kommunen ska även ersätta ren förmögenhetsskada som 

uppkommit genom att en myndighet lämnat felaktiga upplysningar eller råd. Dock blir 

kommunen skadeståndsskyldig i denna situation endast om det med hänsyn till 

omständigheterna finns särskilda skäl.
139

 Skadeståndskraven riktas mot kommunen som 

juridisk person.
140

 

 

Om en förtroendevald orsakar ekonomisk förlust för kommunen eller en enskild person 

genom brott har den förtroendevalda ett skadeståndsansvar.
141

 Det finns dock ingen annan 

reglering för att kunna rikta skadeståndskrav mot en förtroendevald än i samband med 

brott.
142

 I propositionen från 2001
143

 förklarade regeringen anledningen till varför rättsläget 

ser ut såhär. Vid tillämpning av sanktionen skadestånd är det den skadelidande som själv 
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måste väcka åtal och rikta skadeståndsanspråk mot kommunen eller de enskilda 

förtroendevalda som ska erlägga ersättningen. Regeringen ansåg att det krävdes för stora 

insatser från den enskilde för att det skulle vara lämpligt med denna typ av sanktion för att 

motverka kommunalt domstolstrots. Med anledning av detta valde regeringen i propositionen 

2001 att inte utöka skadeståndsansvaret gentemot kommunen.
144

 

4.6 Vite med kommunen som adressat 

Inom offentligrättsligt vite finns både generellt och individuellt vite. Generellt vite riktas till 

envar och är en form av straff och böter. Individuellt vite innebär att ett penningbelopp ska 

betalas till staten. Individuella viten kan riktas till både fysiska och juridiska personer, men 

det måste finnas namngivna adressater. För att utfärda vite måste det finnas uttryckligt 

författningsstöd.
145

I slutbetänkandet av Lokaldemokratikommittén 1993 anses rättsläget 

oklart angående om vitesföreläggande kan riktas mot offentligrättsliga juridiska personer.
146

 

Warnling-Nerep gör ett försök att tydliggöra rättsläget 1995 och menar att en kommun, på 

grund av att denna är en juridisk person, kan vara adressat för vitesföreläggande men att bland 

annat 9 kap. 8 § RB
147

 och 2 kap. 27 § UB
148

 stadgar att offentligrättsliga juridiska personer, 

såsom kommunen, inte kan föreläggas vite.
149

 
 

I slutbetänkandet från 1993 sägs även att det undantagsvis finns föreskrifter som möjliggör 

kommunen som adressat för vite.
150

 

 

Eftersom kommunen kan företrädas av nämnderna kan vitesföreläggande riktas mot 

nämnderna.
151

 Nämnder är dock inte självständiga i förhållande till kommunen och därför blir 

kommunen indirekt adressat för vitet. Även om vitesansvaret riktas mot den ansvariga 

nämnden är det kommunen som juridisk person som kommer tvingas betala vitet eftersom 

ledamöterna i nämnderna inte har något personligt ansvar.
152

Utredningen avslutar med att 

konstatera att det ovanligt att rikta hot om vite mot offentligrättsliga juridiska personer och 

lägger heller inte fram förslag på vite mot kommunen som juridisk person.
153

  

4.7 Personligt vite  

Lokaldemokratikommittén kom i sitt delbetänkande fram till att sanktioner mot kommunalt 

lag – och domstolstrots behövs i form av personligt vite.
154

 Finansdepartementets 

departementspromemoria
155

 som utkom två år senare, 1995, innehöll samma åsikter.
156

 

Kommunalt trots som uppstår då inhibitionsbeslut inte efterföljs eller rättelse av upphävda 

beslut inte uppfylls ansåg kommittén var fall då sanktioner var befogade.
157
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En skillnad i förslagen som kommittén lade fram var möjligheterna att vidta åtgärder mot 

kommunfullmäktige respektive nämnderna. För beslut fattade av kommunfullmäktige 

föreslogs olika sanktioner beroende på om trotset gällde inhibitionsbeslut eller rättelse.
158

 

Direkta åtgärder skulle inte riktas mot kommunfullmäktige eftersom de är direktvalda och 

därmed inte innehar ett juridiskt ansvar utan enbart ett politiskt ansvar.
159

 I och med detta 

ansåg kommittén att när inhibitionsbeslut inte accepteras av fullmäktige ska styrelsen vara 

adressat för vite. Anledningen var att styrelsen verkställer de beslut kommunfullmäktige fattar 

om inte verkställigheten ankommer på någon av övriga nämnder. I de fall annan nämnd än 

styrelsen ansvarat för verkställigheten skulle de istället vara adressater.
160

   

Om fullmäktigebeslut verkställts och sedan upphävts av domstol och rättelse inte vidtagits 

föreslog kommittén att styrelsen skulle få befogenhet att upphäva dessa beslut, trots 

verkställighet. Att inte personligt vitesansvar föreslogs berodde på att styrelsen enligt 

gällande rätt inte har befogenhet att rätta ett verkställt fullmäktigebeslut.
161

 Oberoende om 

trotset från nämnderna gällde inhibitionsbeslut som brutits eller underlåten rättelse föreslogs 

samma sanktion, personligt vitesansvar.
162

 Samma förslag lades sedan fram i 

departementsserien.
163

 

En uppgift för Lokaldemokratikommittén var bland annat att utreda vilka som skulle kunna 

drabbas av personligt vitesansvar.
164

 Förslaget utmynnade i att alla ledamöter i nämnderna, 

inklusive ersättare, som fattat det överklagade beslutet skulle vara adressater.
165

 Anledningen 

var att sanktionen då skulle få den effektivitet som önskades. Om vite enbart skulle utdömas 

mot ledamöter som deltog när det överklagade beslutet fattades skulle det vara möjligt att 

kringgå ansvar för nämnder med många ersättare. En viktig aspekt är dock att en ledamot eller 

ersättare som inte tjänstgjorde då beslutet fattades inte är ansvarig och inte kan dömas till vite. 

Detsamma skulle gälla för den som reserverats sig mot beslutet.
166

 

Vad gällde personligt vitesansvar för inhibitionsbeslut ställde Svenska kommunförbundet sig 

positiva till departementsseriens förslag i sin helhet, dock inte till att alla ledamöter inklusive 

ersättare skulle vara adressater. De ansåg att adressaterna borde begränsas till enbart de 

ledamöter som fattade det överklagade beslutet och därmed gjorde sig skyldiga till 

domstolstrots.
167

 Vad gällde personligt vitesansvar vid underlåten rättelse ansåg Svenska 

kommunförbundet att förslaget borde utredas vidare.
168

 

Frågan om personligt vite skulle enligt kommittén prövas av KamR,
169

 det ansågs mest 

effektivt att samma instans prövade frågan om vite som prövat det överklagade beslutet.
170

 

KamR fick enligt förslaget ensam rätt att ta upp frågan om vite, inte ens den klagande skulle 
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få lov att väcka talan om vite.
171

 Vitesbeloppet skulle bestämmas till samma belopp för alla 

adressater.
172

 I likhet med kommittén ansåg man i departementspromemorian att domstolen 

skulle få agera ex officio.
173

  

Warnling-Nerep anser det märkligt att kommittén enbart föreslog sanktioner mot kommunalt 

domstolstrots och inte lagtrots. Hon finner detta märkligt då JO i sitt beslut
174

 om det så 

kallade Pajala-fallet påtalade att lagtrots är allvarligare
175

 än att kommuner inte följer 

domstolars domslut.
176

 Vidare anser Warnling-Nerep att kommitténs arbete försvårades 

genom bland annat motsägelsefulla direktiv och att möjligheten att ”förfina” förslaget om 

kommunalbot borde ha övervägts. Warnling-Nerep anser också att kommitténs förslag om 

personligt vite värnade för mycket om den kommunala självstyrelsen. Om meningsfulla 

åtgärder eftersträvas är det orealistiskt att självstyret ska komma i främsta rummet.
177

 

4.8 Tjänstefel 

I 20 kap. 1 § BrB stadgas brottet tjänstefel, brottsbeskrivningen säger att “den som 

uppsåtligen eller genom oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller 

underlåtenhet åsidosätter uppgiftens regler ska straffas med böter eller fängelse i högst två 

år”.
178

 Det centrala rekvisitet i brottsbeskrivningen är “vid myndighetsutövning”,
179

 vilket 

medför att vissa former av kommunalt lag- och domstolstrots inte faller in under 

paragrafen.
180

  

Brottet tjänstefel kan aktualiseras både gentemot förtroendevalda som för kommunala 

tjänstemän. Det finns dock finns en skillnad inom gruppen förtroendevalda. Ledamöter i 

kommunfullmäktige kan inte dömas för tjänstefel i sin roll som förtroendevald. Däremot om 

en person både är ledamot i fullmäktige samt i en av de kommunala nämnderna kan denne 

ställas till svars i rollen som nämndledamot.
181

  

Lagrådet skrev i sitt yttrande till reformen 1989 att vad gäller kommunal verksamhet finns det 

behov av att motverka kommunalt trots, dock nämner Lagrådet inte detta mer ingående med 

hänvisning till att frågan var under utredning av kommunalansvarsutredningen. Vidare ansåg 

lagrådet att reformen borde ses som tillfällig då frågan om ansvar för den offentliga 

verksamheten bör prövas igen, när erforderligt underlag finns.
182
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5. Laglighetsprövning  

Detta avsnitt kommer behandla laglighetsprövning av kommunala beslut. Den tillsyn som JO 

utövar över kommunala myndigheter kommer också beskrivas. Även de befogenheter JO har 

att tillgå om en kommun agerar mot reglerna i KomL kommer behandlas. 

5.1 Vem får anföra besvär? 

För att få anföra besvär mot kommunala beslut krävs det kommunmedlemskap. Medlemskap i 

kommunen är även en grundläggande lokaldemokratisk förutsättning. Kommunmedlemskap 

kan grundas på tre olika förutsättningar som återges i 1 kap. 4 § KomL. Den som är 

folkbokförd i kommunen är medlem av denna. Medlemskap kan även förvärvas genom 

ägande av fast egendom i kommunen. Den sista grunden för medlemskap är att den som ska 

betala kommunalskatt i kommunen är medlem av denne. Detta får resultatet att en person 

således kan vara medlem utav flera kommuner.
183

 Rätten att anföra besvär tillkommer alla 

kommunmedlemmar oberoende av om han eller hon påverkas av beslutet eller inte.
184

 

 

De beslut som kommunfullmäktige och nämnderna fattar kan överklagas
185

 till de allmänna 

förvaltningsdomstolarna, en sorts medborgartalan med ändamål att främja att det kommunala 

självstyret utövas på ett rättsenligt sätt.
186

 Kommunmedlemmarna har vissa lagstadgade 

rättigheter gentemot kommunen. Genom att besvära sig kan kommunmedlemmarna få dessa 

prövade av domstol.
187

 

 

Den som vill besvära sig över ett kommunalt beslut måste ge in sin klagoskrift till 

Förvaltningsrätten. Den ska kommit dem tillhanda senast tre veckor räknat från dagen då 

beslutet angetts på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet blivit justerat. Det är 

genom detta upp till kommunmedlemmarna själva att kontrollera när protokollet uppkommer 

på anslagstavlan.
188

 Följden blir således att om ingen av kommunmedlemmarna anför besvär 

kommer ett olagligt beslut bli lagligt och kommunmedlemmarna får ha ansetts accepterat 

beslutet.
189

 

 

I KomL
190

 finns det fyra olika besvärsgrunder för laglighetsprövning. Paragrafens uppräkning 

är uttömmande. De fyra grunderna som återfinns i 10 kap. 8 § KomL är följande: 
 

1. Beslut inte har tillkommit i laga ordning  

2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 

landstinget.  

3. Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter  

4. Beslutet strider mot lag eller annan författning 
 

En viktig aspekt som den klagande måste förhålla sig till är att domstolen enbart får lov att 

pröva de grunder som åberopats. Även om det för domstolen är uppenbart att beslutet strider 
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mot en annan besvärsgrund än den som den klagande åberopade får domstolen inte pröva 

det.
191

  

5.2 Länsrätten blev första instans  

Fram till april 1995 var KamR den första instansen i laglighetsprövningsmål något som 

ändrades genom regeringens proposition 1994
192

 och därefter kom LänsR att vara första 

instans.
193

 Domstolsutredningen
194

 som låg till grund för propositionen ansåg att 

tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instansen, därmed borde förvaltningsärende 

alltid prövas i LänsR som första instans.
195

 Efter förslag från regeringen
196

 bytte Länsrätten 

namn till Förvaltningsrätten i februari 2010.
197

 

5.3 JO:s tillsyn över kommuner 

Utöver kommunmedlemmarnas granskning finns även JO. JO är riksdagens ombudsmän och 

har till uppgift att bedriva tillsyn över både de statliga och kommunala myndigheterna.
198

 

Tillsynen innebär att JO kontrollerar att myndigheter och domstolar följer de lagar som gäller 

för dem. Vidare innebär tillsynen att regeringsformens regler om opartiskhet och laglighet 

efterföljs samt att den offentliga verksamheten inte gör ingrepp i medborgarnas fri- och 

rättigheter. Syftet med JO:s tillsyn är således att stärka och säkra rättssäkerheten.
199

 I RF finns 

övergripande regler om vad JO har för uppgift. Den främsta lagen är dock instruktionen för 

riksdagens ombudsmän.
200

  
 

När JO-ämbetet inrättades ansåg sig JO principiellt oförmögen att ingripa mot de kommunala 

organen,
201

 en praxis som de sakkunniga i 1956 års betänkande inte ansåg accepterad. Det 

sakkunniga framhöll att det i vart fall var olämpligt att JO inte ansågs ha behörighet att 

kontrollera och ingripa mot de kommunala organ som fullgör statliga uppgifter såsom de 

kommunala nämnderna.
202

 I samband med att kommuner ställdes under tillsyn av JO 1957 

intogs en paragraf i instruktionen med innebörden att ombudsmännen ska beakta det 

kommunala självstyret i samband med tillsynen.
203

   
 

Det är dock inte alla kommunala myndigheter som ingår i JO:s kontroll. Ledamöter inom den 

kommunala församlingen, kommunfullmäktige, är undantagna från kontroll. Ledamöter inom 

de kommunala nämnderna är däremot inte undantagna från tillsyn och därmed är inte 

personer som både sitter i kommunfullmäktige och en kommunal nämnd undantagna från 

granskning.
204
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JO:s tillsyn får lov att initieras genom anmälningar från allmänheten samt JO:s egna initiativ 

om inspektion.
205

 Efter att anmälan kommit in börjar den inledande granskningen som avgör 

ifall anmälan ska utredas vidare eller inte. Om utredning ska ske upplyses myndigheten om 

anmälan och är skyldig att bistå JO med material som behövs för utredningen. Myndigheten 

får lov att yttra sig om vad som skett och varför.  När utredningen är klar fattar JO ett 

beslut.
206

 En viktig aspekt är att JO inte har befogenhet att varken upphäva eller ändra beslut. 

Det beslut som JO kommer fram till innebär endast ett konstaterande av att myndigheten eller 

en specifik tjänsteman handlat felaktigt eller inte.
207

 

5.3.1 JO:s befogenheter  
 

Om JO efter sin tillsyn anser att lagen tillämpats på ett felaktigt sätt finns det olika åtgärder att 

tillgå.
208

 Den mest långtgående av befogenheterna är att JO får väcka åtal(särskild åklagare) 

mot den kommunala befattningshavaren. Med befattningshavare omfattas också ledamöter i 

de kommunala nämnderna, där ibland kommunstyrelsen.
209

  
 

I instruktionen
210

 stadgas att då en befattningshavare åsidosatt det som åligger denne i 

enlighet med tjänsten får JO lov att som särskild åklagare väcka åtal. Detta gäller också då 

en befattningshavare gjort sig skyldig till brott, dock inte om brottet innebär tryckfrihetsbrott 

eller yttrandefrihetsbrott.
211

 Befogenheten att väcka åtal används dock väldigt restriktivt.
212

 

Axberger påtalar att även om JO:s möjlighet till åtal tillämpas väldigt restriktivt är denna 

befogenhet viktig då den enbart genom sin existens utgör grunden för JO:s tillsyn. Axberger 

skriver att det formellt alltid finns en risk för att de som underställs JO:s tillsyn kommer 

utsättas för brottsutredning och således lagföring.
213

  
 

Istället för att väcka åtal kan JO anmäla ärendet för beslut om disciplinåtgärd till den som har 

befogenhet att gör detta för befattningshavaren i fråga.
214

 För anställda inom statliga 

myndigheter regleras disciplinansvaret i LOA
215

, sedan den nya KomL tillkom finns det inga 

statligt reglerade tjänster inom kommuner. En viktig skillnad att påpeka är att det för de 

förtroendevalda inte föreligger något disciplinansvar då LOA inte är tillämplig på 

förtroendevalda.
216

  
 

Den vanligaste befogenheten som JO nyttjar är att ärendet avgörs med ett beslut där de 

felaktigheter som begåtts tas upp och hur JO anser att dessa kunnat behandlas annorlunda.
217

 I 

dessa beslut får ombudsmännen lov att uttala sig på så vis att det bidrar till främjande av en 

enhetlig rättstillämpning. Med anledning av detta kan således ombudsmännen i sina beslut 

meddela hur de hade ansett att ärendet borde ha behandlats. Vidare kan de rekommendera 

åtgärder som kan motverka framtida brister till myndigheten.
218
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Varje år har JO till uppgift att upprätta en ämbetsberättelse. Denna ska innehålla beslut om 

åtal och disciplinåtgärder som JO under perioden 1 juli föregående till 20 juni innevarande år 

besluta om. Förutom detta får varje ombudsman själv välja beslut som de vill publicera. Trots 

att det står dem fritt att välja, sker urvalet enligt Axberger utifrån beslut som bedöms vara av 

intresse för myndigheters rättstillämpning. Detta får till följd att de beslut som återfinns i en 

ämbetsberättelse är av högre rang och det är dessa beslut som enligt Axberger utgör JO:s 

praxis.
219
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6. Praxis 

I detta avsnitt kommer fyra fall där kommuner begått lag- och/eller domstolstrots utredas. I tre 

av fallen handlar rättsfrågan om regleringen i 2 kap. 8 § KomL. Vad som skett och vad 

domstolen och/eller JO gett för kritik. Avsnittet avslutas med en jämförelse av de olika fallen. 

6.1 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2494-07 Lessebo kommun gav stöd till New Wave år 
2007 

Kommunfullmäktige i Lessebo kommun beslutade att tillskjuta 22 950 000 kr i nyemission 

till företagsgruppen New Wave Group AB som ägdes med 51 % av kommunen och 49 % av 

ett privat bolag. Syftet med nyemissionen var att kommunen skulle använda vinsten till att 

upprätta ett hotell, ett handelscentrum med ca 100 butikslokaler samt en saluhall. 

 
Besvär fördes över beslutet av en kommunmedlem med argumentet att beslutet innebar en 

överträdelse av 2 kap. 7 § KomL där det stadgas att kommunen inte får bedriva 

näringsverksamhet i vinstsyfte. En annan kommunmedlem anförde besvär och hänförde sig 

till 2 kap. 8 § KomL där det stadgas att det endast får riktas individuellt stöd till en enskild 

näringsidkare om det föreligger synnerliga skäl. Enligt den klagande förelåg inte synnerliga 

skäl. 

 
LänsR biföll överklagandet då det stred mot 2 kap. 8 § KomL och upphävde fullmäktiges 

beslut. Kommunen överklagade till KamR. KamR anförde att det var accepterat att 

kommunen generellt stödjer näringslivet i kommunen. Nyemission bedömdes av KamR som 

ett allmänt främjande av näringslivet. 

 
I detta fall medförde stödet individuellt stöd till en enda företagsgrupp. Trots att New Wave 

Group endast i begränsad utsträckning skulle vara hyresgäst i de planerade lokalerna, fick de 

genom nyemission finansierade investeringarna ändå anses utgöra ett individuellt stöd riktat 

mot New Wave Group. Sådant individuellt stöd kunde accepteras om stödet till den enskilda 

näringsidkaren var obetydligt. Det stöd som nu skulle ges var inte att betrakta som obetydligt 

och det fanns heller inga synnerliga skäl för stödet. KamR avslog överklagandet med skälen 

att kommunen hade överskridit sin befogenhet och att beslutet därför skulle upphävas.  

6.2 NJA 1988 s. 26 Gullspång-fallet  

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade att lämna ekonomiskt stöd åt ett enskilt 

företag genom att köpa en maskin för 400 000 kronor och sedan låta företaget hyra samma 

maskin för 100 kr per år. Beslutet togs 12 april 1984 och verkställdes innan det vunnit laga 

kraft. 

 
En kommunmedlem besvärade sig med anledning av att det var förbjudet enligt KomL att 

lämna understöd till enskild näringsidkare. Från den 9 maj 1984 till den 15 oktober 1984 

meddelade KamR fyra verkställighetsförbud med anledning av att beslutet verkställts innan 

det vunnit laga kraft samt att avtalet medförde gynnande av enskild näringsidkare. Trots detta 

verkställde kommunen det ursprungliga beslutet, fortsatte att genomföra affären och vägrade 

rätta sig efter KamR:s beslut. Kommunens sista beslut i frågan togs den 29 november 1984 då 

fullmäktige anförde att de avsåg fatta ett beslut ”med överträdande av KamR 

verkställighetsförbud… i ärendet”.   
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JK
220

 väckte åtal mot kommunstyrelsen för ansvar för myndighetsmissbruk eller alternativt 

vårdslös myndighetsutövning eftersom kommunstyrelsen trots verkställighetsförbud godkänt 

avtalet mellan företaget och kommunen. HD
221

 ansåg att kommunfullmäktige överskridit sin 

befogenhet genom att ge understöd till enskild näringsidkare. Vidare anförde HD att när 

kommunstyrelsen godkände avtalet gjordes det i strid med verkställighetsförbudet som 

meddelats av KamR. Kommunstyrelsens beslut har varit en del i det 

befogenhetsöverskridande beslutet. Trots att både fullmäktige och kommunstyrelsen 

överskridit sina befogenheter innebar inte beslutet någon myndighetsutövning och HD 

menade att det faktum att kommunstyrelsen handlade i strid med inhibitionsbeslutet inte hade 

inverkan på huruvida styrelsens handlande skulle ses som myndighetsutövning eller inte. JK:s 

åtal bifölls inte.  

 
Anledningen till varför HD inte på ett mer djupgående sätt bedömde fullmäktige och 

kommunstyrelsens trots mot KamR inhibitionsbeslut var för att det inte fanns sanktioner för 

sådant trots. HD kunde endast med stöd av 10 kap. 15 § KomL säga att beslutet skulle rättas. 

Slutsatsen av detta rättsfall blev att om ett olagligt beslut verkställs trots verkställighetsförbud 

resulterar inte det i något straffrättsligt ansvar. För att kunna utgöra straffrättsligt ansvar krävs 

det att beslutet innefattar myndighetsutövning.  

6.3 Sigtuna-fallet, JO 1986/87, s. 297, KRNS 2702-1983 

Sigtuna kommun beslöt under kommunfullmäktiges möte den 23 november 1983 att 

kommunstyrelsen skulle bemyndigas för att teckna nyemitterade aktier. En kommunmedlem 

anförde besvär då han inte ansåg att detta låg inom kommunens befogenhet. KamR beslöt i 

januari 1984 att inhibition skulle gälla och beslutet fick därmed inte verkställas. Detta 

åsidosatte kommunen genom att kommunstyrelsen ordförande bemyndigades att lämna ett 

skriftligt anbud för aktierna. Över detta beslut anfördes besvär från en kommunmedlem 

eftersom kommunen helt nonchalerat det inhibitionsbeslut som domstolen fattat. KamR beslöt 

en än gång att inhibition skulle gälla till dess att målet slutligen avgjorts, detta gjordes i 

januari 1984. 
 

Under kommunstyrelsens sammanträde i februari 1984 tog de upp att besvär anförts över 

deras beslut samt att KamR beslutat om inhibition. Kommunen ansåg att tecknade av aktierna 

låg inom den kommunala kompetensen då bolagets verksamhet var av stor betydelse för 

samhällsutbyggnaden i kommunen. Om kommunen skulle vänta tills målet blivit avgjort i 

domstol skulle teckningstiden hinna löpa ut. Då kommunen utgick från att besväret skulle 

avslås beslöt de att affären skulle fortgå som planerat. Kommunen anförde också i sitt 

protokoll till sammanträdet att om ”besvären mot förmodan vinner bifall” ansåg de att det låg 

inom deras kommunala kompetens och med anledning av detta trotsade kommunen 

inhibitionsbeslutet. 
 

Detta ledde till att KamR i juni 1984 meddelade totalt fem domar, alla gällde Sigtunas 

kommuns beslut om aktieförvärv. Alla domar gick emot vad kommunen beslutat om. KamR 

anförde bland annat att ett inhibitionsbeslut gäller omgående och att kommunstyrelsen 

överskred sin befogenhet när de trotsade detta.  
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221 Högsta domstolen   
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6.4 Övertorneås kommun försäljning av simhall Länsrätten i Norrbotten 1999-08, JO 
2010/11:JO1 s. 574 

I september 2008 beslöt kommunfullmäktige i Övertorneå att godkänna beslut om att sälja en 

av kommunens fastigheter där en sim- och sporthall var uppförd, priset var en (1) krona. I 

beslutet som godkändes framgick det att fastighetens bokförda värde var 2 412 470 kronor. 

 
En månad senare verkställdes beslutet genom undertecknande av köpekontrakt mellan 

kommunen och företaget. Besvär anfördes över beslutet, klagande yrkade att beslutet skulle 

upphöra och att inhibition skulle meddelas. LänsR meddelade beslut om inhibition och att 

beslutet skulle upphävas då det stred mot 2 kap. 8 § KomL och innebar stöd till enskild 

näringsidkare. Att ett civilrättsligt avtal ingåtts ansåg inte LänsR påverkade situationen eller 

deras bedömning. Domen anmäldes till kommunstyrelsen i december 2008 på deras 

sammanträde, men ingen rättelse skedde och det kommunala domstolstrotset var ett faktum.  

 
Ärendet anmäldes till JO som tillsatte utredning. Kommunen framhöll till JO att de varit 

civilrättsligt bundna innan inhibition meddelades. Förhållandet med civilrättsligt avtal innebar 

att kommunen gjort en individuell bedömning av möjlig återgång av beslutet vid eventuellt 

upphävande. I detta fall var återgång omöjligt att uppnå menade kommunen. JO var mycket 

kritisk i sitt beslut angående kommunens agerande. JO ansåg att det inte ens fanns spår av att 

en individuell prövning gällande verkställighet skett. JO påminde därför kommunstyrelsen om 

att laglighetsprövningen var viktig för kommunmedlemmarnas demokratiska kontroll 

gentemot de kommunala organen. Det var därför av vikt att det skulle finnas en individuell 

prövning i varje fall av när verkställighet skulle ske.  

 
Hade kommunstyrelsen ägnat prövningen tillräcklig tid hade det inte kunnat undgå dem att 

hinder för verkställighet förelåg, menade JO. Det fanns inte godtagbart skäl för att 

verkställighet skett före beslutet vunnit laga kraft. Mer än ett och ett halvt år hade gått sedan 

LänsR avkunnade sin dom i målet tills dess att JO meddelade beslut i ärendet. 

Kommunstyrelsen hade under denna tid underlåtit att underställa frågan om rättelse till 

kommunfullmäktiges prövning. Någon utredning gällande vilka förutsättningarna för rättelse 

var hade heller inte skett. JO förstod problematiken med rättelse då civilrättslig bundenhet 

föreligger, dock åligger det ändå kommunen att försöka lösa problemet. Att hävda att rättelse 

inte skett på grund av eventuella skadeståndsanspråk som kan uppkomma ansåg JO inte 

godtagbart och anförde:  

 
“Man kan med andra ord inte först bryta mot lagen och sedan fly förutsebara följder av sitt 

handlande med motiveringen att det blir för dyrt att reda upp det man ställt till med” 

6.5 Jämförelse av praxis  

Gemensamt för alla fall som ovan behandlats är att kommunen genom sina beslut överträtt 

KomL. Likheterna mellan fallen är även att det främst rör sig om ett överskridande av de 

kommunala befogenheterna och den allmänna kompetensen. Andra likheter är att i två av 

fallen riktades ansvar inte bara mot kommunfullmäktige utan även kommunstyrelsen. 

 
I tre av fallen har domstolstrots begåtts. I två av fallen meddelades inhibition ett flertal 

gånger, vilket visar att kommunen varit medveten om sitt domstolstrots men ändå valt att 

agera i strid med domstolsbeslutet. Genom uttalande från kommunen i både Gullspångs-fallet 

och Sigtuna-fallet förstås även att kommunen varit medveten om att de handlat i strid mot 



 29 

verkställighetsbesluten. I Övertorneå-fallet anförde JO att kommunstyrelsens agerande fick 

följden att laglighetsprövningen gällande rättelse av verkställigheten blev helt resultatlös och 

enbart illusorisk, då de underlät att vidta de åtgärder som LänsR meddelade i sitt domslut.  

 
I både Gullspång-fallet och Övertorneå-fallet handlade rättsfrågan om stöd till enskild 

näringsidkare. Det rörde sig om stora skillnader mellan köpeskilling och marknadsvärde 

vilket borde ha indikerat på att försäljningen och köpet inneburit ett överskridande av KomL.  

 

I två av fallen
222

 riktades hård kritik från JO mot kommunerna och i ett fall väcktes åtal
223

 av 

JK mot en kommunstyrelse. Båda fall som ovan berörts av JO finns med i respektive 

ämbetsberättelse vilket visar att fallen ovan är av principiell betydelse. Skillnader mellan 

fallen var att i Gullspångs-fallet väckte JK åtal mot kommunstyrelsen för 

myndighetsmissbruk alternativt vårdslös myndighetsutövning. De fall som granskades av JO 

ledde inte till åtal, istället riktades stark kritik från JO. Trots att ansvar i två av fallen riktades 

mot kommunstyrelsens beslut och att de överskridit sina befogenheter var det bara i ett av 

fallen som det väcktes åtal om ansvar för myndighetsmissbruk eller vårdslös 

myndighetsutövning. I Sigtuna-fallet undersökte JO om det var möjligt att ställa de ansvariga 

till svars i likhet med det som skedde i Gullspångs-fallet. Då aktieförvärv inte var att anse 

som myndighetsutövning hade JO inte möjlighet att väcka åtal.  
 

  

                                                        
222 JO 1986/87, s. 297 samt JO 2010/11: JO1, s.574 
223 NJA 1988 s. 26 
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7. En kommunallag för framtiden 

I detta avsnitt kommer vi utreda de förslag som utredningen kom fram till i sitt slutbetänkande 

“En kommunallag för framtiden” där de bland tog upp förslag för att motverka kommunalt 

domstolstrots. 

7.1 Förslag till ny kommunallag SOU 2015:24  

Utredningen med förslag till en ny kommunallag hade som syfte att lägga fram förslag till en 

modernisering av hela kommunallagen. Det primära syftet har inte varit att undersöka 

kommunalt lag-och domstolstrots och avsnittet har därför fått ett begränsat utrymme. Av 

direktivet till betänkandet framgår det att utredningen bland annat skulle utreda om reglerna 

gällande verkställighet samt rättelse behöver ändras eller om sanktioner borde införas.
224

 I ett 

fåtal fall har verkställighet genomförts och på grund av detta har rättelse inte kunnat ske, 

något som utredningen ansåg vara av principiell betydelse. Vissa förslag till förändringar 

angående verkställighet av beslut har framlagts i syfte att motverka att verkställighet av beslut 

som inte kan rättas sker.
225

 

7.2 Förslag till nya regler om verkställighet 

Precis som regeringen tidigare påpekat, påtalas även i denna utredning att det är av största 

vikt att offentligrättsliga organ inte trotsar domstolsbeslut och att sådant trots motverkar ett 

demokratiskt och rättssäkert samhälle. Utredningen menar att en viktig anledning till varför 

kommunalt trots uppkommer kan vara att rättelse av omedelbart verkställda och sedan 

upphävda beslut inte kunnat ske i de fall kommunen redan varit civilrättsligt bundna av 

ingångna avtal vid tiden för upphävandet av beslutet. För att åtgärda detta problem lägger 

utredningen förslag på skärpta verkställighetsregler.
226 

 

Förslaget som ges är att beslut som inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska få 

verkställas innan det fått laga kraft. Problemet uppkommer när rättelse inte kan ske eftersom 

beslutet redan verkställts. Detta aktualiseras främst då kommunen är civilrättsligt bunden, 

men även till exempel byggnader som redan rivits eller då avtalstid passerats.
227

 Civilrättslig 

bundenhet bör dock enligt utredningen respekteras och de ansåg att problemen inte skulle 

lösas av reglering av civilrättslig bundenhet för kommunen i KomL.
228

 
 

Fokus ska riktas mot beslut som verkställts men som inte kan rättas, som i exemplet ovan med 

den rivna byggnaden. Utredningen ansåg att eventuella nya regler skulle vara preventiva och 

inte reparativa. Om nya regler skulle verka preventivt skulle detta medföra att det inte 

behövdes reparativa regler, såsom regler om rättelse eller sanktioner.
229

 

 

För att skapa tydlighet för kommunerna blev utredningens förslag att beslut som inte kan 

rättas ska vara en grund för att avvakta med verkställighet tills beslutet fått laga kraft. Trots 

att det finns flera skäl för när verkställighet ska avvaktas är skälet att beslutet inte går att rätta 
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det enda som kommer omnämnas i paragrafen. Detta visar på vikten av att kommunerna följer 

denna regel och att de i sin bedömning av om ett beslut kan verkställas omedelbart eller inte 

måste beakta om beslutet kommer gå att rätta eller inte.
230

 Genom att införa en ny regel enligt 

beskrivningen ovan ansåg utredningen detta skulle ge en ökad tydlighet och ett incitament för 

kommuner att inför ingående av avtal se över hur dessa utformas.
231

  
 

Slutligen betonade utredningen att det finns begränsningar för när verkställighet av beslut 

måste avvaktas. I de fall det framstår som orimligt, till exempel när kommunen har behov av 

tillfällig anställning, måste verkställighet kunna ske innan beslutet om anställning vunnit laga 

kraft. Utredningen framhåller även att skälen för och emot verkställighet innan laga kraft ska 

vägas mot varandra. Detta kan få konsekvensen att beslut som inte kan rättas verkställs.
232

 

7.3 Inga nya förslag om sanktioner mot kommunalt trots  

Utredningen undersökte om det skulle vara lämpligt att införa sanktioner mot kommunalt 

trots. Sanktionerna skulle ha syftet att avskräcka förtroendevalda från att överträda lagen eller 

trotsa domstolsbeslut, och skulle därför behöva vara mycket omfattande i sin utformning. 

Utredningen menade även att sanktioner mot kommunen skulle få innebörden att 

kommunmedlemmarna straffades, eller i värsta fall till och med bestraffas dubbelt. Om de 

styrande i kommunen först tagit ett felaktigt beslut som lett till ekonomisk förlust för 

kommunen, och sedan genom kommunala medel tvingades betala en sanktionsavgift på grund 

av det felaktiga beslutet.
233

 

 

Ett annat skäl för att inte införa sanktioner mot kommunerna är att kommunalt lag-och 

domstolstrots inte är ett utbrett problem. Sanktioner mot detta skulle inskränka det 

kommunala självstyret på ett för omfattande sätt i förhållande till problemets utbredning. 

Dessutom ställde sig utredningen tveksam till om eventuella sanktioner skulle få den avsedda 

effekten. Den form av sanktioner som utredningen utgick från var de som stadgas i LSS och 

SoL. Utredningen redovisade inga andra eventuella sanktionsmöjligheter utan kom endast 

fram till att det inte skulle vara ändamålsenligt att införa liknande sanktioner som i LSS och 

SoL. Utredningen valde istället att använda sig av preventiva regler och att förstärka och 

utveckla dessa.
234

 

7.4 Förslag om förtydligande av grunderna för laglighetsprövning 

Regeringen angav i sitt direktiv till utredningen att de bland annat hade till uppgift att utreda 

huruvida gällande regler om laglighetsprövning är ändamålsenliga, eller om de bör 

moderniseras.
235

 Förslaget från utredningen utmynnade endast i en språklig förändring av 10 

kap. 8 § 4 p. KomL och inte en materiell förändring.
236

 

 

För att särskilja den fjärde besvärsgrunden från de övriga tre har utredningen valt att lägga 

förslag till en språklig förändring. Den skulle innebära att ordet “annars” läggs till för att 
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förtydliga och besvärsgrunden skulle då få följande formulering; “beslutet annars strider mot 

lag eller annan författning”.
237

   

7.5 Förslag om webbaserad anslagstavla   

Utredningen fick enligt direktivet i uppgift att utreda om kommunfullmäktiges 

offentliggörande av beslut på kommunens anslagstavla kan ersättas eller kompletteras med 

offentliggörande på elektronisk väg.
238

 Utredningen kom fram till ett förslag som innebar att 

den fysiska anslagstavlan ska ersättas med en elektronisk. På varje kommuns webbplats ska 

justerade protokoll över fullmäktiges beslut finnas tillgängliga för kommunmedlemmarna. 

Alla beslut som kan överklagas med laglighetsprövning ska finnas tillgängliga på 

webbplatsen. Där ska det även annonseras när fullmäktiges sammanträden kommer ske.
239

 

 

Utredningen har i förslaget om webbaserad anslagstavla lyft fram kommuners möjligheter att 

även tillhandahålla övrig information som kan vara av intresse för kommunmedlemmarna. 

För att främja och öka nyttjandet av rättigheten att föra laglighetsbesvär skulle information 

om hur laglighetsprövning går till och hur man som kommunmedlem ska besvära sig över 

beslut finnas tillgänglig på webbplatsen. Tillgång till information om laglighetsprövning anser 

utredningen vara särskilt viktigt eftersom laglighetsprövning har en demokratisk funktion och 

är ett viktigt instrument för att säkra rättssäkerheten. Slutsatsen av detta är att en elektronisk 

webbplats med information om laglighetsprövning kan resultera i att fler kommunala beslut 

kan komma att överklagas.
240
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8. Vad tycker kommunpolitikerna i Luleå? 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för resultatet av undersökningen som vi genomförde bland 

de förtroendevalda i Luleå kommunfullmäktige. 

 

I Luleå kommunfullmäktige sitter totalt 61 ordinarie ledamöter från totalt tio olika 

partier.  För att få en inblick i vad dessa förtroendevalda politiker vet och tycker om 

kommunalt lag- och domstolstrots valde vi att genomföra en enkätundersökning innehållande 

fem frågor, se bilaga. Av dessa ledamöter var det tio som inte hade kontaktuppgifter och på 

grund av detta kunde de inte få möjlighet att delta i undersökningen.  
 

 
    

 

Majoriteten av deltagarna visste vad kommunalt lag-och domstolstrots innebar. Likaså ansåg 

en majoritet att det kan äventyra rättssäkerheten samt att det borde finnas en form av påföljd 

mot kommunalt trots. En kommentar till fråga två var att “För det första är lagar till för att 

följas, det gäller alla även en kommun. För det andra är det lagar som reglerar kommuners 

verksamhet till för att skapa en nationell likvärdighet inom det lagen reglerar.” En deltagare 

valde att utveckla sitt svar med att kommunerna “har en skyldighet att följa lagarna”. En 

annan synpunkt till fråga två var att vid kommunalt trots påverkas förtroendet för kommunen 

från det allmännas sida och kommunens trovärdighet ifrågasätts. En deltagare påpekade att 

domstolarnas långa handläggningstider kan påverka att kommunalt trots uppkommer och att 

det för en kommun kan vara svårt att rätta redan verkställda beslut.  
 

Svaren på fråga tre visar att en majoritet anser att det borde införas någon form av påföljd då 

kommuner begår lag- och domstolstrots. Flera deltagare ansåg att frågan var svår att svara på 

och valde därför att kommentera sitt svar. Åsikter som framkom av fråga tre var bland annat 

att det beror på vilket trots det rör sig om, vilken beskaffenhet trotset har och i vilken 

utsträckning kommunalt trots nationellt sker. En åsikt var att rutinmässigt och medvetet trots 

definitivt bör sanktioneras. Vissa deltagare ansåg att man bör skilja på medvetet och 

omedvetet trots. På grund av bland annat svåra lagval och komplicerade lagar kan kommunalt 

trots uppstå utan att det är ett medvetet val från kommunens sida. Sådant omedvetet trots 

borde enligt några deltagare inte sanktioneras. En deltagare jämförde kommunalt trots med 

barnuppfostran och svarade “Om inget händer så ökar ju bara trotset. Samma som att 

uppfostra barn...”   
 

På fråga fyra är resultatet relativt jämnt mellan de som tyckte att det skulle finnas ekonomiska 

sanktioner och de som inte visste vilken påföljd de ansåg var den mest lämpliga. De som 

tyckte att vite var den mest lämpliga sanktionen motiverade detta med att vite sätter ett pris på 

trotset och att det kan variera beroende på hur allvarligt trotset är. En av de som ansåg att vite 
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vore bäst nämnde att det generellt borde finnas någon form av sanktion, som en markering att 

kommunerna ska hålla sig inom lagarna. Några av de som valde ekonomiska sanktioner 

kommenterade att detta skulle innebära att kommunala medel gick till fel ändamål. De ansåg 

att pengarna behövdes bättre i de kommunala verksamheterna såsom skola, hälsovård och 

äldreomsorg. Trots detta ansåg de att ekonomiska sanktioner skulle vara den mest lämpliga 

påföljden för kommunalt trots.  
 

En stark majoritet svarade att eventuella sanktioner skulle riktas mot kommunen som juridiskt 

organ och inte mot dem förtroendevalda. Många kom fram till liknande motivering om varför 

sanktioner borde riktas mot kommunen och inte de förtroendevalda. De ansåg att om det 

riktas mot de förtroendevalda “blir det svårt att få politiker till uppdragen i framtiden.” Vissa 

tyckte att både förtroendevalda och kommunen som organ var tänkbara, beroende på vad 

trotset gäller. En annan deltagare som också ansåg att båda var tänkbara påpekade även att det 

är rimligt att de förtroendevalda får ansvara för sina handlingar. Två stycken deltagare var av 

åsikten att de förtroendevalda inte har insyn i hur beslut som tas i fullmäktige sedan utformas 

och att mycket av arbetet med besluten sköts i nämnder och på tjänstemannanivå. Om ansvar 

ska kunna riktas mot fullmäktige kräver det att fullmäktige får mer insyn i hur beslut som tas i 

fullmäktige utformas. En deltagare påtalade att politiskt ansvar kunde aktualiseras för de 

förtroendevalda vid lag- och domstolstrots och menade därför att det var lämpligare att rikta 

sanktioner mot kommunen som organ.  
 

En gemensam punkt som många av deltagarna tog upp var att borde finnas mer utbildning för 

de förtroendevalda dels för att förebygga kommunalt lag- och domstolstrots men också för att 

öka kunskapen om KomL, speciallagar och vikten av göra ett korrekt lagval.  De ansåg att då 

många enbart är fritidspolitiker är det inte alla som besitter den kompetens eller kunskap som 

kan behövas för att utföra det politiska uppdraget.   
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9. Analys/diskussion  

I detta avsnitt kommer vi analysera och diskutera arbetet. Vi kommer använda oss av 

underrubriker för att få en bättre struktur och göra det mer lättöverskådligt.  Vi kommer 

endast välja ut de delar vi anser är av vikt. Slutligen kommer vi sammanfatta vårt förslag för 

att motverka kommunalt lag- och domstolstrots. 

9.1 Analys av praxis  

En intressant aspekt är när kommuner medvetet trotsar domstolsbeslut. I två av fallen
241

 valde 

kommunen till och med att kommentera sitt beslut och påpeka att beslutet tagits i strid med 

vad domstolen meddelat. Frågan som uppkommer i detta fall är varför de väljer att fatta beslut 

i strid med domstolsbeslut. En teori om varför är att kommunen i dessa fall även är medveten 

om att det inte finns sanktioner mot kommunalt domstolstrots och således behöver inte 

beslutsfattare oroa sig över eventuella repressalier.  
 

Vi anser att det är viktigt att göra skillnad mellan medvetet och omedvetet lag-och 

domstolstrots. När kommuner flera gånger trotsar inhibitionsbeslut visar det på ett medvetet 

trots, kommunerna väljer att utföra en aktiv handling i strid med vad de blivit meddelade. 

Omedvetet trots kan förekomma då kommuner sätts i svåra lagval eller på grund av 

formaliteter. Då uppkommer istället frågan vart gränsen går för vad som ska räknas som 

omedvetet respektive medvetet trots. En annan frågeställning till följd av så kallat omedvetet 

trots är hur mycket kunskap som beslutsfattare i kommuner kan förväntas ha. Som 

samhällsmedborgare i Sverige förväntas vi känna till lagens innebörd och kan inte om åtal 

väcks mot oss försvara oss med vår okunskap om lagens innehåll. På samma sätt borde inte 

kommunen kunna försvara sig med sin okunskap om KomL. Vi tycker, liksom Lundin, inte 

att en godtagbar förklaring till varför kommunalt lagtrots uppstår är svårtydda lagar eller 

komplicerade lagval. 
 

I rättsfallet med Övertorneås kommun anförde JO i sitt beslut att då verkställighet skedde före 

beslutet vann laga kraft blev det meningslöst för kommunmedlemmar att anföra besvär. 

Laglighetsprövningen kom att enbart bli illusorisk. När kommunerna verkställer beslut innan 

de vunnit laga kraft berövar de sina kommunmedlemmar en viktig demokratisk rättighet, 

laglighetsprövning. Kommunerna har till uppgift att verka för att sina medlemmar och att 

frånta dem möjligheten att besvära sig anser vi är ett problem för rättssäkerheten och den 

demokratiska grund det svenska samhället är byggt på.    
 

I samma fall innebar beslutet att kommunen var civilrättsligt bunden och på grund av det 

kunde rättelse inte ske. Både JO och LänsR ansåg att oberoende av att Övertorneå kommun 

var civilrättsligt bunden kan man inte “skylla” på detta för att undgå att försöka rätta beslutet. 

Att skadeståndsanspråk kan komma att riktas mot kommunen på grund av att avtalet bryts 

ansåg varken JO eller LänsR var en godtagbar ursäkt för att rättelse inte skett och förändrade 

inte deras bedömning av fallet. En lösning på detta skulle vara att kommuner tar in en klausul 

som reglerar bundenheten, vilket även föreslogs i SOU 2015: 24 men även påtalades av 

Dahlman.
242
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9.2 Rättssäkerheten kontra den kommunala självstyrelsen 

I samband med alla förslag om att införa sanktioner har regeringen eller den ansvariga 

utredningen påtalat vikten av det kommunala självstyret. Detta togs även upp då JO fick 

befogenhet att utöva tillsyn över de kommunala verksamheterna och var på grund av detta en 

kontroversiell fråga. Det kommunala självstyret är grundlagsskyddat och en mycket central 

del av vårt demokratiska system. I de förslag vi läst om att införa sanktioner mot kommunalt 

trots finns det en uttrycklig rädsla för att skapa alltför ingripande sanktioner.  
 

Vi, precis som både tidigare regeringar och utredningar, tycker att det finns en svårighet att 

fastställa hur stort utrymme det kommunala självstyret ska få och vart gränsen för självstyret 

ska gå.  Det kommunala självstyret ställs i vår uppsats mot rättssäkerheten. Komplexiteten 

skapas av att kommuner är självstyrande samtidigt som de måste följa legalitetsprincipen och 

utöva den offentliga makten under lagarna. Regeringen är bunden av 14 kap. 3 § RF som 

stadgar att inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Detta skapar en svårighet att stifta 

lagar som på ett effektivt sätt motverkar kommunalt trots. Regeringen påpekar även i förslag 

om sanktioner att problemet med kommunalt trots inte är utbrett men av principiell karaktär. 

Två tydliga gränser som dock kan konstateras är dels legalitetsprincipen men även det faktum 

att det finns möjlighet för riksdagen att utöka eller minska den kommunala självstyrelsen 

genom 14 kap. 3 § RF. Detta innebär att den kommunala självstyrelsen hierarkiskt sett står 

under staten och inte innebär ett absolut självstyre.  
 

För att vara en rättsstat krävs det att lagarna följs och att det finns en förutsägbarhet i 

systemet. Genom att trotsa lag och domstol skapar kommunerna osäkerhet och äventyrar 

rättssäkerheten. Vi anser även att en förtroendeskada uppstår. Kommunmedlemmar blir 

upprörda över felaktiga kommunala beslut och tappar förtroendet för de förtroendevalda 

politikerna och ibland även för kommunala tjänstemän. Vi anser att en förtroendeskada i 

många fall kan vara betydligt svårare att reparera än ett felaktigt kommunalt beslut. 

Förtroendet för kommunen brister när de väljer att inte följa lag eller domstolsbeslut. Detta 

skapar i sin tur ett ytterligare problem. Om kommunerna väljer att inte följa lagen, hur ska vi 

som kommunmedlemmar då motiveras att själva följa lagen. Kommunalt lag- och 

domstolstrots kan därför leda till att även annat lagtrots uppstår.  
 

Alla kommunmedlemmar har både möjlighet och rättighet att besvära sig över kommunala 

beslut och genom detta få lagligheten prövad. Medlemmarna kan på detta sätt kontrollera att 

kommunerna följer lagarna och denna möjlighet är därför en viktig del i 

kommunmedlemmarnas demokratiska kontroll. Det framkommer i olika utredningar att det 

inte är många som nyttjar denna rättighet. Oberoende detta är det inte acceptabelt att 

kommuner verkställer beslut innan de vunnit laga kraft och på så vis fråntar 

kommunmedlemmarna denna möjlighet. Både Lundin och Dahlman påtalar att om ingen 

besvärar sig kommer olagliga beslut bli “lagliga”. Laglighetsprövning är, förutom JO:s 

tillsyn, det enda sättet att pröva lagligheten av kommunala beslut. Eftersom 

laglighetsprövning endast nyttjas i liten utsträckning får detta som konsekvens att 

rättssäkerheten riskeras eftersom det finns en reell möjlighet för kommunen att fatta och 

verkställa olagliga beslut.  

9.3 Analys av de förtroendevaldas åsikter i Luleå kommun 

Då endast 21 av de 61 förtroendevalda i kommunfullmäktige (varav 51 med kontaktuppgifter) 

medverkade i vår undersökning är vi medvetna om att resultatet av undersökningen kunde sett 
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annorlunda ut vid ett högre deltagande. Resultatet påverkades även av vilka personer av de 

förtroendevalda som deltog eftersom resultatet styrdes av deltagarnas egen kunskap och 

åsikter. Detta innebär att vi kunde fått ett helt annat resultat om det var exempelvis 21 stycken 

andra personer av de förtroendevalda som svarade. Syftet med undersökningen var att 

inhämta information om de förtroendevaldas kunskap och åsikter inom ämnet för att ge vår 

uppsats en bredare bas och visa fler perspektiv inom ämnet. Genom att ta kontakt med de 

förtroendevalda fick vi deras syn på kommunalt trots vilket för oss var det mest centrala.   

 

 På första frågan svarade en majoritet att de kände till vad kommunalt lag- och domstolstrots 

innebär. Det tycker vi är positivt, även om det är rimligt att 100 procent känner till 

fenomenet.  Nästan lika många som visste vad kommunalt lag- och domstolstrots är ansåg 

även att det innebär en risk för att rättssäkerheten riskeras. Som vi skrivit ovan anser vi att det 

borde vara en självklarhet att även kommuner följer KomL, detta påpekades även av ett par 

deltagare i undersökningen. 
 

En generell analys av de frågor vi ställde är att det för deltagarna var lätt att svara på fråga ett 

och två, men desto mer komplicerat att svara på övriga frågor. Detta kan bero på att flera av 

fullmäktigeledamöterna inte sitter med i någon nämnd och därför inte står under JO:s tillsyn 

eller kommer i direkt kontakt med myndighetsutövning. En annan anledning kan vara att vi 

valde att rikta frågorna till de förtroendevalda som inte nödvändigtvis har kunskap om juridik 

eller sanktionssystem.  
 

Trots att flera svarade att en ekonomisk sanktion vore att föredra, påpekade de även att detta 

innebär att kommunala medel inte används på ett ändamålsenligt sätt. Detta tycker vi visar på 

svårigheten i att besluta om vilken sanktion som vore den lämpligaste. Det finns ingen perfekt 

sanktion och uppfattningarna skiljer sig åt angående vilken som vore den lämpligaste.  
 

Många deltagare tog upp ämnet utbildning för förtroendevalda. De menade att det skulle 

behövas mer utbildning om vad som ingår i förtroendeuppdraget och allmän juridisk kunskap 

inför de beslut som fullmäktige måste ta. Detta var något vi tidigare inte tänkt på. Vi anser att 

ökad kunskap är centralt för att motverka kommunalt lag- och domstolstrots. Genom kunskap 

skulle en ökad förståelse för KomL bildas och skapa konkreta skäl till varför KomL ska 

efterlevas och varför det är oacceptabelt med domstolstrots.  
 

Vi har ingen insyn i om övriga kommuner i Sverige har någon form av utbildning för dem 

förtroendevalda. Efter vår undersökning framgick det tydligt att det inte förekommer någon 

utbildning i Luleå kommun. Vi anser att det borde ligga i alla kommuners intressen att de 

förtroendevalda besitter relevant kunskap om KomL och övriga lagar som de är skyldiga att 

följa. En obligatorisk introduktionsutbildning inom juridik med avslutande kunskapstest är 

därför vårt förslag.  
 

En intressant åsikt som delades av majoriteten av deltagarna var att ansvar borde riktas mot 

kommunen som juridisk person och inte mot de förtroendevalda. Ingen deltagare nämnde 

heller att det skulle kunna vara skillnad på förtroendevalda i fullmäktige respektive 

nämnderna. Vissa av deltagarna sa att om de förtroendevalda ska straffas personligen kommer 

det försvåra möjligheten att i framtiden finna kandidater till de politiska uppdragen. Vi anser 

inte att personligt straffansvar försvårar möjligheten att finna kandidater till förtroendeposter i 

kommunen. Om man inte har tagit ett lagstridigt beslut finns det inga skäl som förtroendevald 

att oroa sig och dessutom finns det möjlighet att reservera sig mot beslut och på sätt slippa 

undan ansvar.  
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9.4 Vart ska ansvaret ligga? 

Sanktioner kan riktas mot kommunen som juridisk person eller mot en eller flera av de 

förtroendevalda. Tjänstemännens ansvar regleras redan genom LOA. Bland flera skriver 

Lundin och Warnling-Nerep att om kommunen som juridiskt organ ska vara adressat för den 

sanktion som utdelas kommer detta drabba alla kommunmedlemmar. Det innebär att även de 

som inte på något sätt varit delaktiga i beslutet kommer att påverkas, exempelvis genom 

höjning av kommunalskatt eller att kommunens anseende skadas. En fråga som då 

uppkommer är om detta är korrekt, eller om det istället är lämpligare att det enbart är de som 

varit delaktiga i beslutet som ska straffas. Lundin skriver “med makt ska rimligen ansvar 

följas” och menar genom detta att personligt ansvar för de förtroendevalda kan godtas, en 

åsikt som vi delar med Lundin. Vi tycker att det är mer ändamålsenligt att rikta direkt ansvar 

mot de som tagit beslutet. Att straffa en hel kommun skapar endast orättvisa och leder till att 

de kommunala medlen går till fel ändamål. Som förtroendevald tillkommer ansvar och vi 

anser inte att det räcker med det politiska ansvaret utan att det ska vara möjligt med ett 

juridiskt ansvar också.  
 

Flera utredningar har försökt rikta sanktioner direkt mot förtroendevalda men stoppas av den 

demokratiska idéen om att ledamöter i kommunfullmäktige inte ska kunna drabbas av en 

sanktion eftersom ledamöterna är direkt valda genom demokratiska val. Skillnad görs i flera 

betänkanden mellan förtroendevalda i nämnder gentemot förtroendevalda i fullmäktige. På 

grund av att fullmäktigeledamöterna är direktvalda skyddas de av det demokratiska 

styrelseskicket. Vi anser att en viss inskränkning i detta skydd vore acceptabelt om det kunde 

leda till att kommunalt lag- och domstolstrots motverkas. Det finns goda möjligheter för 

fullmäktige att sätta sig in i de ärenden de beslutar om och det finns även möjlighet att 

reservera sig mot beslut. Vi anser att fullmäktige genom dessa regler redan har det skydd som 

behövs.  
 

En fråga vi ställer oss är om det kan anses godtagbart att ledamöter i fullmäktige endast har 

ett politiskt ansvar men inget juridiskt. Vi anser att det så kallade politiska ansvaret är ett 

tämligen svagt begrepp som inte innebär något ansvar i ordets rätta bemärkelse. Vi skulle 

istället vilja kalla det för en politisk konsekvens, det vill säga att förtroendevalda politiker på 

grund av sitt handlande inte omväljs i nästkommande val. Trots både ett politiskt och juridiskt 

ansvar anser inte vi att syftet med det politiska ansvaret kommer att fallera. Konsekvenserna 

av en förtroendevald politikers handlande kommer alltid märkas i nästkommande val även om 

det finns ett juridiskt ansvar.  

9.5 Analys av sanktioner 

Ännu har inga sanktioner mot kommunalt lag-och domstolstrots lagstadgades trots att 

regeringen och flera av utredningarna påpekat vikten av att kommunen inte överskrider lagen 

eller sätter sig över domstolsbeslut. Det tyngsta skälet för att inte införa generella sanktioner 

verkar vara en stor respekt för det kommunala självstyret och de förtroendevalda i 

kommunen. En annan förklaring kan vara att det anses vara ett begränsat problem.  
 

Förslaget om kommunalbot tycker vi verkar vara krångligt och inte ändamålsenligt. Om 

förslaget utreds och förfinas skulle det kunna vara en möjlig lösning men det skulle ändå leda 

till att kommunala medel går till fel ändamål. Kritik riktades mot förslagets idé om att det 

skulle vara JO som bedrev tillsyn över fullmäktige. Vi anser inte att det är JO:s uppgift att ha 

tillsyn över fullmäktige, vi ser hellre att ett nytt organ skapas som har till uppgift att granska 

lagligheten av fullmäktiges beslut. Det nya granskningsorganet skulle inte kontrollera 
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lämpligheten av fullmäktiges beslut utan lagligheten samt avgöra vem eller vilka som ska 

bära personligt ansvar.  
 

Vi ställer oss kritiska till Lokaldemokratikommitténs förslag om att kommunerna själva 

genom sina revisorer och nämnder ska bedriva tillsyn. Vi anser att problemet med kommunalt 

lag- och domstolstrots ibland uppkommer på grund av en för omfattande självstyrelse och 

detta förslag skulle innebära en utökad intern organisation. Dessutom anser vi att trots som 

uppkommer på grund av en ovilja att följa lagen inte kommer motverkas av en intern 

granskning. Vi anser att det behövs en extern granskning som på ett objektivt sätt kan bedöma 

lagenligheten. Samma kommitté la fram förslag på personligt vitesansvar för nämndledamöter 

och att kommunstyrelsen i fullmäktiges ställe skulle kunna drabbas av ett vitesansvar. Vi 

tycker att det är lämpligt med ett personligt vitesansvar och anser att detta även skulle omfatta 

fullmäktigeledamöter. Vi tycker inte att det vore rättvist att kommunstyrelsen skulle kunna 

åläggas vitesansvar istället för fullmäktige. Vi tycker det är fel att enbart på grund av att en 

person sitter med i kommunstyrelsen ska denne drabbas av vitesansvar, men en person som 

enbart sitter med i fullmäktige inte ska drabbas trots att båda personer varit delaktiga i samma 

beslut.  
 

En intressant aspekt av sanktioner på det kommunala området är att det inte verkar finnas 

några hinder för att införa olika typer av ekonomiska sanktioner på de specialreglerade 

områdena. Sedan 2002 finns det bland annat särskilda avgifter för brott mot LSS.  
 

Propositionen
243

 innebar en förändring av när verkställighet av beslut får ske samt när rättelse 

av beslut ska ske. Detta tycker vi kan vara ett led i rätt riktning för att motverka kommunalt 

lag- och domstolstrots. Om felaktig verkställelse kan undvikas i största möjliga mån utvidgas 

även möjligheterna till laglighetsprövning och antalet olagliga beslut kan komma att minska. 

Vi tror dock inte att dessa regler är hela lösningen på trotset.  I gällande rätt råder lydelsen att 

rättelse av beslut ska ske “utan oskäligt dröjsmål”. Vi tycker att denna formulering innebär ett 

högt ställt krav på att rättelse ska ske, men vi anser att tidsfristen ska tidsbestämmas, 

förslagsvis att från domstolens beslut om rättelse ska kommunen besluta om rättelse av det 

felaktiga beslutet inom tre veckor.  
 

Beträffande det nya betänkandet
244

 anser vi att förslaget på webbaserad anslagstavlan är ett 

mycket bra förslag. Vi anser i likhet med utredningen att en webbaserad anslagstavla skulle 

innebära att information om fullmäktiges beslut nådde fler kommunmedlemmar. Med en 

webbaserad anslagstavla finns säkerligen möjligheten för kommunmedlemmarna att 

prenumerera på justerade protokoll från fullmäktige när de sätts upp, för att på så vis inte gå 

miste om möjligheten att anföra besvär. Utredningen föreslog också att det på en webbaserad 

anslagstavla skulle kunna finnas allmän information från kommuner till sina medlemmar, 

exempelvis hur den som vill besvära sig ska gå tillväga. Detta förslag tycker vi är mycket bra, 

men anser även att ett formulär för laglighetsbesvär skulle vara möjligt att ha på 

anslagstavlan, för att på så vis underlätta för de kommunmedlemmarna som vill besvära sig. 

Kommuner borde se det positivt att deras medlemmar vill besvära sig då det visar på ett 

engagemang och en vilja att den kommunala förvaltningen ska vara lagenlig.         
 

Vidare föreslog utredningen att beslut som inte kan rättas exempelvis på grund av civilrättslig 

bundenhet inte ska få verkställas före de vunnit laga kraft, ett förslag som vi ställer oss 

bakom. Problematiken med att beslut inte rättas just på grund av denna anledning anser vi 

                                                        
243 Prop. 2001/02:122 
244

 SOU 2015:24  
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borde gå att lösa utan att det lagstadgas som vi nämnt ovan med en hävningsklausul. Om 

utredningens förslag lagstadgas kan detta motverka att kommuner som exempelvis 

Övertorneå kommun “skyller” på denna bundenhet och därav inte företar rättelse.   

9.6 Sammanfattning av våra förslag 

Vi anser att en sanktion i form av personligt vite ska gälla för de förtroendevalda i både 

nämnder och fullmäktige. Vidare anser vi att en obligatorisk introduktionsutbildning i juridik 

bör införas i varje kommun för de förtroendevalda och att ett kunskapstest med godkänt 

resultat ska genomföras. Vi tror att man kommer långt med kunskap och utbildning. Vårt 

förslag innehåller även upprättandet av ett helt nytt organ som har till uppgift att granska 

lagligheten av fullmäktiges beslut och vart eventuella vitesansvar ska riktas.  
 

Vidare anser vi att en webbaserad anslagstavla borde införas.  De justerade protokollen från 

fullmäktige samt allmän information om laglighetsprövning ska anförs på denna samt 

möjlighet för kommunmedlemmarna att prenumerera på justerade protokollen från 

fullmäktige. 
 

Vad gäller kommuners beslut om rättelse av upphävda beslut som redan verkställts anser vi 

att det borde införas en bestämd tidsfrist för när dessa beslut ska ha fattats. Inom tre veckor 

från det att kommunen delgivits information om att rättelse ska vidtas ska beslut ha tagits. 
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Bilaga 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid LTU som läser rättsvetenskapliga programmet och skriver vår 

C-uppsats inom ämnet kommunalrätt. Vi har valt att undersöka kommunalt 

domstolstrots och har därför skickat ut en liten undersökning till Er kommunalpolitiker 

i Luleå kommun.  

Vi hade verkligen uppskattat om du ville ge oss några minuter av din tid och svara på 

våra frågor.  
 

Tack på förhand för Din hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Rebecka Heed & Vendela Länström 
 

 

Frågor  
 

Är du medveten om vad kommunalt lag- och domstolstrots innebär?  

 

Anser du att kommunalt trots är ett problem för rättssäkerheten - varför/varför inte?  

 

Anser du att det behövs sanktioner mot kommunalt trots - varför/varför inte?  

 

Om ja på ovanstående fråga- vad för sanktioner anser du vore de bästa? 

 

Vem eller vilka skulle eventuella sanktioner riktas mot tycker du, kommunen i sig som 

juridisk person eller de förtroendevalda?  

 

 

 
 

 


